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NA CHWAŁĘ BOGU 
W ROKU JUBILEUSZU 100-LECIA ZAŁOŻENIA SZKOŁY

W 100. ROCZNICĘ URODZIN JERZEGO PIETRKIEWICZA – 

AUTORA HYMNU SZKOŁY

W PIERWSZYM ROKU FUNKCJONOWANIA KATOLICKIEGO 

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „POD ANIOŁEM STRÓŻEM”

W ROKU OBCHODÓW 100-LECIA OBJAWIEŃ FATIMSKICH

WSPÓLNOTA ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH IM. KS. JANA DŁUGOSZA
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Słowo od Dyrektora Szkoły
Niejednokrotnie już, czytając „słowo wstępne” poprzednich numerów 

„Rocznika Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza”, Czytelnicy zetknęli 
się z użytym przeze mnie określeniem: „rok wyjątkowy”, „szczególny rok”. Tak 
również z pewnością należałoby określić czas, który obejmuje obecny – 16. już 
numer naszego „Rocznika”. Bo tak właśnie się składa, że co roku przypada jakaś 
szczególna rocznica związana z historią szkoły, ojczyzny czy całego Kościoła; 
prawie co roku dokonują się zmiany związane z funkcjonowaniem szkoły: 
remonty, inwestycje, przekształcenia...

Nie zabrakło ich także w roku szkolnym 2016/2017. 
Ten rok uroczyście rozpoczęliśmy wyjątkowo 2 września, bo właśnie tego 

dnia 100 lat temu, jeszcze w czasach zaborów, z inicjatywy bp. Stanisława 
Zdzitowieckiego, rozpoczęła swoją działalność Szkoła im. ks. Jana Długosza. 
Rocznicę tę świętowaliśmy cały poprzedni rok, ustanowiony przez JE ks. bp. Wie-
sława Meringa Rokiem Jubileuszowym. Główne uroczystości rocznicowe 
obchodziliśmy w dniu, w którym przed stu laty ówczesny biskup dokonał po-
święcenia i otwarcia Szkoły. Jak można przeczytać w rozdziale opisującym to 
wydarzenie, na uroczystości 100-lecia byli obecni znamienici Goście na czele 
z Ministrem Adamem Kwiatkowskim – Sekretarzem Stanu, Szefem Gabinetu 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W tym dniu również zo-
stało otwarte długo wyczekiwane nowe boisko szkolne, które nakładem wielu 
Sponsorów, Rodziców i Władz powstało na dziedzińcu budynku przy ul. Łęg-
skiej 26. Poświęcenia tego obiektu, w obecności Gości Stulecia, dokonał nasz 
ks. bp Wiesław Mering. 

W związku z obchodami 100-lecia od założenia Szkoły, podczas Zjazdu 
Absolwentów, mury Długosza zgromadziły tych, którzy przez lata, w ciągu 
całej burzliwej i pięknej historii szkoły (i tej dawnej, i tej najnowszej), tu po-
bierali naukę. Najstarszych, przedwojennych absolwentów, jest już niewielu. 
Odchodzących do wieczności upamiętniamy w naszym „Roczniku”, bo to nie-
jednokrotnie ludzie zasłużeni dla całego kraju. 

Uwieńczeniem obchodów 100-lecia było wykonanie pamiątkowej „Fotografii 
Stulecia”, na której na tle budynku Długosza znalazło się ponad 800 osób: od 
przedszkolaków po uczniów liceum wraz z gronem pedagogicznym i Księżmi 
Biskupami. 
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Inną piękną rocznicą, którą świętowaliśmy, były obchody 100. rocznicy 
urodzin prof. Jerzego Pietrkiewicza – przedwojennego Absolwenta Długosza, 
poety i autora naszego szkolnego hymnu „Vita Nuova”. Przy tej okazji, w obec-
ności zaproszonych Gości – również tych z zagranicy – nasza szkolna biblioteka 
otrzymała imię Jerzego Pietrkiewicza. 

W minionym roku Długosz, jako szkoła zajmująca znaczące miejsce na mapie 
edukacyjnej włocławskich szkół, u progu zmian w szkolnictwie gościł Panią 
Minister Edukacji Annę Zalewską. Spotkanie było okazją do zaprezentowania 
osiągnięć naszej placówki jako jednej z najnowocześniejszych i najlepszych 
włocławskich szkół. Znów przecież możemy się poszczycić największą ilością 
laureatów i finalistów w konkursach przedmiotowych oraz świetnymi wynikami 
egzaminów zewnętrznych. Jako dyrektor Zespołu Szkół Katolickich zapew-
niłem wówczas, że Długosz jest przygotowany na reformę, a przekształcenie 
gimnazjów w 8-klasową szkołę podstawową, przy doskonałych warunkach 
lokalowych, to jedynie kwestia dostosowania części pomieszczeń do potrzeb 
młodszych uczniów, co też zostało przeprowadzone. 

Największą jednak zmianą, od której właściwie powinienem zacząć (mam 
nadzieję, że dzieci mi to wybaczą), jest założenie Katolickiego Przedszkola 
„Pod Aniołem Stróżem”. Placówkę tę powołaliśmy jako odpowiedź na zapo-
trzebowanie środowiska katolickich rodzin, które pragną wychowywać swoje 
dzieci w duchu wartości chrześcijańskich już od najmłodszych lat. Długosz to 
zapewnia, co potwierdza obszerny pierwszy rozdział naszego „Rocznika”, który 
poświęciliśmy właśnie funkcjonowaniu przedszkola.

A to wszystko wydarzyło się w roku, w którym w Kościele przeżywaliśmy 
100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie. Jej też, naszej Matce i Patronce, do 
której pielgrzymowaliśmy, z wdzięcznością zawierzam naszą Szkołę w kolejnym 
stuleciu jej funkcjonowania. Niech Maryja będzie naszą Opiekunką i Wspomo-
życielką. „Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko...”.

ks. Jacek Kędzierski

Włocławek, sierpień 2017



KATOLICKIE 
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
„POD ANIOŁEM STRÓŻEM” 

WE WŁOCŁAWKU
Pierwszy rok funkcjonowania
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Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 16
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Magdalena Gutral

JAK POWSTAWAŁO KATOLICKIE PUBLICZNE 
PRZEDSZKOLE „POD ANIOŁEM STRÓŻEM”? 

Dziecko to dar od Boga,
który zakwita pod wpływem miłości.

Phil Bosmans

Dlaczego przedszkole? Skąd pomysł, aby powołać nową jednostkę, której 
dotąd diecezja włocławska nie prowadziła pod swoimi skrzydłami? 

Budowa czegoś zupełnie nowego... Odpowiedź była bardzo prosta. To głos 
rodziców płynący do ks. Jacka Kędzierskiego, dyrektora Zespołu Szkół Kato-
lickich im. ks. Jana Długosza w czasie wielu spotkań w szkole podstawowej, 
podczas śród u Długosza dla gimnazjum i liceum, każdej uroczystości szkolnej 
z udziałem uczniów i ich opiekunów. To prośba, aby obok szkół katolickich 
diecezja włocławska powołała przedszkole...katolickie publiczne przedszkole.

Wsłuchując się w głos wiernych i zgodnie z obowiązującymi przepisami pra-
wa w zakresie zakładania placówek publicznych, Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy 
Mering w dniu 30 września 2015 r. złożył na ręce Prezydenta Miasta Włocławek 
wniosek o zezwolenie na założenie Katolickiego Publicznego Przedszkola „Pod 
Aniołem Stróżem”. Początkowo na siedzibę placówki wybrano dwupoziomowy 
budynek leżący nieopodal szkoły podstawowej, mieszczący się na terenie Wyż-
szego Seminarium Duchownego, przy ul. Wojska Polskiego 2 we Włocławku. 
Wskazana lokalizacja wymagała gruntownej przebudowy i remontu. Przystę-
pując do procedury zakładania nowej placówki, diecezja jednocześnie podjęła 
próbę pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej na ten cel, składając 
w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu projekt pn. „Przedszkole w Długoszu” wraz 
z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie go na liście podstawowej Strategii 
rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka na lata 2014–2020. 

W przypadku powoływania wszelkich placówek oświatowych, wśród 
wszystkich wymaganych dokumentów, nieodzowne są opinie Państwowej Stra-
ży Pożarnej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o spełnieniu 
warunków bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się 
przedszkole lub szkoła. Dla organów władzy samorządowej przedstawienie po-
zytywnych pism wyżej wymienionych instytucji o braku zastrzeżeń dotyczących 
adaptacji obiektu przy ul. Wojska Polskiego 2 okazały się niewystarczające i de-
cyzją z dnia 17 grudnia 2015 r. Prezydent Miasta Włocławek odmówił wydania 



17

Katolickie Publiczne Przedszkole

zezwolenia na założenie przedszkola publicznego. Dodatkowo wskutek polityki 
terytorialnej Miasta Włocławek, gdzie nie ujęto potrzeby otwarcia nowych 
miejsc w przedszkolach, Diecezja Włocławska została pozbawiona możliwości 
udziału i ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydawać by się mogło, że te dwie negatywne dla organu prowadzącego 
Zespół Szkół Katolickich decyzje przekreślą definitywne dobre chęci i plany 
powołania do życia placówki wychowania przedszkolnego. Bez możliwości 
pozyskania dodatkowych środków kapitalny remont budynku przy ul. Wojska 
Polskiego 2 stał się niemożliwy. Czy w takim razie zrezygnować...?

100 lat „Długosza”, a tak naprawdę – 48 lat funkcjonowania, 52 lata przy-
musowego zamknięcia, wspaniałe „zmartwychwstanie” przed 16 laty stanowiły 
najlepszą odpowiedź, że o podjęte zamierzenia warto się starać. Już w styczniu 
2016 r., w wyniku przeprowadzonej na prośbę rodziców rekrutacji, chęć zapisania 
do takiego przedszkola wyraziło ponad 50 rodzin. Zrodził się nowy pomysł na 
lokalizację placówki w samym sercu najmłodszych długoszaków – w budynku 
szkoły podstawowej. Decyzją Księdza Biskupa W. Meringa Katolickie Centrum 
Pomocy Rodzinie, funkcjonujące dotąd w tym samym gmachu co szkoła podsta-
wowa, przeniesiono pod opiekę parafii Najświętszego Zbawiciela we Włocławku, 
a wolne pomieszczenia na pierwszym piętrze wraz z dobudową klatki schodowej 
w budynku przy ul. Wojska Polskiego 2a we Włocławku przeznaczono na nowe 
przedszkole. W wyniku prac remontowych powstało pięć przestronnych sal dydak-
tycznych z przeznaczeniem na przyjęcie 80 dzieci. Dla zwiększenia bezpieczeń-
stwa przyszłych przedszkolaków i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
ks. Jana Długosza wybudowano od podstaw nową klatkę schodową. A wszystko 
to dzięki środkom własnym diecezji i w przeciągu kilku zaledwie miesięcy. 

W sierpniu 2016 r. byliśmy gotowi na rozpoczęcie nowego etapu edukacyj-
nego dla dzieci w wieku 2,5–5 lat. Mieliśmy wszelkie niezbędne opinie instytucji 
dbających o bezpieczne i higieniczne warunki w placówkach oświatowych. Gdy 
w nawiązaniu do kroków poczynionych w 2015 r. Diecezja Włocławska wystąpiła 
z wnioskiem o założenie przedszkola publicznego, znów stanęła wobec przepisów 
prawa dotrzymania terminów wnoszonych pism. Jednakże dzięki wytrwałości 
Pasterza Diecezji Włocławskiej Ks. Biskupa Wiesława Meringa i Księdza Dyrektora 
Jacka Kędzierskiego oraz dobrej woli Prezydenta Miasta Włocławek Pana Marka 
Wojtkowskiego ostatecznie z dniem 1 września 2016 roku zostało założone przed-
szkole niepubliczne pod nazwą Katolickie Przedszkole „Pod Aniołem Stróżem”, 
które funkcjonować będzie przez okres czterech miesięcy, do czasu rozpoczęcia 
działalności Katolickiego Publicznego Przedszkola „Pod Aniołem Stróżem” przy 
ul. Wojska Polskiego 2a we Włocławku, tj. do dnia 1 stycznia 2017 r.
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Remont pomieszczeń dla nowo powołanego przedszkola



19

Katolickie Publiczne Przedszkole



20

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 16

Nowo dobudowana klatka schodowa przedszkola

Projekt pierwszego piętra 
w budynku przy ul. Wojska 
Polskiego 2A przeznaczonego 
na przedszkole
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Pierwsi wychowankowie i wychowawcy przedszkola, wrzesień 2016

Sala trzylatków
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Sala sześciolatków

Sala czterolatków i pięciolatków
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Szatnia dla 4-, 5- i 6-latków

Pomieszczenia sanitarne
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Korytarz przedszkola

Grupa 6-latków z wychowawcą p. Pauliną Makowską
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Wykaz uczniów
Katolickiego Publicznego Przedszkola „Pod Aniołem Stróżem”

w roku szkolnym 2016/2017

3-latki

wychowawczyni – p. mgr Ewelina Osińska

Anna Balcerak, Karolina Bromirska, Marcel Chmielewski, Natalia Dołecka, Miłosz 
Jankowski, Ksawery Kaczmarek, Wojciech Kołucki, Kornelia Korpalska, Wiktor Kusowski, 
Julia Lewandowicz-Ryniec, Urszula Molewska, Filip Morawski, Aleksandra Osmólska, 
Amelia Podgórska, Natalia Rakoca, Wojciech Stocki, Tomasz Szewczyk, Joanna Ulewicz, 
Wiktor Warszawiak, Helena Zielińska, Julia Długołęcka, Maria Chełminiak
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4-latki i 5-latki 

wychowawczynie – p. mgr Ilona Chwiałkowska, p. mgr Justyna Paczkowska

Lena Balcerowska, Klara Bławat, Amelia Czyżniak, Lena Duda, Matylda Kępska, Igor 
Koprowski, Esther Kowalska, Kajetan Maj, Samuel Morawski, Apolonia Przybylska, 
Aleksandra Romatowska, Michał Stocki, Steffanie Stokwisz-Augusiak, Adrian 
Wojciechowski, Andrzej Kwiatkowski
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6-latki 

wychowawczyni – p. lic. Paulina Makowska

Igor Balcerowski, Michał Bieniek, Aleksander Czyżniak, Miłosz Gutral, Julia Jabłońska, 
Marcel Kotarski, Alex Michalak, Aleksandra Mijalska, Zofia Nencka, Tomasz Pietraszkiewicz, 
Natan Prouve, Laura Przybysz, Manfred Roemer, Antonina Smółkowska, Gabriela 
Trojanowska, Urszula Ulewicz, Antonina Wiśniewska, Gabriela Wiśniewska, Kuba 
Ziemniewicz, Hanna Ziółkowska
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Wykaz nauczycieli i pracowników
Katolickiego Publicznego Przedszkola „Pod Aniołem Stróżem”

w roku szkolnym 2016/2017

Panie: Justyna Paczkowska, Marta Antczak, Joanna Trawińska, Ewelina Osińska, Paulina 
Makowska, Elżbieta Andrzejewska 
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PIERWSZE DNI W PRZEDSZKOLU
Joanna Trawińska

Msza Święta w kaplicy szkolnej 
– poświęcenie krzyży dla przedszkola

16 września 2016

W dniu 16 września 2016 r. w kaplicy szkolnej budynku przy ul. Łęgskiej, 
podczas Mszy św. pod przewodnictwem ks. dyr. Jacka Kędzierskiego, 

odbyło się poświęcenie krzyży, które zawisną w nowo otwartym przedszkolu „Pod 
Aniołem Stróżem” znajdującym się przy ul. Wojska Polskiego 2a we Włocławku. 
W uroczystości wzięli udział: p. wicedyrektor przedszkola Joanna Trawińska, 
p. wicedyrektor gimnazjum Sławomira Lewandowska, p. księgowa Magdalena 
Gutral oraz wychowawczyni oddziału sześciolatków p. Paulina Makowska. 
Obecne były dzieci z grupy przedszkolnej trzylatków, czterolatków i sześciolat-
ków, które przyszły na tę uroczystość z rodzicami. W porannej Eucharystii oraz 
ceremonii poświęcenia krzyży uczestniczyli uczniowie z klasy Ia gimnazjum 

Pani Paulina Makowska, Julia Jabłońska, Franciszek Molewski, Miłosz Gutral, Apolonia Przybylska, ks. Jacek 
Kędzierski
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z wychowawczynią p. Lidią Wiśniewską, gdyż klasa ta pełniła właśnie w piątek 
dyżur liturgiczny, a także inni nauczyciele i pracownicy szkoły.

Mszę Świętą koncelebrowali prefekci Długosza: ks Łukasz Sztylka i ks. Mar-
cin Lewandowski. Ceremonii poświęcenia krzyży dokonał ks. dyr. Jacek Kę-
dzierski, który następnie przekazał je przybyłym delegacjom z przedszkola. 
Dzieci otrzymały upominki w postaci płyt z piosenkami ks. bp. Antoniego 
Długosza.

 

Joanna Trawińska

Święto Aniołów Stróżów w przedszkolu
4 października 2016

Aniele Boży, Stróżu Mój,
Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,

Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego.

Amen

W dniu 4 października 2016 r. Katolickie Przedszkole „Pod Aniołem 
Stróżem” obchodziło uroczystość Świętych Aniołów Stróżów, któ-

re w Kościele Katolickim obchodzone jest 2 października. Obecność Aniołów 

P. Ilona Chwiałkowska, Aleksandra Romanowska, 
Urszula Ulewicz, Joanna Ulewicz, Adrian Wojciechowski

Antonina Wiśniewska, Laura Przybysz, 
Gabriela Wiśniewska
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Stróżów jest jednym z ważnych elementów naszej wiary. Aniołowie są duchami 
stworzonymi przez Boga dla Jego chwały i pomocy ludziom. Ci, którym Bóg 
zleca opiekę nad ludźmi, są nazywani Aniołami Stróżami.

Artykuł wiary naszej świętej o Aniele Stróżu, poznany w najwcześniejszym 
dzieciństwie, napełnia duszę wierzącego chrześcijanina błogim szczęściem przez 
całe życie. „Anioł Stróż stoi tuż” i opiekuje się każdym z nas – małym i dużym. 
Świętowanie w przedszkolu zaczęliśmy anielskim uwielbieniem Boga poprzez 
taniec i śpiew oraz wspólną modlitwę do Anioła Stróża. Dzieci z pomocą swoich 
rodziców i opiekunów przebrały się w piękne postacie aniołów. Świętując ten 
dzień wypełniony licznymi atrakcjami i niespodziankami, nasze dzieci tech-
niką plastyczną malowały, rysowały i wykonywały aniołki z masy solnej. Nie 
zabrakło również wspólnych konkursów i zabaw, takich jak podrzucanie piórek 
do nieba. W ten sposób radośnie i śpiewająco minął nam ten uroczysty dzień.

 

Joanna Trawińska

Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering poświęcił
Katolickie Przedszkole „Pod Aniołem Stróżem”

12 października 2016

„W codziennym trudzie, w wysiłku umysłu, 
woli serca – obraz dziecka pozostaje dla człowieka

natchnieniem i źródłem nadziei”. 
św. Jan Paweł II

W życiu każdej społeczności pojawiają się chwile na długo pozostające 
w pamięci. Najczęściej są to codzienne sprawy, które otwierają nowy 

rozdział w historii naszych małych ojczyzn. Tym większa satysfakcja i radość, 
jeśli możemy być ich częścią...

Diecezja Włocławska jako organ prowadzący dla Zespołu Szkół Kato-
lickich  im. ks. Jana Długosza, w skład którego wchodzą publiczne szkoły: 
podstawowa, gimnazjum i liceum, podjęła się stworzenia obok katolickich 
szkół, obejmujących cały cykl edukacyjny młodego człowieka, także miejsca 
dla dzieci najmłodszych.

Dzięki temu przedsięwzięciu 1 września 2016 r. zostało otwarte nowoczesne 
Katolickie Przedszkole „Pod Aniołem Stróżem’’ przy ul. Wojska Polskiego 2a.
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Dzień 12 października 2016 r. zapisał się w historii nowo otwartego Kato-
lickiego Przedszkola „Pod Aniołem Stróżem”. Tego dnia o godz. 11.30 odbyło 
się uroczyste poświęcenie przedszkola przez Jego Ekscelencję Biskupa Wiesława 
Alojzego Meringa – Ordynariusza Diecezji Włocławskiej.

Uroczystość, długo oczekiwaną i bardzo starannie przygotowaną, swoją 
obecnością zaszczycili: Prezydent Miasta Włocławka p. Marek Wojtkowski, 
p. Barbara Moraczewska – Zastępca Prezydenta, przedstawiciele Kurii Diece-
zjalnej, proboszcz włocławskiej bazyliki katedralnej oraz dyrektor Wydziału 
Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej we Włocławku – ks. Michał Kry-
gier, ks. prałat Jacek Szymański – rektor Wyższego Seminarium Duchownego, 
ks. Maciej Jasiński z Wydziału Ekonomiczno-Budowlanego Kurii Diecezjalnej, 
kapelan biskupa włocławskiego – ks. Janusz Bartczak, p. Magdalena Fajdowska 
– dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku wraz 
z pracownikami, p. Mariusz Bladoszewski – oficer prasowy Komendy Miejskiej 
Straży Pożarnej, redaktor Ładu Bożego – p. Barbara Sawic, a także dyrekcja, 
nauczyciele, pracownicy i rodzice oraz lokalne media.

Uroczysty i podniosły charakter spotkania utrzymywał się od pierwszych 
chwil. Z wielką radością oraz wdzięcznością Bogu i ludziom przeżyliśmy mo-
ment poświęcenia budynku przedszkola, gdzie zachwycał m.in. piękny śpiew 
w wykonaniu przedszkolaków. 

Uroczyste poświęcenie Katolickiego Przedszkola „Pod Aniołem Stróżem” przez ks. bp. Wiesława Meringa
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Uczestnicy tego niecodziennego wydarzenia mieli możliwość obejrzeć 
pomieszczenia przedszkola. Tak duża liczba niespotykanych na co dzień gości 
nie uszła uwadze małych przedszkolaków, które z wielką radością oczekiwały 
na ten szczególny dzień.

Na tę okoliczność przedszkolaki przygotowały specjalny program artystycz-
ny, w którym dominowały treści religijne z aniołkami w tle, wplatane zresztą 
w całą uroczystość.

Dziękując za przybycie i możliwość uczęszczania do przedszkola, dzieci 
podarowały gościom białą różę, żywy kwiat będący znakiem czystości i roz-
wijającej się otwartości serc, a także aniołka, który ma nam przypominać, że 
każdy ma swojego Anioła Stróża.

Podczas spotkania nie zabrakło także smacznego poczęstunku w postaci 
tortu, którego razem z Księdzem Biskupem, Panem Prezydentem, Księdzem 
Dyrektorem mogły skosztować przedszkolaki. Po tej słodkiej chwili nastąpiły 
okolicznościowe przemówienia Księdza Dyrektora oraz zaproszonych Gości.

Cieszymy się, że jedyne prowadzone przez Diecezję Włocławską Katolickie 
Przedszkole „Pod Aniołem Stróżem” powstało właśnie w naszym mieście. Dzieci 
potrzebują wzoru, aby iść trudnymi ścieżkami naszych czasów. To znak nadziei 
dla tych, którzy powątpiewają w istnienie autorytetów.

Przedszkolakom na pamiątkowym zdjęciu towarzyszą: ks. dyrektor Jacek Kędzierski, zastępca prezydenta 
Włocławka ds. edukacji p. Barbara Moraczewska, ks. biskup Wiesław Mering, prezydent Włocławka p. Marek 
Wojtkowski, wicedyrektor przedszkola p. Joanna Trawińska
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Niech to przedszkole stanowi dla 
dzieci miejsce wyjątkowe i ważne. Niech 
Anioł Stróż będzie wyraźnym drogo-
wskazem godnego postępowania, niech 
pomaga opowiadać się zawsze po stro-
nie dobra, prawdy i piękna. Niech mali 
wychowankowie znajdą tu sprzyjające 
warunki do kształtowania charakteru, 
rozwijania talentów, odkrywania świata, 
a ich wychowawcy do formacji osobo-
wości w duchu głębokiej wiary oraz 
chrześcijańskiej miłości Boga i bliźniego. 

Niech Katolickie Przedszkole „Pod Aniołem Stróżem” będzie domem błogo-
sławieństwa i ogniskiem miłości, a pobyt dzieci w tej placówce czasem dobrej 
zabawy połączonej ze wzrostem w łasce u Boga i ludzi, który kiedyś przyniesie 
dobre owoce. 

 

Joanna Trawińska

Pasowanie na Przedszkolaka
26 października 2016

Dzień 26 października pozostanie na długo w pamięci dzieci 3-,4-,5-let-
nich z Katolickiego Przedszkola „Pod Aniołem Stróżem” oraz ich 

rodziców.
To pierwsza wyjątkowa uroczystość w życiu dzieci, które we wrześniu tego 

roku rozpoczęły swoją przygodę z przedszkolem. Dla najmłodszych było to 
ogromne przeżycie, ale maluchy trzymały się bardzo dzielnie.

W uroczystości brali udział rodzice 3-letnich „Pszczółek” 4- i 5-letnich „Bie-
dronek” oraz ks. dyr. Jacek Kędzierski, pani wicedyrektor Joanna Trawińska 
oraz zaproszeni goście.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości i przedstawienia krótkiej 
części artystycznej, w której maluszki zaprezentowały swoje umiejętności, 
dając tym samym dowód, jak dużo już potrafią. Były więc piosenki, wierszyki, 
zabawy ruchowe i taniec. Po części artystycznej dzieci złożyły swego rodzaju 
przysięgę ślubowania. Obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić 

Tort osobiście pokroił ks. biskup Wiesław Mering
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każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani i pomagać kolegom, być dzielnym 
przedszkolakiem. Następnie pani wicedyrektor Joanna Trawińska dokonała 
uroczystego pasowania każdego dziecka na przedszkolaka. Na pamiątkę tego 
ważnego wydarzenia każdy z nich otrzymał Dyplom Pasowania. Uwieńczeniem 
uroczystości był słodki poczęstunek.

Uroczystość ta pozwoliła zintegrować się rodzicom, nauczycielkom i dzie-
ciom. Była również świetną okazją do poznania, nabytych przez 2 miesiące 
uczęszczania do przedszkola, umiejętności dzieci. Było to również oficjalne 
zakończenie procesu adaptacyjnego dzieci do warunków i zasad panujących 
w przedszkolu.

Od tej chwili dzieci z dumą mogą powiedzieć: „Mamo, tato – jestem przed-
szkolakiem!”.

WESOŁO I KOLOROWO W PRZEDSZKOLU
Paulina Makowska 

Bajkowy gość zawitał do przedszkola
16 września 2016

Z inicjatywy pani wicedyrektor Joanny Trawińskiej nasze przedszkole 
16 września br. odwiedziła Myszka Miki. Zjawiła się niespodziewanie, 

dostarczając dzieciom niesamowitych wrażeń oraz przynosząc dla wszystkich 

Antonina Smółkowska, Miłosz Gutral, 
Hanna Ziólkowska, Zofia Nencka

P. wicedyrektor Joanna Trawińska dokonała uroczystego 
pasowania każdego dziecka na przedszkolaka



36

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 16

zebranych słodką niespodziankę. Wszystkie dzieci miały okazję spotkania i za-
bawy z Myszką Miki. Przedszkolaki świetnie się bawiły, czuły się wyróżnione, 
a ich uśmiechnięte buzie były tego najlepszym dowodem.

 

Ewelina Osińska

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
20 września 2016

Katolickie Przedszkole „Pod Aniołem Stróżem” obchodziło Ogólnopolski 
Dzień Przedszkolaka, który przypada na dzień 20 września. Z tej okazji 

nasze przedszkole odwiedził Klaun, który rozweselił tę niezwykłą uroczystość. 
Wraz z jego pierwszymi krokami na buziach wszystkich dzieci pojawił się 
uśmiech. Przedszkolaki chętnie uczestniczyły w zabawie tanecznej zainicjowa-
nej przez naszego gościa. Wizyta Klauna z pewnością sprawiła, że ten radosny 
dzień pozostanie w pamięci wszystkich przedszkolaków.

 

Ilona Chwiałkowska

Dzień Marchewki
23 września 2016

Dnia 23 września 2016 r. dzie-
ci z Katolickiego Przedszkola 

„Pod Aniołem Stróżem” bardzo wesoło 
i kolorowo świętowały „Dzień Mar-
chewki”. Tego dnia przedszkolaki i wy-
chowawczynie przyszły do przedszkola 
ubrane na pomarańczowo. Oczywiście, 
jak przystało na dzień marchewkowy, 
nie obyło się bez prezentacji „soleni-
zantki” – jej zalet, walorów i sposobów 
wykorzystania. Były wierszyki, piosen- Grupa 6-latków
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ki, tańce, zagadki, konkursy dla dzieci oraz degustacja marchewki. W końco-
wym efekcie powstały marchewkowe kukiełki, które dostarczyły wiele radości 
wszystkim uczestnikom.

 

Paulina Makowska

Ciekawa lekcja z iPadami w przedszkolu
29 września 2016

Nowe technologie są narzędziem 
autentycznej twórczej pra-

cy nauczyciela, stymulującym go do 
nowych poszukiwań, wyzwalającym 
w nim aktywność. W dniu 29 września 
grupę sześciolatków odwiedził pan 
Krzysztof Krychowiak – nauczyciel in-
formatyki z Zespołu Szkół Katolickich 
im. ks. Jana Długosza we Włocławku. 
Poprowadził dla przedszkolaków „lek-
cję z iPadem”. Każde z dzieci otrzymało 
tablet, na którym w określony sposób 
i z przyjemnością włączało się do 
wszystkich zaproponowanych ćwiczeń.

Przedszkolaki bardzo kreatyw-
nie podeszły do zadań, jednocześnie 
świetnie się bawiąc. Zajęcia prowadzo-
ne przez pana Krzysztofa były bardzo 
ciekawe i inspirujące, a dzieci miały 
okazję zdobyć ciekawe doświadczenie.

Zafascynowanie nowymi cieka-
wymi sprzętami multimedialnymi jest 
u dzieci naturalne, więc chętnie po nie 
sięgają i tu rola dorosłych – rodziców, 
nauczycieli, aby pokazali najmłod-
szym, jak pożyteczny i twórczy może 
być komputer oraz wskazali właściwy 

Zajęcia poprowadził p. Krzysztof Krychowiak

Miłosz Gutral, Antonina Smółkowska, Zofia Nencka



38

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 16

kierunek rozwoju, a jednocześnie kontrolowali poczynania dzieci, aby nie 
sięgnęły po treści i aplikacje niedozwolone czy szkodliwe. 

 

Joanna Trawińska

„Każdy może świętym być”
Bal Wszystkich Świętych w przedszkolu

2 listopada 2016

Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości 
i tylko święci mogą odnowić ludzkość.

Jan Paweł II

Wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że 1 listopada to święto zmar-
łych. Tymczasem jest to dzień bardzo uroczysty i radosny, ponieważ 

tego dnia Kościół wspomina wszystkich świętych, także tych, których imion 
nie znamy.

„Taki mały, taki duży może świętym być...”
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W sposób szczególny przekonaliśmy się o tym dnia 2 listopada 2016 r., 
biorąc udział w Balu Wszystkich Świętych pod hasłem „Każdy może świętym 
być”. Wszystkie przedszkolaki bardzo starannie przygotowały się do zabawy. 
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców i wychowawców przedszkola, 
sala balowa wypełniła się obecnością wielu świętych.

Uczestnikami balu byli między innymi święci: Piotr, Szczepan, Jerzy, Mak-
symilian, Antoni oraz święte: Klara, Filemona, Apolonia, Agnieszka, Joanna, 
Teresa, Jadwiga, Zofia, Anna i wiele innych. Honorowymi gośćmi balu byli: 
Matka Teresa i św. Józef w otoczeniu kilkudziesięciu Aniołów.

Przedszkolaki brały udział w wielu konkursach i zabawach. Bal był okazją 
do poznania sylwetek wielu świętych, stworzył szansę wspólnej zabawy całej 
społeczności przedszkola, był też miłym akcentem podkreślającym radosny 
charakter uroczystości. Na koniec balu nie zabrakło słodkiego „co nieco”.

To pierwszy Bal Wszystkich Świętych, który wpisuje się w wydarzenia Ka-
tolickiego Przedszkola „Pod Aniołem Stróżem”. Chcieliśmy przede wszystkim 
uświadomić sobie, że uroczystość Wszystkich Świętych jest dniem radosnym 
– to Dzień Chwały Kościoła i jego dzieci. Nie musimy sięgać po obce tradycje, 
ponieważ wystarczy odnowić te, które od wieków są obecne w naszej kulturze. 

 

Ewelina Osińska, Paulina Makowska

Dzień Pluszowego Misia w przedszkolu
25 listopada 2016

W piątek 25 listopada przedszkolaki z Katolickiego Przedszkola „Pod 
Aniołem Stróżem” uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia 

Pluszowego Misia. Tego dnia wszystkie dzieci przyszły do przedszkola ze swoimi 
przyjaciółmi – misiami.

Przedszkolaki zostały zaproszone do wspólnej zabawy w specjalnie przygo-
towanej na tę okazję misiowej krainie. Dzieci pięknie wyrecytowały wierszyki 
o misiu, zaśpiewały piosenkę „Pokochaj Pluszowego Misia”, a także razem 
z przybyłymi specjalnie na tę wyjątkową uroczystość dwoma Misiami zatańczyły 
do piosenki „The Gummy Bear”. Dla dzieci w tym dniu przygotowano również 
wiele innych atrakcji, takich jak: zabawy ruchowe, quizy, zagadki oraz piniatę. 
Nasi milusińscy mieli okazję do zrobienia sobie niepowtarzalnego zdjęcia przy 
specjalnie przygotowanej na tę okazję fotościance. Wszystkie dzieci na pamiątkę 
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tego wielkiego wydarzenia otrzymały misiowe medale ze swoim imieniem. Na 
zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy skosztowali pysznego misiowego 
tortu. Ten dzień w przedszkolu pełen był uśmiechu oraz wspólnej zabawy. 

PRZEDŚWIĄTECZNY CZAS W PRZEDSZKOLU
Marta Antczak

Twórcze warsztaty w przedszkolu
„Wieniec adwentowy”

22 listopada 2016

Adwent dla nas wierzących w Chrystusa to wyjątkowy, radosny czas 
oczekiwania na Boże Narodzenie. Adwent to okres oczyszczenia na-

szych serc i pogłębiania miłości względem bliźnich i Pana Boga.
Z okresem Adwentu związany jest zwyczaj święcenia wieńców adwento-

wych wykonywanych z gałązek sosny lub świerku, na których umieszczane są 
cztery świece – symbole czterech adwentowych niedziel. W pierwszym tygodniu 
Adwentu zapala się jedną świecę, w drugim dwie, w trzecim trzy, a w ostatnim 
wszystkie cztery. Zapalanie świec oznacza czuwanie i gotowość na przyjście 
Zbawiciela. Wieniec ma bogatą symbolikę, jest on m.in. symbolem jedności 
rodziny, która duchowo przygotowuje się na wielkie wydarzenie, jakim są 
narodziny Pana Jezusa.
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W dniu 22 listopada 2016 r. w naszym przedszkolu postanowiliśmy zorga-
nizować specjalne warsztaty, na których rodzice wraz ze swymi dziećmi mogli 
takie wieńce adwentowe własnoręcznie zrobić. Chętnych nie zabrakło. Uczest-
nicy zajęć przynieśli mnóstwo gałązek, wstążek i różnorodnych ozdób, którymi 
udekorowali swe wieńce. Dzieci z wielkim zainteresowaniem przyglądały się 
pracy rodziców i same chętnie brały udział w powierzonych im zadaniach. 
Podczas pracy wszystkim towarzyszyła miła i radosna atmosfera.

 

Marta Antczak

Mikołajki w przedszkolu
6 grudnia 2016

Jak każe tradycja, dnia 6 grudnia do naszego przedszkola przybył Mikołaj. 
Odwiedził dzieci ze wszystkich grup i przyniósł naszym przedszkolakom 

drobne słodkie upominki. Przedszkolaki natomiast zaprezentowały mu swoje 
talenty recytatorskie i wokalne.

Przedszkolaki z grupy „Biedronek” z rodzicami i wychowawcami przy wspólnie wykonanych wieńcach adwentowych
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Zrobiliśmy też oczywiście pamiątkowe zdjęcia z naszym miłym gościem. 
Spotkanie z Mikołajem było tylko jedną z atrakcji, jakie czekały na dzieci w ten 
wspaniały dzień. Zgromadziliśmy się też bowiem w świetlicy, gdzie wspólnie 
stroiliśmy choinkę. Piekliśmy także pyszne, świąteczne pierniczki o różnych 
kształtach, m.in. bałwanków i gwiazdek. Przy tej okazji serdecznie dziękujemy 
firmie „Delecta” za zasponsorowanie naszych wypieków. Mikołajki upłynęły 
nam w miłej, radosnej atmosferze. 

W dniu 7 grudnia br. w sali gimnastycznej odbyło się natomiast przedsta-
wienie o Świętym Mikołaju. Dzieci z uwagą śledziły losy Śnieżynki, pracowi-
tego Elfa i Mikołaja, którzy przygotowywali się do Świąt Bożego Narodzenia. 
Przedstawienie miało charakter interaktywny. Chętne dzieci mogły pomóc 
głównym bohaterom w tych przygotowaniach. Na koniec każdy mógł zrobić 
zdjęcie z Mikołajem na tle pięknej scenografii.

 

Ewelina Osińska

Jasełka w przedszkolu
16 grudnia 2016

Niewątpliwie okres Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy, pełen radości, 
refleksji, nadziei i serdecznych spotkań w gronie najbliższych. Ze świę-

tami Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych tradycji i zwyczajów. Jednym 
z nich jest odgrywanie inscenizacji o narodzeniu Pana Jezusa zwanych jasełkami. 

Swoją obecnością zaszczycił przedszkolaków Prezydent 
Miasta Włocławek p. Marek Wojtkowski

Marcel Kotarski jako św. Józef, Julia Jabłońska jako 
Maryja
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W świąteczną atmosferę wprowadziły nas dzieci, które przedstawiły jasełka, 
przypominając w ten sposób wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat, kiedy 
to w Betlejem narodziło się Boże Dzieciątko. W specjalnie przygotowanych stro-
jach oraz pięknej scenografii dzieci przedstawiły sceny z narodzin Jezusa. Mali 
aktorzy z dużym przejęciem i poświęceniem odtworzyli swoje role, zaśpiewali 
kolędy i pastorałki oraz pięknie zagrali na instrumentach. Jasełka w wykonaniu 
dzieci wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój. Swym pięknym i orygi-
nalnym występem przedszkolaki podbiły serca publiczności, która nagrodziła 
ich gromkimi brawami. Kiedy artystyczna część dobiegła końca, wszyscy razem 
zaśpiewaliśmy kolędę, wysłuchaliśmy fragmentu Pisma Świętego i złożyliśmy 
sobie życzenia, dzieląc się opłatkiem.

 

ks. Marcin Lewandowski

Świąteczna akcja „Pluszaka dla przedszkolaka”
19 grudnia 2016

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, a wraz z nimi tak niecierpliwie 
wyczekiwana przez wszystkie dzieci choinka i związane z nią prezen-

ty. Pragnąc wyjść naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu, aby wszystkie dzieci 
w okresie świątecznym miały na swych buziach uśmiech, podjęliśmy się zor-
ganizowania w naszej szkole akcji „Pluszaka dla przedszkolaka”.

Anielskie chóry i pasterze
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Młodzież z naszego Długosza oka-
zała swoim najmłodszym kolegom 
i koleżankom z przedszkola wielkie 
serce. W miniony poniedziałek już od 
samego rana dzieci z przedszkola „Pod 
Aniołem Stróżem” nasłuchiwały, czy 
nie dzwoni gdzieś dzwonek Świętego 
Mikołaja. Zapewniały, że były grzeczne 
i cierpliwie wyczekiwały tego niezwy-
kłego gościa. Za oknem widoczna była 
świąteczna aura, co dodało uroku całej 
sytuacji. Wreszcie się zjawił. Z długą 
białą brodą, w pięknym czerwonym 

stroju – Święty Mikołaj. Nie przybył sam, bo prezentów było zbyt dużo, to-
warzyszyły mu elfy. Dzieci śpiewały z nimi kolędy, tańczyły wokół sali, nie 
brakowało też uścisków. Gdy nadszedł czas na wyczekiwane prezenty, Mikołaj 
wraz z elfami na środku sali wysypał całą zawartość przywiezionych worków 
z prezentami, rozdał dzieciom i zrobił sobie z nimi zdjęcie. Radość była wielka.

Za okazane serca w imieniu dzieci serdecznie dziękuję wszystkim, którzy 
pomogli w organizacji tego przedsięwzięcia. Szczególne podziękowanie kieruję 
do elfów: Patrycji Czarneckiej i Rafała Brzezińskiego z kl. IC liceum.

 

Marta Antczak

Spotkanie opłatkowe 
i wizyta Mikołaja w przedszkolu

20 grudnia 2016

Dnia 20 grudnia w przedszkolnej świetlicy odbyło się spotkanie opłatkowe. 
Uczestniczyły w nim wychowawczynie wraz z panią wicedyrektor Joanną 

Trawińską oraz dzieci i ich rodzice. Na początku spotkania pani wicedyrektor 
odczytała fragment Ewangelii św. Łukasza oraz złożyła wszystkim zebranym bo-
żonarodzeniowe życzenia. Nadszedł czas łamania się opłatkiem i składania sobie 
serdecznych życzeń – Błogosławionych Świąt, pokoju i nadziei na Nowy Rok. 

Do przedszkola przybył również Święty Mikołaj, który wręczył dzieciom 
piękne prezenty. Na stołach nie było tradycyjnych wigilijnych potraw, ale każdy 

Święty Mikołaj, elfy z IC LO: Patrycja Czarnecka 
i Rafał Brzeziński, przedszkolaki 
z paniami wychowawczyniami i pluszaki
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mógł poczęstować się pysznym cia-
stem upieczonym przez mamy naszych 
przedszkolaków.

Bardzo ważnym elementem tego 
spotkania było wspólne kolędowanie. 
Atmosfera naszej pierwszej przed-
szkolnej wigilii była niezwykle radosna 
i uroczysta, a takie chwile nie tylko 
utrwalają dzieciom znajomość tradycji 
chrześcijańskich i zwyczajów świątecz-
nych, lecz również wzmacniają bliskie 
i serdeczne relacje.

 

Paulina Makowska

Przedszkolaki na Przeglądzie Kolęd i Pastorałek
28 grudnia 2016

Dnia 28 grudnia 2016 r. w parafii św. Stanisława BM we Włocławku 
odbył się V Jubileuszowy Przegląd Kolęd i Pastorałek.

Na czas Przeglądu swojego błogosławieństwa wszystkim organizatorom 
i uczestnikom udzielił JE ks. bp Wiesław Alojzy Mering. Gospodarzem konkursu 

Od lewej: uczeń SP Remigiusz Morawski, Samuel 
Morawski, p. Ewelina Osińska, św. Mikołaj – p. Krzysztof 
Morawski, p. Joanna Trawińska, bracia Wojciech 
i Michał Stoccy, p. Paulina Makowska

Gabriela Trojanowska, przy mikrofonie 
Antonina Smółkowska

Zuzanna (2 kl. SP ) i Gabriela (6-latka) Trojanowskie
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był ks. prał. Sławomir Deręgowski – proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM, 
zaś organizatorami alumni Patryk Pietrasiak oraz Damian Kurzawski.

Nasze przedszkole reprezentowała Antonina Smółkowska, śpiewając ko-
lędę „Pójdźmy wszyscy do stajenki” i pastorałkę „Gore Gwiazda Jezusowi”, 
a także Gabriela Trojanowska, która wykonała utwory: „Świeć gwiazdeczko” 
oraz „Anioł pasterzom mówił”. Wszyscy uczestnicy pięknie śpiewali kolędy 
i pastorałki, wprowadzając zebranych w świąteczny nastrój, a po występach 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.

 

Karolina Szałek

Międzyprzedszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek
16 stycznia 2017

Katolickie Publiczne Przedszkole „Pod Aniołem Stróżem” w pierwszym 
roku funkcjonowania zorganizowało Międzyprzedszkolny Konkurs 

Kolęd i Pastorałek pod hasłem „Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi”. Do udziału 
w nim zgłosiły się przedszkola z Włocławka i okolic.

Celem spotkania było propagowanie kultury muzycznej oraz pielęgnowanie 
tradycji kolędowania. Uroczystość, która odbyła się 16 stycznia, poprowadziła 
pani Paulina Makowska – wychowawczyni grupy dzieci 6-letnich.

W konkursie udział wzięły dzieci z różnych grup wiekowych: 3-, 4-, 5- 
i 6-letnich. Śpiewający ubrani byli bardzo uroczyście, niektórzy wystąpili 
z pięknymi rekwizytami. Wszystkich wykonawców oceniało jury w skła-
dzie: p. Joanna Trawińska – wicedyrektor przedszkola, ks. Michał Krygier 
– proboszcz parafii katedralnej, p. Karolina Szałek – wychowawca edukacji 
przedszkolnej oraz ks. Paweł Osiński – wikariusz parafii pw. Świętych Apo-
stołów Piotra i Pawła w Ciechocinku. Występ małych artystów bardzo spodo-
bał się wszystkim obecnym, którzy z przyjemnością i w skupieniu słuchali 
pięknych głosów dzieci. Kolędy i pastorałki przygotowane przez małych 
śpiewaków były dokładnie przygotowane, a dzieci wykonały je z poczuciem 
rytmu i muzyki.

Na koniec konkursu ks. dyrektor Jacek Kędzierski wręczył wszystkim uczest-
nikom dyplomy oraz nagrody, po czym wspólnie stanęliśmy do grupowego 
zdjęcia. Następnie wszyscy uczestnicy oraz jury wspólnie zaśpiewali i zatańczyli 
piosenkę „Taki duży, taki mały może świętym być”.
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Miła atmosfera i wysoki poziom prezentacji są argumentem, aby konkurs 
ten wpisał się na stałe w bogaty kalendarz wydarzeń kulturalnych Katolickiego 
Publicznego Przedszkola „Pod Aniołem Stróżem”.

A oto wyniki Międzyprzedszkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek:
Oddział Przedszkolny w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie:

 Miejsce I – Alicja Kręcicka – „Świeć gwiazdeczko, świeć”
 Miejsce III – Natalia Ertman – „Kolęda domowa”

Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół Publicznych w Nasiegniewie:
 Miejsce I – Wojciech Zieliński – „Gore gwiazda Jezusowi”

Przedszkole w Zbrachlinie:
 Miejsce II – Patrycja Staszak – „Pastuszek bosy”

Przedszkole Publiczne nr 27 we Włocławku:
 Miejsce I – Wiktoria Adamska – „Kołysanka dla Jezusa”

Przedszkole Publiczne nr 12 we Włocławku:
 Miejsce II – Karolina Mazurek – „Kolęda na niebie”
 Miejsce III – Marcelina Dębska – „Oj, Maluśki”

Nagrodzeni mali artyści oraz: p. Paulina Szałek, p. Ewelina Osińska, ks. Paweł Osiński wikariusz parafii pod 
wyzwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku – członek Jury, ks. Michał Krygier, ks. dyrektor 
Jacek Kędzierski, p Joanna Trawińska – wicedyrektor przedszkola, p. Paulina Makowska



48

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 16

Przedszkole Publiczne nr 8 we Włocławku:
 Miejsce I – Zofia Ruczewska – „Bosy Pastuszek”

Przedszkole Publiczne nr 35 im. Pluszowego Misia we Włocławku:
 Miejsce II – Agata Świeciak – „Lulajże Jezuniu”

Przedszkole Publiczne nr 16 we Włocławku:
 Miejsce II – Katarzyna Kotarska – „Gwiazdki świecą nad stajenką”
 Miejsce III – Dominika Zasada – „Pójdźmy wszyscy do stajenki”

Katolickie Publiczne Przedszkole „Pod Aniołem Stróżem”:
 Miejsce I – Antonina Smółkowska – „Pójdźmy wszyscy do stajenki”
 Miejsce II – Lena Duda – „Przybieżeli do Betlejem”
 Miejsce II – Aleksandra Romatowska – „Puk, puk szukają”

 

Marta Antczak

„W Śnieżnej Krainie”
Bal karnawałowy w przedszkolu

23 lutego 2017

W przedszkolu „Pod Aniołem Stróżem” odbył się wspaniały bal karna-
wałowy. 23 lutego o godzinie 12.00 dzieci i ich panie wychowaw-

czynie zgromadziły się w świetlicy przedszkolnej, która na czas balu zamieniła 
się w „Śnieżną Krainę”. Nie zabrakło balonów oraz śnieżynek. Dziewczynki 

Przeciąganie liny okazało się świetną zabawą Bal w „Śnieżnej Krainie”
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dzięki pięknym sukienkom mogły się poczuć jak prawdziwe królewny, a chłopcy 
jak superbohaterowie z bajek lub odważni rycerze. Pojawiła się też biedronka, 
pszczółka, motylek oraz smok.

Wiele radości sprawiły dzieciom konkursy, takie jak przeciąganie liny i ta-
niec na gazecie. Tańczyliśmy też wspólnie do znanych dziecięcych przebojów.

Trochę zmęczeni po szaleństwach na parkiecie, ale w świetnych humorach, 
wróciliśmy do naszych sal, by zajadać się pysznymi pączkami z okazji „tłustego 
czwartku”.

W OCZEKIWANIU NA ŚWIĘTA WIELKANOCNE
Ewelina Osińska

Rekolekcje wielkopostne w przedszkolu
30 marca 2017

W dniu 30 marca 2017 roku dzieci z Katolickiego Publicznego Przed-
szkola „Pod Aniołem Stróżem” uczestniczyły w rekolekcjach wielko-

postnych, które poprowadził ks. Paweł Osiński. Ojciec rekolekcjonista w przy-
stępny dla dzieci sposób rozmawiał z nimi o miłości Boga do ludzi. Wyjaśniał 
przedszkolakom, że Bóg jest dobrym Ojcem i kocha wszystkich ludzi nawet 
wtedy, gdy popełniają błędy.

Spotkanie przebiegało w atmosferze radości i zabawy, przybliżyło dzieciom 
Słowo Boże i przygotowało je na nadejście Jezusa Zmartwychwstałego.

Ks. Paweł Osiński z przedszkolakami
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Na koniec przedszkolaki podziękowały ks. Pawłowi za wygłoszoną naukę, 
wręczając bukiet kwiatów i własnoręcznie wykonaną laurkę.

 

Karolina Szałek

Droga Krzyżowa w przedszkolu
31 marca 2017

Piątek to dla każdego chrześcijanina dzień męki i śmierci Pańskiej. 
W okresie Wielkiego Postu pamiątkę tego, co wydarzyło się na Kalwarii, 

wspomnienie ofiary poniesionej przez Jezusa Chrystusa rozważamy, odprawiając 
Drogę Krzyżową. Śladami Chrystusa przeszły również dzieci z przedszkola wraz 
z rodzicami, paniami wychowawczyniami z panią dyrektor 31 marca 2017 r. 
Nabożeństwu przewodniczył ks. Marcin Lewandowski. 

Każda stacja pogłębiała skupienie i rozważania. Umożliwiła realistyczne 
spojrzenie na rzeczywistość, która nie składa się przecież tylko z samych 
radosnych chwil. Potrzeba w niej refleksji, przyjrzenia się cierpieniu, które 
jako doświadczenie może zdziałać więcej dobrego niż łatwe chwile szczęścia, 
a wspólna modlitwa zawsze zbliża nas do Pana Jezusa i do Jego miłości.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej poprowadził ks. Marcin Lewandowski
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Paulina Makowska

Przedszkolaki ozdabiają palmy 
na Niedzielę Palmową

7 kwietnia 2017

Dzieci z naszego przedszkola pod okiem swoich pań wzięły udział 
w zajęciach, na których uczyły się robić i zdobić palmy wielkanocne. 

W ramach warsztatów na początku odbyła się krótka pogadanka na temat 
zwyczajów wielkanocnych, tradycji oraz symboliki palmy wielkanocnej, która 
jest nierozerwalnie związana z Niedzielą Palmową, obchodzoną tydzień przed 
świętami, rozpoczynającą liturgię okresu wielkanocnego. 

Potrzebne materiały przyrodnicze pomogli zgromadzić nam rodzice przed-
szkolaków. Z rąk dzieci wyszły prawdziwe dzieła sztuki, które zostały przez 
nie zaniesione do kościoła w Niedzielę Palmową. Miła i serdeczna atmosfera 
panująca na zajęciach wprowadziła wszystkich w przedświąteczny nastrój.

 

Justyna Paczkowska

„Z malowanej spiżarni”
Warsztaty dla przedszkolaków

10 kwietnia 2017

Dnia 10 kwietnia grupy „Motylki” i „Biedronki” uczestniczyły w warsztatach 
wielkanocnych „Z malowanej spiżarni” w Centrum Kultury Browar B. 

W Izbie Tradycji wśród licznie zgromadzonych eksponatów przedszkolaki ma-
lowały kartki wielkanocne oraz zakładki do książek. Pod opieką artystów ludo-
wych, dzieci miały okazję również poszerzyć wiedzę z zakresu kultury i tradycji 
regionu Kujaw. Następnie kierownik zespołu „Kujawy” Pan Maciej Mielczarski 
oprowadził grupę po garderobie i sali tanecznych ćwiczeń zespołu „Kujawy”.

Warsztaty były niepowtarzalną szansą, aby najmłodsze pokolenie zetknęło 
się z żywą sztuką ludową i pokochało folklor.
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Paulina Makowska

Warsztaty wielkanocne z rodzicami w przedszkolu
11 kwietnia 2017

Święta Wielkanocne są radosnym czasem, na który z wytęsknieniem ocze-
kują zarówno dzieci, jak i dorośli. Są to święta rodzinne, pełne tradycji 

i zwyczajów, które chcemy przekazywać młodszym pokoleniom. Z tej właśnie 
okazji 11 kwietnia w naszym przedszkolu odbyły się wielkanocne warsztaty, 
na które zostali zaproszeni rodzice naszych dzieci.

Na zajęciach przedszkolaki, z przygotowanych różnorodnych materiałów 
plastycznych przy pomocy dorosłych, wykonały piękne wielkanocne koszyczki 
z pisankami. Wszyscy wykazali się dużą kreatywnością, pomysłowością oraz 
inwencją twórczą. Dzięki talentom artystycznym rodziców dzieci miały okazję 
poznać wiele różnych technik plastycznych oraz ciekawych wzorów.

Spotkanie było radosne i przeniosło wszystkich w nastrój oczekiwania 
na utęsknione święta. Wspólna praca pozwoliła wszystkim poczuć atmosferę 
przedświątecznych przygotowań.

Ta forma współpracy z rodzicami bardzo podobała się naszym przedszkola-
kom, bo cóż jest piękniejszego, jak uśmiech i zadowolenie dziecka, kiedy może 
w swoim przedszkolu być nie tylko z panią i kolegami, ale również z rodzicami, 
którzy wykazali zaangażowanie w pracę przedszkola oraz poświęcili czas, aby 
spędzić go z dziećmi. 

WAŻNE DNI W PRZEDSZKOLU
Joanna Trawińska

Narodowe Święto Niepodległości
10 listopada 2016

Dnia 10 listopada 2016 r. w Katolickim Przedszkolu „Pod Aniołem Stróżem” 
obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji wszystkie 

grupy zebrały się w świetlicy, aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dla Po-
laków dzień. Uroczystość rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu narodowego.
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Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do 
Ojczyzny, jej kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych naszego 
kraju. Każda grupa wykonała na tę uroczystość kotyliony w barwach ojczystych 
oraz flagi. Dzieci tego dnia do przedszkola przyszły ubrane w biało-czerwone 
stroje. Słowem i piosenką oddały szacunek symbolom narodowym. 

Dzień Niepodległości stał się bardzo radosnym dniem w naszym przed-
szkolu i mamy nadzieję, że zapadnie on w pamięci naszych „Małych Polaków”. 
Pozwoli też na przekazanie tej cząstki zdobytej historii innym dzieciom. Dzięki 
udziałowi w tego typu uroczystościach nasze maluchy uczą się patriotyzmu, 
kształtują pozytywne postawy i uczucia patriotyczne.

 

Marta Antczak

Dzień Babci i Dziadka
27 stycznia 2017

Wprawdzie Dzień Babci i Dzień Dziadka wypada nieco wcześniej, ale 
na świętowanie nigdy nie jest za późno. W Katolickim Publicznym 

Przedszkolu „Pod Aniołem Stróżem” przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka 
odbyło się w dniu 27 stycznia 2017 r. Przedszkolaki ubrane w piękne odświętne 
stroje zabrały swoje Babcie i Dziadków w sentymentalną „podróż pociągiem” 



54

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 16

do lat siedemdziesiątych. Na każdej ze stacji zaprezentowały piękne wiersze 
i piosenki m.in. z repertuaru Anny Jantar. Dumni Dziadkowie natomiast ze wzru-
szeniem podziwiali występy swoich kochanych wnucząt. Po części artystycznej 
i złożeniu przybyłym gościom życzeń: zdrowia i długich lat życia w szczęściu 
i miłości, dzieci zaprosiły Babcie i Dziadków na słodki poczęstunek. Podarowały 
im też własnoręcznie wykonane na zajęciach plastycznych upominki: papiero-
we kwiaty i ramki ze zdjęciami. Na pewno wszyscy będą miło wspominać ten 
uroczysty dzień, gdyż był on pełen uśmiechów, wzruszeń i radości. Poprzez 
wiersze, śpiew i taniec dzieci mogły wyrazić, jak bardzo kochają swoje Babcie 
i Dziadków oraz podziękować im za ich miłość, dobroć i cierpliwość.

 

Justyna Paczkowska

Walentynki w przedszkolu
14 lutego 2017

Dnia 14 lutego dzieci z naszego przedszkola obchodziły walentynki. Zajęcia 
tego dnia ukierunkowane były na takie pojęcia jak: szczęście, miłość, 

przyjaźń. Wspólnie spędzony czas w walentynkowym klimacie sprzyjał prowa-
dzeniu z dziećmi rozmów na temat znaczenia uczuć w naszym codziennym życiu.

Przedszkolaki pięknie przygotowały część artystyczną
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Z tej okazji na przedszkolnym korytarzu pojawiła się „Skrzynka Walentyn-
kowa”, do której przedszkolaki chętnie wysyłały swojemu koledze, koleżance, 
a nawet paniom własnoręcznie wykonaną w domu „walentynkę”. Następnie 
wspólnie otworzyli skrzynkę, aby odszukać liścik do siebie. Wszystkim ten dzień 
bardzo się podobał i sprawił wiele radości – szkoda, że jest on tylko raz w roku...

 

Justyna Paczkowska

Dzień Kobiet w przedszkolu
8 marca 2017

Dnia 8 marca 2017 r. to wyjąt-
kowy dzień szczególnie dla 

wszystkich pań, zarówno tych dużych, 
jak i małych. Przedszkolaki także świę-
towały w tym dniu. W każdej grupie 
przedszkolnej obchodzono uroczystość 
Dnia Kobiet. Chłopcy składali życzenia 
dziewczynkom i paniom. Nie obyło się 
bez cukierków, drobnych upominków, 
laurek i kwiatów. Na dziewczęcych bu-
ziach uśmiech gościł przez cały dzień, 
a chłopcy zachowywali się wyjątkowo 
w tym dniu: byli mili i uczynni.

 

Ewelina Osińska

Dzień Matematyki w przedszkolu
12 marca 2017

Matematyka otacza nas wszędzie i mamy z nią do czynienia w niemal 
każdym aspekcie naszego życia. Jako „królowa nauk” ma swoje święto, 

które przypada na dzień 12 marca. Z tej okazji przygotowano dla dzieci wy-

Hani Ziółkowskiej, Gabrysi Trojanowskiej, Gabrysi 
Wiśniewskiej, Antosi Wiśniewskiej, Laurze Przybysz, 
Julii Jabłońskiej i Oli Mijalskiej życzenia składa Miłosz 
Gutral
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jątkowe matematyczne zabawy i konkursy, podczas których mogły sprawdzić 
swoje umiejętności. Celem zajęć było wywarcie wpływu na intelektualny rozwój, 
dzięki czemu dzieci lepiej poznają i rozumieją otaczający świat. Przedszkolaki 
m.in. liczyły, ważyły, rozpoznawały figury geometryczne i tworzyły z nich ory-
ginalne obrazy. Dzieci doskonale poradziły sobie z różnorodnymi zagadkami ze 
świata matematyki, co sprawiało im wiele radości. Dzieci z naszego przedszkola 
na zajęciach i cotygodniowych spotkaniach koła matematycznego „Bystrzaki” 
rozwijają swoje umiejętności matematyczne, dlatego dziś, najlepiej jak tylko 
umiały, uczciły Światowy Dzień Matematyki.

 

Marta Antczak

Drzwi Otwarte w przedszkolu
6 kwietnia 2017

Aby zapoznać zainteresowanych z ofertą edukacyjną i bazą lokalową 
naszej placówki, w Katolickim Publicznym Przedszkolu „Pod Aniołem 

Stróżem” 6 kwietnia odbyły się Drzwi Otwarte. Przybyli goście mogli pobrać 

Kolorowe liczby: Kuba Ziemniewicz, Laura Przybysz, Julia Jabłońska, Antonina Wiśniewska, Hanna Ziółkowska, 
Manfred Roemer, Gabriela Trojanowska, Miłosz Gutral, Zofia Nencka
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wnioski o przyjęcie do przedszkola, porozmawiać z panią wicedyrektor Joanną 
Trawińską i wychowawczyniami oraz zwiedzić poszczególne sale. Czekało tam 
na dzieci mnóstwo atrakcji, m.in. wspólne zabawy z wykorzystaniem chusty 
animacyjnej, pokaz tańca, dekorowanie i degustacja ciasteczek, zabawy pla-
styczne: lepienie z plasteliny, robienie stempelków czy wykonywanie aniołków 
techniką orgiami. Dużym powodzeniem cieszyło się też malowanie buzi.

Mamy nadzieję, że czas spędzony w naszym przedszkolu miło zapisał się 
w pamięci zarówno rodziców, jak i ich pociech, i że dzieci, które odwiedziły 
przedszkole, we wrześniu zawitają w jego progi.

 

Paulina Makowska

Dzień Tańca w przedszkolu
24 kwietnia 2017

Jak powszechnie wiadomo, taniec to wspaniała forma aktywności ru-
chowej dająca wiele radości i zadowolenia. W poniedziałek 24 kwietnia 

obchodziliśmy w przedszkolu Dzień Tańca.

Pod kolorowym namiotem
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Tego dnia przedszkolaki przybyły do przedszkola w tanecznych nastrojach. 
Dziewczynki założyły sukienki do tańca, zaś chłopcy kolorowe stroje. Zabawę 
rozpoczęliśmy od radosnego powitania tańcem integracyjnym. Następnie dzieci 
miały okazję dowiedzieć się, jakie są rodzaje tańca, próbowały je rozpoznawać 
oraz zaprezentować sposób wykonania danego tańca. Wspólny taniec „belgijki” 
dodał energii i podniósł poziom euforii na dalszą część zabawy. Nie zabrakło 
tańca z rekwizytami, dzieci tańczyły ze wstążkami, chustami oraz pomponami.

 

Ewelina Osińska

Przedszkolaki świętowały 
97. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II

19 maja 2017

Karol Wojtyła – późniejszy papież 
Jan Paweł II, teraz już święty, 

urodził się 18 maja 1921 roku w Wado-
wicach. 19 maja 2017 r. dzieci z przed-
szkola „Pod Aniołem Stróżem” świę-
towały 97. rocznicę urodzin św. Jana 
Pawła II. Z tej okazji każdy miał okazję 
spróbować słynnej kremówki papieskiej 
prosto z Wadowic. Tego dnia w każdej 
z grup odbyła się także rozmowa na Papieskie kremówki sprawiły wiele radości

Dzieci z grupy 3-latków we wspólnym tańcuTancerki: Julia Jabłońska, Zosia Nencka, 
Gabrysia Trojanowska, Hania Ziółkowska, 
Gabrysia Wiśniewska, Antosia Wiśniewska, 
Laura Przybysz, Antosia Smółkowska
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temat życia naszego wielkiego rodaka. Dzieci wykazały się dużą wiedzą na 
temat życiorysu św. Jana Pawła II. Papieskie kremówki sprawiły wiele radości, 
a na buziach naszych przedszkolaków uśmiech gościł przez cały dzień.

 

Justyna Paczkowska

Spotkanie z Panem Policjantem 
na temat asertywności i bezpieczeństwa

14 czerwca 2017

W dniu 14 czerwca w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z poli-
cjantem z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Tematem zajęć 

było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagad-
nień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu. Szczególny 

nacisk został postawiony na kształtowanie 
postaw asertywnych w kontak-

tach z osobami dorosłymi 
i umiejętność mówie-

nia „nie” w sytu-
acjach mogących 
narazić dziecko 
na niebezpie-

czeństwo. Dużą atrakcją okazała się możliwość założenia kajdanek. Spotkanie 
z Panem Policjantem było bardzo pouczającą lekcją, dla każdego przedszkolaka.

Przedszkolaki poznają tajniki zawodu policjanta

Przymiarka policyjnej kam
izelki – U

rszula U
lew

icz
Am

eli
a Podgórska
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Justyna Paczkowska

„Opaska dla Bobaska”
O zagrożeniach wśród dzieci

21 czerwca 2017

Dnia 21 czerwca przedszkolaki wzięły udział w akcji „OPASKA DLA BO-
BASKA” prowadzonej przez Komendę Miejskiej Policji we Włocławku, 

a związanej z bezpieczeństwem najmłodszych podczas wypoczynku letniego. 
Głównym celem przedsięwzięcia było zminimalizowanie zagrożeń wynikają-
cych z zagubienia dziecka podczas pobytu nad wodą czy zakupach w sklepie. 
Każdy przedszkolak otrzymał od policjanta niebieską opaskę na rękę, gdzie 
opiekun będzie mógł zapisać numer telefonu kontaktowego. Taka opaska 
pozwoli osobie, która odnajdzie zagubione dziecko szybko skontaktować się 
z opiekunem. Dodatkowo dzieci otrzymały ulotkę dla swoich rodziców, która 
w prosty sposób informuje, jak uniknąć takiego zagrożenia, a jeżeli już dojdzie 
do zagubienia dziecka, to jak należy się zachować.

 

Karolina Szałek, Paulina Makowska

Zakończenie roku w przedszkolu 
20 i 29 czerwca 2017

Pożegnanie to czas niezwykły i niezapomniany zarówno dla dzieci, rodzi-
ców, jak i dla wszystkich pań z przedszkola. Dnia 20 czerwca odbyło się 

uroczyste pożegnanie sześciolatków z grupy „Motylków” – pierwszych absol-
wentów Katolickiego Publicznego Przedszkola „Pod Aniołem Stróżem”.

Starszaki, jak przystało na absolwentów przedszkola, w odświętnych 
strojach, z powagą w głosie, recytowały wiersze, tańczyły i śpiewały piosenki. 
W słowach wierszy podziękowały wszystkim pracownikom przedszkola za trud 
włożony w ich rozwój oraz wychowanie. Dyrektor – ks. dr Jacek Kędzierski 
w słowach swego przemówienia wyraził między innymi wyrazy wdzięczności 
rodzicom, którzy czynnie uczestniczyli w życiu naszej placówki. Serdecznie 
pożegnała dzieci wicedyrektor Katolickiego Przedszkola „Pod Aniołem Stró-
żem” pani Joanna Trawińska oraz wychowawcy, życząc swoim wychowankom 
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powodzenia, wielu sukcesów w szkole oraz bezpieczeństwa podczas wakacji. 
Nie brakowało wesołego śmiechu dzieci oraz łez wzruszenia!

Uroczystość zakończyła się rozdaniem dyplomów, medali oraz prezentów. 
Swoją wdzięczność wyrazili również rodzice, kierując wzruszające słowa do 
księdza dyrektora, pani wicedyrektor, wychowawców, całej kadry pedagogicznej 
oraz wszystkich pracowników obsługi.

Dnia 29 czerwca natomiast zakończyła rok w przedszkolu grupa „Biedronek” 
oraz „Pszczółek”. Dzieci wraz z rodzicami i wychowawcami miały okazję do mi-

Pierwsi absolwenci Katolickiego Publicznego Przedszkola „Pod Aniołem Stróżem” z rodzicami, p. dyrektor 
Joanną Trawińską i wychowawczynią p. Pauliną Makowską

Przedszkolaki z grupy 3-latków wraz z rodzicami i wychowawczyniami w dniu zakończenia roku szkolnego 
w przedszkolu
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łego spotkania. Każdy przedszkolak otrzymał dyplom, natomiast rodzice wyrazy 
podziękowania za wszelką pomoc, współpracę i zaangażowanie. Przy słodkim 
poczęstunku, wspólnych rozmowach, odświętnie ubrani pożegnaliśmy wspomnie-
nia z tego roku, życząc sobie dobrych kolorowych wakacji i uśmiechu na twarzy.

 

Marta Antczak

Piknik Rodzinny 
w przedszkolu „Pod Aniołem Stróżem”

Rodzina – tu zaczyna się życie, a miłość nigdy się nie kończy.

W sobotę 3 czerwca 2017 r, w godzinach od 10.00 do 14.00, przedszko-
laki z Katolickiego Publicznego Przedszkola „Pod Aniołem Stróżem” 

wraz ze swymi rodzicami, rodzeństwem i dziadkami, wzięły udział w I Pikniku 
Rodzinnym zorganizowanym w parku im. Henryka Sienkiewicza we Włocław-
ku. Najpierw odbyła się część artystyczna w wykonaniu dzieci, składająca się 
z wierszy i piosenek o tematyce związanej z rodziną. Poprzez słowo mówione 
i śpiewane oraz taniec dzieci wyraziły, jak najpiękniej potrafią, miłość do swych 
ukochanych mam i tatusiów. Wręczyły im też laurki i złożyły życzenia: zdrowia, 
uśmiechu i stu lat życia. Podczas pikniku na przybyłych gości czekało wiele 
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atrakcji. Miłośnicy plastyki mogli pomalować farbami lub kolorową kredą, ale 
też zostać pomalowani specjalnymi farbkami. Na buziach dzieci pojawiły się 
m.in. kolorowe motyle, pszczółki i biedronki. Wielbiciele ruchu na świeżym 
powietrzu mogli wziąć udział w konkursach sportowych oraz w rodzinnej zum-
bie i zatańczyć integrującą „belgijkę”. Nasze spotkanie uświetniło pojawienie 
się strażaków i policjantów, którzy przygotowali na tę okazję specjalne pokazy.

Pojawił się tez klaun oraz bajkowy Minionek, z którym można było sobie 
zrobić pamiątkowe zdjęcie. Nie zabrakło też pysznych kiełbasek z grilla oraz 
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ciast i waty cukrowej. Rodzice wraz z dziećmi mogli zagrać  w szachy oraz wziąć 
udział w quizach i konkursach z nagrodami. Te „cztery godziny dla rodziny”  
z pewnością miło zapisały się w pamięci przybyłych gości i przyczyniły się do 
umocnienia więzi rodzinnych.

WYCIECZKI 
Paulina Makowska

Wyjście przedszkolaków do Centrum Zabaw „RIO”
23 marca 2017

Tego dnia sześciolatki z naszego przedszkola wybrały się do Centrum 
Zabaw „RIO”. Celem wycieczki było rozwijanie i doskonalenie spraw-

ności ruchowej, zręczności oraz orientacji w przestrzeni, a także kształtowanie 
umiejętności współdziałania w grupie poprzez zabawę. Przedszkolaki zostały 
zapoznane z zasadami zachowania się podczas pobytu w centrum zabaw 
i przestrzegania ich, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Dzieci bawiły się wyśmienicie. Największym powodzeniem cieszyły się zjeż-
dżalnie, basen wypełniony kolorowymi piłkami, trampolina czy minipojazdy.

„Motylki” z wychowawczynią p. Paulina Makowską w Centrum Zabaw „Rio”
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Pobyt w Centrum Zabaw „RIO” to znakomity sposób na wesołe i bezpiecz-
ne wypełnienie czasu naszym przedszkolakom. Był to dzień pełen radości 
i wspólnej, wesołej zabawy.

 

Justyna Paczkowska

Przedszkolaki w teatrze
13 stycznia i 3 kwietnia 2017

W dniu 13 stycznia 2017 r., 
dzieci z grupy „Biedronki” 

uczestniczyły w warsztatach teatral-
nych „Teatr bez tajemnic” w Teatrze 
Impresaryjnym we Włocławku. Mogły 
obejrzeć scenę, kulisy oraz zwiedzić 
budynek. Natomiast 3 kwietnia grupy 
„Motylki” i „Biedronki” wybrały się do 
Teatru Impresaryjnego na przedstawie-
nie pt. „Brzechwa dzieciom...”. Celem 
wycieczki było kształtowanie wrażliwości estetycznej, uczenie poprawnego zacho-
wania w miejscach publicznych oraz rozbudzanie zainteresowań dzieci teatrem.

Bohaterami przedstawienia były postaci z wierszy znanego polskiego poety 
Jana Brzechwy. Urozmaicone, bardzo kolorowe przedstawienie rozśmieszało 
i bawiło. Dzieci śpiewały i recytowały wraz z aktorami. Spektakl przypomniał 
przedszkolakom znane i lubiane utwory.

 
Paulina Makowska

Wycieczka przedszkolaków do Kłodawy
5 maja 2017

Dnia 5 maja wychowankowie naszego przedszkola byli na wycieczce 
w Kłodawie i zwiedzili Kopalnię Soli. Głównym celem wyjazdu było 

poznanie przeszłości geologicznej złóż naturalnej soli kamiennej o barwie 

Niesamowita okazja wejścia na prawdziwą scenę



66

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 16

białej i różowej, powstałej ponad 200 mln lat temu z odparowania mórz 
i oceanów.

Po dotarciu na miejsce spotkaliśmy się z naszymi przewodnikami, którzy 
kazali wszystkim założyć żółte kaski i poinstruowali nas, jak należy zachowywać 
się w kopalni. To od nich dowiedzieliśmy się, że „Szczęść Boże” jest górniczym 
powitaniem i pozdrowieniem pod ziemią.

Pierwszą atrakcją był zjazd windą 600 metrów pod ziemię z prędkością 
6m/s. Następnie pan przewodnik oprowadził nas tajemniczymi tunelami, 
opowiadając wiele ciekawych historii i legend oraz zapoznał nas ze specyfiką 
pracy górników. Duży entuzjazm wzbudziła w dzieciach przepiękna podziemna 
kaplica św. Kingi – patronki górników solnych.

Mieliśmy okazję zobaczyć również w wykuwanej przez dwa lata komorze 
solnej scenę, na której pobito rekord Guinessa w koncercie zagranym najniżej 
pod ziemią. Na koniec naszej wizyty w kopalni każdy mógł wybrać sobie brył-
kę odłamków solnych, by wziąć ją na pamiątkę z wycieczki, która dostarczyła 
nam mnóstwo wrażeń.

Była to fascynująca i niezapomniana wyprawa do wnętrza ziemi.

 

Przedszkolaki w Kopalni Soli „Kłodawa”
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Justyna Paczkowska

„Być jak Zagajewski”
Przedszkolaki w Muzeum ZKiD we Włocławku

9 maja 2017

Dnia 9 maja grupa „Biedronek” uczestniczyła w warsztatach rzeźbiar-
skich pod hasłem „Być jak Zagajewski” w Muzeum Ziemi Kujawskiej 

i Dobrzyńskiej we Włocławku.
Na początku spotkania dzieci zapoznały się z życiorysem i dorobkiem arty-

stycznym słynnego rzeźbiarza, jakim był Stanisław Zagajewski, który notabene 
mieszkał we Włocławku.

W części warsztatowej uczestnicy zajęć, inspirując się twórczością artysty, 
wykonali własną rzeźbę w glinie, dodając do tego surowce z „najniższej rangi” 
tj. nakrętki, słomki, rolki po papierze, z czego przedszkolakom udało się stworzyć 
małe dzieła. Dzięki tym zajęciom dzieci rozwijały wyobraźnię, kreatywność, 
a także sprawność manualną.

Było to niezapomniane spotkanie ze sztuką, a dzieci poczuły się jak praw-
dziwi artyści.

 

Justyna Paczkowska

Wycieczka do Nadleśnictwa we Włocławku
18 maja 2017

Przedszkolaki z grup „Motylki” i „Biedronki” odbyły tego dnia wycieczkę 
do Nadleśnictwa we Włocławku. W ramach „Dni Otwartych Nadle-

śnictwa” dzieci zwiedziły Ośrodek Edukacji Ekologicznej mieszczący się przy 
Nadleśnictwie, gdzie odbyła się prelekcja prowadzona przez pana leśniczego, 
dotycząca fauny i flory leśnej. Przed ośrodkiem znajdowały się stoiska związa-
ne z tematyką leśną, przed którymi dzieci chętnie się zatrzymywały i czynnie 
uczestniczyły w zadaniach przez nie proponowanych.

Uwieńczeniem wycieczki było wspólne ognisko i degustacja kiełbasek. 
Bezpośredni kontakt z przyrodą uwrażliwił dzieci na świat roślinny i zwierzęcy 
i z pewnością zainteresował życiem lasu.
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Justyna Paczkowska

Wycieczka przedszkolaków do ZOO
13 czerwca 2017

Ten dzień w życiu przedszkolaków to wyprawa do Ogrodu Zoologicz-
nego w Płocku. Wybrały się na nią „Motylki” i „Biedronki”. Celem 

wycieczki była obserwacja i czerpanie pozytywnych wrażeń w kontakcie 
z przyrodą, zainteresowanie dzieci różnorodnością gatunków świata zwierząt 
oraz kształtowanie świadomości ekologicznej. Wycieczka przedszkolaków 
do ZOO była też okazją do utrwalania reguł kulturalnego zachowania się 
w miejscach publicznych.

Podczas spaceru po alejach ogrodu zoologicznego spotkaliśmy wiele wspa-
niałych i ciekawych zwierząt. Dzieci reagowały bardzo spontanicznie: od 
radości, zachwytu, zdziwienia, do niepewności. Większość z dzieci po raz 
pierwszy uczestniczyła w takiej samodzielnej wyprawie z dala od rodziców. 
Dodatkową atrakcją wyprawy były zajęcia w sali edukacyjnej nt. „W co ubie-
rają się zwierzęta?”. Przedszkolaki miały okazję poznać różne pokrycia ciała 
zwierząt i ich funkcje. Dzieci dotykały skóry tygrysa, węża, lisa polarnego, 
pióra pawia, skorupę żółwia oraz mogły dotknąć żywych zwierząt: żółwia, 
królika czy jaszczurki.

Zwieńczeniem wycieczki był obiad w restauracji „Krokiet”. Dzieci zadowo-
lone i szczęśliwe wróciły do przedszkola.

 

Paulina Makowska

Wyprawa sześciolatków do Topólki 
Odwiedziny w parafialnym minizoo

19 lipca

Dnia 19 lipca grupa dzieci uczęszczająca do naszego przedszkola w czasie 
wakacji wraz z wychowawcą odwiedziła parafialne minizoo w Topólce.

Celem wycieczki była obserwacja i czerpanie pozytywnych wrażeń w kon-
takcie z przyrodą, zainteresowanie różnorodnością gatunków świata zwierząt 
oraz kształtowanie świadomości ekologicznej.
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Przedszkolaki miały okazję zobaczyć z bliska lamę, kucyka, osiołka, kozy, 
chomiki, węże, żółwie, jaszczurkę oraz różnego rodzaju ptaki. Dzieci dowiedzia-
ły się, jak wygląda codzienna opieka nad zwierzętami, niektóre z nich można 
było pogłaskać oraz nakarmić. Takie spotkania „oko w oko” ze zwierzętami, 
zawsze budzą entuzjazm i ciekawość oraz dostarczają dzieciom wielu nowych 
wrażeń i radości. Widać to było po minkach naszych dzieci.

Pobyt w minizoo był wspaniałą lekcją przyrody na świeżym powietrzu 
w ciekawym i atrakcyjnym miejscu. Wielką radość sprawiły przedszkolakom 
również wspólne zabawy na placu zabaw.

Na zakończenie wycieczki dzieci zwiedziły kościół pw. Miłosierdzia Bożego 
w Topólce, wspólnie zmówiły modlitwę oraz podziękowały proboszczowi – 
ks. kan. Antoniemu Wojciechowskiemu za możliwość pobytu na terenie parafii, 
poświęcony nam czas oraz słodki poczęstunek.

SUKCESY PRZEDSZKOLAKÓW
Konkurs Talentów „Talencik” zorganizowany przez Klub „Łęg” Centrum 
Kultury Browar B
W kategorii śpiew: 
II miejsce – Antonina Smółkowska za piosenkę „Modelka”
III miejsce – Gabriela Trojanowska za piosenkę „Chodź, pomaluj mój świat...”

W kategorii taniec:
III miejsce zespół w składzie: Antonina Smółkowska, Gabriela Trojanowska, 

Laura Przybysz, Zofia Nencka i Hanna Ziółkowska
opiekun: p. Paulina Makowska

VII Bieg Samuraja zorganizowany przez Włocławski Klub Karate
I miejsce w kategorii 7–8 lat – Hanna Ziółkowska l. 6
opiekun: p. Paulina Makowska

V Radziejowski Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecz-
nych w Płowcach.
Zespół taneczny „Aniołki” w składzie: Julia Jabłońska, Laura Przybysz, Zofia 
Nencka, Urszula Ulewicz, Antonina Smółkowska, Apolonia Przybylska, Hanna 
Ziółkowska i Gabriela Trojanowska wywalczył statuetkę ufundowaną przez 
Wójta Gminy Radziejów
opiekun: p. Paulina Makowska
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DODATKOWE ZAJĘCIA 
I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Marta Antczak

Z działalności koła plastycznego 
„Kreatywne przedszkolaki”

Twórczość plastyczna, podobnie jak zabawa, jest niezwykle ważną formą 
działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Wprowadzając dziecko 

w świat sztuki, stwarzamy mu okazję do ekspresji twórczej, pobudzamy emo-
cje, procesy poznawcze, mowę, doskonalimy koordynację wzrokowo-ruchową 
i sprawność manualną. Ponadto wytwory dzieci są podstawą do określania 
ich poziomu intelektualnego i stanu emocjonalnego. Wychowanie plastyczne 
pełni także funkcję terapeutyczną. Przez organizowanie różnorodnych form 
aktywności plastycznej możemy niwelować dziecięce lęki, poczucie niepew-
ności, nieśmiałość. Działalność plastyczna uczy wiary we własne możliwości 
twórcze, rozwija wyobraźnię i kreatywne myślenie. 

Zajęcia plastyczne w roku szkolnym 2016/2017 odbywały się raz w tygodniu 
w środy. Docelowo uczestnikami kółka były chętne dzieci z grupy „Motylków” 
– 6-latki oraz dzieci z grupy „Biedronek”: 4- i 5-latki.

Głównymi celami zajęć plastycznych było: kształtowanie wrażliwości es-
tetycznej oraz ekspresji twórczej, rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości 
na piękno, doskonalenie umiejętności wypowiadania się za pomocą różnych 
technik plastycznych, kształtowanie twórczej postawy, kreatywności oraz roz-
wijanie dyspozycji psychicznych: samodzielności, wytrwałości i umiejętności 
planowania.

Metody pracy stosowane podczas koła plastycznego bazowały na poka-
zie, obserwacji, instrukcjach nauczyciela i przede wszystkim na działaniach 
praktycznych. 

Tematyka zajęć dostosowana była do zmieniających się pór roku i zainte-
resowań przedszkolaków.

Na zajęciach dzieci poznawały różne techniki plastyczne, m.in. technikę 
stemplowania, wydzieranki i wyklejanki z użyciem krepiny, kolorowego papieru 
czy materiału przyrodniczego. Pojawił się collage, malowanie farbami, pastela-
mi, pastą do zębów, a także prace wykonane techniką origami i scrapbookingu. 
Ważną techniką był też tzw. twórczy recycling. Wiele prac powstało bowiem 
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z wykorzystaniem rolek po papierze, zużytych płyt CD, klamerek od bielizny 
czy papierowych talerzyków. Prace dzieci były zazwyczaj bardzo pomysłowe, 
kolorowe i ciekawe. Przedszkolaki pracowały w wielkim skupieniu i starannie 
wykonywały artystyczne zadania.

Dzieci bardzo chętnie uczęszczały na zajęcia prowadzonego przeze mnie 
koła plastycznego. Dopytywały: „Co będziemy robić na następnej plastyce?” 
i zawsze wychodziły zadowolone, z własnoręcznie wykonanym małym „dzie-
łem sztuki”. Te nasze cośrodowe spotkania, zarówno dla mnie, jak i dla moich 
podopiecznych były wspaniałą i niezapomnianą „przygodą ze sztuką”.

 

Karolina Szałek

Zajęcia z muzyki i rytmiki w przedszkolu
Język, taniec i muzyka są pomyślane

jako trzy ważne formy ekspresji.
Carl Orff

Muzyka pełni zasadniczą rolę w życiu człowieka. Może być ona źródłem 
radości i smutku, zadowolenia, zadumy, refleksji i goryczy. Zawsze 

towarzyszy w codziennym życiu człowieka, w pracy, podczas nauki czy zabawy. 
Dzięki muzyce wzbogacone zostaje nasze życie emocjonalne. Dzieci, które obcują 
z muzyką, tworzą ją, rozwijają się prawidłowo pod względem emocjonalnym, 
motorycznym, intelektualnym, społecznym oraz twórczym.

Zajęcia muzyczne pozwalają na ćwiczenie u dzieci koncentracji, poszerzanie 
wyobraźni, na wyciszenie, ponieważ mają działanie terapeutyczne. Słucha-
nie muzyki rozwija pamięć muzyczną, wyobraźnię dziecka, jego wrażliwość. 
Dzieci, które obcują z muzyką na co dzień, mają większe niż pozostałe dzieci 
poczucie estetyki, potrzebę obcowania z pięknymi rzeczami, wnętrzami, oto-
czeniem i sztuką. 

Każde dziecko ma słuch, o który należy dbać, kształtować, rozwijać. 
Rozwijanie uzdolnień muzycznych jest rzeczą stosunkowo prostą, ponie-

waż wystarczy codzienne śpiewanie piosenek. Chodzi tu jednak o śpiewanie, 
a nie włączenie radia czy magnetofonu. Śpiew jest bowiem podstawową formą 
muzycznej aktywności człowieka, począwszy od najmłodszych lat, np. w przed-
szkolu. Dzięki niemu porozumiewamy się, odzwierciedlamy swoje uczucia, 
nastroje. Śpiew uspokaja, pobudza, ilustruje radość, strach i wzruszenie.
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Na swoich zajęciach wykorzystuję piosenkę, ponieważ jest dla dziecka 
prosta, krótka, daje możliwość połączenia muzyki i słowa. Piosenkę łatwo 
dziecku zapamiętać i odtworzyć. 

Zajęcia rytmiczne to również ruch, który stwarza możliwość swobodnego 
odbioru muzyki przez dziecko.

Zajęcia ruchowe rozładowują olbrzymią, szczególnie w wieku przedszkol-
nym, potrzebę ruchu, jak również pozytywnie wpływają na rozwój motoryczny 
dziecka. Poprzez zajęcia ruchowe, do których włączana jest muzyka, dziecko 
nabiera płynności ruchów, łatwiej zapamiętuje kombinacje, a jego pamięć jest 
bardziej plastyczna.

Dzięki swobodnym ćwiczeniom z partnerem, dziecko uzyskuje łatwość 
nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.

Program zajęć z rytmiki przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkol-
nym oraz wczesnoszkolnym.

W większej mierze opieram się na walorach, które dostrzegł w wychowaniu 
przez muzykę niemiecki kompozytor i pedagog Carl Orff.

Skupiam się zatem na wykorzystaniu pewnych form wychowania mu-
zycznego, takich jak: gra na prostych instrumentach muzycznych, ruch przy 
muzyce, śpiew. Podstawą w działalności muzycznej dziecka ma być zabawa, 
która zawiera w sobie elementy twórcze, ekspresyjne, tj. słowa, śpiew, taniec, 
własne kompozycje. W zajęciach muzycznych wykorzystuję również elemen-
ty plastyczne, podczas których dziecko przelewa na papier swoje przeżycia, 
wywołane właśnie przez muzykę. Dziecko, posługując się barwną plamą 
lub kreską, jest w stanie wyrazić nastrój i dynamikę słuchanego utworu. 
Od najmłodszych lat potrzebuje ono kontaktu z muzyką, która inspiruje, 
pobudza aktywność, dlatego tak ważne są zajęcia muzyczno-ruchowe, które 
z pewnością w przyszłości przyniosą zamierzone efekty w prawidłowym 
rozwoju dzieci.

 

Ewelina Osińska

Koło matematyczne „Bystrzaki” w przedszkolu

Głównym założeniem koła matematycznego „Bystrzaki” było wspieranie 
dzieci zdolnych, rozwijanie posiadanych uzdolnień i intuicji mate-

matycznej, stymulowanie ich rozwoju oraz twórczego i logicznego myślenia, 
wzbogacenie wiedzy matematycznej. Zajęcia miały także na celu przygotowa-
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nie naszych milusińskich do posługiwania się pojęciami matematycznymi, do 
zrozumienia których dochodzą poprzez samodzielne działanie.

Zajęcia koła matematycznego, działającego w naszym przedszkolu, skie-
rowane były do uzdolnionych matematycznie dzieci z grupy 4–5-latków oraz 
6-latków. Spotkania odbywały się dwa razy w tygodniu: w poniedziałki dla 
4–5-latków oraz we wtorki dla 6-latków; trwały one 30 min. Dzieci chętnie 
uczestniczyły w zajęciach koła matematycznego, które cieszyło się dużym 
zainteresowaniem. 

Przedszkolaki podczas naszych cotygodniowych spotkań m.in. pozna-
wały figury geometryczne oraz tworzyły ich przestrzenne modele. Przy 
wykorzystaniu geoplanu tworzyły obrazy według wzoru, ćwiczyły kreatyw-
ność, tworząc własne kompozycje, a dodatkowo ćwiczyły motorykę małą, 
co w wieku przedszkolnym jest niezwykle ważne. Poznały rożne sposoby 
mierzenia długości oraz różne rodzaje wag. Nabyły umiejętności posługiwa-
nia się określeniami wskazującymi położenie i kierunek. Ponadto podczas 
całego roku dzieci kształtowały umiejętność liczenia, poznały kardynalny 
i porządkowy aspekt liczby. 

Wielkim świętem dla naszych „Bystrzaków” był Światowy Dzień Matema-
tyki, który uczciliśmy wyjątkowymi, matematycznymi zabawami i konkursami, 
podczas których nasi milusińscy mogli sprawdzić swoje umiejętności.

Zajęcia prowadzone były w formie zabawy i radosnego działania, podczas 
których nasze „Bystrzaki” chętnie odkrywały matematyczny świat.

 

Paulina Makowska

Sprawozdanie z działalności koła tanecznego

W naszym Katolickim Publicznym Przedszkolu „Pod Aniołem Stró-
żem” od października 2016 r.,w ramach zajęć dodatkowych dla 

wszystkich chętnych dzieci, w każdy czwartek odbywały się zajęcia taneczne. 
Polegały one na łączeniu nauki z zabawą i były przede wszystkim szansą na 
rozwijanie zainteresowań oraz talentów. W zajęciach uczestniczyły najstarsze 
grupy: „Biedronki” oraz „Motylki”. 

Głównym celem prowadzenia zajęć było wspomaganie wszechstronnego 
rozwoju dziecka, ale także uczyliśmy się pracy zespołowej, powtarzania od-
powiednich czynności, kształtowania poczucia rytmu, słuchu, płynności ruchu 
oraz poprawialiśmy koordynację ruchową i pamięć ruchowo-taneczną. 
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Przedszkolaki miały okazję, przy odpowiednio dobranej muzyce, do nauki 
podstawowych kroków i figur w tańcach oraz układach tanecznych. Zajęcia 
były dla dzieci źródłem radości, przyjemności i spontaniczności. 

Ruch i muzyka są bardzo ważne w kształtowaniu wrażliwości dziecka, 
dlatego też tańczyliśmy, improwizowaliśmy i przede wszystkim wspaniale się 
bawiliśmy. 

Dzięki zajęciom tanecznym dzieci stają się bardziej otwarte, kreatywne 
i komunikatywne. Taniec jest nie tylko okazją do świetnej zabawy i twórczego 
rozładowania nadmiaru energii, ale również daje dzieciom wiele innych ko-
rzyści – zachęca do ruchu i aktywności fizycznej.

Zajęcia taneczne w naszym przedszkolu cieszyły się ogromnym zainte-
resowaniem, a przedszkolaki zawsze wracały z nich pozytywnie zmęczone 
i bardzo zadowolone.

 

Justyna Paczkowska

„W każdym dziecku drzemie artystyczna dusza” 
O działalności koła teatralnego

Koło teatralne powstało z myślą o potrzebach naszych przedszkola-
ków. Najważniejszym zadaniem zajęć, jakie miało do spełnienia, poza 

realizacją zadań edukacyjnych i wychowawczych określonych w podstawie 
programowej wychowania przedszkolnego, było rozwijanie uzdolnień arty-
stycznych wychowanków poprzez różnorodne formy aktywności twórczej. 
W pracy z dziećmi już od dawna zwracam uwagę na edukację teatralną jako 
jeden ze sposobów rozwijania inwencji twórczej dzieci.

Program koła teatralnego zawierał cykl zajęć dotyczących tworzenia wido-
wiska teatralnego. Celem było zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną, poznanie 
środków wyrazu artystycznego stosowanych w teatrze, kształcenie umiejętności 
dramatycznych podczas zabaw twórczych, wprowadzenie elementów gry ak-
torskiej w tworzonych przez grupę inscenizacjach i widowiskach teatralnych, 
zakończonych występem przed publicznością na prawdziwej scenie.

Przedszkole aktywnie uczestniczyło i prezentowało osiągnięcia swoich 
wychowanków na terenie placówki dla rodziców i w najbliższym środowisku 
przedszkola m.in. na takich uroczystościach jak: „Pasowanie na przedszkolaka”, 
„Wigilijne kolędowanie”, „Dzień Babci i Dziadka” oraz na „Pikniku Rodzinnym”. 
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Aby przybliżyć tematykę teatralną, dzieci uczestniczyły w warsztatach w Teatrze 
Impresaryjnym we Włocławku oraz w roli widzów były na przedstawieniu 
„Brzechwa dzieciom...”.

Zabawy teatralne to ważny element pracy pedagogicznej przedszkola. Po-
zwalają one na połączenie wszystkich typów ekspresji dziecięcej: plastycznej, 
słownej, muzycznej i ruchowej. Teatr, będący z natury rzeczy syntezą sztuk, 
wykorzystuje wszystkie środki wyrazu artystycznego charakterystyczne dla 
różnych rodzajów twórczości. 

Dziecko w wieku przedszkolnym ma naturalną potrzebę wyrażania się 
w różnych formach ekspresji: w mowie, ruchu, geście, rysunku, śpiewie. Z uwa-
gi na to, że w przedszkolu prowadzone są zajęcia aktywizujące spontaniczną 
kreatywność dzieci, zabawa w teatr może być najbardziej interesującym i wy-
razistym efektem tej pracy, ujawniającym doświadczenia i osiągnięcia dzieci.

Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przyniosło 
im wiele korzyści, rozwijało wyobraźnię, doskonaliło mowę, która stała się wy-
razista i melodyjna, sprzyjała umuzykalnieniu, rozwijała płynność ruchów oraz 
zwiększała poczucie własnej wartości. Jest również okazją do wspaniałej zabawy, 
dającej wiele satysfakcji. Odtwarzanie treści utworu skłaniało je do zapamięty-
wania, koncentrowania uwagi na określonej działalności, kulturze mówienia 
i zachowania się. Podczas zajęć z tej dziedziny przedszkolak mógł dowiedzieć 

Koło teatralne – górny rząd: Antosia Wiśniewwska, Michał Bieniek, Miłosz Gutral, Hania Ziółkowska, Antosia 
Smółkowska, Marcel Kotarski, Alex Michalak, Ola Mijalska, Julia Jabłońska, Gabrysia Wiśniewska
dolny rząd: Ola Romatowska, Igor Koprowski, Lena Duda, Gabrysia Trojanowska, Esther Kowalska, Klara 
Bławat, Matylda Kępska



76

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 16

się, jak powstaje sztuka teatralna i wzbogacić swój słownik o takie pojęcia, jak 
np. reżyser, rekwizyty, dekoracja, kostiumy, ruch sceniczny, drama czy pantomima.

Uważam, że zabawy w teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne 
dzieci, wyostrzają zmysł obserwacji, kształtują osobowość i rozładowują nagroma-
dzone emocje. Każde dziecko w wieku przedszkolnym pragnie sukcesu i uznania. 
Właśnie przedszkolne zajęcia teatralne stwarzają ku temu najlepsze warunki.

 

Justyna Paczkowska

„Mali kucharze”
Sprawozdanie z pracy koła „Kuchcikowo”

Z pewnością każdemu dziecku ogromną radość sprawia samodzielne 
przygotowanie posiłku, a potem jego degustacja. Stąd też pomysł na 

„Kuchcikowo” w naszym przedszkolu. Od razu zyskało ono sympatię dzieci, 
które z wielkim zaangażowaniem zamieniały się w prawdziwych szefów kuchni.

Realizując te zajęcia, przedszkolaki usprawniały się manualnie poprzez: 
krojenie, obieranie, ugniatanie, mieszanie, smarowanie. Nabywały nowe do-
świadczenia i doskonaliły czynności związane z samoobsługą. Dzięki zajęciom 
kulinarnym dziecko uczyło się rozpoznawania smaków, właściwego zachowania 

Młodzi kucharze: Andrzej Kwiatkowski, Klara Bławat, Lena Duda, Kajetan Maj, Steffanie Stokwisz-Augusiak, 
Samuel Morawski, Michał Stocki, Adrian Wojciechowski, Esther Kowalska, Aleksandra Romatowska, Apolonia 
Przybylska
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przy stole, posługiwania sztućcami, dbałości o porządek. Przyrządzanie posiłków 
uczy dziecko kreatywnego myślenia, staje się ono bardziej śmiałe, samodzielne 
oraz lepiej zorganizowane. Nabywa prawidłowych nawyków żywieniowych 
i higienicznych. A wszystko to poprzez świetną zabawę. Podsumowaniem 
wysiłków kulinarnych była wspólna degustacja pyszności stworzonych przez 
dzieci oraz zachwyt nad smakami i aromatami.

Tematyka zajęć obejmowała: „Dobre maniery przy stole”, dekorowanie 
gofrów, sok marchwiowo-jabłkowy, dekorowanie kruchych ciastek, domek 
z herbatników, owocowe szaszłyki, sałatka jarzynowa, wiosenne kanapki, 
słodkie kulki, dekorowanie wielkanocnych ciasteczek: kurczaczka i zajączka, 
koktajl owocowy, jeże i palmy owocowe, sałatka grecka, dekorowanie wafelków, 
lemoniada, dekorowanie tortu bezowego.

Zajęcia „Kuchcikowo” okazały się dla mnie ogromnym wyzwaniem, z któ-
rego czerpałam wiele satysfakcji, a radość dzieci była dla mnie bezcenna. 
Samodzielne przygotowywanie potraw jest czynnością bardzo atrakcyjną 
i sprawiało dzieciom wiele radości. Poprzez praktyczne działania wyrabiały 
w sobie umiejętności oraz nawyki przydatne w życiu codziennym. Możliwość 
sprawdzenia swoich umiejętności oraz przygotowywanie potraw samodzielnie 
stanowiło dla dzieci niebywałą atrakcję.

 

Joanna Trawińska – wicedyrektor przedszkola

Podsumowanie pierwszego roku działalności 
Katolickiego Przedszkola „Pod Aniołem Stróżem” 

Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który 
nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.

Jan Paweł II

Od pierwszego września rozpoczęło działalność nowo otwarte Katolickie 
Przedszkole „Pod Aniołem Stróżem” przy ul. Wojska Polskiego 2a we 

Włocławku. W przedszkolu w ciągu pierwszego roku funkcjonowały trzy grupy 
wiekowe, do których uczęszczały dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkole 
zapewnia realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego 
podstawę programową – bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 
nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Placówka funkcjonuje od poniedziałku do 
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piątku w godzinach od 6.00 do 17.00. W czasie całodziennego pobytu dzieci 
otrzymują trzy posiłki dziennie.

Przedszkole dysponuje nowymi, pięknymi, kolorowymi salami wyposażony-
mi w nowoczesne meble i pomoce dydaktyczne. Przy każdej sali do dyspozycji 
dzieci znajdują się toalety, dostosowane do potrzeb najmłodszych użytkowników 
oraz szatnie z oddzielną półką dla każdego dziecka. Atutem przedszkola jest 
własny, bezpieczny, piękny ogród.

Minął już jakiś czas od rozpoczęcia roku szkolnego. Dla niektórych to 
pierwszy kontakt z przedszkolem, z grupą rówieśniczą, nauczycielką, zasa-
dami i regułami postępowania w nowym miejscu. Dla innych to kolejny rok 
w grupie przedszkolnej.

Życie w grupie przedszkolnej to dla maluchów wielka uciecha, wspólne 
przygody i duże wyzwania. To możliwość wspólnych zabaw i prac, radość 
dzielenia przeżyć z drugim małym człowiekiem. Takie właśnie sytuacje są dla 
dziecka okazją, by dojrzewało emocjonalnie i społecznie, by uczyło się skutecz-
nego komunikowania z otoczeniem, współdziałania i solidarności, umiejętności 
wyrażania siebie, życzliwości, wybaczania i radości życia z innymi.

Jesteśmy przedszkolem promującym chrześcijański system wartości. Trak-
tujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Uczymy je w przedszkolu 
tego, co najważniejsze, chcemy je mądrze wspierać, wykorzystując naturalną 
ciekawość świata i różnorodne zdolności. Chcemy, by rozwijały swoją niepo-
wtarzalną osobowość i swoje uzdolnienia.

W ramach codziennych zajęć dbamy o wszechstronny rozwój dzieci. Oprócz 
zajęć dydaktycznych dzieci codziennie bawią się w specjalnie dla nich przygo-
towanym przedszkolnym ogrodzie lub wychodzą na spacery oraz plac zabaw 
do pięknego parku sąsiadującego z przedszkolem.

Przedszkole jest otwarte na potrzeby dziecka i rodziców. Obok wychowaw-
ców, którzy czuwają nad bezpieczeństwem dzieci, pierwszymi i najważniejszy-
mi nauczycielami są rodzice. Przedszkole i rodzina to dwa środowiska, które 
w szczególny sposób oddziałują na dziecko. Skuteczność tego oddziaływania 
uwarunkowana jest wzajemnym i ścisłym współdziałaniem.

Pragniemy podziękować wszystkim Rodzicom, za okazaną pomoc i wsparcie 
w realizacji zadań przedszkola. Swoją aktywną postawą w doposażaniu grup 
przedszkolnych w pomoce i zabawki przyczynili się Państwo do wsparcia nas 
w realizacji różnych zadań dydaktyczno-wychowawczych na rzecz dobra i roz-
woju dzieci. Serdecznie dziękujemy za życzliwość, otwartość na nasze prośby 
i pomoc w naszych staraniach o rozwój i wychowanie przedszkolaków.
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SPRAWOZDANIA 
WYCHOWAWCÓW PRZEDSZKOLA 

Paulina Makowska

Pierwszy rok za mną...

Zakończył się pierwszy rok mojej pracy w Katolickim Publicznym Przed-
szkolu „Pod Aniołem Stróżem”, w którym od września 2016 r. pełniłam 

rolę wychowawcy grupy dzieci 6-letnich. 
Bycie nauczycielem przedszkola to duże wyzwanie, odpowiedzialność, ale 

również niesamowita przygoda i źródło wielu pozytywnych emocji wynikających 
z wejścia w relacje z drugim człowiekiem, który mimo swej małości fizycznej 
ma niesamowity głód poznawania siebie i otaczającego świata. 

Moim zadaniem było solidnie przygotować moich przedszkolaków do 
nauki w szkole oraz zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy 
w warunkach bezpiecznych, przyjaznych, dostosowanych do ich potrzeb roz-
wojowych. Myślę, że założony plan wypełniłam z powodzeniem, o czym świad-
czą bardzo dobre informacje o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole 
podstawowej. 

W naszym przedszkolu wiele się działo. Pierwszym ważnym wydarzeniem, 
w którym przedszkolaki brały udział, było poświęcenie naszego przedszkola 
przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Wiesława Meringa. Wspólnie z innymi 
grupami i ich wychowawcami, przygotowaliśmy z tej okazji krótki program 
artystyczny. W listopadzie zaś dzieci uczestniczyły w Balu Wszystkich Świętych, 
który był okazją do poznania sylwetek wielu świętych oraz stworzył szansę 
wspólnej zabawy całej społeczności przedszkola. 

W grudniu rozpoczęły się intensywne przygotowania do Świąt Bożego 
Narodzenia, ubieraliśmy choinkę, witaliśmy św. Mikołaja oraz w przecudnych 
strojach przedstawialiśmy jasełka, wprowadzając wszystkich w świąteczny 
nastrój. Jako wychowawca z dumą patrzyłam na moich podopiecznych, którzy 
bardzo dobrze poradzili sobie ze scenicznym stresem i wspaniale przedstawili 
zebranym gościom historię narodzin Jezusa. 

Warto nadmienić, iż po przerwie świątecznej w nowym roku kalenda-
rzowym, razem z innymi wychowawczyniami, zorganizowałam w naszym 
przedszkolu I Międzyprzedszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Zaśpiewajmy 
kolędę Jezusowi”. Celem spotkania było propagowanie kultury muzycznej oraz 
pielęgnowanie tradycji kolędowania.
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W styczniu zaprosiliśmy do naszego przedszkola ukochane Babcie oraz 
Dziadków, którym mogliśmy złożyć życzenia, powiedzieć wierszyk czy zaśpie-
wać piosenkę. 

Organizacja występu pozwoliła dzieciom rozwijać indywidualne predyspo-
zycje oraz zdolności aktorskie, recytatorskie i muzyczne, dzięki czemu przed-
stawienie było niezapomnianym przeżyciem dla milusińskich i ich Dziadków. 

Wypełniając misję przedszkola katolickiego, uczestniczyliśmy również 
w ważnych wydarzeniach i uroczystościach kościelnych, rekolekcjach wiel-
kopostnych oraz wspólnie z uczniami szkoły podstawowej braliśmy udział 
w comiesięcznych pierwszopiątkowych Mszach św. odbywających się w kaplicy 
u Sióstr Wspólnej Pracy. 

Moim dużym sukcesem była pomyślnie układająca się współpraca z rodzi-
cami. Kontakty przybierały różne formy: zebrania, rozmowy indywidualne, 
zajęcia otwarte. Świadomość, że dostęp do nauczyciela nie jest przywilejem 
lecz prawem, owocowała ciepłymi i życzliwymi relacjami.

W ciągu roku, dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców, organizowaliśmy 
również Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Dzień Rodziny czy też Pluszowego Mi-
sia. Braliśmy również udział w konkursach poza murami naszego przedszkola. 
Szczególnie ważny był konkurs „Talencik”, gdzie moja podopieczna Antonina 
Smółkowska zajęła II miejsce, zaś Gabriela Trojanowska III miejsce. 

Jako wychowawczyni kilka razy organizowałam wyjścia do Teatru Impre-
saryjnego, Centrum Zabaw „RIO”, wycieczkę do Płocka czy Kłodawy. Starałam 
się, aby każdy dzień był ciekawy i pełen wrażeń. Niezapomnianych przeżyć 
dostarczyła dzieciom również wspólnie spędzona noc w przedszkolu.

Zadaniem nauczyciela jest wszechstronne rozwijanie uczniów, ale konieczne 
jest również, aby sam nieustannie się rozwijał i dążył do doskonałości w cyklu 
swojej pracy. W tym celu w minionym roku wzięłam udział w szkoleniu „Po 
staremu i po nowemu. Nauka czytania i pisania dzieci 6-letnich w przedszkolu” 
oraz „Kto tak pięknie gra? To dzieci, pani i ja”, które poszerzyło mój warsztat 
artystyczny. Razem z koleżanką Eweliną Osińską – wychowawczynią młodszej 
grupy, uczestniczyłam w trzydniowym XII Forum Wychowania Przedszkolnego 
w Wieliczce koło Krakowa, gdzie mogłyśmy spotkać i posłuchać prezentacji 
znakomitych autorytetów z dziedziny wychowania i edukacji najmłodszych, 
wziąć udział w warsztatach muzycznych i tanecznych, rozmawiać i wymieniać 
się doświadczeniami oraz wzmacniać w sobie poczucie tej szczególnej misji, 
którą wypełniają na co dzień nauczyciele przedszkola.

Ten wspólny rok minął nam bardzo szybko. Jako wychowawca jestem 
dumna z postępów naukowych moich przedszkolaków: umiejętności liczenia, 
pisania oraz czytania. 
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Wspólnie z całą kadrą pedagogiczną naszego przedszkola zrobiłyśmy wszyst-
ko co w naszej mocy, aby jak najlepiej przygotować dzieci do przekroczenia 
progu szkoły – jesteśmy pewne, że nam się to udało.

Dziękuję moim przedszkolakom za każdą spędzoną chwilę, za codzienny 
uśmiech i radość, jaką mnie obdarowywaliście, za entuzjazm i spontaniczność, 
za to, że mogłam się tyle od Was nauczyć. Rodzicom gratuluję wspaniałych 
dzieci, dziękuję za owocną współpracę, za zaangażowanie się w życie przed-
szkola oraz zaufanie. 

 

Ewelina Osińska

Nowy rozdział w życiu

Wrzesień 2016 r. był czasem przełomowym, otwierał nowy rozdział 
w życiu moich małych wychowanków, którzy po raz pierwszy prze-

kroczyli progi przedszkola, rodziców, którzy powierzali mi swój największy 
skarb oraz dla mnie – nauczyciela rozpoczynającego swoją wymarzoną pracę.

Pod moje skrzydła trafiła grupa 2,5–3 latków, dwudziestoosobowa gromadka 
wspaniałych „Pszczółek”. Początki nie były łatwe, bo jak wiadomo, pójście do 
przedszkola to dla małego dziecka ogromna rewolucja w życiu. Myślę jednak, 
że moi podopieczni dość szybko odnaleźli się w nowej sytuacji. Starałam się, 
aby od pierwszych dni w przedszkolu stworzyć atmosferę poczucia wzajem-
nego zaufania i bezpieczeństwa. Niezwykle istotne było i nadal jest dla mnie, 
by każde dziecko czuło się wyjątkowe. 

Organizując imprezy przedszkolne, miałam na celu uwrażliwienie dzieci na 
walory estetyczne i aktywny odbiór sztuki. Stopniowo wpływałam na rozwijanie 
ich umiejętności plastycznych, muzycznych oraz teatralnych. Poprzez różnorodne 
zadania nie tylko rozwijałam postawy, ale również integrowałam dzieci i rodziców, 
przybliżałam tradycje i zwyczaje, jakie panują w życiu społeczeństwa.

Jednym z pierwszych wydarzeń w którym „Pszczółki” brały udział, był 
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Ważnym wydarzeniem dla naszej grupy było 
również pasowanie na przedszkolaka, po którym dzieci zgodnie stwierdziły, 
że nie są już maluchami, ale prawdziwymi przedszkolakami. Ta uroczystość 
wspomogła proces adaptacji oraz zintegrowała nie tylko dzieci, ale również 
rodziców. 

Pierwszym balem, w jakim uczestniczyli moi milusińscy był „Bal Wszyst-
kich Świętych”, który mimo zabawy miał walor edukacyjny, ponieważ dzieci 
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poznały sylwetki wielu świętych. Wszyscy łącznie z paniami wychowawczynia-
mi starannie przygotowali stroje, dzięki czemu sala wypełniła się obecnością 
wielu świętych. Dzieci uczestniczyły także w balu karnawałowym „W Śnieżnej 
Krainie” oraz balu z okazji pierwszego dnia wiosny.

Ogromną radość sprawił moim „Pszczółkom” Dzień Pluszowego Misia. Przy-
jaciel wszystkich dzieci miał w naszym przedszkolu bardzo huczne urodziny. 
Dzieci tego dnia uczestniczyły w wielu zabawach i konkursach w specjalnie 
przygotowanej na tą okazję „misiowej krainie”. Nie obyło się także bez pysznego 
misiowego tortu oraz wielu życzeń dla naszego solenizanta. 

Ważnym wydarzeniem w naszym przedszkolnym kalendarzu były jasełka, 
które poprzedziło wiele prób, by na występie wypaść jak najlepiej. Maluchy 
dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców, przebrane w cudowne stroje, 
odegrały rolę zwierzątek przy żłóbku. Wszyscy prezentowali się naprawdę 
przepięknie, co napawało dumą mnie oraz wszystkich rodziców. Jasełka wpro-
wadziły wszystkich w nastrój Świąt Bożego Narodzenia, dopełnieniem tego 
było wspólne strojenie choinki oraz spotkanie wigilijne, na którym nie zabrakło 
Świętego Mikołaja z workiem pełnym prezentów.

Kolejną istotną uroczystością dla moich podopiecznych był Dzień Babci 
i Dziadka. Dzieci bardzo starannie przygotowały prezenty dla swoich Dziad-
ków, których bardzo kochają i o których naprawdę dużo mówią w przedszkolu. 
Podczas akademii zabraliśmy naszych wyjątkowych gości w sentymentalną 
podróż pociągiem do lat siedemdziesiątych. 

W naszym przedszkolu wiele się dzieje, oprócz wymienionych wyżej uro-
czystości grupa „Pszczółek” obchodziła między innymi Dzień Marchewki, Dzień 
Chłopca, mikołajki, Dzień Kobiet, walentynki. 

Współpraca z rodzicami stanowi jeden z istotnych elementów prawidłowego 
funkcjonowania przedszkola i rodziny. Starałam się, by moje kontakty z rodzi-
cami oparte były na partnerskiej współpracy, dzięki czemu chętnie uczestniczyli 
oni w życiu grupy. W mojej pracy bardzo pomogła mi świadomość, że w każdej 
chwili mogę liczyć na ich pomoc i zaangażowanie, za co z całego serca dzię-
kuję. Efektem naszej współpracy były między innymi warsztaty wielkanocne 
i adwentowe, które zaowocowały pięknymi pracami. 

Zdając sobie sprawę, iż pracując w przedszkolu staję się dla moich wycho-
wanków przewodnikiem po świecie, żywym wzorem postępowania, a często 
nawet autorytetem, starałam się rozwijać moje kompetencje. W tym celu w mi-
niony roku ukończyłam trzy szkolenia. Pierwsze „Po staremu i po nowemu. 
Nauka czytania i pisania dzieci 6-letnich w przedszkolu.”, następnie „Kto tak 
pięknie gra? To dzieci, pani i ja”, które poszerzyło mój warsztat artystyczny. 
Uczestniczyłam także w XII Forum Wychowania Przedszkolnego w Krakowie. 
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Ponieważ jestem opiekunem koła matematycznego, ukończyłam studia pody-
plomowe z zakresu matematyki.

„Pszczółki” to grupa przesympatycznych dzieci. Choć we wrześniu nie wie-
działam o moich podopiecznych właściwie nic, teraz mam wrażenie, jakbym znała 
ich od zawsze. Ich ulubioną piosenką jest „Taniec Mai”, można powiedzieć, że 
jest to nawet nasz hymn. Bez „Tańca Krasnoludków” nie wyobrażamy sobie dnia, 
a plastelina to dla nas niezastąpiony materiał plastyczny. Szczawiowa nie cieszy 
się zbyt dużą popularnością, za to pomidorowa i rosół to dla nas numer jeden. 

Podsumowując miniony rok, stanowczo mogę stwierdzić, że jestem nauczy-
cielem spełnionym. Był to czas poznania wspaniałych maluszków, z którymi 
mogłam pracować, dzielić się z nimi swoją wiedzą, rozwijać ich pasje i zain-
teresowania. Rok ten utwierdził mnie w przekonaniu, że dla tak wspaniałych 
dzieci warto się rozwijać oraz szukać nowych inspiracji. Nie ma chyba nic 
piękniejszego, niż widok dziecka odrywającego się od świetnej zabawy i szep-
cącego na ucho: „Ciocia Ewelinka, kocham Cię!”.

 

Justyna Paczkowska

„Sukces dziecka – moim sukcesem”

Bieżący rok był dla mnie szczególnym sprawdzianem mojej wiedzy 
i umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. 

Miałam przyjemność być wychowawcą 15-osobowej grupy 4-letnich i 5-let-
nich przesympatycznych „Biedronek”, które z łatwością zaadaptowały się w śro-
dowisku przedszkolnym i szybko nawiązałam z nimi bliski kontakt: zarówno 
z rodzicami, jak i z całą grupą, dzięki czemu połączyła nas silna więź.

W swojej pracy dydaktycznej stwarzałam warunki do podejmowania przez 
dzieci różnorodnych aktywności, zapewniałam efektywny i twórczy rozwój 
poprzez organizowanie zajęć dających dzieciom możliwość zdobywania wiedzy 
i umiejętności w zakresie edukacji matematycznej, czynności samoobsługowych 
i sprawności manualnej. 

„Biedronki” aktywnie uczestniczyły i prezentowały swoje umiejetności aktor-
skie na terenie placówki dla rodziców i w najbliższym środowisku przedszkola, 
m.in. na takich uroczystościach jak: pasowanie na przedszkolaka, wigilijne 
kolędowanie, Dzień Babci i Dziadka oraz na Piknik Rodzinny. 

W naszym przedszkolu wśród imprez okolicznościowych nie mogło za-
braknąć bali. Pierwszym z nich był Bal Wszystkich Świętych», gdzie dzieci 
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mogły wcielić się w rolę św. Piotra czy też św. Apolonii. Nie zabrakło również 
grzecznych Aniołków. Kolejnym był bal karnawałowy – „W Śnieżnej Krainie”, 
gdzie dziewczynki dzięki pięknym sukienkom mogły się poczuć jak prawdziwe 
królewny, a chłopcy jak superbohaterowie z bajek lub odważni rycerze. 

Aby przybliżyć tematykę teatralną, dzieci uczestniczyły w warsztatach 
w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku oraz były w roli widzów na przed-
stawieniu „Brzechwa dzieciom...”. Śmiechu było co niemiara!

Dbaliśmy także o relacje i więzi rodzinne. W związku z tym zorganizowali-
śmy warsztaty bożonarodzeniowe, na których rodzice wraz ze swymi dziećmi 
mieli za zadanie stworzyć wieńce adwentowe. Kolejnymi zajęciami, które odbyły 
się w naszym przedszkolu były warsztaty wielkanocne, na których przedszkolaki 
wraz z rodzicami z przygotowanych różnorodnych materiałów plastycznych 
wykonały piękne wielkanocne koszyczki z pisankami.

Największym zainteresowaniem ze strony dzieci cieszyła się wycieczka do 
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na warsztaty rzeźbiarskie „Być jak 
Zagajewski”. Było to niezapomniane spotkanie ze sztuką, a dzieci poczuły się 
jak prawdziwi artyści. Aby poznać dzikie zwierzęta wybraliśmy się do płoc-
kiego ZOO.

Za mocną stronę mojej aktywności zawodowej uważam wytrwałą troskę 
o swoich wychowanków, a także ustawiczne dokształcanie. Wzbogacanie 
własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy starałam się stale poszerzać 
rozwojem w innych dziedzinach działalności edukacyjno-wychowawczej, co 
pozwalało uchronić przed rutyną w praktyce zawodowej.

Chcąc doskonalić i poszerzać swoje kwalifikacje, uczestniczyłam w szkoleniu 
„Po staremu i po nowemu. Nauka czytania i pisania dzieci 6-letnich w przed-
szkolu” oraz w warsztatach doskonalących z zakresu edukacji artystycznej „Kto 
tak pięknie gra? – to dzieci, pani i ja”. W ciągu całego roku prowadziłam koła 
zainteresowań: zajęcia teatralne i kulinarne pod nazwą „Kuchcikowo”. 

Poprzez ciągły kontakt z rodzicami, okazane im zainteresowanie i życzliwą 
cierpliwość, a także przez swoją konsekwentną postawę, dobrze poznałam 
środowisko rodzinne wychowanków oraz relacje panujące pomiędzy nimi 
a rodzicami. Dzięki temu nawiązałam wzorową i konsekwentną wychowawczo 
współpracę z rodzicami. Chętnie służyłam pomocą i poradą zgłaszającym się 
rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. 

Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły na wypracowanie 
zaufania moich wychowanków do mnie oraz pozytywnych opinii rodziców. To 
pozwala mi wierzyć, że owe działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą 
pozytywne efekty. 
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KALENDARIUM WYDARZEŃ
w roku szkolnym 2016/2017

WRZESIEŃ
01.  Rozpoczęcie roku szkolnego gimnazjum i liceum na dziedzińcu 

szkolnym w przeddzień 100. rocznicy założenia Szkoły Długosza. 
Przebieg: odśpiewanie hymnu państwowego i szkolnego, przemó-
wienie Księdza Dyrektora, wręczenie najlepszym uczniom klas I LO 
pakietów edukacyjnych zawierających komplet podręczników, strój 
na wychowanie fizyczne i mundurek szkolny; spotkania klas gim-
nazjum i liceum z wychowawcami.

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 w szkole podstawowej 
w budynku przy ul. Wojska Polskiego. Przebieg: przywitanie na-
uczycieli, uczniów i rodziców przez Dyrektora ZSK ks. prał. Jacka 
Kędzierskiego, spotkania w salach z wychowawcami.

02.  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w 100. rocznicę założenia 
Szkoły Długosza. Przebieg uroczystości w bazylice katedralnej: Sło-
wo Księdza Dyrektora Jacka Kędzierskiego przypominające historię 
szkoły i jej wybitnych absolwentów, Msza Święta pod przewodnic-
twem bp. Wiesława Meringa, wręczenie Medalu ZSK za najlepiej 
zdany egzamin maturalny Karolowi Łukaszewskiemu; wystąpienie 
ministra Adama Kwiatkowskiego – odczytanie listu od Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

	  Uroczystości w budynku przy ul. Łęgskiej: okolicznościowe prze-
mówienia Księdza Dyrektora oraz zaproszonych Gości (p. Poseł 
Joanny Borowiak, p. Senatora Józefa Łyczaka; p. Posła Łukasza 
Zbonikowskiego; p. Marka Gralika – Kujawsko-Pomorskiego Kuratora 
Oświaty; p. Władysława Skrzypka – Prezydenta Włocławka w latach 
2002–2006 oraz p. Jarosława Chmielewskiego – Przewodniczącego 
Rady Miasta Włocławek; w imieniu Prezydenta Miasta Włocławek 
p. Marka Wojtkowskiego – p. Barbary Moraczewskiej – Zastępcy 
Prezydenta ds. Edukacji i Spraw Społecznych; w imieniu Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego p. Piotra Całbeckiego – p. Do-
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miceli Kopaczewskiej – Dyrektor Departamentu Edukacji w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego; p. Jacka 
Kuźniewicza – Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej we Włocławku i radnego Sejmiku Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego; p. Wojciecha Jaranowskiego – Przewodniczącego 
Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidar-
ność”; p. Ireny Podłuckiej – Dyrektor Liceum im. Ziemi Kujawskiej 
we Włocławku, p. Ewy Adamczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum SPSK im. bł. ks. Franciszka Drzewieckiego w Warzą-
chewce Polskiej), koncert pt. „Z piosenką przez stulecie” w wykonaniu 
uczniów Długosza.

	  Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Długosza we Włocławku 
w rankingu „Rzeczpospolitej” z tytułem „Szkoły Kompetencji Przy-
szłości” dzięki realizowanemu w ubiegłym roku szkolnym projektowi 
w ramach olimpiady „Zwolnieni z teorii”.

05.  100 pizz na stulecie szkoły w SP. Organizator: p. wicedyrektor Ka-
tarzyna Zarzecka.

06.  Spotkanie Kierownika i kadry internatu z wychowankami z okazji 
rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

07.  Powierzamy Bogu cały rok szkolny – spotkanie modlitewne miesz-
kańców internatu ZSK.

09.  Bieg o tytuł Mistrza Stulecia w Szkole Podstawowej. Tytuł Mistrza 
Stulecia w poszczególnych klasach: Nikodem Piekarski kl. 1a, Borys 
Bernasiewicz kl. 2b, Iga Kaczmarek kl. 3b, Bartosz Macieja kl. 4b, 
Hubert Olszewski kl. 5, Oliwier Rutecki kl. 6. Organizator: p. Andrzej 
Gołębieski, p. Katarzyna Zarzecka, p. Monika Kwiatkowska.

10.  I miejsce drużyny dziewcząt w X Turnieju Koszykówki. Drużyna ZSK: 
Natalia Kowalska IIId, Aleksandra Greśkiewicz Id, Maja Mikucka 
Id, Roksana Królikowska IIId, Aleksandra Witkowska IId, Oliwia 
Kornacka IId, Oliwia Warszawiak IId, Ewa Korycka IId. Opiekun: 
p. Arkadiusz Różański.

14.  Pierwsza w tym roku szkolnym środa u Długosza. Przebieg: Msza 
św. odprawiona w szkolnej auli przez Księdza Dyrektora w koncele-
brze z wikariuszami Długosza: ks. Łukaszem Sztylką i ks. Marcinem 
Lewandowskim, spotkania z wychowawcami w klasach, spotkanie 
uczniów klas trzecich gimnazjum w sprawie egzaminu gimnazjal-
nego.

15.  Konferencja „Wspomaganie szkół w procesie nauczania programowa-
nia” zorganizowana przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 



89

Kalendarium wydarzeń w roku szkolnym 2016/2017

wraz z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Byd-
goszczy. Uczestnicy: p. Krzysztof Krychowiak, p. Jadwiga Piasecka.

  Długosz znów sięga po laury – tegoroczna edycja konkursu histo-
rycznego „Jan Długosz i jego czasy”, w trakcie XV Dni Długoszow-
skich w Kłobucku. Wyniki: w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: 
I miejsce – Maria Piątkowska IIIB, II miejsce – Agnieszka Skowroń-
ska IIIB, w kategorii szkół gimnazjalnych: II miejsce – Aleksandra 
Lewandowska IIIa. Opiekun: p. Anna Baranowska.

  Spotkanie inaugurujące działalność Internackiego Koła Teatralnego.
16–18.  Międzynarodowe zwycięstwo Jakuba Kępskiego – ucznia kl. 4b szkoły 

podstawowej w Międzynarodowym Turnieju koszykówki w Suchym 
Lesie k. Poznania. Wyniki: I miejsce – drużyna z Jakubem Kępskim.

16.  Bajkowy gość zawitał do przedszkola – odwiedziny Myszki Miki. 
Organizator: p. wicedyrektor Joanna Trawińska.

  Msza Święta w kaplicy szkolnej przy ul. Łęgskiej – poświęcenie 
krzyży dla przedszkola „Pod Aniołem Stróżem”.

17.  Sodalis znaczy Przyjaciel – 35. Pielgrzymka Sodalicji Mariańskiej na 
Jasną Górę. Ślubowanie wierności przed obrazem Czarnej Madonny: 
Maria Piątkowska IIIB, Bartosz Jabłoński IIA, Ewa Budzińska IIB, Ża-
neta Szczerbiak – absolwentka LO. Opiekun: ks. Marcin Lewandowski.

19.  Wycieczka klasy 4a i 4b SP do Popowa. Opiekunowie: p. Kamila 
Kurdubska, p. Wioletta Piasecka.

  „W zdrowym ciele zdrowy duch” – spotkanie Koła Sportowego.
20.  Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka – odwiedziny Klauna u przed-

szkolaków. Opiekun: p. Ewelina Osińska.
21.  Pielgrzymka trzecich klas gimnazjum do Sanktuarium Matki Bożej 

w Licheniu. Przebieg: modlitwa przy grobie bp. Romana Andrzejew-
skiego, zawiązanie wspólnoty przy animacji zespołu ewangelizacyj-
nego „Emmanuel” z Sieradza, uroczysta Msza św. przed Cudownym 
Obrazem Matki Bożej Licheńskiej pod przewodnictwem bp. Stanisła-
wa Gębickiego, wspólna agapa. Opiekunowie: p. Agnieszka Sołtysiak, 
p. Anna Waśkiewicz, p. Aneta Pawłowska, p. Krzysztof Łodygowski, 
s. Goretti Bartczak, ks. Marcin Lewandowski.

22.  Pierwszoklasiści gimnazjum na wycieczce integracyjno-edukacyjnej – 
Festyn Archeologiczny w Biskupinie. Opiekunowie: p. Anna Baranow-
ska, p. Marta Pankiewicz, p. Lidia Wiśniewska, p. Andrzej Przybylski, 
p. Jakub Kostrzewski, p. Aleksandra Rusin, p. Paulina Kłonowska.

  XVI Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich na Jasnej 
Górze. Przebieg: wspólna modlitwa – hymn do Ducha Świętego, 
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wystąpienia prelegentów – ks. Wojciecha Węgrzyniaka i prof. dr hab. 
Jana Dudy nt. „Między wiarą a beznadzieją”, osobista modlitwa 
podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, uroczysta Msza św. 
pod przewodnictwem bp. Marka Mendyka, zawierzenie młodzie-
ży Matce Bożej Jasnogórskiej. Uczestnicy: uczniowie pierwszych 
klas liceum. Opiekunowie: p. Katarzyna Kwiatkowska, p. Angelika 
Szumińska, p. Konrad Trokowski, p. Urszula Brykalska, s. Goretti 
Bartczak, ks. Marcin Lewandowski.

  Charytatywna zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt w związku 
ze Światowym Dniem Zwierząt. Uczestnicy: Julia Błaszczyk IA, 
Małgorzata Marciniak IB, Maria Grzędzicka Ib, Adam Rymar-
kiewicz Ie, Krzysztof Naraziński IIIa, Filip Mosakowski Ib, Karol 
Nencka Ie, Mateusz Linard IIa, Zuzanna Bonkowska IIIB, Dominika 
Strzelecka IIa, Aleksandra Różańska IIb. Opiekun: p. Małgorzata 
Ryszewska.

  Wybory do Młodzieżowej Rady Internatu.
23.  Dzień Marchewki w przedszkolu. Opiekun: p. Ilona Chwiałkowska, 

p. Paulina Makowska, p. Ewelina Osińska.
  Klasy IIb i IIc gimnazjum na wycieczce w Warszawie. Opiekunowie: 

p. Agnieszka Szabłowska, p. Rafał Kurzępa.
  Zajęcia integracyjne z udziałem wychowawcy klasy nt. Jesteśmy 

klasą – o budowaniu zgranego zespołu – klasa IB LO. Prowadzący: 
p. Aleksandra Madajczyk.

24.  Zjazd Absolwentów „Długosza” – obchody Jubileuszu 100-lecia 
Szkoły Długosza. Przebieg: uroczysta Msza św. pod przewodnictwem 
bp. Bronisława Dembowskiego, pochód do budynku szkoły przy 
ul. Łęgskiej, program artystyczny zatytułowany „Z piosenką przez 
stulecie”, uhonorowanie przedwojennych absolwentów Medalem 
upamiętniającym jubileusz Szkoły Długosza, odsłonięcie Galerii 
Zasłużonych Absolwentów, koncert pt. „Janusz Tylman i Goście”.

25.  Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski Młodzików w Słubicach. Wyniki: 
złoty medal i tytuł Mistrzyni Polski – Klaudia Kazimierska kl. IIIb 
gimnazjum. Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski.

26.  Międzynarodowy Dzień Języków Obcych – promowanie nauki ję-
zyków poprzez plakaty i prezentacje multimedialne. Opiekunowie: 
p. Anna Waśkiewicz, p. Agnieszka Szabłowska.

27.  Lekcja przyrody w klasie 3b SP prowadzona przez p. Irenę Kwiat-
kowską. Poznawanie minerałów i kamieni szlachetnych. Opiekun: 
p. Klaudia Majewska-Rybacka.
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27.  Wyjście wychowanków internatu ZSK do kina na film pt. „Smoleńsk”. 
Opiekun: p. Paulina Kaszuba.

28.  Wybory do Samorządu Szkolnego w Publicznej Szkole Podstawo-
wej im. ks. J. Długosza we Włocławku. Komitet wyborczy: Miłosz 
Rogiewicz kl. 6, Anna Wujec kl. 6, Zuzanna Błaszczyńska kl. 2a, 
Maja Ostrowska kl. 6, Nadia Pietrzak kl. 6, Filip Etynkowski kl. 3a, 
Aleksandra Arkuszewska kl. 6, Zuzanna Liberacka kl. 6, Wiktoria 
Szczepańska kl. 6. Wyniki: Julia Gęsicka – przewodnicząca kl. 4–6, 
Maria Fryżewska – przewodnicząca kl. 1–3, Oliwia Prouve – sekretarz, 
Zofia Kwiatkowska – skarbnik. Koordynator: p. Bożena Sobierajska.

  Projekt „Ekologiczny rok w województwie kujawsko-pomorskim”. 
Nawiązanie współpracy z Włocławskim Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej przez Publiczną Szkołę Podstawową ZSK z propozycją zajęć 
edukacyjnych dla pierwszoklasistów, sfinansowany przez Wojewódzki 
Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Ko-
ordynator: p. Katarzyna Zarzecka.

  Zajęcia integracyjne w klasie IA LO z udziałem wychowawcy klasy 
nt. Cechy dobrej klasy – jak stworzyć zespół. Prowadzący: p. Alek-
sandra Madajczyk.

29.  Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w Szkole Podstawowej pod 
hasłem „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. 
Uczestnicy: wybrani uczniowie klas 3a i 3b, uczniowie klas 4, 5, 6. 
Organizatorzy: p. Klaudia Majewska-Rybacka, p. Gabriela Goszcz, 
p. Monika Kwiatkowska.

  Lekcja z iPadami w przedszkolu – sześciolatki poznają nowe tech-
nologie. Prowadzący: p. Krzysztof Krychowiak. Opiekun: p. Paulina 
Makowska.

30.  „Dzieci Uzdolnione Matematycznie DUMA” – szkolenie dla nauczy-
cieli w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 
w Warszawie. Uczestnicy: p. Klaudia Majewska-Rybacka, p. Katarzyna 
Zarzecka.

  „Nie daj się złu zwyciężyć, lecz zło dobrem zwyciężaj...” – lekcja 
historii we włocławskim Muzeum Męczeństwa Błogosławionego 
Ks. Jerzego Popiełuszki. Uczestnicy: klasa szósta SP. Opiekunowie: 
p. Jolanta Nowak, p. Andrzej Gołębieski.

  Dzień Chłopaka w Długoszu – karaoke oraz gorące tosty w świetlicy 
szkolnej. Opiekun: p. Małgorzata Ryszewska.

  „Dzień Chłopaka” w przedszkolu – wizyta policjantów z Komendy 
Miejskiej Policji we Włocławku i poznawanie zasad bezpiecznego 
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poruszania się na drodze. Opiekun: p. Ilona Chwiałkowska, p. Pau-
lina Makowska, p. Ewelina Osińska, p. Marta Antczak.

  Wybory Samorządu Uczniowskiego gimnazjum i liceum. Skład SU: 
przewodniczący – Filip Zarzecki IA, zastępcy: Jakub Oleradzki IIIb, 
Wiktoria Marchlewska IIC. Komisja wyborcza: Klaudia Żbikowska 
IIIB, Zuzanna Urbańska IIIB, Klaudia Wąsikiewicz IIIB. Opiekun SU: 
p. Piotr Chodoła. 

  Mistrzowskie przełaje długoszaków – Mistrzostwa Włocławka 
w Indywidualnych Biegach Przełajowych 2016 na terenach leśnych 
przy ZSS we Włocławku. Wyniki: w kategorii gimnazjum – dziew-
częta rocznik 2001 I miejsce i tytuł Mistrzyni Włocławka – Klaudia 
Kazimierska IIIb, w kategorii gimnazjum – dziewczęta rocznik 
2002+2003 I miejsce i tytuł Mistrzyni Włocławka – Martyna Świę-
cikowska IIc, w kategorii gimnazjum – chłopcy II miejsce – Filip 
Kucharski IIIb, wszyscy reprezentanci ZSK wywalczyli prawo repre-
zentowania miasta Włocławek w finale wojewódzkim w Bydgoszczy. 
Uczestnicy: dziewczęta z gimnazjum: Maria Grzędzicka Ib, Zofia 
Zarzecka Ib, Natalia Brejczak Ic, Eliza Borowska Ie, Martyna Świę-
cikowska IIc,Kinga Kowalska IIc, Oliwia Warszawiak IId, Joanna 
Reclaf IIe, Klaudia Kazimierska IIIb, Emilia Kamińska IIIb, Barbara 
Napiórkowska IIIb, Martyna Pałuska IIIb, Gabriela Alabrudzińska IIIc, 
Olga Jurczykowska IIId, Weronika Molik IIIe, Julia Mikołajczak IIIe. 
Dziewczęta z liceum: Klaudia Skrzypińska IA, Natalia Targańska IA, 
Patrycja Zaroślińska IA, Aleksandra Grzesikowska IB, Oliwia Tu-
nicka IC, Klaudia Jankowska IC, Rozalia Ćwiklińska IC, Wiktoria 
Pietrzak IIB, Wiktoria Cieszkowska IIB; chłopcy liceum i gimnazjum: 
Filip Zarzecki IA, Bartosz Łukaszewski IA, Dominik Goleniewski IA, 
Adam Stolarski IB,Piotr Tomaszewski IB, Marcel Duda IIIA, Jeremi 
Lewandowski IIIA, Jakub Kopczyński IIIB, Filip Kucharski IIIB, Jakub 
Kazimierczak, Krzysztof Bujak, Marceli Michorzewski, Łukasz Jaręb-
ski, Jakub Ginczelewski, Filip Józwiak IIIe, Hubert Jóźkiewicz IIIe, 
Patryk Nowak IIe, Augustyn Bławat IIe, Kacper Czaplicki IIb, Grze-
gorz Możdżyński IIa, Szymon Morawski Ia,Damian Sinkiewicz Ic, 
Wiktor Król Ib, Konrad Kozłowski Ib, Konrad Pilarski IIa, Dominik 
Nowakowski IIa. Opiekunowie: p. Józef Nowak, p. Krzysztof Łody-
gowski.

  Zajęcia integracyjne w klasie IC LO nt. „Poznajmy się” z udziałem 
wychowawcy klasy. Prowadzący: p. Aleksandra Madajczyk. Warsztaty 
dla uczniów klasy IIC LO pt. „Szczęśliwi ludzie nie mają nałogów”. 
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Organizator: Urząd Miasta Włocławek. Prowadzący: p. Grażyna 
Cudna – pedagog i terapeuta z Centrum Rozwoju Osobistego i Psy-
choterapii „Alter-Ego”. Koordynator: p. Aleksandra Madajczyk.

Październik
04.  Święto Aniołów Stróżów w przedszkolu – uwielbienie Boga poprzez 

taniec i śpiew oraz wspólna modlitwa do Anioła Stróża. Organizator: 
p. Joanna Trawińska.

05.  Odwiedziny młodzieży z Zespołu Szkół Katolickich w Towarzystwie 
Opieki nad Zwierzętami po zbiórce w szkole na rzecz bezdomnych 
zwierząt. Uczestnicy: wolontariusze gimnazjum i liceum. Opiekun: 
p. Małgorzata Ryszewska.

06.  Uroczystość nadania bibliotece szkolnej imienia Jerzego Pietrkiewi-
cza w 100. rocznicę urodzin sławnego Absolwenta przedwojennej 
Szkoły Długosza. Przebieg: recytacja poezji Jerzego Pietrkiewicza 
w wykonaniu aktorów Teatru Muzycznego w Toruniu, prelekcja 
oparta na autobiografii Profesora, program artystyczny poświęcony 
biografii i działalności Jerzego Pietrkiewicza w Centrum Kultury 
Browar B w wykonaniu uczniów LO Długosza przygotowanych 
przez p. Lidię Wiśniewską; ceremonia nadania bibliotece imienia 
Jerzego Pietrkiewicza z oprawą artystyczną kl. IIIa gimnazjum pod 
kierunkiem p. Sławomiry Lewandowskiej; odsłonięcie pamiątkowej 
tablicy poświęconej przedwojennemu Absolwentowi, wręczenie 
zaproszonym Gościom okolicznościowych Medali ZSK, wpisy Gości 
do Księgi Pamiątkowej.

  Wyjście wychowanków internatu ZSK do kina na film pt. „Wołyń”.
07.  Finał wojewódzki w Indywidualnych Biegach Przełajowych w Byd-

goszczy. Wyniki: Mistrzyni Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
– Klaudia Kazimierska IIIb; IX miejsce – Martyna Święcikowska IIc, 
XIX miejsce – Filip Kucharski IIIb gimnazjum. Opiekun: p. Krzysztof 
Łodygowski.

  Msza Święta w intencji Jerzego Pietrkiewicza w 100. rocznicę uro-
dzin oraz koncert Capelli Bydgostiensis w sanktuarium w Skępem. 
Uczestnik: p. Lidia Wiśniewska.

  Wiktoria Marchlewska z kl. IIC LO Radną Młodzieżowej Rady Miasta. 
Opiekun SU: p. Piotr Chodoła.

  Pierwszy piątek października w szkole podstawowej – uczestnictwo 
w liturgii Mszy Świętej w kaplicy sióstr Wspólnej Pracy. Uczestnicy: 
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uczniowie szkoły podstawowej wraz z wychowawcami, przedszkolaki 
z zerówki.

10–12.  Sukces naszych uczniów w turnieju piłki nożnej – trzydniowe 
rozgrywki o Mistrzostwo Włocławka w piłce nożnej chłopców gim-
nazjum. Wyniki: III miejsce i puchar dla szkoły – drużyna ZSK 
w składzie: Marceli Michorzewski IIIa, Wojciech Kruczyński IIIb, 
Mateusz Maciejewski IIIb, Oskar Stroisz IIIc, Bogusław Suski IIIc, 
Jakub Ginczelewski IIId, Łukasz Jarębski IIIe, Hubert Jóźwiak IIIe, 
Stanisław Piotrowski IIa, Szymon Pałczyński IIa, Jakub Fryzowski IIb, 
Kacper Czaplicki IIb, Augustyn Bławat IIe, Hubert Giers IIe, Patryk 
Nowak IIe, Adam Sliwowski IIe, Adam Woźniak Id. Opiekunowie: 
p. Józef Nowak, p. Arkadiusz Różański.

10.  Solankowe inspiracje – zajęcia koła plastycznego: przygotowanie 
prac z masy solnej na kiermasz charytatywny „Gdzie misjonarze – 
tam nadzieja”. Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

11.  Kiermasz charytatywny w szkole podstawowej w ramach Ogólno-
polskiego konkursu „Gdzie misjonarze, tam nadzieja” – Dzieło Po-
mocy „Ad Gentes” Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Cel: remont 
i wyposażenie przyszpitalnego przedszkola w Katondwe w Zambii. 
Opiekun: s. Goretti Bartczak.

12.  Uroczystość poświęcenia Katolickiego Przedszkola „Pod Aniołem 
Stróżem” przez Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa. Go-
ście: Prezydent Miasta Włocławka p. Marek Wojtkowski, p. Bar-
bara Moraczewska – Zastępca Prezydenta, przedstawiciele Kurii 
Diecezjalnej, proboszcz włocławskiej bazyliki katedralnej oraz 
dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej 
we Włocławku – ks. Michał Krygier, ks. prałat Jacek Szymański 
– rektor Wyższego Seminarium Duchownego, ks. Maciej Jasiński 
z Wydziału Ekonomiczno-Budowlanego Kurii Diecezjalnej, kapelan 
biskupa włocławskiego – ks. Janusz Bartczak, p. Magdalena Faj-
dowska – dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
we Włocławku, p. Mariusz Bladoszewski – oficer prasowy Komendy 
Miejskiej Straży Pożarnej, redaktor Ładu Bożego – p. Barbara Sawic, 
dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i rodzice oraz lokalne media. 
Organizatorzy: p. wicedyrektor Joanna Trawińska, p. Ewelina 
Osińska, p. Ilona Chwiałkowska, p. Paulina Makowska, p. Marta 
Antczak, p. Karolina Szałek. 

  Poświęcenie przez JE ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa krzyża 
i ikony Matki Bożej Częstochowskiej Patronki Szkolnictwa Katolic-
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kiego – daru dla szkoły podstawowej i przedszkola od Rady Szkół 
Katolickich. 

13.  Ślubowanie klasy pierwszej SP. Program artystyczny w wykonaniu 
uczniów klasy 1, 4a i 4b pod kierunkiem p. Wioletty Piaseckiej 
i p. Aleksandry Ujazdowskiej.

14.  Dzień Edukacji Narodowej – ślubowanie pierwszoklasistów gimna-
zjum i liceum. Program artystyczny, poświęcony pamięci prof. Jerzego 
Pietrkiewicza w 100. rocznicę urodzin, w wykonaniu uczniów LO: 
Ewy Budzińskiej IIB, Darii Kowalewskiej IIC, Krzysztofa Kamińskie-
go IIC, Piotr Mroczkowskiego IIB (recytacja), Konrada Webera IIA 
(pianino), Pauliny Słowińskiej IIIA (flet, taniec), Magdaleny Frąc-
kiewicz IIIA (skrzypce) oraz Emilii Łukaszczyk IC (śpiew). Osoby 
odpowiedzialne: p. Lidia Wiśniewska, p. Katarzyna Kwiatkowska, 
p. Konrad Trokowski.

17.  „Trzeba być dobrym jak chleb” – Dzień Chleba w świetlicy szkolnej 
połączony z akcją charytatywną Caritas. Opiekun: p. Violetta Goł-
dobin.

18.  Pierwszoklasiści na wycieczce proekologicznej Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej „Rysiówka” na półwyspie Potrzymiech. Uczestnicy: 
uczniowie z szkolnego koła Mały Omnibus. Opiekun: p. Aleksandra 
Ujazdowska.

19.  Z wizytą w placówce opiekuńczo-wychowawczej – w Domu Dziecka 
im. ks. bp. Wojciecha Owczarka przy ul. Leśnej. Uczestnicy: uczniowie 
z klas IIc, IIIc gimnazjum i IIA LO. Opiekun: p. Małgorzata Ryszewska.

  „Milion dzieci modli się na różańcu o pokój na świecie” – kampania 
modlitewna w podstawówce Długosza. Inicjator akcji: p. wicedyrektor 
Katarzyna Zarzecka.

  „Z różańcem przez życie i świat” – spotkanie modlitewne wycho-
wanków internatu ZSK.

20.  Alicja Ochocińska z kl. 4a SP wyróżniona w konkursie plastycznym 
pt. „I Ty możesz być jak da Vinci” ramach obchodów Europejskiego 
Tygodnia Świadomości Dysleksji. Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

21.  „Nie daj się złu zwyciężyć, lecz zło dobrem zwyciężaj” – upamięt-
nienie 32. rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza 
Jerzego Popiełuszki w szkole podstawowej. Przebieg: prezentacja 
szóstoklasistów z kółka historycznego o spotkaniu z ks. Jerzym pod-
czas wycieczki do Muzeum Męczeństwa Błogosławionego Księdza 
Jerzego Popiełuszki; projekcja programu „Ziarno” ze świadectwami 
osób znających ks. Jerzego. Opiekun: p. Jolanta Nowak.
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  Trzy puchary sztafet Długosza – Mistrzostwa Włocławka w Szta-
fetowych Biegach Przełajowych 2016 na terenach leśnych przy 
ZSS we Włocławku. Wyniki: w kategorii dziewcząt gimnazjum: 
III miejsce – drużyna ZSK w składzie: Natalia Brejczak Ic, Martyna 
Święcikowska IIc, Kinga Kowalska IIc, Oliwia Warszawiak IId, Joan-
na Reclaf IIe, Klaudia Kazimierska IIIb, Emilia Kamińska IIIb, Olga 
Jurczykowska IIId, Julia Mikołajczak IIIe, Weronika Morawska IIIe, 
Martyna Pałuska IIIb, Barbara Napiórkowska IIIb, Julita Jurczykow-
ska IIIc; w kategorii dziewcząt liceum: III miejsce – drużyna ZSK 
w składzie: Magdalena Baryza IIA, Zuzanna Sobiecka IB, Nadia 
Ostrowska IB, Karolina Smolińska IA, Patrycja Zaroślińska IA, Alek-
sandra Grzesikowska IB, Oliwia Tunicka IC, Klaudia Jankowska IC, 
Rozalia Ćwiklińska IC, Wiktoria Pietrzak IIB, Gabriela Sławkow-
ska IIB, Natalia Ręklewska IIA; w kategorii chłopców gimnazjum: 
III miejsce – drużyna ZSK w składzie: Filip Kucharski IIIb, Marceli 
Michorzewski IIIa, Krystian Żabicki IIIa, Grzegorz Możdżyński IIa, 
Stanisław Piotrowski IIa, Kacper Czaplicki IIb, Hubert Giers IIe, 
Michał Porębski Ia, Mateusz Ochociński Ia, Damian Sinkiewicz Ic, 
Jakub Grzębski Ic. Opiekunowie: p. Józef Nowak, p. Krzysztof Ło-
dygowski.

22.  XXIV Włocławski Bieg Dzieci i Młodzieży poświęcony pamięci mę-
czeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki na terenie parku im. H. Sien-
kiewicza. Uczestnicy: uczniowie przedszkola, szkoły podstawowej, 
gimnazjum i liceum ZSK. Wyniki: przedszkolaki otrzymały pamiątkowe 
medale. Opiekunowie: p. Magdalena Budnicka, p. Joanna Karwowska, 
p. Gabriela Goszcz, p. Ewelina Osińska, p. Paulina Makowska.

  Diecezjalne dziękczynienie za XXXI Światowe Dni Młodzieży – Msza 
św. pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława Meringa, w koncelebrze 
ks. bp Stanisław Gębicki, z homilią o. prof. Kazimierza Lubowickiego.

  Inauguracyjne spotkanie X edycji Ligi Starożytniczej w auli Collegium 
Humanisticum UMK w Toruniu – wykład prof. dr hab. Krystyny Bar-
tol z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Po co nam 
poeci? Platon i Epikur o poezji”. Uczestnicy: uczniowie gimnazjum 
i liceum ZSK. Opiekunowie: p. Rafał Kurzępa, p. Anna Waśkiewicz, 
p. Małgorzata Jaskólska i p. Paulina Stężewska.

24.  Program „Radosny uśmiech, Radosna przyszłość” – spotkanie uczniów 
kl. 1a SP z panią Joanną Sicińską – pielęgniarką szkolną na temat 
próchnicy i sposobów jej zapobiegania. Koordynator programu: 
p. Bożena Sobierajska.
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25.  Marzycielska Poczta w Długoszu – akcja świetlicy szkolnej z okazji 
Międzynarodowego Tygodnia Pisania Listów. Opiekun: p. Violetta 
Gołdobin.

  „Twoja krew – czyjeś życie” – honorowe oddawanie krwi. Uczest-
nicy: Weronika Koralewska IIIC, Klaudia Żbikowska IIIB, Łukasz 
Korpusiński IIIC, Witold Bazela IIIA, Klaudia Błaszczyk IIIB, Klau-
dia Ozdoba IIIB, Monika Jaroniewska IIIB, Wiktor Zabielski IIIC, 
Klaudia Kostrzewska IIIA, Klaudia Jesionowska IIIC, Julia Pi-
łat IIIC, Adriana Raczkowska IIIA, Zuzanna Urbańska IIIB, Paulina 
Słowińska IIIA, Daria Skotnicka IIIC, Julia Siatecka IIIC, Klaudia 
Wąsikiewicz IIIB, Dominik Pupkowski IIIB, Kacper Włocławski IIIB, 
Jakub Michalski IIIB, Anna Stendera IIIB, Damian Jóźwiak IIIA, 
Kornelia Szatow IIIC. Opiekun: p. Joanna Sicińska – pielęgniarka 
szkolna.

26.  Uczcić pamięć i uporządkować groby – wyjście na cmentarz 
w przededniu uroczystości Wszystkich Świętych. Uczestnicy: grupa 
uczniów z klas Ib, IIIb i IIIc. Opiekun: p. Violetta Gołdobin.

  Pasowanie na Przedszkolaka w Katolickim Przedszkolu „Pod Anio-
łem Stróżem” w obecności Księdza Dyrektora Jacka Kędzierskiego 
i p. wicedyrektor Joanny Trawińskiej oraz p. wicedyrektor SP Ka-
tarzyny Zarzeckiej. Organizatorzy: p. Ewelina Osińska, p. Ilona 
Chwiałkowska, p. Marta Antczak.

  Październikowa środa u Długosza. Przebieg: Msza św. w szkolnej ka-
plicy, indywidualne konsultacje z nauczycielami, spotkanie rodziców 
trzecioklasistów LO z p. wicedyrektor Urszulą Brykalską dotyczące 
matury.

  „Fotografia stulecia” – wykonanie fotografii społeczności Długosza 
dla upamiętnienia 100. rocznicy założenia szkoły. Zespół nadzoru-
jący: p. Katarzyna Zarzecka, p. Agata Nawrocka, p. Rafał Kurzępa.

27.  Etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bajkowe 
Kukiełki”. Wyniki: prace zakwalifikowane do kolejnego etapu: „Czer-
wony Kapturek” – Oliwia Fydryszewska kl. 1a, „Pinokio” – Maciej 
Kotwicki kl. 2a, „Czerwony Kapturek” – Zuzanna Nowakowska 
kl. 3a, „Kot w Butach” – Hubert Olszewski kl. 5, „Pippi Langstrumpf” 
– Klaudia Fydryszewska kl. 4a. Opiekunowie: kl. 1–3 p. Bożena 
Sobierajska; kl. 4–6 p. Krzysztof Krychowiak.

  „Holy Wins – Święty Zwycięża” w Gimnazjum i Liceum Zespołu Szkół 
Katolickich im. ks. J. Długosza. Przebieg: inscenizacja przygotowana 
przez wychowanków internatu „Święta Faustyna – Apostołka Bożego 
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Miłosierdzia”, wcielenie się uczniów w postać „świętej” bądź „świę-
tego”. Opiekun: p. Agnieszka Lasota-Staszak.

  Szkolenie z zakresu instrukcji przeciwpożarowej w szkole podsta-
wowej. Organizator: p. Katarzyna Zarzecka.

  Dyskoteka charytatywna w szkole podstawowej zorganizowana przez 
Samorząd Uczniowski. Uczniowie zaangażowani w organizację: 
Miłosz Rogiewicz kl.6, Zuzanna Liberacka kl. 5, Julia Gęsicka kl.6, 
Maria Fryżewska kl. 4a, Oliwia Prouve kl. 4a, Zosia Kwiatkowska 
kl. 5, Hubert Olszewski kl. 5, Łukasz Sielicki kl. 4a. Organizator: 
p. Bożena Sobierajska. Opiekunowie: p. Ewa Bieniek, p. Joanna 
Filińska, p. Magdalena Budnicka, p. Kamila Kurdubska, p. Karolina 
Szałek, p. Andrzej Gołębieski.

  Uczczenie pamięci pomordowanych Księży i Nauczycieli – zapalenie 
zniczy pod pomnikiem poświęconym bł. bp. Michałowi Kozalowi, 
Alumnom Seminarium Duchownego, Nauczycielom aresztowanym 
w listopadzie 1939 r. Uczestnicy: członkowie koła historycznego 
gimnazjum. Opiekun: p. Aleksandra Rusin.

28.  Szkolne Koło Wolontariatu „Mały Książę” w szkole podstawowej – 
spotkanie organizacyjne i opracowanie programu działania. Zarząd 
Szkolnego Koła Wolontariatu „Mały Książę”: Zuzanna Liberacka 
kl. 5 – przewodnicząca, Hubert Olszewski kl. 5 – zastępca przewod-
niczącego, Witold Przewozikowski kl. 4b – skarbnik, Maria Miazga 
kl.4b – sekretarz. Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

  Premiera spektaklu przygotowanego przez wychowanków internatu 
pt. „Oscar i Pani Róża”. Opiekun: p. Agnieszka Lasota-Staszak.

  Pamiętamy... – zapalenie zniczy pod Pomnikiem upamiętniającym 
bł. bp. Michała Kozala, Alumnów Seminarium Duchownego we 
Włocławku oraz Nauczycieli zamordowanych w czasie II wojny 
światowej przez uczniów szkoły podstawowej. Opiekun: p. Bożena 
Sobierajska.

  Apel poświęcony pamięci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. 
Prowadzący: uczniowie klasy IIIc. Uczestnicy: uczniowie klas pierw-
szych, drugich i trzecich liceum. Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski.

  Październikowe spotkanie Diecezjalnego Duszpasterstwa Nauczycieli. 
Przebieg: Msza św. z homilią, modlitwa za zmarłych nauczycieli, 
uczniów oraz najbliższych. Uczestnicy: p. Jolanta Nowak, p. Lidia 
Wiśniewska, p. Agnieszka Lasota-Staszak.

  „Z Bożym Miłosierdziem do osób starszych” – happening w związku 
z Międzynarodowym Dniem Osób Starszych. Uczestnicy: uczniowie 
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klasy IIIc gimnazjum. Opiekunowie: p. Małgorzata Ryszewska, 
ks. Łukasz Sztylka.

  „Bal Wszystkich Świętych” w szkole podstawowej. Organizatorzy: 
p. Joanna Filińska, p. Magdalena Budnicka.

30.  Patryk Daroszewski z kl. Ia Wicemistrzem Polski w grze logicznej 
Red7.

  Loteria fantowa Szkolnego Koła Caritas – z pomocą choremu Krzysz-
tofowi Lewandowskiemu. Organizatorzy: Justyna Potyra IIIc, p. Vio-
letta Gołdobin.

31.  Przedszkolaki pamiętają o zmarłych – modlitwa pod pomnikiem 
upamiętniającym bł. bp. Michała Kozala, Alumnów Seminarium 
Duchownego we Włocławku oraz Nauczycieli zamordowanych w cza-
sie II wojny światowej. Opiekun: p. Ilona Chwiałkowska, p. Marta 
Antczak, p. Paulina Makowska.

  Msza Święta w klasztorze ojców franciszkanów z procesją z relikwia-
mi świętych pod przewodnictwem Pasterza Diecezji bp. Wiesława 
Alojzego Meringa z udziałem włocławskich kapłanów, wiernych 
i społeczności Długosza. 

  26 długoszaków w etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Chemii – wyniki etapu szkolnego. Awans do 
etapu rejonowego: Agata Balcerowska IIIc, Jakub Białecki IIIe, Julia 
Brzezińska IIIa, Krzysztof Bujak IIIa, Sara Jabłońska IIIc, Leszek 
Jaworski IIIa, Julian Jędrzejczak IIa, Klaudia Kazimierska IIIb, Do-
minika Koc IIIa, Zuzanna Konieczna IIc, Bartłomiej Konopka IIIa, 
Krzysztof Konopka IIIa, Kacper Kotkiewicz IIIa, Aleksandra Lewan-
dowska IIIa, Igor Mikołajczyk IIa, Zuzanna Mikołajczyk IIIc, Maja 
Mysłowska IIa, Krzysztof Naraziński IIIa, Julita Orankiewicz IIIa, 
Alicja Orłowska IIIa, Adam Piętowski IIIa, Wiktor Podgórski IIIe, 
Jakub Prokopczyk IIa, Michał Wujec IIIa, Patryk Ziółkowski IIIa, 
Krystian Żabicki IIIa. Opiekunowie: p. Urszula Brykalska, p. Konrad 
Trokowski.

Listopad
02.  „Każdy może świętym być” – bal w przedszkolu. Organizatorzy: 

p. Joanna Trawińska, p. Ewelina Osińska, p. Paulina Makowska.
03.  Wyprawa do wnętrza Ziemi – wycieczka klas 5 i 4a Szkoły Podsta-

wowej do Kopalni Soli w Kłodawie. Opiekunowie: p. Ewa Bieniek, 
p. Wioletta Piasecka.
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04.  Wyniki konkursu plastycznego „Eko-instrument” – przedszkole. Na-
grodzeni: Lena Duda (4 lata), Steffanie Stokwisz-Augusiak (4 lata), 
Klara Bławat (5 lat), Apolonia Przybylska (5 lat), Aleksandra Ro-
matowska (5 lat), Marcel Kotarski (6 lat), Antonina Smółkowska 
(6 lat). Opiekun: p. Ilona Chwiałkowska.

05.  Listopadowy Turniej Szachowy „Elektryka” 2016 w Zespole Szkół 
Elektrycznych we Włocławku. Wyniki: II miejsce – Oliwia Więckow-
ska IId.

  Szkolny konkurs na najładniejszy różaniec. Wyniki: kategoria Po-
mysłowość: I miejsce – Aleksander Piernikowski kl. 2b, II miejsce 
– Hubert Olszewski kl. 5, III miejsce – Klaudia Fydyszewska kl. 4a, 
wyróżnienie: Maria Fryżewska kl. 4a, Maria Miazga 4b, Wiktoria 
Olkiewicz kl. 4b; kategoria Estetyka: I miejsce – Oliwia Skrzypińska 
kl. 4a, II miejsce – Anna Szychowska kl. 4a, III miejsce – Hanna 
Kalinowska kl. 2c, wyróżnienie: Zofia Chełminiak kl. 5, Amelia 
Śmiłowicz kl. 3a, Witold Przewozikowski kl. 4b, kategoria Wkład 
Pracy: I miejsce – Michał Grzanka kl. 2b, II miejsce – Amelia Ski-
bińska kl. 3a, III miejsce – Oliwia Fydryszewska kl. 1, wyróżnienie: 
Wiktoria Markowska kl. 2c, Stanisław Molewski kl. 2c; kategoria 
Funkcjonalność: I miejsce – Filip Matyszczak kl. 2c, II miejsce – 
Karolina Długołęcka kl. 5, III miejsce – Igor Lewandowski kl. 1, 
wyróżnienie – Zofia Hasiuk kl. 2a, Bartosz Duda kl. 2a, Michalina 
Pszeniczka kl. 5; kategoria Historia Różańca: I miejsce – Aleksandra 
Kurzępa kl. 3a, kategoria Dary Natury: I miejsce – Jan Ryniec kl. 2c, 
II miejsce – Martyna Kwapińska kl. 6, III miejsce – Patryk Wąsik 
kl. 3b, wyróżnienie – Jakub Ujazdowski kl. 4b, Mateusz Krysztofor-
ski kl. 2b; kategoria Pracowitość: I miejsce – Adam Lewandowski 
kl. 3a, II miejsce – Gabriela Wilińska kl. 4a, III miejsce – Gabriela 
Rafalska kl. 2b, wyróżnienie – Wiktor Lis kl. 2a, kategoria Różaniec 
Przedszkolaka: wyróżnienie – Klara Bławat (5 lat). Organizator: 
s. Goretti Bartczak, s. Paulina Bursiewicz.

07.  Są różne sposoby pomagania... – akcja „Warto być bohaterem” 
w świetlicy szkolnej. Uczestnicy: wolontariusze z kl. IIIc. Opiekun: 
p. Violetta Gołdobin.

  Obchody 77. rocznicy aresztowania nauczycieli i duchowieństwa 
Włocławka. Przebieg: Eucharystia pod przewodnictwem bp. Wie-
sława Alojzego Meringa, bp. Stanisława Gębickiego i bp. Bronisława 
Dembowskiego; uroczystości pod pomnikiem upamiętniającym ofiary 
7 listopada 1939 r. Uczestnicy: poczet sztandarowy z p. Rafałem 
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Kurzępą, p. Sławomira Lewandowska, p. Urszula Brykalska, p. Jo-
lanta Nowak, p. Jadwiga Piasecka, p. Bożena Sobierajska, p. Lidia 
Wiśniewska, ks. Łukasz Sztylka, ks. Marcin Lewandowski, ks. dyr. 
Jacek Kędzierski. 

  Warsztaty dla uczniów klas IIA i IIB LO pt. „Szczęśliwi ludzie nie mają 
nałogów”. Organizator: Urząd Miasta Włocławek. Prowadzący: p. Gra-
żyna Cudna – pedagog i terapeuta z Centrum Rozwoju Osobistego 
i Psychoterapii „Alter-Ego”. Koordynator: p. Aleksandra Madajczyk.

07–08.  XI edycja Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „Bóbr”. 
Uczestnicy: gimnazjaliści i liceaści z uzdolnieniami informatycznymi. 
Opiekun: p. Jadwiga Piasecka.

08.  Przedszkolaki biorą udział w projekcie „Żywiołki”. Koordynator: 
p. Ilona Chwiałkowska, p. Paulina Makowska.

09.  Klasa IC LO z wizytą we włocławskim oddziale TOZ. Opiekun: 
p. Konrad Trokowski.

  Z wizytą w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku – warsztaty 
„Symbolika chrześcijańska”. Uczestnicy: członkowie Koła Plastycz-
nego SP. Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

  Wizyta mieszkańców internatu w Centrum Kultury Browar B na 
wystawie „Salvador Dali – Grafika”. Opiekun: p. Paulina Kaszuba.

10.  I Koncert Pieśni Patriotycznej w Publicznej Szkole Podstawowej 
im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Kapituła Konkursowa: p. Ka-
tarzyna Zarzecka – przewodnicząca, przedstawiciele klas 1–6. Wy-
niki: I miejsce – klasa 2a, II miejsce – klasa 3a, III miejsce – klasa 6, 
IV miejsce – klasa 5, wyróżnienia: klasa 1a, klasa 2b, klasa 2c, klasa 
3b, klasa 4a, klasa 4b.

  „Czy znasz ten znak?” – rozstrzygnięcie międzyklasowego konkursu 
dotyczącego wojennej i powojennej historii Polski w SP. Wyniki: 
zwycięstwo klasy 5. Opiekun: p. Jolanta Nowak.

  Inscenizacja historyczna z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 
Uczestnicy: uczniowie klas piątej i szóstej SP. Opiekun: p. Jolanta 
Nowak.

  Narodowe Święto Niepodległości w przedszkolu. Opiekun: p. Joan-
na Trawińska, p. Ewelina Osińska, p. Paulina Makowska, p. Marta 
Antczak, p. Ilona Chwiałkowska, p. Karolina Szałek.

  Apel z okazji Święta Niepodległości. Rozstrzygnięcie konkursów 
historycznych. Prowadzący apel: młodzież klas pierwszych, drugich 
i trzecich liceum. Wyniki konkursów: Plakat poświęcony Świętu 
11 listopada: w kategorii liceum: I miejsce – Marta Stawska IA, 
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II miejsce – Kamila Kopaczyk IC, III miejsce – Izabela Eska IIIA; 
w kategorii gimnazjum: I miejsce – Igor Mikołajczyk IIa, II miejsce – 
Wiktoria Jasińska IIIb, III miejsce – Aleksandra Greśkiewicz Id; „Oni 
tworzyli naszą niepodległość” – sylwetka najważniejszego polityka 
związanego z odzyskaniem niepodległości przez Polskę (prezentacja 
multimedialna): w kategorii liceum: I miejsce – Szymon Radzin IIIA, 
II miejsce – Patryk Wiliński IIIA, III miejsce – Adrianna Małas IA, 
w kategorii gimnazjum: I miejsce – Marcin Gorajek Ia, II miejsce 
– Krzysztof Bujak IIIa, III miejsce – Justyna Potyra IIIc; „Moja ojczy-
zna” – utwór literacki (wiersz, piosenka, esej): wyróżnienie: Klaudia 
Jankowska I C, Karolina Smolińska IA, I miejsce Milena Banasiak IIc, 
II miejsce – Szymon Józwiak Ia, III miejsce – Kornelia Konopka Id. 
Opiekunowie: p. Joanna Kinasiewicz, p. Anna Baranowska.

  Szkolny Konkurs na Krzyżówkę Patriotyczną i Dzień Krzyżówki 
Patriotycznej w świetlicy. Wyniki: I miejsce – Justyna Potyra IIIc, 
II miejsce – Ireneusz Chaberski IIb, III miejsce – Rafał Wierszyło Ia. 
Opiekun: p. Violetta Gołdobin.

11.  Udział „Długosza” w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. 
Obchody z władzami miasta na placu Wolności przy pomniku Żołnie-
rza Polskiego. Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. prał. 
ppłk. Zbigniewa Szygendy. Reprezentacja ZSK: poczet sztandarowy 
wraz z opiekunem p. Rafałem Kurzępą, kilkoro nauczycieli i uczniów.

12.  Zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia – uroczysta Msza św. 
w bazylice katedralnej pod przewodnictwem JE ks. bp. Wiesława 
Alojzego Meringa oraz ks. bp. Stanisławem Gębickim. Uczestnicy: 
grupa nauczycieli i uczniów Długosza.

14.  Wycieczka do Teatru Impresaryjnego we Włocławku na spektakl 
zatytułowany „Polskie drogi do wolności”. Uczestnicy: uczniowie 
klas pierwszych liceum wraz z kilkoma osobami z klasy IIIB. Opie-
kunowie: p. Anna Baranowska, p. Aneta Jabłońska, p. Aleksandra 
Madajczyk, p. Angelika Szumińska.

14–15.  Olimpiada z języka angielskiego dla gimnazjum i liceum. Uczestnicy: 
17 uczniów naszego liceum, 31 gimnazjalistów. Opiekun: p. Maciej 
Ziółkowski.

15.  Wycieczka klas 3a i 3b szkoły podstawowej do kopalni soli w Kłoda-
wie. Opiekunowie: p. Magda Budnicka, p. Gabriela Goszcz, p. Mał-
gorzata Szaradowska, p. Klaudia Majewska-Rybacka.

16.  Dwaj ludzie z... obrazem – portret ks. Jana Długosza wykonany 
przez Piotra Będkowskiego przybył do naszej szkoły.
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  Wyjście mieszkańców internatu na mecz koszykówki Anwil Włocła-
wek – Asseco Gdynia.

17.  „Romeo i Julia” w Centrum Kultury „Browar B”. Uczestnicy: uczniowie 
klas III gimnazjum. Opiekunowie: p. Aneta Jabłońska, p. Wioletta 
Piasecka.

  „Wybierz witaminy zamiast nikotyny!” – akcja profilaktyczna w szkol-
nej świetlicy. Opiekunowie: p. Violetta Gołdobin, p. Małgorzata 
Ryszewska.

  „Światowy Dzień Rzucania Palenia” – pogadanki z pedagogiem 
na temat szkodliwości palenia tytoniu. Uczestnicy: uczniowie klas 
gimnazjalnych. Opiekun: p. Paulina Kłonowska.

  Lego Education w podstawówce Długosza – wizyta p. Jakuba Pio-
trowskiego z LEGO Education – który pokazał, w jaki sposób można 
uczyć się matematyki i robotyki przy użyciu klocków LEGO.

  Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu w Szkole Podstawowej. 
Konkurs na hasło antynikotynowe. Wyniki konkursu: I miejsce – 
kl. 2a, II miejsce – kl. 2b, III miejsce – kl. 1a. Organizator: p. Bożena 
Sobierajska.

18.  Figura Świętego Kazimierza Królewicza ofiarowana „Długoszowi” 
z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Apostoła 
i Ewangelisty we Włocławku. Delegacja naszej szkoły: p. Roma 
Wietrzyńska, p. Paulina Kłonowska, p. Krzysztof Jabłoński, ks. dyr. 
Jacek Kędzierski.

  Poznanie siebie – zajęcia dla licealistów. Gościem Długosza p. Marta 
Napierała – psycholog-doradca zawodowy Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej we Włocławku. Uczestnicy: uczniowie klas IIA i IIB 
LO. Organizator: p. Aleksandra Madajczyk.

  Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Informatyki dla Gimnazjów – 
etap szkolny. Wyniki: awans do etapu rejonowego – Mateusz Betke 
kl. IId. Opiekun: p. Jadwiga Piasecka.

  Podsumowanie kiermaszu charytatywnego GDZIE MISJONARZE – 
TAM NADZIEJA w Szkole Podstawowej. Dochód w kwocie 2000 zł 
został przeznaczony na wsparcie projektu „Remont i wyposażenie 
przyszpitalnego przedszkola w Katondwe (Zambia)”. Opiekun: 
s. Goretti Bartczak.

  Zajęcia profilaktyczne w klasie IIA LO dotyczące uzależnienia od 
tytoniu. Prowadząca: p. Marta Napierała – specjalista z Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku. Organizator: p. Alek-
sandra Madajczyk.
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  Zajęcia w kl. IIB LO pt. „Racjonalne wykorzystanie czasu przezna-
czonego na naukę” przeprowadzone przez p. Martę Napierałę – 
pedagoga z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku. 
Organizator: p. Aleksandra Madajczyk.

19.  Rajd PTTK pt. „Przyroda a krajoznawstwo” – wyprawa do Raciążka 
i Nieszawy. Uczestnicy: uczniowie klasy Ia gimnazjum. Opiekunowie: 
p. Dorota Antczak, p. Aneta Pawłowska.

  O igrzyskach na wykładzie Ligi Starożytniczej – wykład pt. „W roku 
olimpijskim o Olimpii i jej igrzyskach” na UMK w Toruniu. Uczestnicy: 
ponad stu uczniów z gimnazjum i liceum. Opiekunowie: p. Agnieszka 
Szabłowska, p. Anna Waśkiewicz, p. Rafał Kurzępa.

  Unihokejowy finał długoszaków na hali ZS nr 4 w Michelinie – Finały 
Mistrzostw Włocławka w Unihokeju chłopców gimnazjum. Wyniki: 
IV miejsce w rozgrywkach miejskich. Skład drużyny: Mateusz Kliń-
ski IIIe, Krzysztof Szczepański IIIe, Sebastian Wajda IIIe, Dominik 
Michalak IIIe, Kacper Pieróg IIIe, Jakub Białecki IIIe. Opiekun: 
p. Krzysztof Łodygowski.

21.  „Skąpiec” Moliera wystawiony na szkolnej scenie Długosza przez 
grupę aktorów z Białegostoku. Uczestnicy: klasy II oraz kl. Ia i IIIb 
gimnazjum. Organizator: p. Anna Dominik.

  O cyberprzemocy w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana 
Długosza we Włocławku. Spotkanie z pracownikiem Komendy Miej-
skiej Policji, panem sierżantem Aleksandrem Pradunem. Uczestnicy: 
uczniowie klas 4a i 4b. Organizator: p. Bożena Sobierajska.

  Historia blisko nas... – wycieczka Koła Historycznego do Pałacu 
Biskupiego. Opiekun: p. Aleksandra Rusin.

22.  Twórcze warsztaty w przedszkolu – „Wieniec adwentowy”. Opiekun: 
p. Marta Antczak, p. Ewelina Osińska, p. Paulina Makowska, p. Ilona 
Chwiałkowska.

  Lekcja fizyki i astronomii w terenie – wizyta w w toruńskim Centrum 
Nowoczesności Młyn Wiedzy oraz w Obserwatorium Astronomicznym 
UMK w Piwnicach. Uczestnicy: klasy I A i II A LO. Opiekunowie: 
p. Paulina Stężewska, ks. Łukasz Sztylka, p. Grzegorz Matusiak, 
p. Angelika Szumińska.

  W trosce o bezpieczeństwo uczniów – spotkanie uczniów Szkoły 
Podstawowej z Panią Mariolą Łojewską ze Straży Miejskiej we Wło-
cławku. Organizator: p. Bożena Sobierajska.

23.  Trochę historii sztuki – licealiści na wystawie „Salvador Dali. 
Grafika” w Centrum Kultury Browar B. Uczestnicy: klasy licealne: 
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IIB, IIIB i IIIC. Opiekunowie: p. Aneta Jabłońska, p. Angelika Szu-
mińska.

  Warsztaty dla rodziców uczniów klas II LO pt. Szczęśliwi ludzie nie 
mają nałogów. Prowadzący: p. Grażyna Cudna, p. Aneta Sokołowska 
i p. Aneta Kuczyńska – pedagodzy i terapeuci z Centrum Rozwoju 
Osobistego i Psychoterapii „Alter-Ego”. Organizator: Urząd Miasta 
Włocławek, koordynator: p. Aleksandra Madajczyk – pedagog szkolny.

24.  „BACZYŃSKI czyta Pietrkiewicza”... z DŁUGOSZEM. Spotkanie 
poetyckie w Zespole Szkół nr 4 im. K.K. Baczyńskiego. Uczestnicy: 
Daria Kowalewska IIC LO, p. Lidia Wiśniewska.

24.  Wizyta mieszkańców internatu w Muzeum Męczeństwa ks. Jerzego 
Popiełuszki. Opiekun: p. Paulina Kaszuba.

25.  Idą Święta... pomagamy... – akcja „Podziel się misiem” z myślą 
o przygotowaniu paczek świątecznych dla dzieci z Fundacji „Samotna 
Mama” w szkolnej świetlicy. Opiekun: p. Violetta Gołdobin.

  Dzień Pluszowego Misia w przedszkolu. Organizatorzy: p. Ewelina 
Osińska, p. Paulina Makowska.

  Nauczyciel przed wyzwaniem szkoły jutra – Uroczysty Kongres Po-
lonistów i Bibliotekarzy w Warszawie. Uczestnik: p. Anna Dominik.

  Rodzinny Wieniec Adwentowy – podsumowanie konkursu. Opieku-
nowie: s. Goretti Bartczak, s. Anna Bursiewicz.

  Mały, duży, mięciutki, szary lub kolorowy, powiernik dziecięcych 
smutków i radości... – Dzień Pluszowego Misia w świetlicy SP. Pod-
sumowanie międzyszkolnego konkursu „Mój przyjaciel miś”. Wyniki: 
awans do II etapu: Oliwia Fydryszewska kl. 1a, Mateusza Krysztoforski 
kl. 2b, Konrada Felińczak kl. 3a. Opiekun: p. Monika Kwiatkowska.

26.  Uroczyste rozpoczęcie adwentu w katedrze – poświęcenie wieńców 
adwentowych przez ks. Biskupa Wiesława Alojzego Meringa. Uczest-
nicy: Dyrekcja Zespołu Szkół Katolickich, nauczyciele, pracownicy 
i uczniowie.

28.  Kolejna odsłona współpracy Fundacji ANWIL dla Włocławka i Zespołu 
Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza – rozstrzygnięcie konkur-
su grantowego „Uczę się z ANWIL”. Dofinansowanie dla projektu 
„Święto nauki w Długoszu”. Autorzy wniosku: p. Jadwiga Piasecka, 
p. Paweł Gmys, p. Konrad Trokowski. Pozostali wykonawcy projektu: 
p. Agnieszka Sołtysiak, p. Joanna Karwowska, p. Grzegorz Matusiak.

  Fundacja „Anwil dla Włocławka” wspiera młodych włocławian! – 
uczniowie ZSK wśród nagrodzonych stypendiami naukowymi „Uczę 
się z ANWIL”. Grono stypendystów ZSK: Aleksandra Lewandowska 
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IIIa, Adam Piętowski IIIa, Klaudia Kazimierska IIIb, Adam Woźniak 
Id, Kamil Klonowski IA LO.

  Izabela Biernacka z kl. IIA Stypendystką Prezesa Rady Ministrów! 
Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Mi-
nistrów w gmachu LMK.

29.  Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy Edi – Biblia i przypowieści bi-
blijne. Uczestnicy: 89 gimnazjalistów, 12 uczniów na poziomie I–III 
oraz IV–VI SP. Opiekun: s. Goretti Bartczak, s. Paulina Bursiewicz.

  Caritas szkolna w Toruniu na podsumowaniu akcji „Warto być boha-
terem” i inauguracji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Uczestnicy: 
uczniowie klas IIIb, IIIc i IC. Opiekun: p.Violetta Gołdobin.

30.  Z wizytą w placówce opiekuńczo-wychowawczej „Maluch” – przed-
stawienie „Czerwony Kapturek”. Opiekunowie: p. Małgorzata Ry-
szewska, p. Paulina Kletkiewicz.

  Andrzejki w internacie – wspomnienie św. Andrzeja Apostoła. Opie-
kun: p. Paulina Kaszuba.

Grudzień
01.  Zakończenie Roku Jubileuszowego „Długosza” i odsłonięcie obrazu 

Patrona Szkoły w dniu 601. rocznicy urodzin księdza Jana Długosza. 
Dzień Patrona w „Długoszu”. Komitet organizacyjny obchodów stule-
cia: p. Sławomira Lewandowska, ks. dyr. Jacek Kędzierski, p. Urszula 
Brykalska, p. Aneta Wąsik, p. Magdalena Gutral, p. Rafał Kurzępa, 
p. Dariusz Goldewicz, ks. Andrzej Tomalak.

  Quiz „DŁUGOSZACY – WIELCY POLACY”. Uczestnicy: uczniowie 
klas czwartych, piątej i szóstej szkoły podstawowej. Wyniki: I miej-
sce – Klaudia Fydryszewska kl. 4a, II miejsce – Maria Pałucka kl. 4b, 
III miejsce – Maria Fryżewska kl. 4a. Organizator: p. Jolanta Nowak.

02.  Międzyszkolne Zawody Lekkoatletyczne dla klas I–III. Reprezenta-
cja SP Długosza: Helena Linowiecka kl. 2b, Natalia Lipińska kl. 2a, 
Marika Skrzypińska kl. 2c, Zuzanna Trojanowska kl. 2c, Aleksandra 
Bylicka kl. 3a, Zuzanna Nowakowska kl. 3b, Borys Bernasiewicz 
kl. 2b, Gustaw Przybylski kl. 2c, Franciszek Sumiński kl. 2c, Maksym 
Kaniewski kl. 3a, Remigiusz Morawski kl. 3a, Adrian Strychalski 
kl. 3b. Opiekun: p. Magdalena Budnicka.

  Adwentowe spotkanie duszpasterstwa nauczycieli. Zaproszony gość 
– ks. Marek Kryska, diecezjalny duszpasterz służby zdrowia i kapelan 
włocławskiego szpitala. Uczestnicy: nauczyciele ZSK: p. Urszula 
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Brykalska, p. Aleksandra Rusin, p. Aneta Pawłowska, p. Dorota 
Antczak, p. Katarzyna Kwiatkowska, p. Anna Baranowska, p. Anna 
Waśkiewicz, p. Bożena Sobierajska, p. Paulina Kłonowska, p. Ewa 
Bieniek, p. Jadwiga Piasecka, p. Angelika Szumińska, p. Agnieszka 
Sołtysiak, p. Anna Dominik, p. Jolanta Nowak, p. Lidia Wiśniewska, 
p. Konrad Trokowski, p. Andrzej Gołębieski, p. Dariusz Goldewicz.

  Przyjdź Panie Jezu – pierwszy piątek miesiąca w szkole podstawowej. 
Msza święta w intencji uczniów i pracowników. Wręczenie nagród 
i dyplomów za dwa konkursy: na rodzinny lampion adwentowy 
i rodzinny wieniec adwentowy. Organizatorzy: ks. Marcin Lewan-
dowski, s. Goretti Bartczak, s. Anna Bursiewicz.

03.  Rajd PTTK – ośmiokilometrowa trasa lasami nad Jezioro Czarne. 
Uczestnicy: pięcioro uczniów klasy IIb i ośmioro uczniów klasy IIa 
gimnazjum. Opiekun: p. Dorota Antczak.

05.  Etap rejonowy wojewódzkiego konkursu kuratoryjnego z chemii. 
Uczestnicy: 26 uczniów ZSK. Awans do etapu wojewódzkiego: Maja 
Mysłowska IIa, Agata Balcerowska IIIc, Aleksandra Lewandowska 
IIIa, Alicja Orłowska IIIa, Adam Piętowski IIIa, Krzysztof Naraziński 
IIIa. Opiekunowie: p. Urszula Brykalska, p. Konrad Trokowski.

05–11.  Godzina Kodowania w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej. 
Uczestnicy: klasy: pierwsza, czwarte, piąta i szósta Szkoły Podsta-
wowej ZSK. Opiekun: p. Krzysztof Krychowiak.

06.  Mikołajki w Długoszu. Opiekun: p. Piotr Chodoła.
06–07.  Mikołajki w przedszkolu – pokaz talentów, wspólne strojenie choinki, 

wspólne pieczenie pierniczków. Przedstawienie o św. Mikołaju. Opie-
kun: p. Marta Antczak, p. Paulina Makowska, p. Ewelina Osińska, 
p. Ilona Chwiałkowska.

08.  Bezpieczeństwo, ład i porządek publiczny im nie straszne – I etap 
VII Kujawsko-Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie pt. 
„Bezpieczny i przyjazny region”. Uczestnicy: Maria Szatkowska IIIA, 
Adriana Raczkowska IIIA, Michał Rzepka IIIA, Mateusz Wende IIIA, 
Jerzy Kacprowicz IIIC, Jakub Kolanowski IIIC, Paweł Olakowski IIB, 
Marika Graczyk IIB, Michał Van Hoang IIB, Julia Błaszczyk IA, Ad-
rianna Małas IA, Patrycja Zaroślińska IA, Filip Zarzecki IA, Jakub 
Waśkiewicz IA, Rozalia Ćwiklińska IC, Klaudia Jankowska IC, We-
ronika Terpińska IC. Opiekun: Krzysztof Łodygowski.

  Uczennica kl. Ib gimnazjum Julia Marczewska nagrodzona II miej-
scem w Konkursie Literackim „Jesienne depresje-impresje”. Opiekun: 
p. Lidia Wiśniewska.
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09.  Długoszacy w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy – uroczystość 
Zakończenia Wojewódzkich Obchodów 100. rocznicy urodzin Jerzego 
Pietrkiewicza. Reprezentacja Długosza: Piotr Mroczkowski IIB, Emi-
lia Łukaszczyk IC, Ewa Budzińska IIB, Konrad Weber IIA, Krzysztof 
Kamiński IIB, p. Urszula Brykalska, p. Lidia Wiśniewska, p. Dariusz 
Goldewicz, p. Sławomira Lewandowska.

  Urodziny Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa. Uczestnicy: 
reprezentacja ZSK z udziałem uczniów szkoły podstawowej i przed-
szkola.

  Studniówka w podstawówce Długosza, czyli 100. dzień nauki. Wspólna 
gra w bingo. Rozwiązywanie zagadek matematycznych. Zwycięzcy 
gry w bingo: 1. Olgierd Rózik, Lena Wolska, Marcel Piekarski, 2. Alek-
sander Kwiatkowski, Jan Ryniec, 3. Konrad Felińczak, Bartosz Duda, 
Maria Fryżewska. Zwycięzcy konkursów: klasa 1 – Marcel Piekarski, 
Igor Lewandowski, Adam Gruberski. Klasy 2 – Zuzanna Błaszczyń-
ska, Amelia Rybacka, Nadia Martyka, klasy 3 – Marta Skupniewicz, 
Antoni Perlikowski, Zofia Sulińska, klasy 4–6 – Zuzanna Liberacka, 
Zofia Kwiatkowska, Aleksandra Arkuszewska. Opiekun: p. Kamila 
Kurdubska.

12.  Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Mój przyjaciel miś”. III miejsce 
– Konrad Felińczak kl. 3a. Opiekun: p. Monika Kwiatkowska.

  Ksiądz Jan Długosz u siebie – zawieszenie portretu ks. Jana Długosza 
w szkolnej auli.

13.  Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego – Długosz w ogólnopolskiej 
akcji „Szlachetna Paczka” – wsparliśmy cztery rodziny. Koordynator: 
p. Aleksandra Madajczyk.

15.  Udział uczniów klas IIA i IIC LO w seminarium połączonym z debatą 
pt. „Oblicza uzależnień”. Organizator: Wydział Nauk Pedagogicz-
nych oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we 
współpracy z Urzędem Miasta Włocławek oraz Poradnią Psycho-
logiczno-Pedagogiczną we Włocławku. Opiekun: p. Aleksandra 
Madajczyk.

  Szkolny etap X Międzyszkolnego Konkursu o Krajach Anglosaskich 
organizowanego przez IV LO im. K.K. Baczyńskiego. Uczestnicy: 
dziewięcioro uczniów naszej szkoły. Wyniki: awans do etapu rejo-
nowego – Marta Witwicka IIB LO. Opiekun: p. Maciej Ziólkowski.

  Licealistki uczestniczyły w debacie profilaktycznej pt. „Oblicza 
uzależnień” w Collegium Novum Kujawskiej Szkoły Wyższej we 
Włocławku. Uczestnicy: Izabela Biernacka IIA, Katarzyna Chruściel 
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IIA, Karolina Ławska IIC, Bogna Nowowiejska IIC, Alicja Perlińska 
IIC. Opiekun: p. Aleksandra Madajczyk.

  Szkolny Konkurs na Najładniejszą Kartkę Bożonarodzeniową. Życzenia 
dla Seniorów. Wyniki: I miejsce – Małgorzata Ziółkowska IIc, II miej-
sce – Rafał Wierszyło Ia, III miejsce – Wiktor Kuchta IIb, wyróżnienie 
– Adrian Tryniszewski Ic. Organizator: p. Violetta Gołdobin.

  Jasełka w szkole podstawowej. Prowadzący: uczniowie klas 3a i 3b. 
Opiekunowie: p. Gabriela Goszcz, p. Klaudia Majewska-Rybacka.

  Wyjście integracyjne mieszkańców internatu na lodowisko.
16.  Jasełka w przedszkolu. Organizatorzy: p. Paulina Makowska, p. Ewe-

lina Osińska, p. Ilona Chwiałkowska, p. Marta Antczak, p. Karolina 
Szałek.

  II cz. warsztatów w klasie IB LO przeprowadzonych przez pedagoga 
szkolnego w ramach programu ARS – czyli jak dbać o miłość – rozwa-
żania o zdrowiu i życiu bez nałogów. Wypełnienie ankiety o tematyce 
profilaktycznej. Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemio-
logiczną we Włocławku. Prowadzący: p. Aleksandra Madajczyk. 

17.  Podstawówka Długosza w VI edycji programu „Scrabble w szkole”. 
Koordynator: p. Klaudia Majewska-Rybacka.

  Uczniowie klasy Ib uczestnikami XVI edycji Świątecznej Akcji Cha-
rytatywnej „Pamiętamy o Tobie Św. Mikołaj i ja”. Przygotowanie 
upominków dla dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wy-
chowawczej „Maluch” we Włocławku. Opiekun: p. Marta Pankiewicz.

19.  Wycieczka klas Ic, IIb i IIc gimnazjum do Berlina. Opiekunowie: 
p. Małgorzata Jaskólska, p. Rafał Kurzępa, p. Andrzej Przybylski, 
p. Agnieszka Szabłowska. Organizator: Biuro Pielgrzymkowo-Tury-
styczne „TravelPoint” Janusz Gajewski. 

  Warsztaty w klasie IIIC LO nt. Co jest w życiu ważne – refleksje na 
temat wartości istotnych w życiu oraz dalszej drogi kształcenia, 
wyborów zawodowych. Prowadzący: p. Aleksandra Madajczyk.

20.  Spotkanie opłatkowe i wizyta św. Mikołaja w przedszkolu.
  W krainie świątecznych pierników – wycieczka klas Ia i Id do Torunia. 

Opiekunowie: p. Anna Baranowska, p. Lidia Wiśniewska, p. Paulina 
Stężewska.

  Z życzeniami świątecznymi u Księdza Biskupa. Uczestnicy: delegacja 
uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Katolickich.

  Spotkanie opłatkowe nauczycieli i pracowników szkoły.
21.  Uczennice klasy IC LO z podarunkami dla podopiecznych Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch”. Opiekun: Konrad Trokowski.
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  Projekt ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki JuniorSport 
w Szkole Podstawowej. Wyniki: III miejsce dla Szkoły Podstawowej 
ZSK. Opiekun: p. Andrzej Gołębieski.

  „Anwil oczami włocławian” – laureatką pierwszego miejsca Hania 
Kalinowska kl. 2c. Wyróżnienie dla Jakuba Kępskiego z kl. 4b. Opie-
kun: p. Bożena Sobierajska.

  Świąteczna akcja „Pluszak dla przedszkolaka”. Opiekun: ks. Marcin 
Lewandowski.

  „Oto dziś narodziła się miłość” – jasełka i wigilia w internacie. Opie-
kun: p. Paulina Kaszuba.

22.  Wigilie klasowe w gimnazjum i liceum. Przekazanie lampionu z Be-
tlejemskim Światłem Pokoju.

  Świąteczna środa u Długosza – jasełka i spotkanie opłatkowe dla 
Rodziców, Nauczycieli i Dyrekcji Szkoły.

  Pierwszy wyjazd długoszaków do Torunia na mecz Polskiej Hokej 
Ligi: Nesta Mires Toruń – SMS II PZHL Sosnowiec. Uczestnicy: 
19 uczniów gimnazjum. Opiekun: p. Konrad Trokowski

Styczeń
04.  Zajęcia w klasie IC LO nt. „Refleksje o wartościach istotnych w życiu”. 

Prowadzący: p. Aleksandra Madajczyk.
05.  Sukces ucznia Długosza – awans Wiktora Zabielskiego z kl. IIIC LO 

do II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego. Opiekun: 
p. Maciej Ziółkowski.

  Artystyczny sukces uczennicy szkoły podstawowej w V Ogólnopolskim 
Konkursie „Korona jako symbol władzy i godności” organizowanym 
przez SPSK w Modzerowie. Wyniki: II miejsce: Zofia Hasiuk kl. 2a SP. 
Opiekun: p. Bożena Sobierajska

  Zakup do szkolnej świetlicy SP Długosza klocków Lego LearnToLe-
arn – podstawowy zestaw 2018 klocków oraz Zestaw Kreatywny 
– 1000 klocków. Inicjator akcji: p. Katarzyna Zarzecka.

06.  Orszak Trzech Króli ulicami Włocławka w uroczystość Objawienia 
Pańskiego. Eucharystii przewodniczył JE Biskup Wiesław Alojzy 
Mering, w koncelebrze ks. Jacek Kędzierski – dyrektor ZSK, homilię 
wygłosił proboszcz parafii św. Stanisława BM we Włocławku ks. prał. 
Sławomir Deręgowski. Uczestnicy: Prezydent Miasta Włocławek 
p. Marek Wojtkowski, Przewodniczący Rady Miasta p. Jarosław 
Chmielewski, Wicestarosta Powiatu Włocławskiego p. Marek Ja-
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skulski, wśród mieszkańców miasta: dyrekcja, liczna grupa uczniów, 
nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana 
Długosza ze swoimi rodzinami. Koordynatorzy Orszaku: p. Andrzej 
Gołębieski, p. Rafał Kurzępa.

  Gimnazjaliści na kolejnym meczu hokejowym pomiędzy Nestą 
Mires Toruń a Tauronem GKS-em Katowice rozegranym w Toruniu. 
Uczestnicy: uczniowie klas Ia i Ib. Opiekun: p. Konrad Trokowski.

  Wizyta Duszpasterska w internacie AD 2017.
12.  Siatkarki Długosza w akcji – zwycięski mecz z drużyną Gimnazjum 

nr 5 w Zespole Szkół nr 4 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we 
Włocławku. Wynik: zwycięstwo dające awans drużynie Długosza do 
etapu rejonowego. Skład reprezentacji: Wiktoria Grzelakowska IIIc 
(kapitan), Klaudia Kazimierska IIIb, Anna Tomaszewska IIa, Klau-
dia Głowacka IIb, Agata Ligowska IIb, Natalia Pielka IIb, Martyna 
Kumorczyk IIc, Aleksandra Witkowska IId, Maria Cieślewicz Ib. 
Opiekun: p. Józef Nowak.

  Turniej gry w piłkarzyki o mistrzostwo internatu.
  Długoszacy uczestnikami Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o św. Sio-

strze Faustynie zorganizowanego przez Zgromadzenie Sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia przy współpracy z Wydziałem Teologicznym Uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczestnicy: 
Lena Chmielewska IIB, Łukasz Korpusiński IIIC, Rozalia Ćwikliń-
ska IC, Augustyn Bławat IIe, Mateusz Linard IIa, Michalina Dryjań-
ska IIa, Mateusz Jędruch IIa, Aleksandra Gradowska IIIb, Martyna 
Pałuska IIIb, Nikola Kędzierska IIIb, Julia Celmer IIIb, Aleksandra 
Pikulska IIIb, Patryk Ziółkowski IIIa, Laile Jasińska IIIb. Opiekun: 
ks. Marcin Lewandowski.

13.  Warsztaty teatralne dla przedszkolaków „Teatr bez tajemnic” w Teatrze 
Impresaryjnym we Włocławku. Opiekun: p. Justyna Paczkowska, 
p. Ewelina Osińska.

14.  Studniówka 2017 w restauracji „Podgrodzie” koło Kowala. Uczestni-
cy i goście: Dyrekcja, Wychowawcy i Nauczyciele LO ZSK z ks. dyr. 
Jackiem Kędzierskim, ks. dr Andrzej Tomalak – Sekretarz Biskupa 
Włocławskiego, uczniowie klas maturalnych z osobami towarzyszą-
cymi.

  Ostatnie pożegnanie przedwojennego Absolwenta Długosza p. Stani-
sława Kręcickiego w kościele parafialnym Świętego Józefa w Chełmnie.

15.  Programowanie – prezentem na przyszłość. Nauka programowania 
w gimnazjum – podsumowanie półrocznej realizacji innowacji pe-
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dagogicznej w ramach pilotażowego wdrożenia nauczania progra-
mowania w edukacji formalnej w naszym gimnazjum. Uczestnicy 
zajęć: uczniowie klas Ia i Ib. Realizująca autorski program nauczania 
„Program nauczania informatyki. Nauka programowania w gimna-
zjum” – p. Jadwiga Piasecka.

16.  Międzyprzedszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Zaśpiewajmy kolędę 
Jezusowi” przeprowadzony w Katolickim Publicznym Przedszkolu 
„Pod Aniołem Stróżem”. Jury: p. Joanna Trawińska – wicedyrektor 
przedszkola ZSK, ks. Michał Krygier – proboszcz parafii katedralnej, 
p. Karolina Szałek – wychowawca edukacji przedszkolnej, ks. Paweł 
Osiński – wikariusz parafii pod wyzwaniem Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła w Ciechocinku; prowadząca uroczystość – p. Paulina 
Makowska. Wyniki: wszyscy uczestnicy nagrodzeni dyplomami 
i nagrodami.

17.  „Nie dla czadu!” – spotkanie w ramach społecznej kampanii „Czad 
i ogień. Obudź czujność” poprowadzone przez brygadiera Dariu-
sza Krysińskiego z Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. 
Uczestnicy: uczniowie szkoły podstawowej. Opiekun: p. Bożena 
Sobierajska.

  Przedszkolaki pomagają zimą zwierzętom – zawieszenie w parku 
samodzielnie wykonanych ekologicznych karmników dla ptaków 
przez grupę „Biedronek”. Opiekun: p. Justyna Paczkowska.

18.  Zimowe impresje fotograficzne – zajęcia koła plastycznego szkoły 
podstawowej. Uczestnicy – autorzy fotografii: uczniowie klasy 4b: 
Maja Konieczna, Dominik Kozłowski, Maria Miazga, Aleksander 
Matuszewski, Wiktoria Kwapisz. Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

  Klasa Ia gimnazjum na spektaklu „Mały Książę” w Teatrze Muzycz-
nym ROMA. Opiekunowie: p. Lidia Wiśniewska, ks. Łukasz Sztylka.

20.  Siatkarze Długosza na podium – mecz w piłkę siatkową z druży-
ną Gimnazjum nr 14 w Gimnazjum nr 4 im. ONZ we Włocławku. 
Wynik: III miejsce drużyny Długosza w składzie: Michał Wujec IIIa 
(kapitan),Mateusz Krasiński IIIa, Krzysztof Bujak IIIa, Bartłomiej 
Konopka IIIa, Marceli Michorzewski IIIa, Jakub Oleradzki IIIb, Ja-
kub Ginczelewski IIId, Kacper Antosik IIId, Bartosz Wierzbicki IIe. 
Opiekun: p. Józef Nowak.

21.  Wyjazd na Ligę Starożytniczą. Podczas spotkania dr hab. Dariusz 
Pniewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przedstawił wykład: 
„Ilustracje waz antycznych. Pierwowzory i modne przetworzenia 
z XVIII i XIX wieku”. Uczestnicy: uczniowie gimnazjum i liceum. 
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Opiekunowie: p. Rafał Kurzępa, p. Andrzej Przybylski, p. Agnieszka 
Szabłowska.

23.  Bezpieczne ferie zimowe – akcja Samorządu Uczniowskiego Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku nt. zasad 
bezpiecznego zachowania się podczas ferii zimowych, higienicznego 
trybu życia oraz przypomnienie numerów alarmowych; konkurs dla 
klas na plakat pn. „Bezpieczne ferie zimowe”. Opiekun SU: p. Bożena 
Sobierajska.

  DAR SERCA! – przekazanie Radkowi Wiśniewskiemu nakrętek 
zebranych w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 podczas akcji 
prowadzonej przez Szkolne Koło Wolontariatu „Mały Książę”. Opie-
kun: p. Bożena Sobierajska.

  Przystanek Historia w Centrum Kultury Browar B – spektakl pt. „Blizny 
Pamięci – rzecz o Janie Karskim” w reżyserii i z udziałem Jerzego 
Zelnika. Uczestnicy: uczniowie klas IA i IC, grupy z rozszerzeniem 
historii z klas IIB i IIIB LO oraz IIe gimnazjum. Opiekunowie: p. Anna 
Baranowska, p. Piotr Chodoła, p. Aleksandra Madajczyk.

  Warsztaty w klasie IA LO pt. „Sposoby spędzania czasu wolnego”. 
Prowadzący: p. Aleksandra Madajczyk.

23–24.  O kinie jako narzędziu manipulacji – „Lekcja w kinie” w Teatrze 
Impresaryjnym we Włocławku organizowana przez Centrum Edu-
kacji Filmowej z Wołomina (prelekcja i prezentacja multimedialna 
nt. technik manipulacji, projekcja filmu pt. „Wolny strzelec”). Uczest-
nicy: uczniowie klas IA, IB, IIIB, IIIC LO. Opiekunowie: p. Aneta Ja-
błońska, p. Katarzyna Kwiatkowska, p. Anna Darowska, p. Angelika 
Szumińska.

25.  Bezpieczne ferie zimowe 2017 – spotkanie z p. Edytą Olszewską – 
specjalistą Zespołu Profilaktyki Społecznej, asp. Danielem Kozickim 
– Dzielnicowym oraz sierż. szt. Maciejem Chodakowskim – Dziel-
nicowym z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku – prelekcja 
nt. zachowania zasad bezpieczeństwa podczas ferii w domu i podczas 
zabaw na dworze oraz nt. cyberprzemocy. Uczestnicy: uczniowie 
klas 4–6 SP. Koordynator: p. Bożena Sobierajska.

  Środa u Długosza – podsumowanie I semestru roku szkolnego 
2016/2017. Uczniowie z najwyższą średnią ocen w I semestrze. 
W szkole podstawowej: Julia Rojewska – śr. 5,67; Inga Gutral – 
śr. 5,42 i stuprocentowa frekwencja; Michalina Wszelak, Nadia Pie-
trzak i Julia Gęsicka – śr. 5,33. W gimnazjum: Agata Balcerowska IIIc 
śr. 5,50 i stuprocentowa frekwencja; Aleksandra Lewandowska IIIa 
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i Adam Piętowski IIIa – śr. 5,43; Leszek Jaworski IIIa, Zuzanna 
Mikołajczyk IIIc i Alicja Listewnik IIId – śr. 5,36. W liceum: Izabela 
Biernacka IIA – śr. 5,38; Jeremi Lewandowski IIIA –śr. 5,33; Maria 
Piątkowska IIIB – śr. 5,25.

26.  Dzień Babci i Dziadka w szkole podstawowej – program artystycz-
ny przygotowany przez uczniów klas 2a i 2b. Opiekun: p. Joanna 
Filińska.

27.  Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu – program artystyczny, upomin-
ki, słodki poczęstunek. Opiekunowie: p. Marta Antczak, p. Paulina 
Makowska, p. Ewelina Osińska, p. Justyna Paczkowska, p. Karolina 
Szałek.

  Klasa Ia w kręgielni na zakończenie dobrego półrocza. Opiekun: 
p. Lidia Wiśniewska.

  Podsumowanie półrocznej realizacji zajęć innowacji informatycznej 
w szkole podstawowej. Uczestnicy: uczniowie klasy 1 oraz 4a i 4b. 
Opiekun: p. Krzysztof Krychowiak.

  Pierwszy dzień ferii w szkole podstawowej – gry logiczne i dydaktycz-
ne, zabawy na świeżym powietrzu, konkursy i rozgrywki sportowe. 
Uczestnicy: 60 uczniów z klas 1–6. Opiekunowie: p. Jolanta Nowak, 
p. Monika Brzostowicz, p. Gabriela Goszcz, p. Klaudia Majewska – 
Rybacka, p. Andrzej Gołębieski.

31.  LEGO – zabawa i nauka od 1932 roku – szkoleniu prowadzonym 
przez Bartosza Sobkowiaka z Akces Edukacja, oficjalnego dystrybu-
tora LEGO w Polsce. Uczestnicy: nauczyciele szkoły podstawowej 
Długosza: p. Klaudia Majewska-Rybacka, p. Krzysztof Krychowiak. 
Organizator: p. Katarzyna Zarzecka.

30–08.  Święto nauki w Długoszu – zajęcia z chemii, matematyki, fizyki 
i informatyki dla młodzieży zrealizowane dzięki wsparciu Fundacji 
„ANWIL dla Włocławka” w ramach konkursu grantowego „Uczę 
się z ANWIL”. Prowadzący zajęcia: p. Jadwiga Piasecka, p. Konrad 
Trokowski, p. Joanna Karwowska, p. Agnieszka Sołtysiak, Grzegorz 
Matusiak, p. Paweł Gmys.

31.  Długoszacy z przygodami na czwartym meczu hokejowym w Toruniu. 
Uczestnicy: uczniowie gimnazjum ZSK. Opiekun: p. Konrad Trokowski.

Luty
02.  Wielki chemiczny sukces naszych gimnazjalistów! – wyniki Wojewódz-

kiego Konkursu Przedmiotowego z chemii dla gimnazjum. Laureaci: 
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Agata Balcerowska IIIc, Maja Mysłowska Iia, Alicja Orłowska IIIa, 
Kacper Kotkiewicz IIIa. Finaliści: uczniowie klasy IIIa: Aleksandra 
Lewandowska, Krzysztof Naraziński, Adam Piętowski. Opiekunowie: 
p. Urszula Brykalska, p. Konrad Trokowski.

  Z przedsiębiorczością za pan brat – zajęcia dla osób biorących udział 
w etapie okręgowym Olimpiady Przedsiębiorczości. Uczestnicy: 
Julia Perlikowska, Izabela Biernacka, Katarzyna Chruściel, Damian 
Goleniewski i Tymoteusz Uzarczyk IIA LO. Opiekun: p. Joanna Kar-
wowska.

  Aktywne ferie w SP DŁUGOSZA – wizyta we Włocławskim Cen-
trum Edukacji Ekologicznej i warsztaty plastyczne. Opiekunowie: 
p. Monika Kwiatkowska, p. Aleksandra Ujazdowska, p. Bożena 
Sobierajska.

02–03.  Maturalny czwartek i piątek – rozwiązywanie arkuszy maturalnych 
z matematyki. Opiekun: p. Joanna Karwowska.

03.  Ostatni dzień półkolonii w SP Długosza. Msza Święta pod prze-
wodnictwem ks.dyr. Jacka Kędzierskiego, rozgrywki w piłkę nożną 
i siatkową, gry planszowe oraz zabawy konstrukcyjne. Opiekunowie: 
p. Bożena Sobierajska, p. Monika Kwiatkowska, p. Andrzej Gołębie-
ski, p. Krzysztof Krychowiak.

  Programowanie – intelektualna zabawa podczas ferii. Uczestnicy: 
gimnazjaliści ZSK. Opiekun: p. Jadwiga Piasecka.

06.  Ciekawe ferie w Toruniu – dzień pierwszy. Uczestnicy: grupa trzyna-
ściorga gimnazjalistów i licealistów. Opiekun: p. Konrad Trokowski.

  Matematykę i fizykę można polubić – „Uczę się z Anwilem”. Opie-
kunowie: p. Joanna Karwowska, p. Agnieszka Sołtysiak, p. Grzegorz 
Matusiak.

08.  Ciekawe ferie w Toruniu – dzień drugi. Uczestnicy: grupa trzyna-
ściorga gimnazjalistów i licealistów. Opiekun: p. Konrad Trokowski.

13–14.  Szkolenie „Laboratoria IBSE 2017 – Biologia na wynos” w War-
szawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. 
Uczestnicy: p. Ewa Bieniek, p. Agata Jankowska-Pakulska.

14.  Walentynki w przedszkolu. Opiekunowie: p. Justyna Paczkowska, 
p. Paulina Makowska, p. Ewelina Osińska.

  Dzień św. Walentego w szkole podstawowej – „Poczta Walentynkowa” 
oraz dyskoteka szkolna z okazji walentynek. Organizator: p. Bożena 
Sobierajska i uczniowie: Miłosz Rogiewicz kl. 6, Inga Gutral kl. 5, 
Zuzanna Liberacka kl. 5, Nadia Pietrzak, Aleksandra Arkuszewska 
kl. 6, Maria Fryżewska kl. 4a, Oliwia Prouve kl. 4a. Opiekunowie: 
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p. Jolanta Nowak, p. Magdalena Budnicka, p. Kamila Kurdubska, 
p. Monika Kwiatkowska, p. Wioletta Piasecka, p. Bożena Sobierajska, 
p. Andrzej Gołębieski, p. Justyna Pietrzak.

  II miejsce siatkarek Długosza i III miejsce siatkarzy Długosza w ćwierć-
finale Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Piłce Siat-
kowej. Zwycięska reprezentacja dziewcząt: Wiktoria Grzelakowska 
IIIc, Klaudia Kazimierska IIIb, Klaudia Głowacka IIb, Agata Ligowska 
IIb, Natalia Pielka IIb, Aleksandra Witkowska IId, Maria Cieślewicz 
Ib. Opiekun: p. Józef Nowak.

  Wycieczka klas Ib i Ie gimnazjum do Torunia. Opiekunowie: p. Marta 
Pankiewicz, p. Dorota Antczak, p. Jakub Kostrzewski.

  Ogólnopolska akcja „Wymiana ciepła” w przedszkolu ZSK – wyciecz-
ka najmłodszych długoszaków do siedziby Włocławskiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Opiekunowie: p. Paulina 
Makowska, p. Ewelina Osińska.

  Ferie zimowe w przedszkolu – dokarmianie ptaków zimą, zajęcia 
integracyjne i twórcze, wyjście do Centrum Zabaw „Rio”. Opiekun: 
p. Paulina Makowska.

  Bal karnawałowo-walentynkowy w internacie.
16.  Turniej w grę SUPERFARMER w szkole podstawowej. Opiekun: 

p. Klaudia Majewska-Rybacka.
  Warsztaty dla uczniów kl. IC LO pt. „Znaczenie książek w moim 

życiu”. Prowadzący: p. Aleksandra Madajczyk – pedagog szkolny.
17.  „Dotknij Jezusa” w Długoszu – modlitewna forma Nowej Ewange-

lizacji skierowana do młodzieży. Scenka ewangelizacyjna „Miłość – 
od Źródła do Źródła”. Organizatorzy: p. Agnieszka Lasota-Staszak, 
ks. Marcin Lewandowski.

  Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Infor-
matyki. Uczestnicy: Mateusz Betke IId, Szymon Bieniek Ia, Jędrzej 
Kalinowski IIb, Patryk Przybysz Ia, Jakub Prokopczyk IIa, Tymoteusz 
Rózik Ia i Bartosz Szczupakowski IIb. Awans do etapu wojewódz-
kiego: Mateusz Betke, Tymoteusz Rózik, Jakub Prokopczyk, Szymon 
Bieniek. Opiekun: p. Jadwiga Piasecka.

  Warsztaty dla uczniów kl. IIC LO pt. „Jak książki wpływają na nasze 
życie”. Prowadzący: p. Aleksandra Madajczyk.

18.  Spotkanie Ligi Starożytniczej w Toruniu – wykład pt. „Tajemnice 
didaskaliów” dr Barbary Bibik z Instytutu Filologii Klasycznej UMK 
w Toruniu. Uczestnicy: uczniowie gimnazjum i liceum. Opieku-
nowie: p. Rafał Kurzępa, p. Andrzej Przybylski, p. Agnieszka Sza-
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błowska, p. Lidia Wiśniewska, p. Małgorzata Jaskólska, p. Paulina 
Stężewska.

20.  Spotkanie z Panią Minister Edukacji Narodowej panią Anną Zalewską 
w gmachu ZSK.

21.  Narodowe Czytanie 2017 w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczyste-
go – „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Organizator: p. Sławomira 
Lewandowska.

  Strzeleckie pierwsze szlify klasy IB liceum na strzelnicy międzysz-
kolnej. Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski.

  Turniej tenisa stołowego w internacie. 
23.  Z angielskim za pan brat! – X Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Kra-

jach Anglosaskich zorganizowany przez IV LO w Zespole Szkół nr 4 
we Włocławku. Wyniki: I miejsce – Marta Witwicka II B LO. Opiekun: 
p. Jakub Kostrzewski.

  „W Śnieżnej Krainie” – bal karnawałowy w przedszkolu. Organiza-
torzy: p. Marta Antczak, p. Justyna Paczkowska.

  Stypendium im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego dla Piotra Mrocz-
kowskiego IIB LO na rok szkolny 2016/2017 – uroczystość w gmachu 
Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski. Opiekun: ks. dyr. Jacek 
Kędzierski.

  Zwycięstwo długoszaków w VIII Międzygimnazjalnych Potyczkach 
Językowych organizowanych przez Gimnazjum nr 3 we Włocławku. 
Reprezentantki Długosza: Agata Balcerowska IIIc, Sara Jabłońska IIIc, 
Alicja Listewnik IIId. Opiekun: p. Aneta Jabłońska.

24.  Apel poświęcony pamięci Biskupa Romana Andrzejewskiego. Przy-
gotowanie apelu: kl. IIA LO. Opiekun: p. Grzegorz Matusiak.

  Akcja „Twoja krew – czyjeś życie”. Uczestnicy: Klaudia Błaszczyk IIIB, 
Weronika Koralewska IIIC, Monika Jaroniewska IIIB, Daria Skotnic-
ka IIIC, Janusz Stanisławski IIIC, Marcel Duda IIIA, Łukasz Korpusiń-
ski IIIC, Justyna Brewczyńska IIIC, Joanna Dębczyńska IIIC, Kornelia 
Szatow IIIC, Dominik Pupkowski IIIB. Koordynator: p. Joanna Sicińska.

  IX Ogólnopolski Konkurs Rzeźbiarski im. Stanisława Zagajewskiego. 
Reprezentacja szkoły podstawowej: Maja Ostrowska kl. 6, Zofia 
Kwiatkowska kl. 5, Tomasz Wojciechowski kl. 5, Aleksandra Basis 
kl. 5 i Aleksandra Arkuszewska kl. 6. Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

  Piąty i przedostatni wyjazd na mecz Polskiej Hokej Ligi do Torunia. 
Uczestnicy: grupa dziesięciorga gimnazjalistów. Opiekun: p. Konrad 
Trokowski.

  Dyżur liturgiczny wychowanków internatu.
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  Wojewódzki konkurs interdyscyplinarny o Wielkich Polakach „Św. Jan 
Paweł II w województwie kujawsko-pomorskim: obecność i dzie-
dzictwo” – podsumowanie etapu rejonowego. Wyniki: I miejsce 
Aleksandra Pikulska IIIb, II miejsce Aleksandra Łącka IIIB, III miejsce 
Piotr Sikorski Ia – uczniowie awansowali do etapu wojewódzkiego. 
Opiekun: ks. Łukasz Sztylka.

26.  Ogólnopolska Olimpiada z matematyki PIONIER – wyróżnienie 
dla ucznia szkoły podstawowej Aleksandra Matuszewskiego kl. 4b. 
Opiekun: p. Kamila Kurdubska.

  Ostatki w Długoszu – występ łódzkiego trio „Złota Trąbka”. Dysko-
teka zorganizowana przez samorząd uczniowski.

Marzec
01.  Popielec – Msza Święta w szkolnej kaplicy. Dyżur liturgiczny klas: 

IIa gimnazjum i IIA liceum z wychowawcami: p. Piotrem Chodołą 
i p. Grzegorzem Matusiakiem.

  Konkurs „Biblia i przypowieści biblijne” organizowany przez Ogólno-
polskie Konkursy Przedmiotowe „EDI”. Wyniki: III miejsce w Polsce: 
Zofia Kwiatkowska kl. 5 SP w kategorii klas 4–6; w kategorii klas 
1–3 najwyższy wynik: Amelia Śmiłowicz, w kategorii gimnazjów: 
Patryk Ziółkowski. Opiekunowie: s. Anna Bursiewicz, ks. Marcin 
Lewandowski, ks. Łukasz Sztylka

  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – gazetka tematyczna 
(przy zaangażowaniu uczniów klasy IIIA LO), wyjście młodzieży 
z klasy IA LO do Browaru B na pokazy filmów: „Zapora”, „Obława” 
i „Wolność i Niezawisłość. Ostatnia nadzieja”. Opiekun: p. Anna 
Baranowska.

02.  Spotkanie z aktorem Dariuszem Kowalskim z dziećmi z przedszkola 
i szkoły podstawowej w ramach XV Dni Kultury Chrześcijańskiej. 
Prowadzące spotkanie: p. Katarzyna Zarzecka, p. Aneta Wąsik, 
p. Lidia Wiśniewska.

  Spotkanie z aktorem – Panem Dariuszem Kowalskim w gimnazjum 
i liceum w ramach XV Dni Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem „Idźcie 
i głoście”. Prowadzące spotkanie: p. Aneta Wąsik, p. Lidia Wiśniewska.

  Warsztaty wokalne z Zespołem NEW LIFE’M w ramach trwających 
Dni Kultury Chrześcijańskiej prowadzone przez Marcina Pospie-
szalskiego i Roberta Cudzicha. Uczestnicy: 25 uczniów gimnazjum 
i liceum. Opiekunowie: p. Lidia Wiśniewska, p. Aneta Wąsik.
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  Dwóch licealistów powalczy o indeksy na Wydział Chemiczny Poli-
techniki Gdańskiej. Wyniki: Jakub Kolanowski IIIC i Rafał Brzeziński 
IC LO zakwalifikowani do finału konkursu chemicznego dla szkół 
ponadgimnazjalnych „Wygraj indeks”. Opiekun: p. Konrad Trokowski.

03.  XV Dni Kultury Chrześcijańskiej – Msza Święta w bazylice katedralnej 
odpust ku czci patrona kaplicy szkolnej Świętego Kazimierza Króle-
wicza z oprawą muzyczną uczniów przygotowanych przez zespół 
New Life’m. Eucharystia celebrowana przez ks. prał. Kazimierza Gra-
bowskiego (kaznodzieję), w koncelebrze: ks. prał Jacek Kędzierski, 
ks. Michał Krygier – kustosz bazyliki katedralnej, ks. Henryk Witczak 
– proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela, prefekci Długosza ks. Marcin 
Lewandowski i ks. Łukasz Sztylka. Goście: p. Joanna Borowiak – Poseł 
na Sejm RP, p. Małgorzata Oborska – Kujawsko-Pomorski Kurator 
Oświaty w Bydgoszczy, m. Jolanta Gołębiowska – Przełożona Gene-
ralna Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, 
p. Bogna Kopaczewska-Jurewicz – przewodnicząca Rady Rodziców 
ZSK. Podczas uroczystości poświęcenie figury św. Kazimierza Króle-
wicza ofiarowanej przez ks. Kazimierza Grabowskiego oraz przyjęcie 
do Sodalicji Mariańskiej Andrzeja Kowalskiego IIIB LO i Grzegorza 
Morawskiego IIA LO.

  Koncert Zespołu NEW LIFE’M – ostatni punkt XV Dni Kultury Chrze-
ścijańskiej pod hasłem „Idźcie i głoście”. Skład zespołu: Agnieszka 
Musiał (śpiew), Robert Cudzich (gitara akustyczna, elektryczna), 
Joachim Mencel (fortepian), Marcin Pospieszalski, którego u nas 
zastąpił Mateusz Cudzich (gitara basowa), Piotr Jankowski (per-
kusja). Organizatorzy: p. Lidia Wiśniewska, p. Aneta Wąsik.

04.  Lekkoatletyczne Mistrzostwa Województwa U18 – sukces uczennicy 
Długosza w Mistrzostwa Województwa w Biegach Przełajowych. 
Wyniki: I miejsce i tytuł Mistrzyni Województwa w kategorii juniorek 
młodszych na dystansie 2000 m (czas 6:34) – Klaudia Kazimierska 
IIIb gimnazjum. Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski.

06.  O grozie wojny – spektakl „Żyd na beczce” na motywach książki 
Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem” wystawiony w Teatrze 
Impresaryjnym im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku. 
Uczestnicy: uczniowie klas IIIA i IIIC. Opiekunowie: p. Anna Domi-
nik, p. Angelika Szumińska.

08.  Mistrzostwa Włocławka w Piłce Siatkowej chłopców szkół ponad-
gimnazjalnych. Wyniki: IV miejsce drużyny Długosza w składzie: 
Patryk Wiliński IIIA, Jacek Czerwiński (kapitan) IIIA, Piotr Wujec 
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IIIA, Bartosz Drzewiecki IIIA, Przemysław Lewandowski IIA, Kamil 
Radzikowski IIA, Damian Goleniewski IIA, Jakub Bartczak IIB, Pa-
weł Jaranowski IIB, Filip Zarzecki IA, Gabriel Rosiński IA, Dominik 
Goleniewski IA. Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski.

  Małe paluszki wszystko zrobią! – zajęcia świetlicowe – wykonywa-
nie ozdobne talerzy, kolorowej niebanalnej biżuterii i oryginalnych 
przedmiotów. Opiekun: p. Karolina Szałek.

  Dzień Kobiet w szkole podstawowej – akademia przygotowana 
przez chłopców klasy trzeciej, piątej i szóstej. Opiekun: p. Krzysztof 
Krychowiak.

  Dzień Kobiet w przedszkolu – życzenia z kwiatami, upominkami 
i cukierkami dla dziewczynek i Pań od chłopców. Opiekun: p. Justyna 
Paczkowska.

  Wieczór słowno-muzyczny z okazji Dnia Kobiet w internacie przy-
gotowany przez chłopców pod opieką p. Dariusza Goldewicza.

  Licealiści z kl. IC LO z wizytą na strzelnicy międzyszkolnej. Opiekun: 
p. Krzysztof Łodygowski.

10.  Sukcesy drużyny koszykarzy Długosza w Mistrzostwach Miasta Wło-
cławka w ramach Gimnazjady Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
w Koszykówce Chłopców. Wyniki: II miejsce reprezentacji szkoły 
w składzie: Krzysztof Bujak IIIa (kapitan), Bartłomiej Konopka IIIa, 
Marceli Michorzewski IIIa, Filip Rosół IIIa, Filip Kucharski IIIb, Jakub 
Ginczelewski IIId, Kacper Antosik IIId, Adam Sliwowski IIe, Bartosz 
Wierzbicki IIe. Opiekun: p. Józef Nowak.

  Skały i minerały – lekcja przeprowadzona w kl. 2a SP przez geologa 
panią Urszulę Kwiatkowską nt. „Góry w Polsce”. Opiekun: p. Joanna 
Filińska.

11.  Finał Wojewódzkiego Konkursu Historycznego w Zespole Szkół nr 7 
w Bydgoszczy. Wyniki: Zofia Kwiatkowska kl. 5 – finalistka konkursu. 
Opiekun: p. Jolanta Nowak.

12.  Dzień Matematyki w przedszkolu – matematyczne zabawy i konkursy 
dla grupy „Bystrzaki”. Opiekun: p. Ewelina Osińska.

  Ćwierćfinały Licealiady Województwa Kujawsko-Pomorskiego w piłce 
siatkowej dziewcząt w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława 
Łokietka w Radziejowie. Wyniki: III miejsce drużyny Długosza 
w składzie: Monika Tymburska IIC, Julia Blaśkiewicz IC, Beata 
Siwińska IC, Aleksandra Sobczak IC, Magdalena Suska IC, Oliwia 
Tunicka IC, Patrycja Czarnecka IC, Katarzyna Jankowska IA, Daria 
Kowalewska IIC, Oliwia Leśnik IC, Bogna Nowowiejska IIC, Wikto-
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ria Pietrzak IIB, Justyna Tymburska IIIC, Natalia Grabkowska IIC. 
Opiekun: p. Arkadiusz Różański.

13.  Turniej piłki siatkowej dla mieszkańców internatu ZSK.
14.  Międzygalaktyczny Turniej w NUMBLERA organizowany w szkole 

podstawowej. Wyniki: I miejsce: Klara Bukrewicz i Igor Szmajda 
SP nr 18, II miejsce: Inga Gutral, Hubert Olszewski SP Długosz, 
III miejsce: Kamil Sobolewski, Alicja Gralak oraz Julia Rojewska, 
Zuzanna Liberacka SP Długosz. Opiekun: p. Piotr Chodoła.

  Wystawa robotów filmowych we włocławskiej Wzorcowni. Uczestnicy 
uczniowie kl. 3a i 3b SP. Opiekunowie: p. Gabriela Goszcz, Klaudia 
Majewska-Rybacka.

  Ogólnopolski Konkurs EDI pt. „Biblia i Przypowieści biblijne”. Wy-
niki: laureatka – III miejsce w Polsce: Zofia Kwiatkowska kl. 5 SP. 
Opiekun: s. Anna Bursiewicz.

15.  Sukces filmowy szkoły podstawowej w V Międzyszkolnym konkursie 
filmowym pt. „W przyjaźni moc” pod honorowym patronatem aktora 
Jana Nowickiego. Wyniki: III miejsca Patrycji Bazeli i Marii Miazgi 
z kl. 4b. Opiekun: p. Kamila Kurdubska.

  Dzień Liczby PI w szkole podstawowej – międzyklasowe konkursy 
„SUPERPAMIĘĆ”. Wyniki: zwycięska drużyna w składzie: Maja 
Ostrowska kl. 6, Zuzanna Liberacka kl.5, Wiktoria Dominiak kl. 6. 
Opiekun: p. Kamila Kurdubska.

  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej korytarzami szkoły prowadzone przez 
ks. Marcina Lewandowskiego dla mieszkańców internatu.

  Rozstrzygnięcie konkurs klas 1–3 w Lego. Wyniki: tytuł Mistrza 
LEGO w poszczególnych klasach: kl.1: Igor Lewandowski, Weronika 
Lawrenc, Amelia Erat; kl. 2a: Jakub Orczyk, Zosia Hasiuk, Hanna 
Kurdupska; kl. 2b: Stanisław Imienowski, Mateusz Krysztoforski, 
Karol Basis; kl. 2c: Zuzanna Jarmuszewicz, Marika Skrzypińska, 
Wiktor Urbanowski; kl. 3a: Aleksandra Rybacka, Maksym Kaniewski, 
Antoni Prelikowski; kl 3b: Patryk Wąsik, Zuzanna Nowakowska, Alek-
sander Nagler. Najlepsze wyniki: Zuzanna Nowakowska, Aleksandra 
Rybacka, Aleksander Nagler. Opiekun: p. Kamila Kurdubska.

17.  Konkurs na plakat z okazji Światowego Dnia Chorego w szkole 
podstawowej. Wyniki: I miejsce: Jakub Kępski kl. 4b, II miejsce: 
Zofia Chełminiak kl. 5, III miejsce: Hubert Olszewski kl. 5. Opiekun: 
p. Karolina Szałek.

  Wycieczka kl. 2b SP do Elektrowni Wodnej we Włocławku. Opiekun: 
p. Aneta Stokfisz-Ozdoba.
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18.  XXII Wojewódzki Konkurs Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 
Wyniki: w kategorii poezja śpiewana: II miejsce duet Ewa Budzińska 
IIB i Konrad Weber IIA. Opiekun: p. Angelika Szumińska.

  Długosz pożegnał już zimę... – 41. Rajd PTTK „Topienie Marzanny”. 
Uczestnicy: 60 uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum Długo-
sza. Opiekunowie: p. Aneta Pawłowska, p. Ewa Bieniek, p. Agata 
Nawrocka, p. Kamila Kurdubska oraz rodzice: p. Zdzisława Balcerzak 
i p. Dorota Lewandowska.

  Michał Piątkowski z kl. IIIA LO wyróżniony w konkursie „Interak-
tywny produkt IT” Akademii Morskiej w Szczecinie za stworzenie 
programu: „Transport Manager”. Opiekun: p. Paweł Gmys.

21.  Pierwsze spotkanie Kursu Alpha dla uczniów liceum. Opiekun: 
ks. Marcin Lewandowski.

  Jeremi Lewandowski z kl. IIIA LO zakwalifikowany do finału XVII 
Konkursu Fizycznego. Opiekun: p. Grzegorz Matusiak.

  Sukces uczennicy Długosza w 89. PZLA Mistrzostw Polski Juniorów 
w Biegach Przełajowych w Jeleniej Górze. Wyniki: I miejsce i tytuł 
mistrzyni polski – Klaudia Kazimierska IIIb. Opiekun: p. Krzysztof 
Łodygowski.

  Finał Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Nie-
mieckiego. Wyniki: laureaci: Aleksandra Lewandowska IIIa, We-
ronika Raniszewska IIIe, Julian Jędrzejczak IIa; finalistka: Julita 
Orankiewicz IIIa. Opiekunowie: p. Anna Waśkiewicz, p. Andrzej 
Przybylski.

  Sukces naszych gimnazjalistów w Wojewódzkim Konkursie Przed-
miotowym z Informatyki. Wyniki: laureaci: Jakub Prokopczyk IIa, 
Tymoteusz Rózik Ia, Szymon Bieniek Ia; finalista: Mateusz Betke IIa. 
Opiekun: p. Jadwiga Piasecka.

  Michalina Wszelak z klasy 6 SP – finalistką Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Języka Polskiego. Opiekun: p. Wioletta Piasecka.

  Przedszkolaki witają wiosnę – śpiewanie piosenek, wiosenne zagadki. 
Opiekunowie: p. Justyna Paczkowska, p. Ewelina Osińska, p. Paulina 
Makowska, p. Marta Antczak.

  Uczniowie Długosza w finale konkursu informatycznego „Informia-
da 2017”. Wyniki: awans do finału: Witold Bazela, Damian Jóźwiak, 
Dominik Mistera, Michał Piątkowski kl. IIIA i Wiktor Zabielski kl. IIIC 
LO. Opiekun: p. Paweł Gmys.

22.  Gala stypendystów programu „Prymus Pomorza i Kujaw” na Wydziale 
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja 
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Kopernika w Toruniu – Maciej Chlebny IIA LO wśród stypendystów 
szkół ponadgimnazjalnych.

  Wiosenni przebierańcy w stylu lat osiemdziesiątych – międzyklasowy 
konkurs z okazji Dnia Wiosny. Opiekun: p. Piotr Chodoła.

  Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza beneficjentem kon-
kursu grantowego Fundacji Anwil dla Włocławka za projekt „Historia 
łączy pokolenia” autorstwa p. Rafała Kurzępy.

  Dyżur liturgiczny wychowanków internatu. 
23.  Seminarium „Nauka programowania Baltie z lekcją pokazową” 

prowadzone przez twórcę programu Baltie Bohumira Soukupa. 
Uczestnicy: nauczyciele p. Kamila Kurdubska, p. Krzysztof Krycho-
wiak; uczniowie: Jakub Ujazdowski kl. 4b, Jan Zarzecki kl. 2b SP.

  Włocławskie Targi Szkół, Pracy i Rzemiosła. Reprezentanci Długosza: 
uczniowie klas IIA i IIB. Opiekun: p. Maciej Ziółkowski.

  TELEDISCO na powitanie wiosny – konkurs międzyklasowy organizo-
wany przez Samorząd Uczniowski. Wyniki: zwycięzcy LO: klasa IA; 
I miejsce w gimnazjum: klasa IIIc. Opiekun: p. Piotr Chodoła.

  „Życie zawsze jest dobrem” – wystawa z okazji Narodowego Dnia 
Życia w szkole podstawowej. Opiekun: p. Karolina Szałek.

  Wyjście przedszkolaków do Centrum Zabaw „RIO”. Opiekun: p. Pau-
lina Makowska.

  Gimnazjaliści Długosza na gali i konferencji naukowej dla stypen-
dystów programu „Prymus Pomorza i Kujaw” w Centrum Nowo-
czesności Młyn Wiedzy. Stypendyści: Alicja Listewnik IIId, Julita 
Orankiewicz IIIa, Leszek Jaworski IIIa, Kacper Kotkiewicz IIIa, 
Adam Piętowski IIIa, Kacper Kaznowski Ia. Opiekun: p. Sławomira 
Lewandowska.

24.  II Kujawsko-Pomorskie Zawody Programistyczne w języku JAVA/
C++. Uczestnicy: Dominik Mistera IIIA (X miejsce) oraz Michał 
Piątkowski IIIA (XI miejsce). Opiekun: p. Paweł Gmys.

  Licealiści ZSK w Programie Badawczym „Młodzi włocławianie dla 
Nauki – Nauka dla Środowiska” realizowany przez Fundację na Rzecz 
Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” 
w partnerstwie z Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku. Przed-
sięwzięcie realizowane w ramach konkursu grantowego Fundacji 
ANWIL dla Włocławka przy wsparciu Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku oraz 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Wło-
cławku. Uczestnicy: Dominik Goleniewski i Jakub Waśkiewicz IA, 
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Rafał Brzeziński IC, Maciej Chlebny, Damian Goleniewski i Tymoteusz 
Uzarczyk IIA. Opiekun: p. Angelika Szumińska

  Sukces licealistów w Konkursie Chemicznym „Wygraj indeks” Poli-
techniki Gdańskiej. Wyniki: laureat: Jakub Kolanowski IIIC; finalista: 
Rafał Brzeziński IC LO. Opiekun: p. Konrad Trokowski.

24–26.  Rekolekcje wielkopostne Duszpasterstwa Nauczycieli Diecezji Wło-
cławskiej prowadzone w kaplicy Długosza przez ks. prof. Zdzisława 
Pawłowskiego. Organizator: ks. Andrzej Tomalak.

27.  Warsztaty dla uczniów kl. IIA LO pt. „Wartości istotne w życiu czło-
wieka”. Prowadzący: p. Aleksandra Madajczyk.

  Zajęcia dla uczniów kl. IIB LO pt. „W świecie wartości, jak być 
odpowiedzialnym za siebie i innych”. Prowadzący: p. Aleksandra 
Madajczyk.

  Warsztaty dla uczniów kl. IIIC LO pt. „Wymagajcie od siebie, choćby 
inni od was nie wymagali – o odpowiedzialności i mądrych wyborach 
życiowych”. Prowadzący: p. Aleksandra Madajczyk.

28.  Nauczyciele ZSK na konferencji „Erasmus+ w naszej szkole” zor-
ganizowanej przez Fundację „Wiatrak” oraz Kuratorium Oświaty 
w Domu Jubileuszowym Jana Pawła II w Bydgoszczy. Uczestnicy: 
p. Anna Waśkiewicz, p. Anna Dominik,  p. Agnieszka Szabłowska, 
p. Andrzej Przybylski, p. Rafał Kurzępa, p. Małgorzata Pierścińska, 
p. Klaudia Majewska-Rybacka, p. Dariusz Goldewicz.

  Finał Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Mak-
symilianie w Siedlcach. Uczestnicy: Elżbieta Kacprowicz, Mateusz 
Jędruch, Jakub Prokopczyk z kl. IIa gimnazjum. Opiekun: ks. Marcin 
Lewandowski.

29.  Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę pod hasłem „Idźcie i głoście”. 
Uczestnicy: uczniowie klas III LO. Opiekunowie: ks. Marcin Lewan-
dowski, wychowawcy: p. Joanna Karwowska, p. Aneta Jabłońska, 
p. Maciej Ziółkowski.

  VI Międzyszkolny Konkurs Sudoku dla szkół podstawowych. Uczest-
nicy z Długosza: Iga Kobuszewska kl. 3b, Konrad Felińczak kl. 3a. 
Wyniki: II miejsce: Iga Kobuszewska. Opiekunowie: p. Gabriela 
Goszcz, p. Klaudia Majewska-Rybacka.

  Licealiści Długosza w finale konkursu matematyczno-informatycz-
nego „Bieg po indeks” Politechniki Koszalińskiej. Wyniki: awans do 
finału: Witold Bazela, Damian Jóźwiak, Dominik Mistera, Michał 
Piątkowski, Mateusz Wojciechowski kl. IIIA, Wiktor Zabielski kl. IIIC. 
Opiekun: p. Paweł Gmys.
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  XIII Narodowy Dzień Życia połączony z Dniem Świętości Życia. 
Podjęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i Msza Święta pod 
przewodnictwem. JE Biskupa Wiesława Meringa; konferencja regio-
nalna zatytułowana „Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto 
daje” w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku; część 
artystyczna: spektakl „Oskar i Pani Róża” w wykonaniu wychowan-
ków internatu ZSK pod kierunkiem p. Agnieszki Lasoty-Staszak, 
rozstrzygnięcie konkursów. Wyniki: wyróżnienie w konkursie literac-
kim na interpretację słów JP II „Bogatym nie jest ten, kto posiada, 
lecz ten, kto daje”: Emilia Łukaszczyk IIIC LO. Opiekun: ks. Marcin 
Lewandowski.

  Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Krąg” 
organizowanego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy 
i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie. Wyniki: I miejsce 
w szkole: Aleksandra Łącka IIIb, II miejsce: Zuzanna Kaczmarek Ie 
gimnazjum. Opiekunowie: p. Anna Baranowska, p. Aleksandra Rusin.

  Zajęcia dla uczniów kl. IB LO pt. „O istocie przyjaźni – cechy dobrego 
kolegi”, przyjaciela. Prowadzący: p. Aleksandra Madajczyk.

  Warsztaty w kl. IIA LO pt. Rówieśnicze relacje na przykładzie filmu 
„Ptasie sprawki”. Prowadzący: p. Aleksandra Madajczyk.

  Zajęcia dla uczniów kl. IIB LO pt. „O stereotypach, uprzedzeniach 
i trudnościach w relacjach”. Prowadzący: p. Aleksandra Madajczyk.

  Warsztaty dla uczniów kl. IIC LO pt. „Ten się śmieje, kto się śmieje 
ostatni – trudne relacje rówieśnicze”. Prowadzący: p. Aleksandra 
Madajczyk.

  Spotkanie z uczniami kl. IIIA LO nt. „Nie czyń drugiemu, co Tobie 
niemiłe – refleksje o relacjach”. Prowadzący: p. Aleksandra Madaj-
czyk.

  Znaczenie przyjaźni w życiu człowieka – rozmowa kierowana w kl. IIe 
gimnazjum. Prowadzący: p. Aleksandra Madajczyk.

30.  Rekolekcje wielkopostne w Katolickim Publicznym Przedszkolu „Pod 
Aniołem Stróżem” prowadzone przez ks. Pawła Osińskiego.

  Debata Oxfordzka pod hasłem: „Wspólna przeszłość kluczem do 
przyszłości” o wzajemnych relacjach Polski i Wielkiej Brytanii od 
II wojny światowej do czasów współczesnych z udziałem licealistów 
Długosza. Uczestnicy: Paweł Szymczak, Gabriela Sławkowska, Jakub 
Bartczak, Dorian Durys z kl. IIB, Michał Guza IC, Wiktor Szafrański, 
Kacper Przysiecki, Jakub Kopczyński, Norbert Graczykowski z kl. IIIB.
Opiekun: p. Joanna Kinasiewicz.
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31.  Niebieski bieg dla autyzmu z okazji Światowego Dnia Świadomości 
Autyzmu. Uczestnicy: uczniowie klas gimnazjalnych. Organizato-
rzy: p. Paulina Kłonowska, p. Sandra Iwańska, p. Paulina Iwańska, 
p. Krzysztof Łodygowski.

  Konkurs fotograficzny „Niebieskie natchnienie” organizowany przez 
SP nr 20 we Włocławku w ramach akcji „Dwudziestka na niebiesko” 
pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Włocławek Marka 
Wojtkowskiego. Wyniki: I miejsce: Oliwia Kornacka Id, II miejsce: 
Elżbieta Kacprowicz IIa. Opiekun: p. Paulina Iwańska.

  Sukces uczennic SP Długosza w konkursie plastycznym pt. „Niebieskie 
natchnienie” w związku ze Światowym Dniem Autyzmu. Wyniki: 
w kategorii klas 1–3 II miejsce: Wiktoria Markowska kl. 2c; w kate-
gorii klas 4–6: I miejsce Katrina Thorsen kl. 4a. Opiekun: p. Monika 
Kwiatkowska.

  Klasa IA LO na spektaklu pt. „Rewizor” w reż. Jana Polaka w wyko-
naniu Teatru Ludzi Upartych. Opiekun: p. Angelika Szumińska.

  Pięcioro laureatów sesji zimowej Ogólnopolskiej Olimpiady Przed-
miotowej OLIMPUS z chemii. Wyniki: III miejsce w Polsce i tytuł lau-
reata: Magda Balcerzak Ia; pozostali laureaci: Oliwia Kuźniewicz Ia, 
Maja Mysłowska IIa, Krzysztof Naraziński IIIa, Alicja Orłowska IIIa. 
Opiekun: p. Konrad Trokowski.

  „Bieg o Puchar Zawiśla 2017” – długoszacy uczestnikami biegów 
przełajowych. Wyniki: w kategorii gimnazjum dziewcząt: I miejsce 
– Klaudia Kazimierska IIIb, II miejsce – Joanna Reclaf IIe, w kate-
gorii gimnazjum chłopców: II miejsce – Grzegorz Możdżyński IIa, 
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych dziewcząt: I miejsce – Klaudia 
Jankowska IC, II miejsce – Agnieszka Augustyniak IIA, III miejsce 
– Aleksandra Grzesikowska IB, w kategorii szkół ponadgimnazjal-
nych chłopców: I miejsce – Piotr Tomaszewski IB, II miejsce – Adam 
Stolarski IB, IV miejsce – Kacper Macieja IB. Opiekunowie: p. Józef 
Nowak, p. Krzysztof Łodygowski.

  Droga Krzyżowa w przedszkolu pod przewodnictwem ks. Marcina 
Lewandowskiego. Uczestnicy: rodzice, dzieci, nauczyciele i pracownicy.

  Narodowy Dzień Życia i Dzień Świętości Życia w gimnazjum i liceum. 
Prezentacja przygotowana przez uczniów klasy IIe gimnazjum: 
Gabrielę Galińską, Magdalenę Maszkiewicz, Agatę Pinter, Marty-
nę Stasiak, Elizę Stawicką oraz klasy IIIc gimnazjum: Katarzynę 
Alabrudzińską, Angelikę Zwolińską, Oskara Stroisz. Opiekunowie: 
p. Agata Jankowska-Pakulska, p. Małgorzata Jaskólska.
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  Przygotowania do Spotkania Młodych Lednica 2000 – warsztaty 
taneczne. Uczestnicy: 12 uczniów i absolwentów ZSK. Opiekun: 
ks. Łukasz Sztylka.

  Cztery indeksy Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki 
Koszalińskiej dla uczniów „Długosza” – finał konkursu „Bieg po 
indeks” na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Kosza-
lińskiej. Laureaci: Witold Bazela IIIA, Mateusz Wojciechowski IIIA, 
Michał Piątkowski IIIA, Dominik Mistera IIIA. Opiekun: p. Paweł 
Gmys.

  Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II organizowany przez Zespół Ogólno-
polskich Olimpiad Przedmiotowych „Olimpus”. Uczestnicy: 9 uczniów 
szkoły podstawowej, 41 uczniów naszego gimnazjum. Opiekun: 
ks. Łukasz Sztylka.

Kwiecień
01.  Finał XVII Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu. Finalista: Jeremi Lewandowski IIIA LO. Opiekun: 
p. Grzegorz Matusiak.

  Gimnazjaliści na meczu żużlowym na toruńskiej MotoArenie. Uczest-
nicy: 11 uczniów gimnazjum. Opiekun: p. Konrad Trokowski.

02.  12. rocznica śmierci św. Jana Pawła II – modlitwa wychowanków 
internatu w szkolnej kaplicy.

03.  II edycja projektu „Sądownictwo bliżej obywateli” organizowanego 
przez Sąd Rejonowy we Włocławku. Uczestnicy: uczniowie klasy 
IB LO. Opiekun: p. Katarzyna Kwiatkowska.

  Wyniki Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej CEO orga-
nizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem 
Kuratora Oświaty. Finalista: Krzysztof Naraziński IIIa. Opiekun: 
p. Katarzyna Kwiatkowska.

  Wyjście przedszkolaków do Teatru Impresaryjnego na przedstawienie 
pt. „Brzechwa dzieciom”. Uczestnicy: grupa „Motylki” i „Biedronki”. 
Opiekun: p. Justyna Paczkowska, p. Paulina Makowska.

  Zajęcia dla klas III LO nt. „Jak radzić sobie ze stresem” – prowadząca: 
p. Elżbieta Sobczak-Nęcka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
we Włocławku. Organizator: p. Aleksandra Madajczyk.

  Wychowankowie internatu ze spektaklem „Oscar i pani Róża” w pa-
rafii św. Wojciecha w Zbrachlinie.
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04.  IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej organizowany 
pod patronatem eurodeputowanego Janusza Zemke w Zespole Szkół 
Budowlanych we Włocławku. Wyniki: III miejsce: Natalia Deskiewicz 
IIIe, IV miejsce: Krzysztof Naraziński IIIa. Opiekun: p. Katarzyna 
Kwiatkowska.

  Podsumowanie X Konkursu Rzeźbiarskiego im. Stanisława Zaga-
jewskiego w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Wyniki: 
wyróżnienie dla Aleksandry Babis kl. 5 SP, praca zakwalifikowana 
na wystawę pokonkursową. Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

  Wycieczka do Fabryki Fajansu we Włocławku. Uczestnicy: uczniowie 
klasy 2a SP. Opiekun: p. Joanna Filińska.

  III Wielkanocny Turniej Szachowy dla klas najmłodszych szkoły 
podstawowej zorganizowany w Zespole Szkół nr 11. Uczestnicy: 
chłopcy z klas drugich i trzecich trenujący w kółku szachowym. 
Wyniki: rocznik 2007: II miejsce: Aleksander Kwiatkowski, III miej-
sce: Remigiusz Morawski, XI miejsce: Adrian Strychalski; rocznik 
2008: I miejsce: Maksym Kaniewski, II miejsce: Konrad Felińczak, 
V miejsce: Mateusz Babiński. Opiekunowie: p. Andrzej Gołębieski. 
p. Magdalena Budnicka.

05.  „Słodka wycieczka” do Torunia. Uczestnicy: uczniowie klas 3a i 3b SP. 
Opiekunowie: p. Gabriela Goszcz, p. Klaudia Majewska-Rybacka, 
p. Magdalena Budnicka, p. Agata Kurzępa.

06.  Sukcesy długoszaków w Wojewódzkim Konkursie Interdyscyplinar-
nym o Wielkich Polakach „Jan Paweł II w województwie kujawsko-
-pomorskim: obecność i dziedzictwo”. Konkurs i uroczysta Gala 
organizowane przez Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego 
Popiełuszki w Górsku, pod patronatem Kuratorium Oświaty w Byd-
goszczy; etap wojewódzki w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. 
Wyniki: Laureaci: Aleksandra Lewandowska IIIa (II miejsce), Alek-
sandra Pikulska IIIb (V miejsce), Piotr Sikorski – Ia, Aleksandra 
Łącka IIIb, Bartłomiej Konopka IIIa; Finaliści: Krzysztof Naraziński 
IIIa, Klaudia Kazimierska IIIb; Wyróżnienia: Patryk Ziółkowski IIIa, 
Julia Marczewska Ib, Alicja Skibowska Ia. Opiekun: ks. Łukasz 
Sztylka.

  Wyniki konkursu fotograficznego „Zwierzęta i książki – nasi najlepsi 
przyjaciele” zorganizowanego przez świetlicę szkolną dla uczniów 
gimnazjum i liceum. Wyniki: I miejsce: Adam Woźniak Id; II miejsce: 
Rafał Wierszyło Ia, Natalia Wiankowska IA LO; III miejsce: Klaudia 
Jankowska IC LO; Wyróżnienia: Martyna Zaborowska IId, Zuzanna 
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Konieczna IIc, Jakub Jastrzębski IIc GM. Opiekunowie: p. Paulina 
Iwańska, p. Sandra Iwańska.

  „Nie zatwardzajcie dzisiaj serc Waszych, lecz słuchajcie głosu 
Pańskiego” – pierwszy dzień rekolekcji wielkopostnych w szkole 
podstawowej. Przebieg: projekcja filmu pt. „Największy z cudów”, 
nabożeństwo pokutne dla klas 4–6 w bazylice katedralnej we 
Włocławku poprzedzone śpiewem pod kierunkiem ks. proboszcza 
Michała Krygiera.

  Dzień Otwarty w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Długosza 
dla kandydatów do klas 1–3. Organizator: p. Katarzyna Zarzecka.

  Drzwi Otwarte w Katolickim Publicznym Przedszkolu „Pod Aniołem 
Stróżem”.

  Zajęcia dla klas III LO nt. Jak radzić sobie ze stresem – prowadząca: 
p. Elżbieta Sobczak-Nęcka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
we Włocławku. Organizator: p. Aleksandra Madajczyk.

  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej na szkolnym dziedzińcu. Opiekun: 
ks. Marcin Lewandowski.

06–07.  Długoszacy w Muzeum Narodowym i w Teatrze Polskim w Warszawie 
na spektaklu „Król Lear”. Uczestnicy: uczniowie klas IIIa, IIId, IA, IIA. 
Opiekunowie: p. Aneta Jabłońska, p. Wioletta Piasecka, p. Joanna 
Karwowska, p. Angelika Szumińska.

07.  „Być dobrym jak chleb” – drugi dzień rekolekcji w szkole podstawo-
wej. Msza Święta w bazylice katedralnej we Włocławku sprawowana 
przez ks. Szymona Lewandowskiego. Eucharystię poprzedził wspólny 
śpiew pieśni pod kierunkiem ks. proboszcza Michała Krygiera. Słowo 
Boże do zebranych w bazylice katedralnej wygłosił rekolekcjonista 
ks. Tomasz.  

  W oczekiwaniu na Święta Wielkanocne w przedszkolu – lekcja 
wykonywania palm na Niedzielę Palmową. Prowadzące zajęcia: 
p. Paulina Makowska, p. Justyna Paczkowska, p. Ewelina Osińska, 
p. Marta Antczak.

  Eliminacje regionalne VI Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wodnych 
w Skierniewicach. Wyniki: I miejsce gimnazjalistów Długosza w ka-
tegorii moc: drużyna w składzie: Zuzanna Kowalczyk IIIb, Szymon 
Bieniek Ia, Szymon Waśkiewicz Ia: II miejsce licealisty w kategorii 
wydajność: Jakub Waśkiewicz IA (kwalifikacja uczniów do etapu 
centralnego). Opiekun: p. Grzegorz Matusiak.

  Zajęcia profilaktyczne dla uczniów kl. IC LO nt. „Wpływ alkoholu 
na organizm człowieka”. Prowadzący: Aleksandra Madajczyk.
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  Spotkanie autorskie z p. Wiesławem Przyłuskim – artystą grafikiem 
i rzeźbiarzem na wystawie pt. „Ukojenia” w Galerii Sztuki Współ-
czesnej we Włocławku. Uczestnicy: uczniowie kl. IA LO. Opiekun: 
p. Angelika Szumińska.

  Kiermasz wielkanocny przygotowany przez uczniów szkolnego koła 
Caritas i świetlicę szkolną – sprzedaż pisanek i dekoracji świątecznych 
wykonanych przez uczniów gimnazjum i liceum oraz wychowanków 
Stowarzyszenia OLIGO. Opiekunowie: p. Paulina Iwańska, p. Sandra 
Iwańska.

  „Proszę wstać, sąd idzie!” – symulacja rozprawy sądowej ramach 
II edycji projektu „Sądownictwo bliższe obywatelowi” organizowane-
go przez Sąd Rejonowy we Włocławku. Cel projektu: przedstawienie 
roli i zadań sądownictwa powszechnego oraz propagowanie wiedzy 
o prawie. Uczestnicy: uczniowie kl. IB LO: Małgorzata Marciniak, 
Zuzanna Sobiecka, Wioletta Glonek, Ewelina Szablewska, Dagmara 
Kurkowska, Nadia Ostrowska, Ewelina Kowalska, Kacper Macieja. 
Opiekun: p. Katarzyna Kwiatkowska.

  „Bieg po indeks” w Koszalinie – uroczyste rozdanie nagród – indek-
sów Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej 
w Urzędzie Miasta Koszalin. Laureaci: Witold Bazela, Mateusz 
Wojciechowski, Michał Piątkowski, Dominik Mistera z kl. IIIA LO. 
Nagroda specjalna Dziekana Wydziału Mechanicznego dla Mateusza 
Wojciechowskiego za najlepszy wynik w kategorii automatyka i fi-
zyka. Opiekun: p. Paweł Gmys.

08.  Długoszacy na „Rajdzie na Raty” Kujawsko-Dobrzyńską Drogą św. Ja-
kuba zorganizowanym przez włocławski oddział PTTK w związku 
z „Rokiem Wisły”. Opiekunowie: p. Aneta Pawłowska, p. Dorota 
Antczak, p. Ewa Bieniek, p. Wioletta Piasecka.

09.  Konkurs na najciekawszą ozdobę wielkanocną dla uczniów gimna-
zjum. Wyniki: a) w kategorii kartka wielkanocna – I miejsce: Zuzanna 
Ignaczak IId, II miejsce: Klaudia Wilińska Id, III miejsce: Wiktoria 
Kujawa Ic; wyróżnienie: Amelia Żaglewska Ic; b) w kategorii ozdo-
ba wielkanocna – I miejsce: Adrian Tryniszewski Ic. Opiekunowie: 
p. Paulina Iwańska, p. Sandra Iwańska.

  Moc atrakcji na żużlowej wycieczce do Torunia na sparingowym 
meczu Get Well Toruń – MRGARDEN GKM Grudziądz. Uczestnicy: 
15 uczniów gimnazjum. Opiekun: p. Konrad Trokowski.

10.  Pierwszy dzień rekolekcji wielkopostnych dla gimnazjum i liceum. 
Przebieg: zawiązanie wspólnoty poprzez śpiew z towarzyszeniem 
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diakonii muzycznej oraz wprowadzenie ks. Łukasza Wisieckiego 
z Gdańska, świadectwo nawrócenia Łukasza, praca poszczegól-
nych klas w sekcjach: muzycznej, teatralnej, plastycznej i dzienni-
karskiej.

  „Z malowanej spiżarni” – warsztaty wielkanocne w Izbie Trady-
cji Browaru B. Uczestnicy: grupa „Motylki” i „Biedronki”. Opieku-
nowie: p. Justyna Paczkowska, p. Paulina Makowska, p. Ewelina 
Osińska.

11.  Rekolekcje wielkopostne dla gimnazjum i liceum – dzień 2. Prze-
bieg: projekcja filmu „Zerwany Kłos” we włocławskim Multikinie 
opartego na faktach z związanych z życiem bł. Karoliny Kózkówny; 
konferencja ks. Łukasza Wisieckiego; przygotowanie do sakramentu 
pokuty i pojednania – modlitwa przed Najświętszym Sakramentem; 
spowiedź. 

  Warsztaty wielkanocne w przedszkolu z udziałem rodziców – wy-
konywanie przy pomocy dorosłych wielkanocnych koszyczków 
z pisankami z różnorodnych materiałów plastycznych. Opiekun: 
p. Paulina Makowska, p. Ewelina Osińska, p. Justyna Paczkowska.

12.  Zakończenie rekolekcji wielkopostnych w gimnazjum i liceum. Prze-
bieg: prezentacja wyników prac poszczególnych grup: plastycznej, 
dziennikarskiej, teatralnej i muzycznej; Msza Święta; życzenia dla 
kapłanów w przeddzień ustanowienia Sakramentu Eucharystii 
i Kapłaństwa.

16.  Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna (test z zakresu historii 
i wos-u oraz języka polskiego).

18.  III edycja konkursu fotograficznego „Włocławek – moje miasto” pod 
hasłem „Pokaż wreszcie, co masz w swoim mieście” organizowanego 
przez Zespół Szkół nr 11 we Włocławku. Uczestnicy: Kaja Wiśniew-
ska kl. 4a, Aleksandra Babis kl. 5, Wiktoria Dominiak kl. 6, Hubert 
Olszewski kl. 5, Tomasz Wojciechowski kl. 5 SP. Wyniki: III miejsce 
w kategorii szkół podstawowych: Hubert Olszewski kl. 5. Opiekun: 
p. Bożena Sobierajska.

20.  25. rocznica święceń biskupich Księdza Biskupa Bronisława Dem-
bowskiego – dziękczynna Eucharystia pod przewodnictwem Jubi-
lata z udziałem bp. Wiesława Alojzego Meringa oraz konsekratora 
bp. Bronisława Dembowskiego – ks. abp. Henryka Muszyńskiego. 
Uczestnicy z Długosza: ks. dyrektor Jacek Kędzierski, p. wicedyrektor 
Katarzyna Zarzecka, reprezentacja nauczycieli i uczniów.

  Pożegnanie maturzystów z internatu w parku linowym. 
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  Egzamin gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza (test 
z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz z matematyki).

21.  Egzamin gimnazjalny – języki obce (testy z j. angielskiego, j. nie-
mieckiego i francuskiego na poziomie podstawowym oraz rozsze-
rzonym).

  Lekcja otwarta z chemii dla kandydatów do Długosza. Uczestnicy: 
14 uczniów szkoły podstawowej. Prowadzący: p. Konrad Trokowski.

  Dyżur liturgiczny internatu.
22.  LEGO® MINDSTORMS Education EV3 – kurs z robotyki dla nauczycieli 

z Długosza. Prowadzący: p. Bartosz Sobkowiak – trener Akademii 
LEGO® Education. Uczestnicy: p. Jadwiga Piasecka, p. Paweł Gmys, 
p. Krzysztof Krychowiak.

  Kwietniowy wykład Ligi Starożytniczej na UKM w Toruniu nt. „Mój 
przyjaciel Maro czy mój przyjaciel Homer? Pan Tadeusz i antyk” wy-
głoszony przez mgr Dorotę Sutkowską z UW. Uczestnicy: 35-osobowa 
grupa młodzieży gimnazjum i liceum. Opiekunowie: p. Małgorzata 
Jaskólska, p. Lidia Wiśniewska.

22–01.  Szkolna wycieczka do Grecji. Uczestnicy: uczniowie gimnazjum 
i liceum. Opiekunowie: p. Rafał Kurzępa, p. Andrzej Przybylski, 
p. Agnieszka Szabłowska, p. Anna Waśkiewicz. Organizator: Biuro 
Pielgrzymkowo-Turystyczne „TravelPoint” Janusz Gajewski.

23.  Sukces Wiktora Stachowskiego z kl. Ia gimnazjum w turnieju w grę 
„KLASK!” – I miejsce podczas II Edycji Światowego Dnia Gier Plan-
szowych w Koninie. Opiekun: p. Krystian Łukaszewski – koordynator 
klubu gier planszowych TAKTYK Centrum Kultury Browar B.

24.  Dzień Tańca w przedszkolu. Opiekun: p. Paulina Makowska.
  „Kreatywne przedszkolaki” – podsumowanie kwietniowych zajęć koła 

plastycznego – wykonywanie zakładek do książek w nawiązaniu do 
obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Opiekun: 
p. Marta Antczak.

  Kwietniowa środa u Długosza. Msza św. w szkolnej kaplicy odpra-
wiona przez ks. Łukasza Sztylkę, indywidualne konsultacje z na-
uczycielami.

  Etap dekanalny X Konkursu Wiedzy Religijnej Diecezji Włocławskiej 
dla uczniów szkół gimnazjalnych, pt. „I od tej godziny uczeń wziął 
Ją do siebie” (J 19, 27) – Jan Paweł II nauczyciel zawierzenia Maryi. 
Wyniki uczniów Długosza: Aleksandra Lewandowska IIIa, Agata 
Balcerowska IIIc i Kacper Kaznowski Ia zakwalifikowani do etapu 
diecezjalnego. Opiekun: ks. Łukasz Sztylka.
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  Wycieczka edukacyjna do Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” 
w Toruniu. Uczestnicy: uczniowie klas 1a, 2a i 2b. Opiekunowie: 
p. Aneta Stokfisz-Ozdoba, p. Joanna Filińska, p. Monika Kwiatkowska.

  Eliminacje szkolne do Turnieju „Mały Książę – stwórz mi plane-
tę. Zaprzyjaźnij się z Małym Księciem”. Uczestnicy: 24 uczniów 
gimnazjum i liceum. Wyniki: Justyna Potyra – 275 pkt., Konrad 
Kozłowski – 225 (113 pkt.), Gabriela Wyszyńska – 225 (109 pkt.) 
i Kuba Operlejn – 225 (109 pkt.), Witold Doliński – 200 pkt., Justyna 
Tymburska – 185 pkt., Aleksandra Witkowska – 185 pkt., Szymon 
Marczewski – 175 pkt., Oliwia Kornacka – 160 pkt., Katarzyna Ala-
brudzińska – 150 pkt. Organizatorzy: instruktorzy TAKTYK CKBB 
p. Monika i p. Krystian we współpracy z opiekunami świetlicy szkolnej 
p. Pauliną Iwańską i Sandrą Iwańską.

27.  Zakończenie roku maturzystów – Msza Święta pod przewodnictwem 
JE ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa w kościele św. Witalisa z ho-
milią ks. Janusza Bartczaka. Medale dla uczniów: za zaangażowanie 
w misję ewangelizacyjną: Paulina Słowińska IIIA i Maria Piątkowska 
IIIB; za najwyższy wynik w nauce: Jeremi Lewandowski IIIA; za 
najwyższą frekwencję: Mateusz Wojciechowski IIIA.

  Drzwi Otwarte w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza – 
zaprezentowanie oferty edukacyjnej szkoły podstawowej i liceum. 
Koordynator: p. Maciej Ziółkowski we współpracy i zaangażowaniu 
większości nauczycieli, głównie p. Jadwigi Piaseckiej, p. Aleksandry 
Rusin i p. Krzysztofa Jabłońskiego – informatyka ZSK.

28.  Uroczyste pożegnanie absolwentów – wręczenie świadectw ukoń-
czenia szkoły maturzystom. Uczestnicy: ks. dyr. Jacek Kędzierski, 
p. wicedyr. Urszula Brykalska, wychowawcy: p. Joanna Karwowska, 
p. Aneta Jabłońska, p. Maciej Ziółkowski, absolwenci klas IIIA, IIIB 
i IIIC LO, rodzice. 

29.  Apel z okazji Święta Konstytucji 3 maja. Podsumowanie szkolnych 
konkursów historycznych. Wyniki konkursów: Konkurs plastyczny 
upamiętniający uchwalenie Konstytucji 3 maja: I miejsce – Zuzanna 
Kaczmarek Ie, II miejsce – Nikola Bogusławska Ic, III miejsce – Sara 
Jabłońska IIIc; okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 maja – pre-
zentacja multimedialna gimnazjum: I miejsce – Justyna Potyra IIIc, 
II miejsce – Adam Bożenda Id, III miejsce – Wiktor Kuchta IIb; 
uchwalenie Konstytucji 3 maja – konkurs literacki: I miejsce – Rafał 
Wierszyło Ia, II miejsce – Angelika Zwolińska IIIc, III miejsce – Julia 
Celmer IIIb; gra planszowa – Quiz o Konstytucji 3 maja: wyróżnienie 
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– Aleksandra Lewandowska IIIa; Okoliczności uchwalenia Konsty-
tucji 3 maja – prezentacja multimedialna liceum: I miejsce – Ewe-
lina Kowalska IB, Wyróżnienie – Marika Graczyk IIB. Organizator: 
p. Katarzyna Kwiatkowska.

  Jakub Prokopczyk Laureatem Ligi Zadaniowej! Podsumowanie 
tegorocznego konkursu. Wyniki: w kategorii klas drugich: Jakub 
Prokopczyk IIa – Laureat I stopnia + Laureat konkursu przedmioto-
wego, Igor Mikołajczyk IIa – Laureat II stopnia + Finalista konkursu 
przedmiotowego, Magda Balcerzak Ia – Laureat II stopnia, Klaudia 
Głowacka IIb – Laureat III stopnia, Szymon Pałczyński IIa – Lau-
reat III stopnia, Paweł Gołębiewski IIa – Laureat III stopnia, Alicja 
Skibowska Ia – wyróżnienie; w kategorii klas pierwszych: Kacper 
Kaznowski Ia – Laureat II miejsca, Piotr Sikorski Ia – Laureat II miej-
sca, Tymoteusz Rózik Ia – Laureat III stopnia, Alicja Zaborowska 
Ia – Laureat III stopnia, Wiktor Stachowski Ia – Laureat III stopnia, 
Michał Porębski Ia – Laureat III stopnia, Kacper Karbowski Ia – wy-
różnienie. Opiekun: p. Piotr Chodoła.

Maj
04.  Egzamin maturalny z języka polskiego – test na poziomie podsta-

wowym.
05.  Drugi dzień maturalnych zmagań – matematyka na poziomie pod-

stawowym.
  Zagrożenia wirtualnego świata – zajęcia dla uczniów gimnazjum 

prowadzone przez sierż. Aleksandra Praduna. Cel: poinformowanie 
o konsekwencjach podejmowania niewłaściwych działań w Inter-
necie. Organizatorki: p. Paulina Kłonowska, p. Sandra Iwańska, 
p. Paulina Iwańska.

  Msza pierwszopiątkowa w szkole podstawowej odprawiona przez 
ks. Marcina Lewandowskiego.

  Wycieczka przedszkolaków do Kłodawy – zwiedzanie Kopalni Soli. 
Opiekun: p. Paulina Makowska, p. Ewelina Osińska.

06.  Nasze siatkarki na podium w turnieju zorganizowanym przez Pu-
bliczne Gimnazjum w Witowie. Wyniki: III miejsce drużyny Długosza. 
Reprezentacja szkoły: Wiktoria Grzelakowska IIIc – kapitan, Anna 
Tomaszewska IIa, Klaudia Głowacka IIb, Agata Ligowska IIb, Magda-
lena Hoffmann IIc, Martyna Kumorczyk IIc, Aleksandra Witkowska 
IId. Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski.
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  Sukcesy gimnazjalistów z Długosza w meetingu lekkoatletycznym 
pod hasłem: „O uśmiech dziecka”. Wyniki: II miejsce w skoku w dal: 
Bartosz Szczupakowski IIb, III miejsce w biegu na 100 m: Bartosz 
Wierzbicki IIe, III miejsce w biegu na 600 m: Grzegorz Możdżyń-
ski IIa. Pozostali uczestnicy: Martyna Święcikowska IIc, Klaudia 
Głowacka IIb, Michał Porębski Ia, Szymon Jóźwiak Ia, Adam Ry-
markiewicz Ie, Wojciech Rosiak IId. Opiekun: p. Józef Nowak.

07.  Sportowe emocje podczas meczu speedrowerowego i mecz żużlowego 
– kolejna wycieczka do Torunia. Uczestnicy: 14 uczniów gimnazjum. 
Opiekun: p. Konrad Trokowski.

08.  Trzeci dzień egzaminów maturalnych – matura z języka angielskiego 
na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

  Podsumowanie akcji „Opatrunek na ratunek” – zbiórka środków 
opatrunkowych dla szpitali w Afryce zorganizowana przez Fundację 
Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio z Poznania. Koordynato-
rzy: p. Paulina Iwańska, p. Sandra Iwańska.

  „Być jak Zagajewski” – przedszkolaki z grupy „Biedronek” na warsz-
tatach gliniarskich w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we 
Włocławku. Opiekun: p. Justyna Paczkowska.

  Dzień Języków Obcych w szkole podstawowej w ramach obchodów 
Dnia Europy – prezentacja państw europejskich przez poszcze-
gólne klasy. Każda klasa zaprezentowała wylosowane państwo: 
kl. 1 – Niemcy, kl. 2a – Francję, kl. 2b – Japonię, kl. 2c – Norwegię, 
kl. 3a – Finlandię, a kl. 3b – USA. Komisja konkursowa: p. Małgorzata 
Pierścińska, p. Bożena Sobierajska oraz s. Paulina Bursiewicz. Wyni-
ki: I miejsce – klasa 2b, II miejsce – klasa 3a, III miejsce – klasa 2a. 
Opiekun: p. Klaudia Majewska-Rybacka.

  6. miejsce nauczyciela z Długosza p. Arkadiusza Różańskiego w finale 
Mistrzostw Europy w Kulturystyce w Santa Susanna.

  Rozpoczęcie warsztatów modelarskich realizowanych w ramach 
projektu „Historia łączy pokolenia” organizowanego z konkursu 
grantowego „Anwil dla Włocławka”. Uczestnicy: uczniowie wło-
cławskich szkół wraz z rodzicami. Koordynator: p. Rafał Kurzępa.

09.  Konkurs Talentów „Talencik” dla uczniów szkół gimnazjalnych 
w Starej Remizie. Wyniki: w kategorii taniec: I miejsce: Weronika 
Morawska IIIa, Marceli Michorzewski IIIa, Wiktoria Więckowska IIIa, 
Michał Wujec IIIa, Dominika Strzelecka IIa, Grzegorz Możdżyński IIa; 
w kategorii kuglarstwo: II miejsce: Adam Woźniak Id. Opiekunowie: 
p. Milena Kujawa, p. Paulina Iwańska.
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10.  „Medyczna Środa” – wykład popularnonaukowy dr. hab. n. med. 
Marka Foksińskiego pt. „Nowotwory – niepokorne komórki w or-
ganizmie” w ramach XXI edycji cyklu ogólnodostępnych wykładów 
popularnonaukowych zorganizowanych przez Collegium Medicum 
w Bydgoszczy. Uczestnicy: młodzież gimnazjalna i licealna. Opieku-
nowie: p. Marta Pankiewicz, p. Agata Jankowska-Pakulska, p. Konrad 
Trokowski.

10–11.  Wyprawa szlakiem zamków krzyżackich – wycieczka dla uczniów 
szkoły podstawowej do Gniewu, Malborka oraz Trójmiasta zorgani-
zowana przez Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne p. J. Gajewskiego 
„Travelpoint”. Uczestnicy: uczniowie klas 4a, 4b, 5, 6 SP. Opiekuno-
wie: p. Ewa Bieniek, p. Kamila Kurdubska, p. Magdalena Budnicka, 
p. Wioletta Piasecka, p. Andrzej Gołębieski.

11.  Wizyta nauczycieli języków obcych w Zespole Szkół im. Ziemi Kujaw-
skiej w Dąbrowie Biskupiej – program artystyczny „Opiewajże Kuja-
wiaczku” jako częścią projektu realizowanego w ramach programu 
Erasmus+, prezentacja poszczególnych etapów przygotowania pro-
jektu. Uczestnicy spotkania: p. Klaudia Majewska-Rybacka, p. Anna 
Waśkiewicz, p. Andrzej Przybylski, p. Rafał Kurzępa, p. Agnieszka 
Szabłowska reprezentujący Długosza oraz przedstawiciele szkół 
z Turcji, Hiszpanii i Chorwacji jako partnerzy biorący udział w pro-
gramie Erasmus+.

  Sukcesy przedszkolaków Długosza w Konkursie Talentów „Talencik” 
zorganizowanym przez Klub „Łęg” CK Browar B. Wyniki: w kategorii 
śpiew: II miejsce: Antonina Smółkowska za piosenkę „Modelka”, 
III miejsce: Gabriela Trojanowska za utwór „Chodź, pomaluj mój 
świat...”; w kategorii taniec III miejsce: Antonina Smółkowska, Ga-
briela Trojanowska, Laura Przybysz, Zofia Necka i Hanna Ziółkowska. 
Opiekun: p. Paulina Makowska.

12.  Młodzi projektanci mody – zajęcia nt. „Wzornictwo przemysłowe 
i funkcjonalność” przeprowadzone dla uczniów klas 4a i 4b SP. 
Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

  Podziękowanie za udział w akcji „Polska na Niebiesko” organizowa-
nej w naszej szkole 31 marca – w „Niebieskim Biegu dla Autyzmu”. 
Opiekun: p. Paulina Kłonowska.

  V edycja Wojewódzkiego Konkursu „Humanista Roku” dla uczniów 
trzecich klas gimnazjum przeprowadzona na Wydziale Nauk Histo-
rycznych UMK w Toruniu. Wyniki: finaliści: Anna Kaniewska IIId 
i Adam Piętowski IIIa. Opiekun: p. Anna Baranowska.



137

Kalendarium wydarzeń w roku szkolnym 2016/2017

13.  I miejsce wychowanki przedszkola Hanny Ziółkowskiej w VII Biegu 
Samuraja zorganizowanym przez Włocławki Klub Karate. Opiekun: 
p. Paulina Makowska.

  Spotkanie Ligi Starożytniczej na UMK w Toruniu – wykład pani 
Marii Mach – dyrektora biura Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci 
– pt.„Sokrates jako nauczyciel”. Uczestnicy: uczniowie gimnazjum 
i liceum. Opiekunowie: p. Rafał Kurzępa, p. Andrzej Przybylski, 
p. Agnieszka Szabłowska, p. Małgorzata Jaskólska.

14.  XXXVI Plener malarski z cyklu Włocławek w malarstwie i rysunku 
pt. „BULWARY NAD WISŁĄ” zorganizowany przez Muzeum Ziemi 
Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w ramach obchodów 
Roku Rzeki Wisły 2017 ustanowionego przez Sejm Rzeczypospo-
litej. Reprezentanci Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana 
Długosza we Włocławku: Lena Wolska kl. 2a, Natalia Nawrocka 
kl. 2b, Izabela Tyrjan kl. 2b, Marika Skrzypińska kl. 2c, Jan Geme-
inert kl. 3a, Dominika Smolińska kl. 3b, Maria Fryżewska kl. 4a, 
Olivia Prouve kl. 4a, Hubert Olszewski kl. 5. Opiekun: p. Bożena 
Sobierajska.

  XXXVI Plener Malarski z cyklu: Włocławek w malarstwie i rysunku 
pt. „Bulwary nad Wisłą”. Uczestnicy: Amelia Markowska IIc, Katarzy-
na Alabrudzińska IIc. Opiekunowie: p. Paulina Iwańska, p. Sandra 
Iwańska.

15.  Dzień Polskiej Niezapominajki – gra dydaktyczna przygotowana 
przez uczniów klas III gimnazjum w ramach projektu edukacyjnego. 
Opiekun: p. Agata Jankowska-Pakulska.

  „Poczta niezapominajkowa” – życzenia redagowane w świetlicy dla 
koleżanek, kolegów, pracowników szkoły przez uczniów w świetlicy 
i Dzień Życzliwości na zakończenie Święta Niezapominajki. Opie-
kunowie: p. Paulina Iwańska, p. Sandra Iwańska.

  Tydzień Bibliotek w szkole podstawowej obchodzony w dn. 8–15 
maja – akcja przeprowadzona przez Szkolne Koło Wolontariatu 
„Mały Książę”; konkurs „Na hasło zachęcające do czytania książek”. 
Wyniki: I miejsce: kl. 6 – „Biblioteka na nas czeka, mnóstwo książek 
się uśmiecha”; II miejsce: kl. 2a – „Kiedy książki czyta zuch, wtedy 
wiedzy ma za dwóch”; III miejsce: kl. 1a – „Książki coś magicznego 
w sobie mają i fantazję nasza rozbudzają”. Opiekun: p. Bożena So-
bierajska.

16.  Prezentacja projektu IPN „Historia w kolorach” w ramach projektu 
edukacyjnego związanego z dziejami Polski i znaczeniem polskich 
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symboli narodowych – spotkanie zorganizowane w Zespole Szkół 
im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej. Nauczyciele Długosza: 
p. Aleksandra Ujazdowska i p. Klaudia Majewska-Rybacka.

17.  Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych Kujawsko-Pomorskiego 
Kuratora Oświaty zorganizowana w III Liceum Ogólnokształcącym 
im. Marii Konopnickiej we Włocławku dla szkół obszaru działa-
nia Włocławskiej Delegatury Kuratorium Oświaty. Statuetka dla 
Publicznego Gimnazjum im. ks. Jana Długosza, które za względu 
na 16 tytułów laureata i 20 tytułów finalisty, znalazło się w gronie 
trzech najlepszych szkół województwie kujawsko-pomorskim (lista 
laureatów, finalistów i opiekunów w rozdziale „Sukcesy”).

18.  Obcując z przyrodą... – uczniowie Długosza na zajęciach z ekologii 
w Myślęcinku prowadzonych przez pracowników Kujawsko-Po-
morskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Uczestnicy: uczniowie 
kl. IC LO oraz 15 gimnazjalistów. Opiekunowie: p. Paulina Iwańska, 
p. Marta Pankiewicz, p. Konrad Trokowski.

  Wycieczka do Nadleśnictwa we Włocławku – zwiedzanie Ośrodka 
Edukacji Ekologicznej ramach „Dni Otwartych Nadleśnictwa”. 
Uczestnicy: przedszkolaki z grup „Motylki” i „Biedronki”. Opieku-
nowie: p. Justyna Paczkowska, p. Paulina Makowska, p. Ewelina 
Osińska.

19.  „Po maturze chodziliśmy na kremówki”. Długoszacy z przedszkola, 
szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum świętowali 97. rocznicę 
urodzin św. Jana Pawła II – degustacja kremówek zamówionych 
w najlepszej cukierni w rodzinnym mieście papieża – Wadowicach 
– zakupionych przez Radę Rodziców; rozmowy z dziećmi na temat 
życia i pontyfikatu Papieża. Koordynator akcji: ks. Marcin Lewan-
dowski, w przedszkolu p. Ewelina Osińska.

  „Matematyczny Stand-Up. Jak trafiłem 6 w totka?”. Uczestnicy: 
uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej. Prowadzący zajęcia: 
p. Piotr Chodoła.

  Awans Wojtka Rosiaka z kl. IIId do finału Mistrzostw Polski „Do-
mek” 2017 podczas turnieju w klubie „Taktyk” w Centrum Kultury 
„Browar B”.

20.  Na wzór JP II z kajakiem po rzece – 17-kilometrowy spływ rzeką 
Zgłowiączką z Polówki do starego Brześcia. Uczestnicy: z gimnazjum: 
Aleksandra Piętowska IIIb, Jakub Oleradzki IIIb; z liceum: Ewa Bu-
dzińska IIB, Piotr Mroczkowski IIB, Grzegorz Murawski IIA, Krzysztof 
Kamiński IIB, Tymoteusz Uzarczyk IIA, Katarzyna Jankowska IA, 
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Jakub Waśkiewicz IA, Izabela Biernacka IIA, Szymon Biesiada IIA, 
Katarzyna Chruściel IIA, Damian Goleniewski IIA, Julia Perlikowska 
IIA, Sandra Mirecka IIC, Witold Bazela IIIA, Izabela Eska IIIA, Jeremi 
Lewandowski IIIA, Mateusz Wende IIIA. Opiekunowie: p. Grzegorz 
Matusiak, p. Jakub Kostrzewski, ks. Marcin Lewandowski.

  Noc filmowa w szkole. Uczestnicy: 29 uczniów gimnazjum i liceum. 
Opiekunowie: p. Sandra Iwańska, p. Konrad Trokowski, ks. Marcin 
Lewandowski.

  „Oto jest dzień, który dał nam Pan...” – Pierwsza Komunia Święta 
w bazylice katedralnej uczniów kl. 3a i 3b Szkoły Podstawowej 
im. ks. Jana Długosza; Msza św. z homilią ks. proboszcza Michała 
Krygiera, w koncelebrze ks. Jacek Kędzierski – dyrektor ZSK, obecni 
wychowawcy klas trzecich: p. Gabriela Goszcz i p. Klaudia Majew-
ska-Rybacka, s. Anna Bursiewicz.

22.  Zajęcia nt.: „Emocje a środki psychoaktywne” poprowadzone przez 
p. Joannę Krzemińską – Czajkę z Centrum Psychoedukacji i Terapii 
Psychodynamicznej INTRA we Włocławku. Uczestnicy: uczniowie 
kl. IIb gimnazjum. Opiekun: p. Paulina Kłonowska.

  Konkurs plastyczny na plakat nt. „Obrona Cywilna wokół nas”, Edycja 
2017 pod hasłem: „Sygnały alarmowe – znam i wiem, jak się zacho-
wać”. Wyniki: szkoły gimnazjalne: wyróżnienie: Laile Jasińska IIIb, 
szkoły ponadgimnazjalne: wyróżnienie: Monika Tymburska IIC LO 
Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski.

23.  Bp Roman Andrzejewski patronem Szkoły Podstawowej w Morzy-
czynie. Uczestnicy uroczystości z Długosza: poczet sztandarowy: 
Bartłomiej Łukaszewski IA, Zuzanna Konieczna IIc, Justyna Rosół 
IIc, Magdalena Hoffmann IIc, Damian Filipski IIc oraz opiekunowie: 
p. Sławomira Lewandowska i p. Dariusz Goldewicz.

  XL Wojewódzkie Zawody Sportowo-Obronne „Sprawni jak żołnierze 
2017”, organizowane przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy na 
zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej. Wyniki: III miejsce drużyny 
dziewcząt LO w składzie: Agnieszka Augustyniak IIA, Aleksandra 
Grzesikowska IB, Ewa Budzyńska IIB; V miejsce drużyna chłopców 
w składzie: Wiktor Drabczak IIIA, Piotr Tomaszewski IB, Kacper 
Macieja IB. Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski.

  Finał konkursu „Mistrzowie kodowania” w Warszawie w hotelu 
„Sangate”. Reprezentanci Długosza: Witold Bazela, Michał Piątkow-
ski IIIA LO. Wyniki: Michał Piątkowski – 26. miejsce w kraju, Witold 
Bazela – 29. miejsce. Opiekun: p. Paweł Gmys.
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24.  Nabożeństwo majowe przygotowane przez wychowanków internatu 
w szkolnej kaplicy.

24–26.  Przyroda, historia i zabawa, czyli wycieczka do Małopolski – Kra-
ków, Oświęcim, Ojcowski Park Narodowy, Energylandia. Uczestnicy: 
uczniowie klas IId, IA i IIA LO. Opiekunowie: p. Angelika Szumińska, 
p. Sandra Iwańska.

25.  „Jestem mamą, to moja kariera...” – występ dla Mam w wykonaniu 
uczniów klasy 1a SP. Opiekunowie: p. Monika Kwiatkowska, p. Alek-
sandra Ujazdowska.

  Wizyta w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku – zapoznanie 
się z wystawą autorstwa prof. ASP w Krakowie Marioli Wawrzusiak 
pt. „Zwierzęta domowe”; udział w zajęciach plastycznych pod kierun-
kiem p. Renaty Kamionki. Uczestnicy: uczniowie kl. 4 SP. Opiekun: 
p. Bożena Sobierajska.

  Dzień Mleka w szkole podstawowej przeprowadzony w ramach 
programu profilaktycznego realizowanego w naszej szkole „Trzymaj 
Formę”. Plakat i informacje na temat wartości odżywczych mleka 
przedstawiły uczennice klasy 3a Aleksandra Kurzępa i Nicola Ignasz. 
Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

26.  Długoszacy dla nauki i środowiska – podsumowanie programu 
badawczego popularyzującego nauki ścisłe: „Młodzi Włocławianie 
dla Nauki – Nauka dla Środowiska” w Collegium Novum Kujawskiej 
Szkoły Wyższej we Włocławku. Reprezentacja Długosza: Domi-
nik Goleniewski IA, Damian Goleniewski IIA, Rafał Brzeziński IC, 
Tymoteusz Uzarczyk IIA, Maciej Chlebny IIA i Jakub Waśkiewicz 
z kl. IA LO. Wyniki: wyróżnienie dla drużyny ZSK za prowadzenie 
badań naukowych z dziedziny chemii, matematyki, fizyki oraz 
ochrony środowiska oraz film edukacyjny. Opiekun: p. Angelika 
Szumińska.

27.  Długoszacy najlepsi w Polsce na VI Ogólnopolskim Turnieju Maszyn 
Wodnych w Piasecznie. Reprezentacja Długosza: Zuzanna Kowal-
czyk IIIb, Szymon Bieniek Ia, Szymon Waśkiewicz Ia i Jakub Waś-
kiewicz IA LO. Wyniki: I miejsce w konkurencji MOC, w konkurencji 
WYDAJNOŚĆ VI miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
i VII miejsce w wśród szkół gimnazjalnych. Opiekun: p. Grzegorz 
Matusiak.

  Żużlowy Dzień Dziecka w Toruniu – mecz żużlowy Get Well To-
ruń – ROW Rybnik. Uczestnicy: 19 uczniów gimnazjum. Opiekun: 
p. Konrad Trokowski.
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  Członkowie kółka szachowego SP zaproszeni na święcenia diako-
natu kleryka Piotra Wolnego w bazylice katedralnej we Włocławku. 
Opiekun: p. Andrzej Gołębieski.

29.  Magda Balcerzak wygrała sesję wiosenną Ogólnopolskiej Olimpia-
dy OLIMPUS z chemii!!! Dziesięciu pierwszoklasistów z tytułem 
laureata! Wyniki: I miejsce: Magda Balcerzak Ia, III miejsce: Alicja 
Skibowska Ia, IV miejsce: Kacper Kaznowski i Michał Porębski Ia, 
XIII miejsce: Szymon Bieniek i Piotr Sikorski Ia, XIV miejsce: Maria 
Cieślewicz Ib, XV miejsce Wiktoria Kijewska, Alicja Zaborowska 
i Mateusz Ochociński Ia. Opiekun: p. Konrad Trokowski.

  „Młody człowiek, szczęśliwy człowiek” – zajęcia profilaktyczne pro-
wadzone przez p. Grażynę Cudną, realizowane przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Readaptacji i Aktywizacji Społecznej „Nowa Droga” we 
Włocławku (przedsięwzięcie Urzędu Miasta Włocławek, Wydziału 
Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego). Uczestnicy warsztatów 
realizujących Szkolny Program Profilaktyki: uczniowie kl. 4b i kl. 5 SP. 
Koordynator szkolny: p. Bożena Sobierajska.

  Happy Holidays – półkolonie językowe z Długoszem. Zespół Szkół 
Katolickich został po raz kolejny beneficjentem Fundacji ANWIL dla 
Włocławka w ramach grantu „Wakacje bez granic”. Autorki projektu 
ZSK: p. Anna Waśkiewicz, p. Monika Kwiatkowska, p. Aleksandra 
Ujazdowska.

  Sukces ucznia SP Długosza w I Międzyszkolnym Konkursie Recyta-
torskim „Mistrz pięknej mowy” w Zespole Szkół Integracyjnych we 
Włocławku. Wyniki: I miejsce – Aleksander Nagler kl. 3b (za pre-
zentację wiersza Juliana Tuwima „O panu Tralalińskim”). Opiekun: 
p. Klaudia Majewska-Rybacka.

  Ogólnopolski Konkurs Olimpus z historii. Wyniki: laureat – Filip 
Mosakowski Ib. Opiekun: p. Aleksandra Rusin.

  V Radziejowski Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów 
Tanecznych w Płowcach. Reprezentacja Długosza: zespół taneczny 
„Aniołki” z przedszkola w składzie: Julia Jabłońska, Laura Przybysz, 
Zofia Nencka, Urszula Ulewicz, Antonina Smółkowska, Apolonia 
Przybylska, Hanna Ziółkowska i Gabriela Trojanowska – Statuetka 
Wójta Gminy Radziejów. Opiekun: p. Paulina Makowska.

30.  Artystyczny sukces długoszaków w Konkursie na Formę Prze-
strzenną pn. „Instalacje”, temat: ZIARNO zorganizowanym przez 
Galerię Sztuki Współczesnej we Włocławku. Wyniki: I miejsce 
dla reprezentacji ZSK w składzie: Maja Ostrowska, Alicja Gralak, 
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Aleksandra Arkuszewska z kl. 6 (stworzenie formy przestrzennej 
inspirowane biblijną „Przypowieścią o siewcy”). Opiekun: p. Bożena 
Sobierajska.

  Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa OLIMPUSEK dla uczniów 
edukacji wczesnoszkolnej – sprawdzian uwzględniający elementy 
edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej. 
Wyniki: IV miejsce: Zuzanna Nowakowska kl. 3b, IX miejsce: Na-
talia Nawrocka kl. 2b, XI miejsce Iga Chruściel kl. 2a, XV miejsce: 
Hanna Kurdupska kl. 2a, Gabriela Rafalska kl. 2b i Konrad Felińczak 
kl. 3a. Opiekunowie: p. Małgorzaty Pierścińska, p. Joanna Filińska, 
p. Gabriela Goszcz, p. Klaudia Majewska-Rybacka.

30–03.  Uczniowie klas IIa i IIe gimnazjum na wycieczce w Kotlinie Kłodz-
kiej. Opiekunowie: p. Małgorzata Jaskólska, p. Paulina Stężewska, 
p. Piotr Chodoła.

31.  Światowy Dzień bez Tytoniu w szkole podstawowej – akcja pro-
filaktyczna przeprowadzona przez Samorząd Uczniowski i Szkol-
ne Koło Wolontariatu (gazetka okolicznościowa, plakaty „STOP 
PALENIU”, list do rodziców z prośbą o niepalenie papierosów, 
konkurs na „Hasło antynikotynowe”. Wyniki: I miejsce: klasa 3a 
za hasło „Rzuć palenie, zrób to dla rodziny i przyrody!”, „Nie 
skracaj sobie życia, rzuć palenie już dzisiaj!”. Opiekun: p. Bożena 
Sobierajska.

  „Nie raz, ale stale, mów sobie gimnazjalisto..., licealisto... – ja nie 
palę!” – Światowy Dzień bez Tytoniu w gimnazjum i liceum. Plakaty, 
informacje o skutkach palenia, hasła, ulotki informujące o zawarto-
ści trujących substancji w tytoniu, prezentacja uczniów kl.IIe Filipa 
Józwiaka i Leona Kujawy. Opiekunowie: p. Paulina Kłonowska, 
p. Sandra Iwańska, p. Joanna Sicińska.

  Ostatnia w tym roku szkolnym środa u Długosza – Gala Laureatów 
i Finalistów. (Wykaz laureatów i finalistów w rozdziale „Sukcesy”).

  Uczniowie klasy IId podziwiali swoje koleżanki występujące na 
włocławskiej scenie i grali w kręgle. Spektakl „Babcia na jabłoni” 
w Teatrze Impresaryjnym im. Włodzimierza Gniazdowskiego we 
Włocławku. Opiekun: p. Sandra Iwańska.

Czerwiec
01.  Jak Dzień Dziecka świętowali gimnazjaliści i licealiści? – obchody 

Dnia Dziecka w świetlicy szkolnej – belgijka i polka na szkolnym 
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boisku. Opiekunowie: p. Sandra Iwańska, p. Milena Kujawa, Rada 
Rodziców.

  Internacki Dzień Dziecka.
  Dzień Dziecka na Jasnej Górze – obchody Jubileuszu 300-lecia Ko-

ronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej Królowej Polski. Uczest-
nicy: uczniowie klas 3–6 SP. Opiekunowie: p. Monika Kwiatkowska, 
p. Kamila Kurdubska.

02–09.  Na bałkańskim szlaku – wyprawa długoszaków do Chorwacji, Sło-
wenii i Medjugorie. Uczestnicy: uczniowie klas IIIa, IIIc, IIIe oraz Id 
gimnazjum. Opiekunowie: p. Aneta Pawłowska, p. Anna Baranowska, 
p. Agnieszka Sołtysiak, p. Krzysztof Łodygowski.

03.  I Piknik Rodzinny w przedszkolu w parku im. Henryka Sienkiewicza 
we Włocławku – część artystyczna w wykonaniu dzieci z przedszkola, 
zabawy plastyczne i konkurencje sportowe, quizy i konkursy z na-
grodami. Organizatorzy: p. Joanna Trawińska, p. Justyna Paczkow-
ska, p. Paulina Makowska, p. Marta Antczak, p. Karolina Szałek, 
p. Ewelina Osińska.

  Podsumowanie XXXVI Pleneru malarskiego z cyklu Włocławek w ma-
larstwie i rysunku pt. „BULWARY NAD WISŁĄ” w gmachu głównym 
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Reprezen-
tanci Długosza: Marika Skrzypińska kl. 2c, Natalia Nawrocka kl. 2b, 
Dominika Smolińska kl. 3b, Izabela Tyrjan kl. 2b, Lena Wolska 2b, 
Maria Fryżewska kl. 4a, Jan Gemeinert kl. 3a, Olivia Prouve kl.4a, 
Hubert Olszewski kl. 5. Wyniki: laureatki w kategorii klas 1–3 szkoły 
podstawowej: Marika Skrzypińska kl. 2c, Natalia Nawrocka kl. 2b, 
Dominika Smolińska kl. 3b, wśród uczniów gimnazjum i liceum: 
I miejsce – Katarzyna Jankowska IA LO, wyróżnienie – Amelia 
Markowska IIIc gimnazjum. Opiekunowie: p. Bożena Sobierajska, 
p. Paulina Iwańska, p. Sandra Iwańska.

  XXI spotkanie na Lednicy z przesłaniem „IDŹ I KOCHAJ”. Uczest-
nicy: 96 uczniów Długosza. Koordynator: ks. Marcin Lewandow-
ski. Opiekunowie uczniów: s. Maria Kowalik ZSNM, p. Katarzyna 
Kwiatkowska, p. Grzegorz Matusiak, p. Konrad Trokowski, p. Lidia 
Wiśniewska.

  Wyjazd na uroczyste zakończenie X edycji Ligi Starożytniczej orga-
nizowanej przez UMK w Toruniu. Wyniki: wyróżnienie – Justyna 
Rosol z kl. IIc gimnazjum. Uczestnicy: uczniowie gimnazjum i liceum. 
Opiekunowie: p. Rafał Kurzępa, p. Andrzej Przybylski, p. Agnieszka 
Szabłowska, p. Małgorzata Jaskólska.
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  Rajd pieszy „Powitanie wakacji” organizowany przez Oddział Kujaw-
ski PTTK we Włocławku. Opiekunowie: p. Dorota Antczak, p. Aneta 
Pawłowska, p. Jakub Kostrzewski.

04.  Rocznica I Komunii Świętej w katedrze włocławskiej. Uczestnicy: 
28 dzieci z klasy 4a i 4b. Opiekun: s. Paulina Bursiewicz.

05.  Czerwcowy dzień nad Jeziorem Głuszyńskim w miejscowości Orle. 
Uczestnicy: klasa 5 SP. Opiekun: p. Ewa Bieniek.

  2b na Dzikim Zachodzie – wycieczka do Miasteczka Western w Gru-
dziądzu. Opiekunowie: p. Aneta Stokfisz-Ozdoba, p. Monika Kwiat-
kowska.

  Etap diecezjalny X Edycji Konkursu Wiedzy Religijnej Diecezji Wło-
cławskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych pt. „I od tej godziny wziął 
Ją uczeń do siebie (J 19, 27) – Jan Paweł II nauczyciel zawierzenia 
Maryi”. Uczestnicy: 87 uczniów szkół gimnazjalnych z naszej diecezji. 
Organizatorzy: p. Agata Nawrocka, p. Maciej Ziółkowski, ks. Marcin 
Lewandowski.

05–06.  Wycieczka klasy 2a SP nad morze – zwiedzanie Trójmiasta. Opie-
kunowie: p. Joanna Filińska, p. Magdalena Budnicka.

  Rozstrzygnięcie XXI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. 
Wyniki: IV miejsce – Maria Piątkowska IIIB LO. Opiekun: ks. Marcin 
Lewandowski.

06.  Zakończenie kursu ALPHA. Uczestnicy: 8 osób. Organizator: p. Klau-
dia Jesionowska.

06–07.  Mistrzostwa Włocławka w Siatkówce Plażowej Dziewcząt i Chłop-
ców Szkół Gimnazjalnych. Uczestnicy: Klaudia Głowacka IIb, Ma-
ria Cieślewicz Ib, Jakub Ginczelewski IIId, Bartosz Wierzbicki IIe, 
Agata Ligowska IIb, Magdalena Hoffmann IIc, Krzysztof Bujak IIIa, 
Bartłomiej Konopka IIIa. Wyniki: III miejsce – Klaudia Głowacka IIb 
i Maria Cieślewicz Ib, III miejsce – Jakub Ginczelewski IIId i Bartosz 
Wierzbicki IIe. Opiekunowie: p. Arkadiusz Różański, p. Józef Nowak.

07.  Umysł i zręczność – film wykonany przez Tomasza Wojciechowskiego 
z klasy 5 SP z efektami pracy za pomocą klocków Lego Education 
WeDo 2.0. Opiekun: p. Krzysztof Krychowiak.

  Dzień Patronalny św. Jana Pawła II – Patrona Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego. Uroczysty apel i rozstrzygnięcie konkursów w szkole 
podstawowej. Wyniki konkursów: konkurs „Wiedza o św. Janie Paw-
le II”: w kategorii klas 1–3: I miejsce – Jan Zarzecki kl. 2b, dla klas: 
I miejsce– kl. 2a, II miejsce – kl. 3a, III miejsce – kl. 3b, w kategorii 
klas 4–6, I miejsce – Zofia Kwiatkowska kl. 5, II miejsce – Martyna 
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Nencka kl. 5, III miejsce – Zofia Chełminiak kl. 5, Zuzanna Krzy-
wiec kl. 5, Martyna Małecka kl. 6 i Anna Wujec kl. 6. Organizator: 
p. Bożena Sobierajska.

  „Wewnątrzszkolny Konkurs Plastyczny dot. Świętego Jana Pawła II 
jako Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. W kategorii 
szkół podstawowych: I miejsce – Jakub Kępski kl. 4b, II miejsce – 
Tomasz Wojciechowski kl. 5, III miejsce – Hubert Olszewski kl. 5, 
wyróżnienie – Mateusz Krysztoforski kl. 2b, w kategorii gimnazjum: 
I miejsce – Wiktor Kuchta IIb, II miejsce – Rafał Wierszyło Ia, w ka-
tegorii liceum: wyróżnienie – Adrianna Małas IA LO. Organizator: 
p. Karolina Szałek

  Dyskoteka charytatywna –„Ozłacamy Kasisi”. Uczestnicy: uczniowie 
klas 3a i 3b. Organizator: p. Bożena Sobierajska i uczniowie: Miłosz 
Rogiewicz kl. 6, Tomasz Darowski kl. 6 oraz uczennice klasy 3a: Iga 
Kobuszewska, Zuzanna Nowakowska, Julia Janiak i Zosia Pietrzy-
kowska. Opiekunowie: p. Klaudia Majewska-Rybacka, p. Gabriela 
Goszcz

  „Kręci mnie bezpieczeństwo – bezpieczny wypoczynek nad wodą” 
– festyn informacyjno-edukacyjny. Uczestnicy: uczniowie klas 2d, 
3a, 3b gimnazjum oraz IC liceum. Opiekunowie: p. Sandra Iwańska, 
p. Konrad Trokowski.

  Naturalnie i kulturalnie – wycieczka do Łodzi. Spektakl „Skrzypek na 
dachu” w Teatrze Muzycznym, wizyta w ZOO i Ogrodzie Botanicz-
nym. Uczestnicy: uczniowie klas: IIA, IIC liceum, IIIb gimnazjum. 
Opiekunowie: p. Angelika Szumińska, p.Anna Waśkiewicz, p. Agata 
Jankowska-Pakulska.

  Licealistka wyróżniona w Wojewódzkim Konkursie „Obrona Cywilna 
Wokół Nas” – edycja 2017 pod hasłem „Sygnały alarmowe – znam 
i wiem, jak się zachować”. Wyniki: wyróżnienie – Monika Tymbur-
ska IIC. Opiekun: p. Krzysztof Łodygowski.

08.  Gala Laureatów Kangura Matematycznego – Jakub Prokopczyk 
kl. IIa laureatem tegorocznej edycji matematycznego Kangura! 
Wyróżnienie dla Kacpra Kaznowskiego z kl. Ia. Opiekun: p. Piotr 
Chodoła.

  Pielgrzymka klas trzecich SP do Świnic Warckich. Opiekunowie: 
p. Klaudia Majewska-Rybacka, p. Gabriela Goszcz.

  Warsztaty dla kl. IB i IC LO pt. „ABC szczęścia, czyli jak przestać 
się martwić i zacząć żyć” – prowadzący p. Agnieszka Antczakowska 
– psycholog ze Stowarzyszenia na Rzecz Readaptacji i Aktywizacji 
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Społecznej „Nowa Droga”. Organizator: Urząd Miasta Włocławek. 
Koordynator: p. Aleksandra Madajczyk.

09.  Dominika Rzadkowolska kl. IId finalistką XIII edycji Konkursu Wo-
jewódzkiego „Znam swój organizm na szóstkę”. Opiekun: p. Marta 
Pankiewicz.

  O bezpieczeństwie podczas wakacji – spotkanie z sierż. Aleksandrem 
Pradunem z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Organizatorzy: 
p. Iwańska Paulina, p. Madajczyk Aleksandra, p. Paulina Kłonowska.

  III miejsce naszych siatkarek plażowych – Mistrzostwa Włocławka 
SZS w piłce siatkowej plażowej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych. 
Wyniki: III miejsce dla drużyny Długosza w składzie: Magdalena 
Suska IC, Oliwia Leśnik IC, Beata Siwińska IC, Patrycja Czarnecka 
IC, Aleksandra Sobczak IC, Katarzyna Jankowska IA. Opiekun: 
p. Arkadiusz Różański.

09–10.  Bardzo udana noc w szkole klasy IC LO. Opiekunowie: p. Konrad 
Trokowski, p. Joanna Kinasiewicz.

  „Noc w Przedszkolu”. Warsztaty muzyczno-ruchowe. Opiekunowie: 
p. Paulina Makowska, p. Ewelina Osińska.

11.  Szkolne Koło Wolontariatu „Mały Książę” z wizytą w schronisku 
zwierząt. Uczestnicy: Witold Przewozikowski kl. 4b, Maria Kosie-
wicz kl. 4b, Maria Miazga kl. 4b, Dominik Kozłowski kl. 4b, Hubert 
Olszewski kl. 5, Zuzanna Liberacka kl. 5 i Zosia Kwiatkowska kl. 5. 
Opiekun: p. Bożena Sobierajska.

  Konkurs plastyczny „The 11th Toyota Dream Car Art Contest – Sa-
mochód marzeń 2017”. Nagrody i podziękowania: Nikola Ignasz 
kl. 3a, Hanna Kalinowska kl. 2c, Kamil Sobolewski kl. 5. Opiekun: 
p. Bożena Sobierajska.

12.  Posiedzenie Kapituły Konkursowej IX Międzyszkolnego Konkursu 
Fotograficznego „Jak szczęśliwa Polska cała w niej Maryi kwitnie 
chwała...”. Skład kapituły konkursowej: wicedyrektor – p. Katarzyna 
Zarzecka – przewodniczący, p. Wojciech Alabrudziński – fotografik, 
fotoreporter Gazety Kujawskiej,p. Jarosław Czerwiński – fotografik, 
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Koordynator konkursu: 
p. Bożena Sobierajska.

12–13.  Ku upragnionej przygodzie! – wycieczka na trasie Zator – Kraków – 
Ojców. Uczestnicy: klasy Ib, Ie oraz IIId gimnazjum. Opiekunowie: 
p. Marta Pankiewicz, p. Agata Nawrocka, p. Jakub Kostrzewski.

12–22.  Międzyklasowe rozgrywki w piłkę nożną gimnazjalistów. Zwycięska 
klasa: IIa gimnazjum.
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13.  Rozdanie nagród laureatom Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicz-
nej OLIMPUS z chemii. Wyniki: I miejsce – Magda Balcerzak Ia, 
III miejsce – Alicja Skibowska Ia, IV miejsce – Kacper Kaznowski Ia, 
Michał Porębski Ia; pozostałe tytuły laureatów: Oliwia Kuźniewicz 
Ia, Wiktoria Kijewska Ia, Alicja Zaborowska Ia, Mateusz Ochociń-
ski Ia, Piotr Sikorski Ia, Szymon Bieniek Ia. Opiekun: p. Konrad 
Trokowski. 

  Wycieczka przedszkolaków „Motylki” i „Biedronki” do płockiego 
ZOO. Opiekun: p. Justyna Paczkowska, p. Ewelina Osińska, p. Pau-
lina Makowska.

14.  Teatrzyk pod tytułem „Kto jest najpiękniejszy?” w przedszkolu. 
Opiekun: p. Marta Antczak. 

  Spotkanie z Panem Policjantem z Komendy Miejskiej Policji we 
Włocławku w przedszkolu. Organizatorzy: p. Justyna Paczkowska, 
p. Paulina Makowska.

  Katedra włocławska – nietypowa lekcja języka polskiego. Uczestnicy: 
uczniowie kl. 4b SP. Opiekun: p. Katarzyna Zarzecka.

  Święty Brat Albert „Być dobrym jak chleb”. Szkolny konkurs plastyczny 
pt. „Portret Świętego Brata Alberta”. Laureatki: Klaudia Fydryszew-
ska kl. 4a, Olivia Prouve kl. 4a, Maria Miazga kl. 4a. Organizator: 
p. Bożena Sobierajska.

14–15.  Bal gimnazjalny 2017. Uczestnicy: uczniowie klas III gimnazjum.
15.  Boże Ciało 2017. Przebieg: Uroczysta Msza święta we włocławskiej 

katedrze pod przewodnictwem JE ks. bp Stanisława Gębickiego. 
Procesja ulicami miasta Włocławka. Koncert „Uwielbienie” w parku 
im. Henryka Sienkiewicza we Włocławku. 

15–18.  Nadmorska wyprawa klasy Ia – wycieczka do Trójmiasta. Opieku-
nowie: p. Lidia Wiśniewska, p. Konrad Trokowski.

19.  VII edycja nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
– wyróżnienie dla ks. dr Jacka Kędzierskiego za działalność eduka-
cyjną najlepszej szkoły we Włocławku.

  Dzień sportu. Mecz nauczycieli ZSK z reprezentacją dziewcząt z li-
ceum. Siatkarska gala wręczenia nagród.

  Wyniki Mistrzostw Publicznego Gimnazjum im ks. Jana Długosza we 
Włocławku w piłce siatkowej w roku szkolnym 2016/2017: I miej-
sce – klasa IIId, II miejsce – klasa IIIa, III miejsce – IIb; wyróżnienia 
indywidualne: najlepszy pierwszoroczniak – Maria Cieślewicz Ib, 
najlepszy pierwszoroczniak – Piotr Sikorski Ia, najlepszy atakujący 
– Krzysztof Bujak IIIa, najlepsza atakujaca – Klaudia Głowacka IIb, 
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najlepsza rozgrywająca – Agata Ligowska IIb, najlepiej rozgrywający 
– Michał Wujec IIIa, najlepsza przyjmująca Wiktoria Grzelakowska 
– IIIc, najlepszy przyjmujący – Jakub Ginczelewski IIId, najlepszy 
punktujący Marceli Michorzewski – IIIa, MVP – Kacper Antosik IIId. 
Opiekun: p. Arkadiusz Różański.

  Turniej Tańca Towarzyskiego w gimnazjum. Wyniki: I katego-
ria: I miejsce – Aleksandra Greśkiewicz, Adam Woźniak kl.Id, 
II miejsce – Katarzyna Darowska, Jakub Grzębski kl. Ic, III miej-
sce – Wiktoria Kijewska, Szymon Waśkiewicz kl. Ia; II kategoria: 
I miejsce – Agata Ligowska, Jakub Fryzowski kl. IIb, II miejsce 
– Dominika Rzadkowolska, Oliwia Warszawiak kl. IId, III miejsce 
– Dominika Strzelecka, Grzegorz Możdżyński kl. IIa; III kategoria: 
I miejsce – Gabriela Alabrudzińska, Kacper Antosik kl. IIId, II miej-
sce – Alicja Orłowska, Adam Piętowski kl. IIIa, III miejsce – Agata 
Listewnik, Paweł Błażejewski kl. IIId; wyróżnienie – Ewa Korycka 
i Wojciech Rosiak kl. IId. Organizator: p. Milena Kujawa, p. Paulina 
Iwańska.

  IX Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny „Jak szczęśliwa Polska 
cała w niej Maryi kwitnie chwała...” – rozstrzygnięcie. Wyniki: 
kategoria szkoła podstawowa: I miejsce – Nadia Trojanowska – 
Szkoła Podstawowa nr 12 we Włocławku, II miejsce – Hubert 
Olszewski – Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Długosza 
we Włocławku, III miejsce – Gabriela Wasieleska – Szkoła Pod-
stawowa nr 22 we Włocławku, wyróżnienia: Piotr Wnukowski – 
Szkoła Podstawowa nr 18 we Włocławku, Lena Wolska – Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Długosza we Włocławku, Jakub 
Grochowina – Szkoła Podstawowa nr 2 we Włocławku; kategoria 
gimnazjum: I miejsce – Juliusz Wasieleski – Gimnazjum nr 3 we 
Włocławku, II miejsce – Michalina Czajka – Gimnazjum im. ONZ 
nr 4 we Włocławku, III miejsce – Oliwia Chojnacka – Gimnazjum 
nr 7 we Włocławku, wyróżnienia: Laura Olach – Gimnazjum nr 4 
we Włocławku, Oliwia Szatkowska – Gimnazjum nr 7 we Włocław-
ku, Alicja Wasielewska – Gimnazjum nr 7we Włocławku; kategoria 
szkoły ponadgimnazjalne: I miejsce Filip Tumiński – I LO im. Ziemi 
Kujawskiej we Włocławku, II miejsce Justyna Ciesielska – I LO im. 
Ziemi Kujawskiej we Włocławku, III miejsce Aleksandra Świtalska 
– I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku, wyróżnienia: Karo-
lina Domagała – I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku, Julia 
Brewerska – III LO im. Marii Konopnickiej we Włocławku, Kinga 
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Olszewska – ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Koordy-
nator: p. Bożena Sobierajska.

  XI Międzyszkolny Konkurs Poetycki im. Leona Stankiewicza. Wyniki: 
wyróżnienie: Sylwia Macieja Ib. Opiekun: p. Lidia Wiśniewska.

  „Mój innowacyjny wynalazek” 2017. Wyniki: w kategorii „szkoły gim-
nazjalne”: III miejsce – Szymon Pałczyński IIa. Opiekun: p. Krzysztof 
Krychowiak.

  Podsumowanie akcji charytatywnej zbiórki nakrętek dla Kacperka 
prowadzonej w internacie ZSK.

20.  „Z wysokiego C do kwadratu” – dzień języków obcych i matematyki. 
Festiwal Piosenki Obcojęzycznej. Dzień Matematyki – lekcja otwarta 
dla uczniów PSP im. Kazimierza III Wielkiego w Szpetalu Górnym; 
Turniej Łamigłówek Logicznych dla klas gimnazjalnych. Wyniki Festi-
walu Piosenki Obcojęzycznej: I miejsce – Ewa Budzińska IIB, Konrad 
Weber IIA, II miejsce – Marika Typiak IIId, III miejsce – Wiktoria Mił-
kowska Id, wyróżnienie: Alicja Grzębska IIb, Ines Świeczkowska IIb. 
Prowadzący lekcję otwartą: Agata Rozwora Ic, Weronika Kowalska Ic, 
Amelia Żaglewska Ic, Karolina Karbowska Ic, Sylwia Macieja Ib, 
Bartosz Łuczak Ic, Aleksandra Cieślakiewicz Id, Natalia Brejczak Ic, 
p. Joanna Karwowska. Wyniki Turnieju Łamigłówek Logicznych: 
I miejsce – uczniowie kl. Ia, II miejsce – kl. IIIa, III miejsce – kl. IIb. 
Organizatorzy: p. Anna Waśkiewicz, p. Agnieszka Szabłowska przy 
pomocy nauczycieli językowców, p. Piotr Chodoła.

  Karta rowerowa – egzamin nadzorowany przez funkcjonariuszy 
Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Koordynator: p. Krzysztof 
Krychowiak.

  Pożegnanie sześciolatków – pierwszych absolwentów Katolickiego 
Publicznego Przedszkola „Pod Aniołem Stróżem”. Organizator: 
p. Paulina Makowska.

21.  Imieniny Pasterza Diecezji bpa Wiesława Alojzego Meringa.
  Adam Piętowski kl. IIIa laureatem Stypendium Prezydenta Miasta 

Włocławek dla uzdolnionych uczniów. Opiekun: p. Anna Baranowska.
  Przedszkolaki w akcji „Opaska dla Bobaska” – akcja Komendy Miejskiej 

Policji we Włocławku dla najmłodszych. Opiekunowie: p. Justyna 
Paczkowska, p. Paulina Makowska, p. Marta Antczak.

  Spotkanie modlitewne mieszkańców internatu „Powierzamy siebie 
i swoje rodziny na czas wakacji”. Opiekun: ks. Marcin Lewandowski.

22.  Zakończenie spotkań Sodalicji Mariańskiej. Opiekun: ks. Marcin 
Lewandowski.



150

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 16

  Podsumowanie akcji „Zbieramy nakrętki dla Radka Wiśniewskiego”. 
Koordynator: p. Bożena Sobierajska.

  Zapachniało wakacjami... – dzień nad jeziorem z wychowawcą w kla-
sie Ia. Opiekunowie: p. Lidia Wiśniewska, ks. Marcin Lewandowski. 

  Zakończenie roku szkolnego w szkole podstawowej.
23.  Msza Święta pod przewodnictwem Pasterza Diecezji na zakończenie 

roku szkolnego z homilią ks. Marcina Lewandowskiego; wręczenie 
Medali ZSK najlepszym uczniom Długosza oraz wyróżnionemu 
nauczycielowi w bazylice katedralnej; zakończenie roku szkolnego 
I i II klas GIM i LO w gmachu przy ul. Łęgskiej.

  Zakończenie roku dla klas 1–3 szkoły podstawowej i świętowanie 
Dnia Ojca – Msza Święta odprawiona przez dyrektora ZSK ks. Jac-
ka Kędzierskiego w kaplicy Sióstr Wspólnej Pracy. Podziękowanie 
i pożegnanie pani wicedyrektor Katarzyny Zarzeckiej.

25.  Wyjazd do Torunia na mecz żużlowy Get Well Betard i Sparty Wrocław 
po zakończeniu roku szkolnego. Uczestnicy: 19 uczniów gimnazjum. 
Opiekun: p. Konrad Trokowski.

26–30. Happy Holidays – półkolonie językowe z Długoszem finansowane 
z grantu Fundacji „ANWIL dla Włocławka” – pierwszy turnus. 
Uczestnicy: 70 włocławian w wieku 6–15 lat. Prowadzący zajęcia 
i opiekunowie: p. Aleksandra Ujazdowska, p. Monika Kwiatkowska, 
p. Anna Waśkiewicz, p. Agnieszka Szabłowska, p. Rafał Kurzępa, 
p. Andrzej Przybylski, p. Małgorzata Tomaszewska, p. Kamila 
Kurdubska, p. Magdalena Budnicka, p. Małgorzata Pierścińska, 
p. Klaudia Majewska-Rybacka, p. Andrzej Gołębieski, p. Dorota 
Antczak, p. Aneta Pawłowska, p. Anna Baranowska, p. Angelika 
Szumińska, p. Ewa Bieniek, p. Agata Nawrocka, p. Jakub Ko-
strzewski, p. Józef Nowak, p. Krzysztof Łodygowski, p. Arkadiusz 
Różański, p. Krzysztof Krychowiak, p. Aleksandra Rusin, p. Jadwiga 
Piasecka, p. Bożena Sobierajska, p. Wioletta Piasecka, p. Joanna 
Kinasiewicz.

27–30.  Wakacyjne zajęcia chemiczne przygotowujące do konkursu kura-
toryjnego. Uczestnicy: 23 uczniów klas Ia, Ib, Ic i IIa gimnazjum. 
Opiekun: p. Konrad Trokowski.

29.  Zakończenie roku w przedszkolu w grupie „Biedronek” i „Pszczó-
łek” – dyplomy dla maluchów. Opiekunowie: p. Ewelina Osińska, 
p. Justyna Paczkowska, p. Marta Antczak.

30.  Wręczenie świadectw dojrzałości tegorocznym maturzystom przez 
Księdza Dyrektora i wychowawców: p. Joannę Karwowską, p. Ane-
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tę Jabłońską i p. Macieja Ziółkowskiego. Uczniowie z najlepszymi 
wynikami: Jeremi Lewandowski IIIA, Maria Piątkowska IIIB, Jakub 
Kolanowski IIIC.

  Długoszacy obserwatorami rywalizacji o Indywidualne Mistrzostwo 
Europy w żużlu na toruńskiej MotoArenie. Uczestnicy: 16 uczniów 
gimnazjum. Opiekun: p. Konrad Trokowski.

Lipiec
01–02.  „Wdzięczność i misja” – udział przedstawicieli Diecezjalnego Duszpa-

sterstwa Nauczycieli w 80. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Nauczycieli 
na Jasną Górę pod przewodnictwem ks. dr. Andrzeja Tomalaka. 
Długosza reprezentowali: p. Sławomira Lewandowska, p. Jolanta 
Nowak, p. Bożena Sobierajska, p. Dariusz Goldewicz.

09–14.  Wakacyjna wyprawa długoszaków w Tatry. Uczestnicy: Magdalena 
Baryza, Sylwia Kubacka, Oliwia Tunicka, Oliwia Leśnik, Beata Si-
wińska, Julia Blaskiewicz, Julia Szczęsny, Oliwia Kokoszczyńska. 
Opiekun: ks. Marcin Lewandowski.

10–14.  Wakacyjne zajęcia chemiczne przygotowujące do konkursu kurato-
ryjnego. Uczestnicy: 9 uczniów kl. Ia, Ib i Ic gimnazjum. Opiekun: 
p. Konrad Trokowski.

19.  Wycieczka sześciolatków do Topólki – odwiedziny w parafialnym 
minizoo, zwiedzanie kościoła pw. Bożego Miłosierdzia, gościna 
u ks. kan. Antoniego Wojciechowskiego – proboszcza parafii. Opie-
kun: p. Paulina Makowska.

29.  Uroczystości pogrzebowe dawnego absolwenta Długosza śp. ks. prał. 
Kazimierza Tartanusa w parafii Bełchów (diec. łowicka) – homilia 
ks. dyr. Jacka Kędzierskiego.

31.  Ogłoszenie wyników ogólnopolskiego konkursu Podwórko Talentów 
NIVEA – Publiczna Szkoła Podstawowa, zajmując 20 miejsce, wygrała 
plac zabaw. Koordynator: p. Katarzyna Zarzecka.

Sierpień
04–12.  Śladami Jana Pawła II po słonecznej Italii – nagroda dla laureatów 

Wojewódzkiego Interdyscypilnarnego Konkursu Wiedzy o Wielkich 
Polakach. Uczestnicy: Aleksandra Lewandowska kl. IIIa, Aleksan-
dra Pikulska kl. IIIb, Piotr Sikorski kl. Ia, Aleksandra Łącka kl. IIIb. 
Opiekun: ks. Łukasz Sztylka.



05–14.  Śladami objawień Matki Bożej – szkolna pielgrzymka do Lourdes 
i Fatimy. Uczestnicy: ks. Sebastian Adamczyk, p. Joanna Karwow-
ska, p. Lidia Wiśniewska, Mariusz Wiśniewski, p. Beata Jabłońska, 
Bartosz Jabłoński, p. Mirosława Kowalska, p. Zbigniew Kowalski, 
Sara Kowalska.

21–25.  Happy Holidays – półkolonie językowe z Długoszem finansowane 
z grantu Fundacji „ANWIL dla Włocławka" – drugi turnus. Uczest-
nicy: 70 włocławian w wieku 6–15 lat. Opiekunowie: p. Andrzej 
Przybylski, p. Rafał Kurzępa, p. Anna Waśkiewicz, p. Aleksandra 
Ujazdowska, p. Monika Kwiatkowska, p. Magdalena Budnicka, 
p. Gabriela Goszcz, p. Arkadiusz Różański, p. Andrzej Gołębieski, 
p. Katarzyna Kwiatkowska, p. Anna Dominik, p. Joanna Karwowska, 
p. Krzysztof Łodygowski, p. Paulina Stężewska, p. Ewa Bieniek, 
p. Agnieszka Szabłowska.
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WYDARZENIA ZWIĄZANE
Z JUBILEUSZEM 100-LECIA SZKOŁY DŁUGOSZA

Angelika Szumińska

Rozpoczęcie roku szkolnego w szkole podstawowej, 
gimnazjum i liceum ZSK

1 września 2016

Dziś miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017. 
O godzinie 9.00 uczniowie gimnazjum i liceum Zespołu Szkół Kato-

lickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku zgromadzili się na dziedzińcu 
szkolnym. Po odśpiewaniu hymnów: państwowego i szkoły głos zabrał dyrek-
tor – ks. dr Jacek Kędzierski. Podkreślił, że rozpoczynający się rok szkolny jest 
dla Długosza szczególny, gdyż szkoła obchodzi jubileusz 100-lecia swojego 
istnienia. Życzył nauczycielom i uczniom, by przyniósł wiele sukcesów.

Na zakończenie swojego wystąpienia Ksiądz Dyrektor w towarzystwie p. wi-
cedyrektor Urszuli Brykalskiej i wychowawców klas I liceum wręczył uczniom 
pakiety edukacyjne zawierające komplet podręczników, strój na wychowanie 
fizyczne oraz mundurek szkolny. Otrzymali je ci długoszacy, którzy nasze 
gimnazjum ukończyli z wyróżnieniem, a Publiczne Liceum Ogólnokształcące 
im. ks. Jana Długosza wskazali jako szkołę pierwszego wyboru. Następnie 
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wszyscy uczniowie udali się do klas na spotkania ze swoimi wychowawcami, 
aby zapoznać się z dokumentami i regulaminami obowiązującymi w szko-
le, otrzymać kluczyki do szafek czy stroje na w-f, a także omówić program 
uczestnictwa w dalszej części uroczystości w Roku Jubileuszowym ZSK, która 
została zaplanowana na dzień 2 września, jak to było 100 lat temu, gdy szkoła 
rozpoczynała swoją działalność. Również tego dnia 192 najmłodszych uczniów 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza rozpoczęło nowy rok 
szkolny w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 2. Dzieci, które pełne zapału 
i entuzjazmu przyszły po wakacjach do szkoły, odśpiewały hymn państwowy 
i szkolny, wysłuchały słów powitania Księdza Dyrektora skierowanych do nich, do 
nauczycieli, rodziców. Pani wicedyrektor Katarzyna Zarzecka wyraziła nadzieję, 
że nowy rok wytężonej pracy przyniesie w szkole podstawowej dobre owoce.

 

Angelika Szumińska

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
w 100. rocznicę założenia Szkoły Długosza

2 września 2016

W Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku 
każdy rok szkolny uroczyście rozpoczyna i kończy Msza Święta pod 

przewodnictwem Pasterza Diecezji. Na pamiątkę tego, że pierwsze nabożeń-
stwo inaugurujące rok szkolny 1916/1917 miało miejsce 2 września, w Roku 
Jubileuszowym także tego dnia została sprawowana uroczysta Eucharystia 
w bazylice katedralnej we Włocławku.

Na obchody jubileuszu przybyli znamienici Goście: ks. bp Wiesław Alojzy 
Mering, ks. bp Stanisław Gębicki, ks. bp Bronisław Dembowski, p. Adam Kwiat-
kowski – Sekretarz Stanu, Szef Gabinetu Prezydenta RP; parlamentarzyści: 
p. Joanna Borowiak, p. Łukasz Zbonikowski i p. Józef Łyczak; przedstawiciele 
władz miasta na czele z p. Barbarą Moraczewską – Zastępcą Prezydenta Miasta 
Włocławek ds. Edukacji i Spraw Społecznych, p. Jarosławem Chmielewskim – 
Przewodniczącym Rady Miasta Włocławek; przedstawiciele władz wojewódz-
twa na czele z p. Domicelą Kopaczewską – Dyrektor Departamentu Edukacji 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego; władze 
oświatowe: p. Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Panie Wi-
cekurator: Małgorzata Oborska i Maria Mazurkiewicz; p. Krystyna Sobczak – 
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Dyrektor Delegatury we Włocławku Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty; 
p. Wojciech Jaranowski – Przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność”; dyrektorzy szkół z Włocławka i regionu, 
dyrektorzy miejskich i regionalnych placówek kulturalnych, kapłani związani 
z Zespołem Szkół Katolickich, wśród których znajduje się kilku absolwentów 
Długosza, a także przedstawiciele Rady Rodziców na czele z Przewodniczącą 
– p. Bogną Kopaczewską-Jurewicz.

Na początku Mszy Świętej słowo wstępne wygłosił dyrektor Zespołu Szkół 
Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku – ks. dr Jacek Kędzierski. Pokrótce 
przypomniał historię szkoły, która – jak to pięknie ujął przed laty ks. bp Roman 
Andrzejewski – „rodziła się w niewoli, dojrzewała w wolnej Polsce, zdała egzamin 
w walce o wiarę i polskość, przetrwała w legendzie, czeka na zmartwychwstanie”. 
Słowo „czeka” było wypowiedziane w czasie, kiedy władze komunistyczne przejęły 
budynek i uniemożliwiły działalność szkoły katolickiej. I oto doczekaliśmy się 
czasów, w których Długosz nie tylko „zmartwychwstał”, ale pięknie się rozwija 
i właśnie obchodzi swój jubileusz. Warto wspomnieć o wybitnych Polakach, 
którzy niegdyś ukończyli tę szkołę. Pamięć o nich jest źródłem dumy dla tych, 
którzy tu zdobywają wiedzę. Byli to między innymi: Jerzy Pietrkiewicz – poeta 
i tłumacz, Janusz Odrowąż-Pieniążek – dyrektor Muzeum Literatury im. Adama 
Mickiewicza w Warszawie, Stanisław Wyganowski – Prezydent Miasta Stołecznego 
Warszawy czy też Wiktor Szelągowski – wioślarz, medalista mistrzostw Europy.

Ksiądz Dyrektor serdecznie podziękował wszystkim tym, którzy zechcieli swoją 
obecnością uświetnić jubileusz, szczególne słowa wdzięczności kierując wobec 
p. Adama Kwiatkowskiego – Sekretarza Stanu, Szefa Gabinetu Prezydenta RP, 
którego przybycie stanowi świadectwo życzliwości p. Prezydenta Andrzeja Dudy.

Słowa pełne serdeczności wobec p. Adama Kwiatkowskiego wypowiedział 
także ks. bp Wiesław Alojzy Mering. Przywołując zdanie z „Dzienników” Gu-

Jan Zarzecki z kl. 2b i Zofia Hasiuk z kl. 2a w procesji 
z darami podczas Mszy św.

Odczytanie listu Prezydenta RP przez p. Adama 
Kwiatkowskiego – Sekretarza Stanu, Szefa Gabinetu 
Prezydenta RP
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stawa Herlinga-Grudzińskiego: „Kto nie zna przeszłości, ryzykuje powtórzenie 
tej przeszłości w przyszłości”, Ksiądz Biskup wyraził radość, że obecna władza 
podejmuje działania, by lekcje historii w szkole znów zyskały dawny prestiż. 
Człowiek musi znać „stare”, by budować „nowe” sensowne jutro. Dlatego też 
sto lat istnienia Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza zasługuje na 
to, by przyjrzeć się jego historii i sprawiedliwie ją ocenić.

Ksiądz Biskup przeanalizował zadania, jakie stoją dziś przed szkołą katolicką. 
Stwierdził, że podstawowe jest nauczanie prawdy, która oznacza trud poszuki-
wania. Najlepiej, jeśli owo poszukiwanie ma miejsce w zespole ludzi, którzy chcą 
z sobą współpracować, pod opieką mądrego nauczyciela. Szkoła katolicka winna 
dbać o całościowy, harmonijny rozwój człowieka, a zatem ma rozwijać intelekt, 
serce i zdolności społeczne. Musi ukazywać swoim wychowankom, kim jest czło-
wiek, gdzie leży istota jego szczęścia. Jej zadaniem jest uświadomienie uczniom, 
że świat można ubogacić jedynie tym, co ludzka istota ofiaruje z siebie innym.

W szkole katolickiej musi panować optymizm i nadzieja, bo chrześcijaństwo 
to także wiara w to, że człowiek może zmienić się na lepsze. Godność człowieka 
oznacza gotowość do dokonania owej zmiany, gotowość do podjęcia trudnej 
drogi wzwyż. Zadaniem nauczyciela i wychowawcy w szkole katolickiej jest 
towarzyszenie uczniowi w owej drodze, dyskretna pomoc w podejmowaniu 
decyzji, ale przede wszystkim wychowanie do wyborów samodzielnych, do 
rozumnego kierowania swoim życiem.

W Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku od po-
czątku zwracana jest uwaga na wszystkie wspomniane przez Księdza Biskupa 
aspekty wychowania. Dostrzegani są ci uczniowie, którzy wybijają się ponad 
przeciętną. Na zakończenie roku szkolnego zawsze wręczane są okolicznościowe 
medale, m.in. za najlepiej zdany egzamin gimnazjalny, za najwyższą średnią 
ocen czy też za wzorowe wypełnianie misji szkoły katolickiej. Jednak dopiero na 
początku kolejnego roku szkolnego można nagrodzić tego ucznia, który najlepiej 
zdał egzamin maturalny. Tak jest dlatego, że wyniki egzaminów są nadsyłane 
do szkół dopiero w czasie wakacji. W Roku Jubileuszowym Medal za najlepiej 
zdany egzamin maturalny z rąk Księdza Biskupa otrzymał Karol Łukaszewski.

Na zakończenie Eucharystii głos zabrał p. minister Adam Kwiatkowski, 
który odczytał list od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej p. Andrzeja Dudy. 
Mieliśmy okazję usłyszeć wiele miłych słów dotyczących naszej szkoły. Pan 
Prezydent dostrzegł, że zajmuje ona ważne miejsce wśród wielu punktów 
na mapie historii. Stanowi przestrzeń kształtowania charakterów. Dziś – tak 
jak dawniej – Zespół Szkół Katolickich wyróżnia szczególny rodzaj misji. Pan 
Prezydent złożył wyrazy uznania nauczycielom i wychowawcom ZSK. Słowa 
podziękowania za ciężką pracę skierował także do uczniów, podkreślając, że 
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jest to najwyższy hołd, jaki mogą złożyć swoim wspaniałym poprzednikom. 
Podziękował również władzom miasta za troskę, jaką otaczają szkołę, a z okazji 
rozpoczętego roku szkolnego życzył całej społeczności ZSK sukcesów.

Po uroczystościach w katedrze Goście przeszli do gmachu szkoły przy ul. Łęg-
skiej. Tam miała miejsce część oficjalna z okolicznościowymi przemówieniami 
ks. Dyrektora oraz zaproszonych Gości. Głos ponownie zabrał p. minister Adam 
Kwiatkowski, który – nawiązując do wcześniejszego wystąpienia ks. dr. Jacka 
Kędzierskiego, przypominającego historię szkoły i podkreślającego jej niełatwe, 
skomplikowane losy – zwrócił uwagę na to, że Zespół Szkół Katolickich jest 
przykładem, by mimo trudności, zawsze dążyć do obranego celu. Obchodzony 
jubileusz jest czymś niezwykłym i wspaniale wpisuje się w inne niesamowite 
wydarzenia, które obecnie wszyscy rozważamy: w wymiarze duchowym jest 
to Rok Miłosierdzia, a w wymiarze państwowym 1050-lecie Chrztu Polski.

Zebrani mieli wyjątkową okazję wysłuchać gratulacji i życzeń składa-
nych przez parlamentarzystów: p. posłankę Joannę Borowiak wygłaszającą 
przemówienie w towarzystwie p. senatora Józefa Łyczaka; p. posła Łukasza 
Zbonikowskiego; p. Marka Gralika – Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty; 
p. Władysława Skrzypka – Prezydenta Włocławka w latach 2002–2006 oraz 
p. Jarosława Chmielewskiego – Przewodniczącego Rady Miasta Włocławek. 
W imieniu Prezydenta Miasta Włocławek, p. Marka Wojtkowskiego, wyrazy 
uznania, wdzięczności i szacunku złożyła p. Barbara Moraczewska – Zastępca 
Prezydenta ds. Edukacji i Spraw Społecznych, a w imieniu Marszałka Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego, p. Piotra Całbeckiego, głos zabrała p. Domicela 
Kopaczewska – Dyrektor Departamentu Oświaty w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Towarzyszący jej p. Jacek Kuźniewicz 
– Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej we Włocławku – za-
pewnił o wsparciu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dobrym 

P. Irena Podłucka, p. Anna Walczak, p. Aneta Jaworska, 
p. Ewa Adamczyk i p. Henryk Wasilewski składają 
jubileuszowe życzenia

Przemówienie p. Domiceli Kopaczewskiej 
i p. Jacka Kuźniewicza



160

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 16

dziele, jakie tworzy Szkoła Długosza. Miłe słowa pod adresem społeczności ZSK 
skierował także p. Wojciech Jaranowski – Przewodniczący Międzyregionalnej 
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Podkreślił, że jest to szkoła, 
która nie tylko kształtuje ducha uczniów, ale także ducha nauczycieli, gdyż to 
tutaj właśnie znajduje się serce Duszpasterstwa Nauczycieli Diecezji Włocławskiej.

W imieniu wszystkich dyrektorów szkół samorządowych we Włocławku głos 
zabrała p. Irena Podłucka – Dyrektor Liceum im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku. 
Wyraziła nadzieję, że ZSK będzie nadal współpracować z innymi włocławskimi 
placówkami, by wspólnie dbały o dobro uczniów, aby po latach studiów młodzież 
chętnie wracała do naszego miasta. Gratulacje i życzenia mieliśmy okazję usłyszeć 
także od p. Ewy Adamczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum SPSK 
im. bł. ks. Franciszka Drzewieckiego w Warząchewce Polskiej.

Na zakończenie tej części uroczystości p. wicedyrektor Sławomira Lewan-
dowska odczytała list nadesłany przez Radę Szkół Katolickich. Usłyszeliśmy 
życzenia błogosławieństwa Bożego na dalsze lata i opieki Matki Bożej – patronki 
szkół katolickich w Polsce.

Po wystąpieniach Gości przyszła kolej na prezentację talentów uczniów Dłu-
gosza. Zaprezentowali koncert pt. „Z piosenką przez stulecie”. W wysmakowanej 
formie połączono słowo, muzykę, ruch i obraz. Nad całością czuwały p. Anna 
Baranowska i p. Aneta Jabłońska. Przepięknie śpiewali i recytowali: Ewa Budziń-
ska, Emilia Łukaszczyk, Marika Typiak, Jeremi Lewandowski i Patryk Wiliński. 
Tańczyły Paulina Słowińska oraz nauczycielka tańca w ZSK – p. Milena Kujawa. 
Obsługą techniczną przedsięwzięcia zajął się Rafał Brzeziński. Koncert ten to 
niewątpliwie bardzo ważny moment uroczystości. Z jednej strony mogliśmy 
prześledzić historię Polski i historię powszechną, od której nie da się oderwać 
historii Szkoły Długosza, a z drugiej mieliśmy okazję obserwować wrażliwość 
młodzieży, czyli to „serce”, o którym – jako o elemencie harmonijnego rozwoju 
człowieka – wspomniał w homilii ks. bp Wiesław Mering.

Kolejnym punktem uroczystości było otwarcie i poświęcenie nowo wybudowa-
nego boiska szkolnego. Dyrektor ZSK – ks. dr Jacek Kędzierski gwizdkiem zaini-
cjował pierwszy mecz w piłkę siatkową między drużynami gimnazjum i liceum.

Aby Rok Jubileuszowy pozostał w pamięci, a może aby każde spojrzenie 
na szkolny dziedziniec przypominało o stuletniej tradycji szkoły, na skwerze 
został uroczyście zasadzony dąb. Ma on w dużej mierze znaczenie symboliczne, 
gdyż jest to drzewo kojarzone z siłą, potęgą i długowiecznością.

Po podsumowaniu wydarzeń z obchodów 100-lecia Szkoły Długosza przez 
JE ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa Goście zostali zaproszeni na obiad.

Miło jest świętować, ale koniecznością jest praca. Warto jednak czasem 
zatrzymać się nad jakimś wydarzeniem, przemyśleć je, ocenić, wysnuć wnioski. 
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Niewątpliwie Rok Jubileuszowy Szkoły jest czasem, w którym mamy okazję 
powtórzyć, zgłębić historię Polski i historię Włocławka. Możemy ocenić cza-
sy, w których uniemożliwiano działalność szkoły katolickiej. Jak informował 
ks. Dyrektor, w swojej stuletniej historii Szkoła Długosza aż 58 lat była skazana 
na milczenie – najpierw przez prawie 6 lat okupacji niemieckiej, a potem przez 
52 lata rządów komunistycznych. Dziś kształci młode pokolenie, gromadząc 
w swoich murach około 800 uczniów. Widać zatem, jak wielkie jest zapotrze-
bowanie w naszym mieście na szkolnictwo katolickie.

* * *

ks. Jacek Kędzierski

Przemówienie wygłoszone 
we włocławskiej bazylice katedralnej na rozpoczęcie Mszy Świętej

Nie sposób ogarnąć dzisiaj myśli, jakie rodzą się z okazji Jubileuszu 100-le-
cia od założenia Szkoły im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Ta Szkoła, choć 
założona 100 lat temu, działalność dydaktyczno-wychowawczą prowadziła 
przez 42 lata, a na 58 lat była skazana na milczenie: prawie 6 lat podczas 
okupacji niemieckiej i 52 lata podczas rządów komunistycznych.

W tym jubileuszowym dniu nie sposób wymienić z imienia i nazwiska 
wszystkich księży biskupów, kapłanów, dyrektorów, nauczycieli i wychowawców 
zatroskanych o wychowanie i wykształcenie dzieci i młodzieży. Ale spośród nich, 
chciałbym przywołać postać bp. Stanisława Zdzitowieckiego, którego marzeniem 
było założenie katolickiej szkoły, a jak to bywa z marzeniami, najwytrwalsi je 

Ks. bp Wiesław Mering w towarzystwie p. ministra 
Adama Kwiatkowskiego, ks. dyr. Jacka Kędzierskiego 
i p. kuratora oświaty Marka Gralika uroczyście otwiera 
boisko wielofunkcyjne

Pan Kurator. Pan Minister, Ksiądz Biskup i Ksiądz 
Dyrektor zasadzili „Dąb Stulecia”
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realizują. Po niemal 15 latach posługi pasterskiej w tej katedrze 2 września 
1916 roku (w sobotę) bp Stanisław Zdzitowiecki, podczas uroczystej Mszy św., 
dziękował Panu Bogu za możliwość otwarcia gimnazjum.

85 lat później, 3 września 2001 r. (w poniedziałek) w tej bazylice kate-
dralnej, bp Roman Andrzejewski dziękował Bogu za wznowienie działalności 
wychowawczo-dydaktycznej szkoły Długosza.

Nie sposób wyrazić wdzięczności absolwentów tej szkoły: prawników, le-
karzy, inżynierów, którzy zdobyli wykształcenie, oszlifowali swoje młodzieńcze 
charaktery, a później osiągnęli zawodowe sukcesy, dające im sławę w kraju 
i poza jej granicami. Spośród absolwentów chciałbym przywołać Jerzego Pietr-
kiewicza – poetę, tłumacza; Janusza Odrowąż-Pieniążka – dyrektora Muzeum 
Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie; Stanisława Wyganowskiego 
– Prezydenta Miasta Warszawy w latach 1990–1994; Wiktora Szelągowskiego 
– sportowca, medalistę mistrzostw Europy w wioślarstwie. 

Nie sposób opowiedzieć całej historii tej Szkoły, nawet w tak uroczystym 
dniu, bo historia tej Szkoły to historia każdego z osobna, nauczyciela i wycho-
wawcy, ucznia i jego rodzica. 

Historię Szkoły Długosza w jednym trafnym zdaniu w roku 2000 wypo-
wiedział jej odnowiciel ks. bp Roman Andrzejewski: „Była taka szkoła we 
Włocławku, która rodziła się w niewoli, dojrzewała w wolnej Polsce, zdała 
egzamin w walce o wiarę i polskość, przetrwała w legendzie, czekała na 
«zmartwychwstanie»”. 

Do tych słów po 16 latach jako dyrektor tej Szkoły, mogę dodać i potwier-
dzić, że Szkoła im. ks. Jana Długosza zmartwychwstała, żyje i świętuje dzisiaj 
swój Jubileusz 100-lecia Założenia.

Na tym jubileuszu witam Ekscelencje Księży Biskupów: Księdza Biskupa 
Wiesława Meringa, Pasterza Diecezji, prosząc pokornie o przewodniczenie 
jubileuszowej Mszy Świętej i skierowanie do nas pasterskiego słowa; Księdza 
Biskupa Bronisława Dembowskiego, poprzedniego Pasterza Diecezji, który 
podejmował takie decyzje, które sprawiły, że Szkoła Długosza wznowiła dzia-
łalność i świętuje ten jubileusz, Księdza Biskupa Stanisława Gębickiego, który 
jako seminarzysta był świadkiem bolesnej historii tej Szkoły, kiedy ówczesne 
władze komunistyczne bezprawnie zabrały jej budynek.

Jest dla mnie ogromnym zaszczytem powitać wśród nas Wielce Szanownego 
Pana Adama Kwiatkowskiego – Sekretarza Stanu, Szefa Gabinetu Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej. W osobie Pana Ministra dostrzegamy i czujemy pa-
mięć i życzliwość Pana Andrzeja Dudy – Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Witam Księdza Michała Krygiera, proboszcza bazyliki katedralnej, a w jego 
osobie pragnę powitać wszystkich obecnych tutaj księży, których życie, praca 
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i różne obowiązki złączyły ze Szkołą Długosza, z imienia i nazwiska wymienię 
księży i wszystkich Gości w drugiej części naszego spotkania, kiedy przejdziemy 
do gmachu Długosza, ale tutaj chciałbym powitać księdza infułata Witolda Burę.

Bardzo serdecznie witam Prezydenta Miasta Włocławek – Pana Marka 
Wojtkowskiego wraz z Wiceprezydentami: Panią Barbarą Moraczewską, Panią 
Magdaleną Korpalak – Komorowską i Panią Moniką Berger. Witam również Poseł 
na Sejm RP Panią Joannę Borowiak oraz Pana Posła Łukasza Zbonikowskiego 
i Pana Senatora RP Józefa Łyczaka. 

Pragnę powitać Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Pana Marka Gra-
lika wraz z Wicekuratorami Oświaty: Panią Małgorzatą Oborską i Panią Marią 
Mazurkiewicz oraz Dyrektor Delegatury we Włocławku Panią Krystynę Sobczak.

Witam także Dyrektor Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Urzędu 
Miasta Włocławek – Panią Agnieszkę Białopiotowicz.

Serdecznie witam wszystkich Gości, przedstawicieli Władz Wojewódzkich 
i Miasta Włocławek, Władze Samorządowe, Radnych Rady Miasta Włocławek, 
Dyrektorów Szkół Włocławskich i Dyrektorów Szkół Katolickich z Diecezji 
Włocławskiej. Chciałbym wszystkim tutaj obecnym podziękować za przyjęcie 
zaproszenia i za dar swojej obecności na Jubileuszu 100-lecia Szkoły Długosza. 
Przywitam Państwa z imienia i nazwiska oraz wymienię funkcje i pełnione 
obowiązki w drugiej części naszego spotkania. 

Na końcu, ale równie serdecznie, witam wszystkich Pracowników Szkoły, 
a jest nas ponad 120, witam Uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, 
których w całym zespole jest ponad 800 oraz Abiturientów i Rodziców.

Nie ulega wątpliwości, że zadania, jakie stoją przed Szkołą Długosza w ko-
lejnym stuleciu na polu edukacyjnym, są wielorakie i naglące. Myliłby się jednak 
ten, kto wychodząc ze stwierdzenia naglącej konieczności korzystania z nowych 
technologii, uznałby za przestarzałe te formy działalności edukacyjnej, które 
za swój cel mają całkowite poświęcenie się wychowaniu dzieci i młodzieży.

* * *

bp Wiesław Mering

„Kształtowanie intelektu, serca i zdolności społecznych 
– rolą szkoły katolickiej”

Homilia na rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 
w 100. rocznicę założenia Szkoły im. ks. Jana Długosza

Bądźcie pozdrowieni Siostry i Bracia, którzy zgromadziliście się tutaj, w tej 
naszej przepięknej katedrze, żeby dziękować Panu Bogu za sto lat obecności 



164

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 16

w naszym mieście, we Włocławku, Zespołu Szkół Katolickich, któremu patro-Włocławku, Zespołu Szkół Katolickich, któremu patro-
nuje wielki humanista, uczony, teolog – ks. Jan Długosz. Przyszło nas bardzo 
wielu, nie tylko uczniów, ale bardzo wiele osób zasłużonych dla Szkoły, dla jej 
tradycji, dla roli, jaką odgrywała poprzez mijające dziesięciolecia. Cieszy tak 
urozmaicone i bogate audytorium. 

Kiedy wspominamy wszystko to, czym to stulecie było wypełnione, jakie 
rozmaite trudne doświadczenia w tamtym czasie dotknęły nasze miasto i jego 
mieszkańców, trudno nie zadziwić się takimi zrządzeniami Opatrzności, dzięki 
którym akurat drugiego września cieszymy się, wspominając powołanie Szkoły 
im. ks. Jana Długosza do istnienia. Wrzesień budzi rozmaite skojarzenia, ale 
w historii tej Szkoły w tamtym czasie, 100 lat temu, zapowiadał niezwykłą troskę 
ówczesnego Pasterza Diecezji o to, aby przygotowywać dla miasta, dla ojczyzny, 
dla Europy – jak słyszeliśmy w powitaniu Księdza Dyrektora – aby przygotować 
elity intelektualne, elity katolickie, które zawsze jakby z natury samej wiodą, 
pokazują drogę, przechodzą, prowadząc nas w stronę dobra. prawdy i piękna. 
To dlatego jesteśmy tu, przy ołtarzu Jezusa Chrystusa. Dlatego cieszymy się 
obecnością naszych znakomitych Gości. Ze szczególnie radością chcę zaznaczyć 
obecność Pana Ministra Adama Kwiatkowskiego. Uosabia Pan majestat Pierw-
szego Obywatela Najjaśniejszej Rzeczypospolitej – Pana Prezydenta Andrzeja 
Dudy. Kiedy myślę o ostatnich wystąpieniach Pana Prezydenta, chciałbym 
powiedzieć, że dla wielu z nas pozostaną one niedościgłym wzorem nie tylko 
trafnego wyrażenia myśli, ale też gestów, na które stać niewielu Polaków. Mam 
na myśli podejście do jednego ze swoich poprzedników ze znakiem pokoju. Było 
to dowodem prawdziwie głęboko i odpowiedzialnie przeżywanej wiary w sercu 
Pana Prezydenta. Dlatego tak cieszę się Pańską obecnością i proszę, żeby prze-
kazał Pan Minister Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie słowa najwyższego 
szacunku i podziwu od nas wszystkich zgromadzonych w tej katedrze. 

A w całą tę uroczystość pięknie wprowadziło nas dzisiejsze czytanie frag-
mentu Ewangelii, a właściwie to rozróżnienie, którego Chrystus użył w swoim 
kazaniu na stare i nowe. Szkoła stara, a przecież ciągle nowa... Jeszcze przed 
rokiem nie mogliśmy cieszyć się tym wszystkim, czym cieszymy się dzisiaj. 
Szkoła – to pamiętam, kiedy przyjechałem do Włocławka jako następca księdza 
biskupa Bronisława Dembowskiego – w tamtym czasie jeszcze odrapana, trzeba 
powiedzieć otwarcie – była wewnątrz brzydka, zniszczona, od wielu lat niere-
montowana. Dzisiaj to elegancki, zadbany gmach, wyposażony we wszystko, 
czego władze oświatowe i władze miasta oczekują od szkoły tego typu. Cieszę 
się obecnością Pana Prezydenta Władysława Skrzypka, bo to właśnie za czasów 
Pana prezydentury zjawiłem się tu po raz pierwszy. Pan również był świadkiem 
odradzania się szkoły i jej rozwoju w pierwszych latach po reaktywacji. Moją 
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radość potęguje fakt – to też pewnie wszyscy moi słuchacze wiedzą – że od 
wczoraj cykl wykształcenia i wychowania w duchu chrześcijańskim w Zespole 
Szkół Katolickich został zamknięty, gdyż właśnie od wczoraj istnieje przedszkole 
katolickie, a zatem pojawia się możliwość wychowywania dzieci od przedszkola 
aż do matury dla tych, którym wartości chrześcijańskie są bliskie. Pewnie te małe 
kwiatki tu obecne po mojej prawej stronie jeszcze do końca nie zdają sobie sprawy, 
przez jakie trudne momenty będą musiały przejść w swoim procesie kształcenia, 
dojrzewania, dochodzenia do tego, żeby być odpowiedzialnym za ojczyznę i za 
losy ludzi, tych bliższych i tych dalszych w swoim życiu. Jeszcze nie zdają sobie 
sprawy, ale my się cieszymy, bo jeżeli rzeczywiście Rzeczypospolite i pomyślność 
naszych ojczyzn związana jest ściśle z wykształceniem i wychowaniem młodych 
ludzi, to myślę, że uzyskaliśmy teraz jakąś gwarancję tego, że będzie to wszystko 
dokonywało się na właściwym poziomie. 

Zatem splata się z sobą to co nowe z tym, co stare. W naszym życiu wszyscy 
wolimy to co nowe, wygodne. Często zdumiewa mnie, że w reklamach tele-
wizyjnych pojawia się tylko najczęściej jedno słowo. Tam nigdy nie powiedzą: 
stary, wypróbowany, doświadczony, tylko nowe, najnowsze – nowy proszek 
do prania, nowy płyn do mycia, żona podająca obiad – wszystko musi być 
najnowsze. To co dawne, często ocenia się jako przestarzałe, niepotrzebne... 
Nie tu jednak miejsce w czasie tego rozważania Bożego Słowa, by zastana-
wiać się nad przeszłością i historią Szkoły Długosza. Z pewnością przywoła ją 
jeszcze krótko Ksiądz Dyrektor w drugiej części naszej dzisiejszej uroczystości. 
Chcę jednak przypomnieć, że historię rozumiemy dzisiaj zupełnie inaczej, 
niż rozumiano ją na przykład w starożytności. Dzisiaj na ogół rozumiemy 
historię, wskazując na trzy elementy: przyczyny, przebiegu i skutku. Jednak 
jest jeszcze jedno rozumienie historii – to, z którym spotkamy się na kartach 
Pisma Świętego. Dla chrześcijanina, tak jak zresztą już dla człowieka Starego 
Testamentu, historia to było wejście w Boga w dzieje człowieka. Używamy 
wiec tego samego słowa na określenie tego, co wydarzyło się przed wiekami 
oraz określenia „historia” w sensie biblijnym. Biedni, niedouczeni, niezdający 
sobie sprawy z tego rozmaici dziennikarze, mówią, że to, co uchodzi w Biblii 
za historię, jest niekiedy bardzo naciągane. Trzeba zrozumieć, że historia 
w rozumieniu biblijnym wtedy nie oznaczała tego, co my rozumiemy przez to 
określenie. Od XVIII wieku przed Chrystusem wtedy nikt się nie interesował 
przyczynami, przebiegiem i skutkami. Autor biblijny chciał ukazać, jak Bóg 
wkracza w dzieje człowieka, jak jest w nich obecny, jak jest zainteresowany 
przebiegiem tych ludzkich dziejów. 

Sto lat obecności szkoły księdza Jana Długosza we Włocławku zasługuje 
na to, żeby uważnie przyjrzeć się dziejom placówki, a także owocom, które ta 
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szkoła przyniosła dla naszej społeczności, dla miasta, dla kościoła i dla nas. 
Trzeba zatem pewnej znajomości historii w tych różnych wymiarach, żeby 
sprawiedliwie oceniać albo żeby sprawiedliwie docenić obecność Zespołu Szkół 
Katolickich we Włocławku. „Kto nie zna przeszłości, ten ryzykuje powtórzenie 
tej przeszłości w przyszłości”. To ciekawe zdanie wynotowałem kiedyś sobie 
z dzienników Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Trzeba znać historię, trzeba 
znać przeszłość, żeby umieć uodpornić się na upiory historii. Jeżeli człowiek nie 
wyciąga wniosków z historii, ryzykuje jej powtórzenie. W tym sensie patrzyłem 
ze smutkiem na ograniczenie lekcji historii w kształceniu człowieka. Cieszę 
się, że te tendencje już zostały odwrócone. Myślę, że w 77. rocznicę tego, co 
oznacza pierwszy dzień września dla historii Europy, Polski, a także miasta, te 
słowa brzmią bardzo szczególnie. Musimy znać stare, żeby sensownie budować 
nowe, odpowiedzialne dziś i szczęśliwe jutro. 

Szkoła katolicka! Brzmi to bardzo dumnie. Szkoła katolicka! Ja nie miałem 
szansy na to – to mówię do uczniów tutaj obecnych – żeby uczyć się w tego 
typu szkole, choć przez bardzo wiele szkół przeszedłem w swoim życiu i pod-
stawowych, i średnich, i wyższych. Na szczęście – myślę tak dzisiaj – miałem 
wspaniałych nauczycieli, dawnych nauczycieli. Miałem takich nauczycieli, 
którzy nie musieli się tłumaczyć z wymagań, jakie stawiali uczniom, nie musieli 
uzasadniać ocen niedostatecznych, którzy mogli nie udzielić promocji uczniowi, 
który ich zdaniem nie spełniał wymagań. To były też czasy – nie wiem, czy one 
jeszcze są – kiedy pierwszą oceną na świadectwie była ocena z zachowania. 
Zdaje się, że dzisiaj to zachowanie jakby troszkę mniej interesuje szkołę i na 
pewno nie jest do dobry znak. Wy, drodzy Młodzi Przyjaciele, Wy jesteście 
w bardzo szczęśliwym położeniu, bo macie szansę uczęszczania do Zespołu 
Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza. Ksiądz Dyrektor wspomniał o rozma-
itych ludziach, którzy przyczynili się do tego, że Szkoła, kiedyś założona przez 
wielkiego biskupa tej diecezji, zaistniała na nowo, rozwinęła skrzydła i działała. 
Jesteście szczęśliwi, gdyż na przykład we Francji, którą akurat znam trochę 
lepiej, krzyżyk na szyi drażni i przeszkadza, nie wolno tego krzyża nosić na 
przykład w pracy, a od 1789 roku bogiem stał się laicyzm. W obronie szkół ka-
tolickich kilka lat temu, kiedy socjalistyczny prezydent chciał te szkoły zamykać, 
na ulicach chyba po raz pierwszy po rewolucji francuskiej, miliony Francuzów 
stanęły w obronie obecności szkół katolickich w laickiej Francji. Dlaczego? 
Otóż, (doskonale wiem, co mówię), dzieci ministrów, wysokich urzędników 
są właśnie uczniami szkół katolickich we Francji. Rodzice wiedzą, że niczego 
lepszego nie mogą dać swoim dzieciom nad solidną wiedzę i dobre, godziwe 
wychowanie. Szkoły katolickie muszą uczyć prawdy, nie poprawności politycz-
nej, która jest nieszczęściem Europy w czasach, w których się znajdujemy. Nie 



167

Wydarzenia szkolne

ideologicznego kolonializmu, o którym mówił papież Franciszek, odwiedzając 
nasz kraj przed miesiącem. Trzeba uczyć prawdy, która zawsze oznacza trud 
poszukiwania. Jeżeli myślimy, że do zdobycia prawdy wystarczy nam przeczy-
tanie „Gazety Wyborczej” czy obejrzenie TVN, to po prostu jesteśmy w błędzie. 
Prawdy zawsze trzeba szukać. Najlepiej, jeśli robi się to w zespole ludzi, którzy 
chcą ze sobą współpracować pod kierunkiem nauczyciela. Nikt nie wymyślił 
lepszego sposobu. Być w szkole katolickiej, to znaczy mieć świadomość, że do 
prawdy docieram z trudem, ale ona jest możliwa do osiągnięcia i do zdobycia. 
Szkoły katolickie dbają o całościowy i harmonijny rozwój człowieka, a więc 
o jego zdolności intelektualne, ale również moralne i społeczne. Już całą sferę 
religijną chcę jakby pominąć, ale te trzy elementy muszą być obecne: intelekt, 
serce i zdolności społeczne. Dlatego mówi się często o szkołach katolickich, że 
one uczą w ten sposób, aby zdrowy duch zamieszkał w zdrowym ciele. 

Rozwój człowieka to nic innego jak kultura. To ona wymaga wysiłku, peł-
nego rozeznania uzdolnień poszczególnego człowieka, bo każdy z uczniów tak 
jak każdy z nauczycieli jest inny. Nasze pokusy do zrównywania wszystkich 
i traktowania wszystkich tak samo nie są właściwe. Szkoła katolicka musi 
ukazywać swojemu wychowankowi, kim jest człowiek, jaka jest jego natura, co 
może zaprowadzić tego człowieka w stronę autentycznego szczęścia, w czym 
leży istota szczęścia. Jan Paweł II mówi: „Nie w braniu, ale ofiarowaniu samego 
siebie”. Widzimy, jak idziemy pod prąd współczesnej kulturze – to nie branie 
prowadzi człowieka do szczęścia, tylko umiejętność ofiarowania. Mógłbym 
powiedzieć – dlatego jest tak mało ludzi prawdziwie szczęśliwych. Ubogacać 
świat tym, co jest trudne, co wymaga wyrzeczenia, opanowania, dania z sie-
bie, ofiarowania, oto jest cel, jaki stawia sobie szkoła katolicka, wychowując 
młodego człowieka. Dobrze rozeznać człowieka, to znaczy widzieć jego mocne 
i słaby strony. Te pierwsze rozwijać, tym drugim starać się zaradzić. Godność 
człowieka nie polega na tym, że on już osiągnął szczyt, lecz na gotowości do 
podjęcia trudnej drogi wzwyż. To jest to słynne powiedzenie Ojca Świętego 
Franciszka, który każe porzucić wygodną kanapę. 

W szkole katolickiej musi panować optymizm i nadzieja, bo chrześcijaństwo 
wierzy, że każdy człowiek może się zmienić na lepsze. Trzeba walczyć o to, 
żeby w każdym uczniu zakres dobra się powiększał i tego procesu nigdy nie 
wolno odłożyć ani przerwać. Wreszcie, szkoła katolicka wychowuje do samo-
dzielności, do umiejętności podejmowania mądrej i odpowiedzialnej decyzji, 
do męstwa – czyli umiejętności przezwyciężania tego, co jest trudne, co się 
wydaje przeszkodą do rozumnego kierowania swoim życiem. Tu potrzeba au-
torytetów, tu potrzeba wzorców, nie tylko tych medialnych. Już na ten temat 
nie chcę nawet mówić, ale przecież dobrze wiemy, że brakuje dzisiaj w świe-
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cie – w całym świecie, nie tylko u nas – autorytetów moralnych. Natomiast 
w nadmiarze mamy tych, którzy uważają się z autorytety medialne. Zadaniem 
nauczyciela i wychowawcy w szkole katolickiej jest towarzyszenie uczniowi 
w drodze, pomoc w mądrym podejmowaniu decyzji. 

Ta szkoła jest dlatego tak ważna, że ona pokazuje uczniowi, że jest jeden 
Autorytet, który nigdy go nie zawiedzie. Zawiodą systemy, może się okazać, że 
nauczyciel jest nie taki, ale jest jeden Autorytet, który stanowi źródło godności 
człowieka, jest nieomylnym przewodnikiem i siłą w szkołach katolickich. To 
jest Chrystus. Przypomina nam dzisiaj to święty Jan: „Kto wierzy, że Jezus jest 
Mesjaszem, z Boga się narodził”. 

Czcząc stulecie Szkoły, ciesząc się jej sukcesami, rozważając jej charakter, 
próbujemy uświadomić sobie, jakie stoją zadania przed Jubilatką. Próbujemy 
prosić dzisiaj Boga dziejów i Pana historii, żeby tak opiekował się tymi, którzy 
tę Szkołę stanowią, a zatem młodzieżą i jej wychowawcami, by osiągnięcie 
tych celów stało się możliwe. 

* * *

Powitanie Księdza Dyrektora skierowane do Gości obecnych na uroczystości 
100-lecia założenia Szkoły Długosza w gmachu przy ul. Łęgskiej:

Ekscelencje, Czcigodni Goście,
Zanim z imienia i nazwiska powitam Państwa, chciałbym w kilku słowach 

powiedzieć o miejscu, w którym się znajdujemy. Przed chwilą odśpiewaliśmy 
wszyscy hymn narodowy, który pochodzi z roku 1797, a stał się hymnem 
narodowym dokładnie w roku, kiedy szkoła ta zaczęła w pełni prowadzić w tym 
budynku działalność dydaktyczną – dokładnie w 1927 r. Do tego czasu, kiedy 
Polacy gromadzili na uroczystościach: czy to narodowych, czy kościelnych, 
odśpiewywano „Bogurodzicę” lub inne hymny legionowe, które świadczyły 
o tęsknocie za patriotyzmem. 

Gmach, w którym się znajdujemy, jest trzecim budynkiem, w którym 
mieściła się szkoła Długosza. Kiedy ks. bp Stanisław Zdzitowiecki założył 
w 1916 r. gimnazjum Długosza, to pierwszą jego siedzibą stał się Dom Biskupi, 
ale w domu tym Długosz nie był pierwszą szkołą. Wcześniej bowiem okupant 
radziecki również w tym budynku prowadził szkołę. Natomiast kiedy zaborcy 
byli w tarapatach i kiedy bp Zdzitowiecki otrzymał pozwolenie na założenie 
szkoły, niestety nie mógł gościć uczniów Długosza w murach przy ul. Gdań-
skiej, dlatego że bolszewicy, okupując i atakując Włocławek w 1920 r., również 
zniszczyli siedzibę biskupa włocławskiego, a tym samym również miejsce nauki 
uczniów Długosza. Zatroskany pasterz diecezji wynajął również budynki ko-
ścielne, które znajdują się pomiędzy ul. Gdańską a ul. kard. S. Wyszyńskiego. 
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Tam przez czas, kiedy budowano gmach przy ul. Łęgskiej, w którym się obecnie 
znajdujemy, była siedziba szkoły Długosza. 

Natomiast budynek tej szkoły zaprojektował znany architekt warszawski 
Adolf Buraczewski; on również obejmował opieką konserwatorską inne budynki 
znajdujące się w diecezji. To, co jest charakterystyczne dla tego budynku, to 
pięknie wypisana sentencja Vita sine litteris mors est, co znaczy „Życie bez nauki 
jest śmiercią”. Jest to parafraza słów, które wypowiedział Seneka. Potwierdzają 
one głębokie znaczenie, jakie dla założycieli szkoły miało kształcenie młodzieży. 

Jeśli chodzi o ten budynek, niestety nie zawsze służył on Długoszowi. 
Dlatego chciałbym tylko wymienić i daty i instytucje, które w tym budynku się 
mieściły, abyśmy mieli świadomość tej historii, o której mówiłem w katedrze, 
że mimo iż obchodzimy 100-lecie od założenia szkoły, to nawet nie pół wieku, 
bo zaledwie 42 lata szkoła Długosza prowadziła działalność dydaktyczno-wy-
chowawczą. Dnia 29.09.1925 r. bp Stanisław Zdzitowiecki poświęcił kamień 
węgielny pod budowę nowego gmachu przy ul. Łęgskiej, w którym mieści się 
teraz szkoła Długosza. Budynek został wybudowany dzięki ofiarności całej 
diecezji. Niestety bp Stanisław Zdzitowiecki nie doczekał dnia poświęcenia 
tego budynku. Dokonał tego bp Władysław Krynicki 7.10.1927 r. Szkoła dzia-
łała aż do 1939 roku. W tym czasie dokończono budowę sali gimnastycznej 
i internatu, które poświęcił bp Karol Radoński 4.10.1934 r. 

Podczas II wojny światowej szkoła uległa zniszczeniu. Niemieckie władze 
zajęły budynek i zamieniły go na szpital. Po zakończeniu wojny obiekt przejęła 
armia radziecka. Następnie były częste zmiany właściciela budynku. Na krótki 
czas zwrócono budynek Kościołowi, a następnie na krótki czas zajęło szkołę 
wojsko ludowe, po czym ponownie oddano obiekt diecezji włocławskiej, która 
prowadziła tu naukę w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Ostateczny 
kres działalności placówki dokonał się w 1949 r., kiedy komunistyczna wła-
dza zamknęła Szkołę im. ks. Jana Długosza. Część gmachu zajęła wówczas 
Państwowa Szkoła Powszechna, a część Niższe Seminarium Duchowne, które 
było w tych murach w latach 1949–1961 i Wyższe Seminarium Duchowne, 
które działało w tym gmachu w latach 1954–1958. W roku 1961 ostatecznie 
ówczesna władza przejęła wiele obiektów na własność, w tym również gmach 
przy ulicy Łęgskiej, gdzie otwarto Studium Nauczycielskie. W roku 1965 bu-
dynek oddano na użytek Zespołu Szkół Technicznych, a w roku 1972 gmach 
przekazano Zespołowi Szkół Samochodowych. 

Diecezja odzyskała prawo własności w roku 1989 i od roku 2001 po grun-
townych remontach, dzięki ofiarności dawnych absolwentów, wielu włocła-
wian i całej diecezji, jest prowadzona działalność Zespołu Szkół Katolickich 
im. ks. Jana Długosza. Tak pokrótce zarysowuje się historia tego budynku. 
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Szkołę tworzą przede wszystkim ludzie, ale też rzeczy materialne, one są ze 
sobą ściśle związane. Historia tej szkoły to również jej twórcy, nauczyciele, 
uczniowie, absolwenci, których losy splotły się historią całego narodu polskiego. 

Pragnę bardzo serdecznie powitać w gmachu tej szkoły wszystkich obecnych 
w tym dla nas wyjątkowym i szczególnym dniu, dlatego że 2 września 1916 r., 
dokładnie 100 lat temu, biskup Stanisław Zdzitowiecki uroczystą Mszą Świętą 
inauguruje działalność szkoły katolickiej im. J. Długosza we Włocławku. Świę-
tujemy więc 100-lecie założenia Szkoły Długosza i na tej uroczystości pragnę 
bardzo serdecznie powitać gospodarza tego miejsca ks. bp. Wiesława Alojzego 
Meringa – ordynariusza diecezji włocławskiej. Dziękuję Księdzu Biskupowi za 
obecność, za sprawowanie Mszy Świętej, za głoszone do nas słowo, dziękuję 
za ogromną życzliwość, troskę, która się przejawia od początku podjęcia po-
sługi w szkole Długosza. Dziękuję Księdzu Biskupowi i pamiętam pierwsze 
spotkanie, kiedy Ksiądz Biskup był tutaj i pierwsze słowa, które wypowiedział. 
One dodały mi otuchy, że choć jest ciężko, to Pasterz Diecezji będzie na miarę 
swoich możliwości przy pomocy diecezjan pomagał. Mam nadzieję, że po tylu 
latach widać, że ten budynek troszkę się zmienił. Bardzo serdecznie witam 
JE ks. bp. Bronisława Dembowskiego. To za czasów Księdza Biskupa Bronisława 
została ostatecznie podjęta decyzja o reaktywacji szkoły Długosza. Dziękuję 
Księdzu Biskupowi za podjętą decyzję, za podpisanie wszystkich potrzebnych 
dokumentów, które sprawiły, że szkoła w tym gmachu może prowadzić swoją 
działalność. Równie serdecznie witam ks. bp. Stanisława Gębickiego, który 
w tamtych czasach jako młody mężczyzna mógł widzieć i słyszeć z jednej 
strony o pięknej historii tej szkoły, ale też i o dramacie, jaki diecezja przeżyła, 
gdy należało gmach opuścić ze względu na decyzje ówczesnej władzy. Mam 
nadzieję, że gdy będzie okazja, Ksiądz Biskup podzieli się z nami swoimi wspo-
mnieniami. Witam bardzo serdecznie przedstawiciela Pana Prezydenta Andrzeja 
Dudy, Pana Adama Kwiatkowskiego – Sekretarza Stanu Gabinetu Prezydenta RP. 

Bardzo serdecznie witam przedstawicieli Parlamentu, jeszcze raz bardzo ser-
decznie witam Panią Poseł Joannę Borowiak, Pana Posła Łukasza Zbonikowskiego, 
Pana Senatora Józefa Łyczaka. Bardzo serdecznie witam Wiceprezydenta Miasta 
Włocławek Panią Barbarę Moraczewską. Witam bardzo serdecznie Przewodni-
czącego Rady Miasta Pana Jarosława Chmielewskiego, Wiceprzewodniczącego 
Rady Miasta Pana Rafała Sobolewskiego. Witam bardzo serdecznie Radnych, 
Państwa Dyrektorów, a jeśli kogoś pominąłem, serdecznie przepraszam. 

* * *

List Prezydenta RP Andrzeja Dudy przekazany i odczytany przez Ministra 
Adama Kwiatkowskiego podczas uroczystości w katedrze
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Życzenia od Rady Szkół Katolickich czytane przez p. Sławomirę Lewan-
dowską:

Pozwolą Państwo, że przeczytam życzenia, które napłynęły do nas z Rady 
Szkół Katolickich z Warszawy: „Czcigodny Księże Dyrektorze. Na ręce Księdza 
Dyrektora składam serdeczne gratulacje z okazji stulecia świętowania założe-
nia Szkoły im. Długosza we Włocławku. Kontynuatorem jest obecny Zespół 
Szkół Katolickich kierowany przez Księdza od reaktywacji Szkoły w 2001 roku. 
W uroczystość stulecia założenia gimnazjum biskupiego dziękujemy Bogu za 
historię Szkoły im. ks. Jana Długosza. W imieniu Zarządu Szkół Katolickich 
i własnym życzę Szkole Błogosławieństwa Bożego na dalsze lata i opieki Matki 
Bożej Królowej Polski – Patronki Szkół Katolickich w Polsce. Z serdecznymi 
pozdrowieniami i modlitwą: ks. Zenon Latawiec – Przewodniczący Rady Szkół 
Katolickich”.

* * *

Wystąpienie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Pana Marka Gralika:

Szanowni Księża Biskupi, Szanowni Parlamentarzyści, Czcigodni Goście, 
Drodzy Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie. Dziękuję serdecznie za tak miłe 
powitanie. W murach tej szkoły jestem po raz pierwszy. Byłem zaskoczony 
tym, że mnie, mężczyźnie, podarowano kwiaty. Dziękuję za ten miły gest, 
rzadko takie kwiaty otrzymywałem i gest ten pozostanie w mojej pamięci. 
Wraz z moimi współpracownikami, czyli Panią Kurator Marią Mazurkiewicz 
i Panią Kurator Małgorzatą Oborską chciałbym przekazać Państwu gratulacje. 
Każda szkoła jest placówką autonomiczną, każda rozwija się na swój sposób 
i to tylko gazety mówią w rankingach, która szkoła jest lepsza, a która gorsza, 
pokazując wyniki egzaminów zewnętrznych. W każdej szkole jest jakiś duch, 
mniej lub bardziej wspierany przez dyrektora, nauczycieli, rodziców, uczniów 
i dobrze jest, że się o tego ducha dba. I są takie szkoły jak ta, które są szkołami 
niezwyciężonymi, tzn. takimi, które trwają, mimo że warunki ku temu nie 
są dogodne. To jest niezwykła rzecz umieć przetrwać ten ciężki czas, wstać 
i pokazać, że jesteśmy, że się rozwijamy i że z nas są zadowoleni ci, z którymi 
jesteśmy tak blisko, tzn. rodzice, uczniowie, ci, którzy są w najbliższym oto-
czeniu. Widać, że szkoła ma duże grono przyjaciół, świadczy o tym obecność 
Pań i Panów Dyrektorów. Pań dyrektorów jest zawsze więcej niż panów, tak 
to już w naszym nauczycielskim świecie jest. Ja miałem jeden roczny epizod 
w swojej nauczycielskiej przygodzie, gdzie uczyłem w szkole katolickiej – 
w Liceum Katolickim im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy i to było bardzo 
ciekawe doświadczenie, zupełnie inny charakter pracy, znacznie cięższy, nie 
wiem, jak tutaj jest Księże Dyrektorze, ale w szkole, w której ja pracowałem, 
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uczniowie zwierzali mi się, że randki mają tylko przez telefon. Mówiłem, że 
to już jest ich wybór, może randki bardziej będą rozwijane później, a teraz jest 
czas nauki. Ten czas nauki jest raz dany. Pewnie, że możemy się dokształcać 
później, kiedy jesteśmy starsi, mamy otwarty system edukacji, ale ten czas 
w tak młodym wieku jest najważniejszy. Bardzo serdecznie dziękuję tym, 
którzy się troszczą, opiekują, dbają nie tylko o wysoki poziom nauczania, ale 
również o to, by była kształtowana w sposób właściwy i postawa obywatelska, 
i postawa patriotyczna. Pan Minister wspomniał, że za 100 lat nas nie będzie. 
Szanowni Państwo, życzę, abyśmy wszyscy, tak jak tu jesteśmy, byli w tej in-
nej rzeczywistości w poczcie świętych i tam z góry mogli tę szkołę wspierać. 
Szczęść Boże, dziękuję bardzo serdecznie.

* * *

Wystąpienie Ministra Adama Kwiatkowskiego – Sekretarza Stanu Prezy-
denta RP:

Ekscelencje Księża Biskupi, Szanowni Państwo Parlamentarzyści, przed-
stawiciele władz państwowych, ale przede wszystkim Ci, którzy się tutaj 
uczą, ich Nauczyciele, Rodzice. Jestem w trudnej sytuacji, bo z jednej strony 
i zaraz to zrobię, będę gratulował, dziękował, składał życzenia, ale również 
jestem w trudnej sytuacji, bo najważniejsze słowa, które w imieniu Pana 
Prezydenta chciałem przekazać, przekazał za moim pośrednictwem osobiście 
w tym liście, który miałem zaszczyt odczytać w katedrze. Chciałem jeszcze 
raz, w imieniu Rzecznika Pana Prezydenta, podziękować Księdzu Biskupowi 
za to zaproszenie, podziękować wszystkim tym, którzy niezależnie od tego, 
kiedy żyli, bo przecież wielu już dzisiaj wspominamy, wpisali się w dzieje tej 
niezwykłej szkoły. Niezwykłej, bo jakże wpisanej w historię tych ostatnich 
100 lat w Polsce. Niezwykłej dzięki tym słowom, które Ksiądz Dyrektor do nas 
kierował, ale niezwykłej też dlatego, że ta szkoła, myślę, że to w dniu takiego 
jubileuszu warto podkreślić, i ci ludzie, którzy tę szkołę tworzyli i tworzą, to 
przykład na to, że nawet w bardzo trudnych czasach, można by powiedzieć, 
prawie beznadziejnych, czymś co daje siłę, jest właśnie wiara i przekonanie, 
że trzeba wszystko inwestować w najmłodszych. Warto stanąć na wysokości 
zadania, edukować na takim poziomie, na jakim edukowani są tutaj, w tym 
zespole szkół, który dźwigał te wszystkie przeciwności, który pokonywał 
trudności, żeby móc być dumnym z tego, że się jest z tą szkołą związanym. 
Warto być na takim pięknym jubileuszu. Myślę, że ten jubileusz stulecia dla 
szkoły jest czymś niezwykłym i pięknie się wpisuje w te daty, które w tym 
roku w Polsce obchodzimy i o których pamiętamy, zarówno w tym wymiarze 
państwowym, jak i duchowym, jak choćby 1050-lecie Chrztu Polski. Myślę, 
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że dzisiejszy jubileusz to powód do dumy dla wszystkich Was, szczególnie 
związanych z Włocławkiem, z diecezją włocławską. Słyszałem, że są też tu 
uczniowie liceum, którzy przyjeżdżają z najdalszych stron Polski, gdyż mają 
powód do dumy. I mówię to dlatego, że my się powinniśmy takimi rzeczami 
chwalić. Powinniśmy być dumni właśnie z takich miejsc jak Zespół Szkół 
Katolickich im. ks. Jana Długosza. Kolejnego jubileuszu stulecia nikt z nas już 
tutaj na ziemi nie doczeka, ale myślę, że nasi następcy nadal będą wspominali 
te pierwsze sto lat pięknej historii szkoły. Życzę Księdzu Dyrektorowi i tym, 
którzy przyjdą w kolejnych latach, żeby mieli wiele osiągnięć, żeby mieli się 
z czego cieszyć i komu gratulować. Życzę wielu kolejnych jubileuszy, jeszcze 
raz chciałem wszystkich w imieniu Pana Prezydenta pozdrowić, a Księdzu 
Dyrektorowi, wręczyć symboliczny długopis, bo długopis to narzędzie, którym 
zapisujemy myśli. Ksiądz przywołał wiele myśli, mówił o ważnych Polakach, 
absolwentach tej szkoły. Na pewno wśród nas, uczestników tego jubileuszu 
są kolejni. Szczęść Boże. 

* * *

Wystąpienie Wiceprezydent Miasta Włocławek Pani Barbary Moraczewskiej:

Szanowni Księża Biskupi, Szanowni Państwo, pozwólcie, że odczytam słowa, 
które kieruje na dzisiejszy jubileusz Pan Prezydent Miasta Marek Wojtkowski. 
„Jubileusz stulecia istnienia Szkoły im. ks. Jana Długosza jest doskonałą okazją 
do wspomnień i podsumowania, ale też to dobra sposobność do spojrzenia 
w przyszłość. Uroczystość ta kryje w sobie niezwykłą siłę, bo wielopokoleniową 
społeczność łączą te same uczucia. Szkoła to młodość, beztroska, wspomnienia, 
przyjaciele, to przecież bardzo ważne w życiu każdego człowieka. Dostrzeganie 
czasu jest tu dobrym darem dojrzałości. Dzisiejszy dzień skłania do zadumy, 
refleksji i określenia planów na przyszłość. Pokazuje, że szkołę tworzą ucznio-
wie i nauczyciele. W tak szczególnym dniu składam wyrazy uznania i szacun-
ku gronu pedagogicznemu i pozostałym pracownikom za rzetelną, z pasją 
wykonywaną pracę, za kształtowanie charakteru uczniów, za przygotowanie 
ich do umiejętnego życia we współczesnym świecie. Dzieciom uczącym się 
tu obecnie życzę, by kierując swoją przyszłością, z przyjemnością odkrywali 
tajniki wiedzy, a Absolwentom szkoły, by zawsze tworzyli miłe wspomnienia 
z tamtych lat”. Szanowni Państwo, pozwólcie, że dodam jeszcze od siebie kilka 
słów. Chciałam bardzo serdecznie podziękować tym, którzy tworzą obecnie 
i tym, którzy tworzyli historię tej szkoły, zwłaszcza tym, którzy zapisują karty, 
które za chwilę będziemy czytać, a które być może będą też czytać przyszłe 
pokolenia. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować całemu gronu peda-
gogicznemu, tym, którzy obecnie wykonują pracę edukacyjną, wychowawczą; 
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podziękować tym, którzy kiedyś pracowali w tej szkole, którzy wychowywali 
młode pokolenia, które dziś są już dorosłe, które przekazują treści i wartości, 
które im zostały wpojone. Bardzo serdecznie za to dziękuję, bo tak naprawdę 
moja córka jest wychowanką, jest absolwentką gimnazjum i zostały jej wpojo-
ne takie wartości, które wykorzystuje i które, myślę, będą jej towarzyszyć do 
końca życia. Dziękuję serdecznie.

* * *

Wystąpienie Dyrektora Departamentu Edukacji w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pani Domiceli Kopaczewskiej:

Ekscelencje, Księża Biskupi, Szanowni Parlamentarzyści, Panie Kuratorze, 
Pani Kurator, Szanowny Księże Dyrektorze, Szanowni Państwo Dyrektorzy, 
Szanowni Państwo Nauczyciele i Drodzy Uczniowie. Pozwolicie Państwo, 
że najpierw w imieniu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Pana Piotra Całbeckiego odczytam gratulacje, a potem dodam kilka słów od 
siebie: „Jubileuszowe gratulacje dla Zespołu Szkól Katolickich im. ks. Jana 
Długosza we Włocławku. Dziękując za 100 lat działalności edukacyjnej 
i pedagogicznej, składam najlepsze życzenia dalszego pomyślnego rozwo-
ju Szkoły oraz wytrwałości w budowaniu placówki otwartej na marzenia 
i potrzeby uczniów. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr 
Całbecki”. Ideały prawdy, dobra i piękna towarzyszą wszystkim nam, kiedy 
myślimy o rozwoju młodych ludzi, o kształtowaniu ich osobowości otwartej 
na drugiego człowieka, o wychowaniu ich według wartości. Cieszę się, że 
ZSK nie tylko ma stałe miejsce we współczesności miasta, a również regionu 
i kraju. Księże Biskupie, byłam dumna, kiedy pełniąc mandat parlamenta-
rzysty, byłam pytana o szkołę im. Długosza we Włocławku. Ten 2001 rok, 
gdy wiatr historii wiał dla nas niezbyt pomyślnie, był to ostatni moment, gdy 
rzeczywiście, Księże Biskupie, mogliśmy myśleć o tym, żeby ta szkoła funk-
cjonowała. Życzę Państwu, nauczycielom i uczniom, aby rzeczywiście w tej 
szkole Państwo mogli rozwijać wszystko to, czego chcecie; żeby spełniły się 
wszystkie plany, wszystkie marzenia. 

* * *

Życzenia Dyrektora Szkoły Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich 
w Warząchewce Pani Ewy Adamczyk:

Do tych wszystkich życzeń dołącza się też Szkoła Katolicka prowadzona 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, Szkoła 
Podstawowa i Gimnazjum w Warząchewce. Dziękujemy Księdzu Dyrektorowi 
za współpracę i życzymy kolejnych pięknych jubileuszy i tak jak powiedział 
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Pan Prezes „Solidarności” – prowadzenia nas w duszpasterstwie katolickim 
nauczycieli, bo też działamy w tym duchu i bardzo byśmy chcieli tą drogą 
iść dalej.

* * *

Życzenia Dyrektor Liceum Ziemi Kujawskiej Pani Ireny Podłuckiej:

Szanowni Goście, Szanowny Księże Dyrektorze. My, dyrektorzy szkół 
prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek gratulujemy Waszej Szkole 
stulecia. Wiemy, co to są trudy i żeby do takiego stulecia, do takiej uroczystości 
doprowadzić. Gratulujemy Księdzu, gratulujemy Szkole sukcesów i mamy na-
dzieję, że szkoła katolicka, tak jak do tej pory, będzie z nami współpracowała, 
tzn. z nami – szkołami prowadzonymi przez Gminę Miasto Włocławek. Do 
tej pory wszystko było wspaniale, mam nadzieję, że możemy liczyć na dalszą 
współpracę tych szkół, ażeby przyczyniać się do wzrostu poziomu wiedzy 
wśród naszej młodzieży, umiejętności, osiągania sukcesów. Wszystkim zależy, 
aby nasze miasto było dumne z młodzieży, która w nim mieszka i się uczy, 
zarówno tej, która chodzi do szkoły katolickiej, jak i tej, która uczęszcza do 
szkoły publicznej prowadzonej przez miasto. Niech nasza współpraca układa 
się tak, żeby po latach nasza młodzież wracała do naszego rodzinnego miasta. 
My, dyrektorzy szkół włocławskich, dziękujemy, że możemy uczestniczyć w tej 
wspaniałej uroczystości.

* * *

Wypowiedź Przewodniczącego Rady Miasta Pana Jarosława Chmielewskiego:

Czcigodni Księża Biskupi, Szanowni Księża wszystkich tytułów i godności, 
Państwo Parlamentarzyści, Panie Ministrze, Drogi Księże Dyrektorze, Szanowni 
Państwo zgromadzeni na uroczystości. W imieniu Rady Miasta Włocławek 
chcielibyśmy wraz z dzisiaj tutaj obecną Panią Radną Katarzyną Zarębską złożyć 
najlepsze życzenia. Pozwolicie Państwo, że przeczytam okolicznościowy list 
gratulacyjny: „Szanowny Księże Dyrektorze. Z okazji uroczystego rozpoczę-
cia roku szkolnego w setną rocznicę założenia szkoły w imieniu Rady Miasta 
Włocławek mam zaszczyt i prawdziwą przyjemność złożyć na ręce Księdza 
Dyrektora serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia 
w tak ważnej w historii naszego miasta instytucji, kształtującej postawy moralne 
i duchowe włocławskiej młodzieży. Inauguracja roku szkolnego to wydarzenie 
szczególne, które obfituje w chwile radości i optymizmu. ZSK im. ks. Jana 
Długosza posiada wiele pięknie zapisanych kart w swojej historii, jak również 
bogate doświadczenia zebrane przez nauczycieli, którzy z pasją realizują swoje 
powołanie. Szkoła poprzez towarzyszący jej swoisty klimat i twórczą pracę 
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kształtuje postawy swoich uczniów, mobilizując ich do poszerzania swojej wie-
dzy i rozwijania zainteresowań. W związku z tym szczególnym wydarzeniem 
życzę Księdzu Dyrektorowi oraz gronu pedagogicznemu niegasnącego zapału 
w realizacji planów i zamierzeń, poczucia spełnienia zawodowego, a także dużo 
zdrowia i optymizmu oraz pogody ducha, natomiast uczniom życzę wytrwałości 
i konsekwencji w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności”. Pozwolę sobie 
jeszcze na osobistą dygresję. Pamiętam, jak 10 lat temu rozmawiałem z Księ-
dzem Biskupem, wspominałem o szkole podstawowej. W ciągu 10 lat Ksiądz 
Biskup otworzył szkołę podstawową, a nawet przedszkole. Bardzo serdecznie 
gratuluję i chcę powiedzieć: Księże Biskupie, jeśli tak świetnie Ksiądz Biskup 
realizuje te zadania, to może pójdźmy krok dalej: a może powstanie szkoła 
wyższa? Dziękuję.

* * *

Wypowiedź Przewodniczącego Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „Solidarność” Pana Wojciecha Jaranowskiego:

Ekscelencje, Księża Biskupi, Parlamentarzyści, Panie Ministrze, Szanowni 
Goście, Uczniowie, Nauczyciele. Chcę powiedzieć, że Zespół Szkół Katolickich 
im. ks. Jana Długosza to nie tylko kształtowanie ducha wśród uczniów, to 
także kształtowanie ducha wśród nauczycieli, nauczycieli całej diecezji; to 
tutaj jest centrum duszpasterstwa nauczycieli i wychowawców, z którym jako 
„Solidarność Oświatowa” dobrze nam się współpracuje. Jest tu ks. Jacek Buda 
oraz ks. Andrzej Tomalak, z którymi wiele przedsięwzięć organizowaliśmy, 
wiele spotkań, więc dziękuję za tę wspólną pracę. I oczywiście dobrze nam 
się współpracuje z ks. dyrektorem Jackiem Kędzierskim. Mam nadzieję, że 
nadal tak będzie. W dniu tak pięknego jubileuszu pragnę życzyć kolejnych 
wspaniałych stu lat Zespołowi Szkół Katolickich, a w dniu otwarcia i poświę-
cenia nowego boiska przekazuję skromny prezent dla rozwoju fizycznego 
uczniów Długosza.

* * *

Wypowiedź byłego Prezydenta Włocławka Pana Władysława Skrzypka:

Panie Ministrze, Ekscelencje, Szanowni Księża, Parlamentarzyści, Szanowni 
Państwo. Ja uczyłem w tej szkole 22 lata, aż do chwili przekazania tej szkoły 
diecezji włocławskiej. Pamiętam, jakie były trudne rozmowy, jak nic się nie 
robiło przez lata, niczego nie remontowano, a jednak szkoła się utrzymała. Ile 
trudu Ksiądz Biskup musiał włożyć, a było wiele kłopotów. Ale dzisiaj ta szkoła 
jest piękna, nowoczesna i z uśmiechem patrzę na Księdza Biskupa Ordynariu-
sza, dla którego ta szkoła jest oczkiem w głowie. Uważam, że jest to najlepsza 
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szkoła we Włocławku. Szanowni Dyrektorzy, nie obraźcie się, że tak powiem, 
ale najlepsza nie tylko we Włocławku, ale i w całej Polsce. Życzę dalszych tak 
wspaniałych wyników. Inteligencja włocławska, przedsiębiorcy chcą swoje 
dzieci oddawać do tej szkoły ze względu na poziom nauczania i wychowanie. 
Dziękuję bardzo. 

* * *

Wypowiedź Pana Posła RP Łukasza Zbonikowskiego: 

To niesamowity i przepiękny jubileusz, to rzeczywiście zaszczyt i szczę-
ście móc przeżywać go razem i wspominać niezwykłą historię tej szkoły. Ta 
historia dzieli trudne, bolesne i bardzo skomplikowane losy naszej ojczyzny. 
Zaczęło się jeszcze czasach zaborów, podczas zawieruchy I wojny światowej. 
Szkoła przezywała rozkwit, miała duże szanse i nadzieje podczas 20-lecia 
międzywojennego, przeżywała koszmar podczas okupacji hitlerowskiej, a po 
wojnie rozpoczął się czas stagnacji aż do próby uśmiercenia tej szkoły. Ale 
rzeczywiście, tak jak powiedziano, ta szkoła nie zginęła. Pamięć spowodo-
wała, że zmartwychwstała w piękny, wspaniały sposób w odrodzonej Polsce. 
Rzeczywiście słusznie należy się szacunek i pamięć dla Księży Biskupów, 
którzy tworzyli, byli inicjatorami i układali kamienie. Te ostatnie szesnaście 
lat były rzeczywiście wspaniałe. Ja z przyjemnością obserwowałem budowę, 
rozwój i sukcesy szkoły. Dzisiaj jako parlamentarzysta cieszę się, że taki skok 
osiągnęła i dlatego nie można zapomnieć o narzędziu Księży Biskupów i Boga, 
czyli Księdzu Dyrektorze Jacku Kędzierskim, który włożył ogromny wysiłek 
w to, żebyśmy byli w tym miejscu, w którym jesteśmy. Dlatego naprawdę 
chciałbym to podkreślić w tym przemówieniu, bo nie dziwię się ze względu 
na szacunek i ogrom tego jubileuszu, ale wiem też, jakie emocjonalne jest 
związanie Księdza i zaangażowanie. Tutaj nie ma praktycznie roku, w którym 
nie można się pochwalić sukcesami. Cieszę się, że mamy kompletny zakres 
edukacyjny, od dzieci przedszkolnych, przez szkołę podstawową, gimnazjalną, 
średnią – do pełnej matury. Kto wie, może i szkolnictwo wyższe też przed 
nami, ale ten zakres jest naprawdę imponujący i wspaniały. Chciałbym życzyć 
dalszego tak bujnego rozwoju. Trudno sobie wyobrazić taki stan na stałe, 
ale chciałbym tego życzyć. Życzę przede wszystkim całemu gronu pedago-
gicznemu ogromnego zadowolenia i sukcesów z wyników i osiągnięć swoich 
podopiecznych, bo to najbardziej cieszy każdego nauczyciela, a uczniom, 
by pobierali szeroki zakres wiedzy, nauki, ale też właściwego wychowania, 
właściwej postawy. Często właściwie się zachować w późniejszym życiu jest 
ważniejsze niż osiągnięcie wiedzy. Myślę, że w przeciwieństwie do wielu 
innych placówek, ta szkoła to gwarantuje i dlatego jest tak dobrze oceniana, 
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tak lubiana i nazywana elitarną. Życzę wszystkim pomyślności i wspaniałych 
następnych jubileuszy.

* * *

Życzenia Pani Poseł Joanny Borowiak i Pana Senatora Józefa Łyczaka: 

„Życie bez nauki jest śmiercią”. Z ogromną radością, satysfakcją i dumą pra-
gniemy na ręce Księdza Dyrektora Jacka Kędzierskiego, dyrektora Zespołu Szkół 
Katolickich im. ks. Jana Długosza złożyć gratulacje w setną rocznicę powstania 
Szkoły Długosza. Trzeba powiedzieć, że w pierwszych dniach września tego roku 
w naszym województwie i w naszym mieście Włocławku mają miejsce szczególne 
wydarzenia. Wczoraj, razem z Panem przewodniczącym Rady Miasta Włocławek 
Jarosławem Chmielewskim oraz z panem Kuratorem Oświaty Markiem Gralikiem 
mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w 175. rocznicy utworzenia szkoły w Dziewierze-
wie i nadania jej imienia ppor. Marka Uleryka. W tej uroczystości osobiście brał 
udział Pan Prezydent Andrzej Duda wraz z Małżonką, a dziś w murach Zespołu 
Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza, placówki, która jest dumą dla nas wło-
cławian, gościmy przedstawiciela Pana Prezydenta. To tak, jakby Pan Prezydent 
był wśród nas osobiście, to znaczy, że dostrzegł szkołę i zechciał pogratulować 
tak fantastycznego funkcjonowania tej placówki – dziękujemy serdecznie. O Ze-
spole Szkół Katolickich powiedziano dzisiaj wiele. Ksiądz Biskup powiedział, że 
to szkoła kształcąca elitę katolicką także i współczesnego pokolenia. To szkoła, 
która nie tylko uczy, edukuje, ale przede wszystkim edukuje, formując młodych 
ludzi, wychowując ich na dobrych obywateli i patriotów. Tu pozwolę sobie na 
odrobinę „prywaty”, mam ogromny zaszczyt powiedzieć, że byłam jednym 
z nauczycieli tej szkoły, za co dziękuję Księdzu Dyrektorowi, to było dla mnie 
naprawdę wspaniałe doświadczenie. Razem z Panem Senatorem Józefem Łycza-
kiem chcemy złożyć najserdeczniejsze życzenia na nowy rok szkolny, życzenia 
na ręce Księdza Dyrektora, Nauczycieli i Uczniów Zespołu Szkół Katolickich im. 
ks. Jana Długosza i przypomnieć, i życzyć, abyście Państwo wszyscy uczyli się, 
a także pracowali w myśl wezwania Jana Pawła II „Wymagajcie od siebie, choćby 
inni od was nie wymagali, Wy jesteście przyszłością świata”.

* * *

Pani Magdalena Gutral – Główna Księgowa ZSK im. ks. Jana Długosza:

Ekscelencje, Panie Ministrze, Dostojni Goście, Szanowni Państwo!
Wprowadzając w kolejny punkt obchodów stulecia założenia Szkoły 

im. ks. Jana Długosza i wsłuchując się w słowa hymnu szkolnego, z dumą 
mogę powiedzieć, że Księdzu Dyrektorowi Jackowi Kędzierskiemu udało się 
osiągnąć wszystkie cele zapisane w strofach tej pieśni. Jak w słowach hymnu: 
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„Zaufaj Bogu, długoszaku, będzie z twej twarzy radość biła”.... nasi uczniowie 
kształceni są w duchu i z poszanowaniem wartości chrześcijańskich, osiągając 
najwyższe w mieście wyniki w nauce. Autor hymnu zapisał słowa: „uczelnię, 
która zmartwychwstała”. I rzeczywiście gmach szkoły został całkowicie odno-
wiony i wyremontowany.

To właśnie dzisiaj z dumą możemy raz jeszcze zacytować słowa hymnu...
„Dbaj o swe ciało, prostuj kości.
niebo nad nami, Wisła blisko.
Sport leczy mózgi od przykrości:
dziewczęta, chłopcy na boisko!!!
i tymi słowami pragniemy prosić Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Wiesława 

Meringa o poświęcenie i przekazanie uczniom Zespołu Szkół Katolickich im. 
ks. J. Długosza nowego szkolnego boiska sportowego.

W przedwojennym Długoszu baza sportowa znajdowała się nie tutaj, gdzie 
znajdujemy się teraz, lecz naprzeciwko głównego wejścia do gmachu szkoły, 
przy ul. Łęgskiej.

Od czasów reaktywacji szkoły remont boiska jest drugą po nadbudowie 
sali gimnastycznej najważniejszą inwestycją sportową. 

Koncepcji było wiele, rozważań Księdza Dyrektora, konsultacji z organem 
prowadzącym, architektami i urzędami nadzorującymi bardzo dużo, a ich 
zwieńczeniem było zatwierdzenie w dniu 31 marca 2016 r. zamierzenia bu-
dowlanego pod nazwą „Remont 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”.

Głównymi pomysłodawcami inwestycji poza osobą ks. dyrektora Jacka 
Kędzierskiego są: pan mgr inż. arch. Maciej Markowski jako autor projektu 
remontu boiska sportowego wraz z budową 6 stanowisk parkingowych oraz 
pan 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. 

Głównym wykonawcą zadania jest Zakład Budowlany MS-BUD Sp. z o.o. 
reprezentowany przez pana Mirosława Szklarczyka. 

* * *

Poświęcenie nowego boiska przez ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa:

Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Umiłowani w Chrystusie Panu, Bóg dał 
nam siłę, byśmy Mu z radością służyli, pomagali braciom i siostrom oraz po-
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słuszni Jego prawu czynili nasze ciała zdolne do wszelkiego działania. Bóg 
niewątpliwie błogosławi też ten czas, który przeznaczamy na dobrą rozrywkę 
i ćwiczenia ciała. Kiedy bowiem zabiegamy o tężyznę ciała, łatwiej osiągamy 
równowagę ducha, a przez to nasze bycie z ludźmi staje się bardziej brater-
skie i pogodne, dlatego prośmy we wspólnej modlitwie, aby miłosierny Pan 
zesłał swoje błogosławieństwo na to boisko i otoczył swoją ojcowską opieką 
wszystkich, którzy z niego będą korzystać. Módlmy się: Ciebie Boże nieustannie 
wielbimy, bo w przedziwny sposób wszystkim kierujesz. Ty mądrze wyznaczasz 
pracę i obowiązki ludziom, a w zmęczeniu pozwalasz im szukać pokrzepienia. 
Prosimy Cię, niechaj wszyscy, którzy będą tu przychodzić, zaznają umocnie-
nia duszy i ciała, a unikając wszelkich niebezpieczeństw, niech ubogacają się 
bratnią życzliwością i z radością oddają Tobie chwałę – prosimy Cię o to przez 
Chrystusa, Pana naszego, Amen. Matko Dobrej Rady módl się za nami. Święty 
Janie Pawle II – módl się za nami. Święty Stanisławie Kostko – módl się za 
nami. Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami!

* * *

Słowa podziękowania ks. dr. prał. Jacka Kędzierskiego:

Księże Biskupie, Panie Ministrze, Szanowni Goście! Pozwolę sobie w na-
prawdę krótkich słowach, dlatego że przed nami jest jeszcze kolejna część 
programu, bardzo serdecznie podziękować za te wszystkie słowa, które usły-
szałem. Wszystkie są dla mnie bardzo ważne, cenię je i cieszę się ogromnie. 
Chciałbym może podsumować to w jakiś sposób, kiedy kończy się jedno 
stulecie, a wchodzimy w drugie. Chciałbym na ręce Pani Wiceprezydent Bar-
bary Moraczewskiej podziękować i Pani, i Panu Prezydentowi, że możemy od 
pierwszego września mieć również nowy podmiot Zespołu Szkół Katolickich, 
jakim jest przedszkole. Cieszę się, że ostatecznie przybrało ono taki kształt. 
Mam nadzieję, że będzie to również twórcza działalność wychowawcza, 
dlatego bardzo serdecznie za ten dar na stulecie od pana Prezydenta Marka 
Wojtkowskiego i Pani Wiceprezydent. Dziękuję w imieniu całej szkoły. Dzię-
kuję serdecznie tym wszystkim spośród Państwa, którzy są związani z naszą 
szkołą również poprzez uczęszczające do niej dzieci: spoglądam na Panią 
Wiceprezydent, na Pana Jacka Kuźniewicza, na Pana Senatora, na Panią Li-
dię Piechocką-Witczak. Cieszę się, że wśród naszego grona nauczycielskiego 
jest Pani Poseł Joanna Borowiak, która tutaj w pierwszych dwóch latach 
pracowała jako nauczyciel muzyki. Cieszę się ogromnie, że moja pierwsza 
pani wicedyrektor, Pani Beata Pawłowska, jest dyrektorem innej szkoły. To 
ogromna radość, że mamy wsparcie z różnych stron, dlatego bardzo serdecznie 
wszystkim Państwu dziękuję. 
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Msza Święta pod przewodnictwem JE ks. biskupa Wiesława Meringa, koncelebrują ks. bp Stanisław Gębicki 
i ks. bp Bronisław Dembowski

Medal za nejlepszy zdany egzamin maturalny z rąk Ks. Biskupa odbiera p. Irena Łukaszewska – mama 
nagrodzonego Karola Łukaszewskiego
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Zacni Goście uroczystości. Od lewej: p. Łukasz Zbonikowski, p. Marek Gralik, p. Józef Łyczak, p. Joanna 
Borowiak, ks. bp Wiesław Alojzy Mering, p. Adam Kwiatkowski, ks. bp Bronisław Dembowski, ks. bp Stanisław 
Gębicki z ks. dyrektorem Jackiem Kędzierskim

Wykonawcy programu artystycznego „Z piosenką przez stulecie...” z opiekunami: p. Anetą Jabłońską, p. Anną 
Baranowską i p. Mileną Kujawą
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Współpracę z „Długoszem” wspomina p. Władysław Skrzypek Prezydent Miasta Włocławek w latach 2002–2006

Życzenia z okazji stulecia szkoły przekazuje w imieniu Prezydenta Miasta Włocławek p. Marka Wojtkowskiego, 
pani wiceprezydent Barbara Moraczewska, której towarzyszy p. dyrektor Agnieszka Białopiotrowicz
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Życzenia w imieniu Rady Miasta Włocławek przekazuje ks. dyrektorowi Jackowi Kędzierskiemu przewodniczący 
p. Jarosław Chmielewski i radna p. Katarzyna Zarębska

Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
p. Wojciech Jaranowski z życzeniami i praktycznym podarunkiem

Gratulacje dla szkoły od p. Poseł Joanny Borowiak 
i p. Senatora Józefa Łyczaka
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P. Milena Kujawa – nauczycielka tańca w „Długoszu” wraz ze swoim partnerem Arturem Kosowskim 
w żywiołowym tańcu

Jeremi Lewandowski w piosence „Nim ustanie dzień” – przy stoliku siedzą: Emilia Łukaszczyk, Marika Typiak, 
Ewa Budzińska
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Uczennica kl. IIIA liceum Paulina Słowińska w uroczym tańcu do piosenki M. Grechuty „Wolność”

Goście uroczystości podczas poświęcenia boiska sportowego: p. Marek Gralik, p. Adam Kwiatkowski, 
p. Irena Podłucka, p. Joanna Borowiak, p. Katarzyna Zarębska, p. Domicela Kopaczewska, p. Łukasz Zbonikowski 
i p. Wojciech Jaranowski
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Sławomira Lewandowska

Echa uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego
14 września 2016

Z ogromną dumą i radością informujemy, że opis uroczystości rozpo-
częcia roku szkolnego w 100. rocznicę założenia naszej szkoły wraz 

ze zdjęciami zamieszczony został na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy.

Oto treść notatki, którą można również znaleźć na stronie: http://www.
prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,420,100-lecie-zalozenia-zes 
polu-szkol-katolickich-im-ks-jana-dlugosza-we-wloclawku.html.

„W piątek Szef Gabinetu Prezydenta RP Adam Kwiatkowski uczestniczył 
w obchodach 100. rocznicy założenia Zespołu Szkół Katolickich im. Księdza 
Jana Długosza we Włocławku.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej w Katedrze Włocławskiej, której 
przewodniczył Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering. Podczas nabożeństwa 
Minister Adam Kwiatkowski odczytał list Prezydenta RP skierowany do orga-
nizatorów i uczestników wydarzenia. 

«Gdy Ksiądz Biskup Stanisław Zdzitowiecki zakładał szkołę we włocławskim 
Pałacu Biskupim, w Europie trwała jeszcze wojna. Szkoła zmieniała siedziby, 
ale zawsze krzewiła polską kulturę i tradycję, przypominając jednocześnie 
o ewangelicznych wartościach. Od powstania szkoły minęła cała epoka. W tym 
czasie bohatersko broniliśmy Ojczyzny w 1920 roku, budowaliśmy niepodległe 
państwo, walczyliśmy z nazistowską i sowiecką nawałą, przeżyliśmy okres 
powojennych komunistycznych prześladowań. Świętując dzisiejszy jubileusz 
w wolnej i demokratycznej Polsce, przypominamy profesorów i uczniów, którzy 
polegli w służbie Ojczyzny. Wspominamy odważną postawę pedagogów trosz-
czących się o chrześcijański i patriotyczny etos placówki» – napisał Prezydent RP.

Prezydent Andrzej Duda przekazał również wyrazy uznania dla nauczycieli 
i całej szkolnej wspólnoty za «szczególny rodzaj misji, realizowanej dzięki wy-
sokiemu poziomowi nauczania oraz działalności formacyjnej w duchu prawdy 
i szacunku wobec drugiego człowieka».

Minister Adam Kwiatkowski wziął udział w uroczystościach, jakie miały 
miejsce w Zespole Szkół Katolickich, m.in. w poświęceniu boiska i zasadzeniu 
pamiątkowego dębu na terenie szkoły”.
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Katarzyna Zarzecka

100 pizz na stulecie szkoły
5 września 2016

Świętując 100-lecie istnienia szkoły, uczniowie szkoły podstawowej 
mieli w tym dniu małą niespodziankę. Na jednej z lekcji przyjechała 

do szkoły gorąca, pachnąca pizza. Wszyscy bardzo się ucieszyli z tej miłej 
niespodzianki. Cyfra 100 – w tym roku szczególnie symboliczna – przypo-
mniała dzieciom, że nawet w taki drobny sposób można uczcić stuletnią 
tradycję szkoły Długosza.

 

Katarzyna Zarzecka

Bieg o tytuł Mistrza Stulecia w szkole podstawowej
9 września 2016

W związku z trwającym jubileuszem 100 lat od założenia Szkoły 
Długosza w szkole podstawowej zostały rozegrane wyjątkowe 

zawody – bieg na 100 m o tytuł Mistrza Stulecia. Rywalizacja była ogromna: 
193 uczniów szkoły podstawowej stanęło do walki o ten zaszczytny tytuł. Plan 
dnia, harmonogram zawodów opracował p. Andrzej Gołębieski, który również 

Za chwilę start: p. Andrzej Gołębieski i gotowi 
do biegu uczniowie szkoły podstawowej w zawodach 
o tytuł Mistrza Stulecia

Mistrzowie Stulecia w biegu na 100 m – Nikodem 
Piekarski, Borys Bernasiewicz, Iga Kaczmarek, Bartosz 
Macieja, Hubert Olszewski, Oliwier Rutecki
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przygotował uczniów do turnieju. Na początku, w ramach krótkiej rozgrzewki, 
wszyscy długoszacy wzięli udział w biegu sztafetowym. Następnie rozpoczęła 
się główna konkurencja poszczególnych oddziałów, aby wyłonić zwycięzcę na 
każdym poziomie.

Zaszczytny tytuł Mistrza Stulecia w biegu na 100 m na poziomie poszcze-
gólnych klas zdobyli: Nikodem Piekarski kl. 1, Borys Bernasiewicz kl. 2, Iga 
Kaczmarek kl. 3, Bartosz Macieja kl. 4, Hubert Olszewski kl. 5, Oliwier Rutecki 
kl. 6.

Na zakończenie zawodów najmłodsi uczniowie wypuścili w niebo 100 ba-
lonów, a z każdym z nich jedno marzenie...

Podziękowania za organizację tego dnia należą się wszystkim wychowaw-
com i nauczycielom, a szczególnie p. Monice Kwiatkowskiej – wychowawcy 
świetlicy szkolnej, p. Andrzejowi Gołębieskiemu – nauczycielowi wychowania 
fizycznego oraz p. Grzegorzowi Siedlaczkowi – kierownikowi gospodarczemu 
szkoły.

 

Lidia Wiśniewska

Zjazd Absolwentów „Długosza”
24 września 2016

Długo zapowiadany i z pewnością przez wielu oczekiwany, kolejny 
z punktów obchodów Jubileuszu 100-lecia Szkoły Długosza – Zjazd 

Absolwentów – odbył się w sobotę 24 września 2016 r. Uroczystość ta zgroma-

Zjazd Absolwentów rozpoczęła Eucharystia pod 
przewodnictwem ks. bp. Bronisława Dembowskiego

P. Henryk Miziołek, p. Bohdan Markowski
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dziła zaproszonych Gości, wśród których znalazło się spore grono Absolwentów 
Długosza różnych roczników: od tych, którzy uczęszczali do szkoły zaraz po 
wojnie, po tych, którzy kończyli Długosza kilka lat temu czy w ostatnim roku, 
a także nauczycieli i uczniów szkoły. 

Zjazd Absolwentów rozpoczęła uroczysta Msza św. odprawiona przez 
bp. Bronisława Dembowskiego, który w 2000 roku podjął decyzję o reaktywa-
cji Szkoły Długosza. Po Eucharystii, w pięknym pochodzie w rytmie orkiestry, 
Długoszacy przeszli do budynku szkoły przy ul. Łęgskiej.

Tu zebrani Goście obejrzeli okolicznościowy program artystyczny zaty-
tułowany „Z piosenką przez stulecie”. Dawni Absolwenci zostali nagrodzeni 
Medalem upamiętniającym jubileusz Szkoły Długosza. Były też przemówienia 
Księdza Dyrektora oraz zaproszonych Gości, którzy swymi wspomnieniami 
przenieśli zebranych w bardziej lub mniej odległe czasy funkcjonowania 
szkoły, która zawsze kształtowała, ich zdaniem, prawych Polaków, katolików 
i wartościowych ludzi.

Ważnym punktem spotkania było odsłonięcie Galerii Zasłużonych Absol-
wentów, która w roku jubileuszowym jest kolejnym miejscem – po Galerii Dy-
rektorów oraz Galerii Zasłużonych Pracowników – upamiętniającym wybitne 
postacie związane z historią Szkoły Długosza na przestrzeni stu lat.

Po obiedzie w szkolnej świetlicy uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na 
wspaniały koncert zatytułowany „Janusz Tylman i Goście”. Warto dodać, że 
ten wybitny muzyk pochodzi z Włocławka i jako dziecko biegał korytarzami 
naszej szkoły, przychodząc do niej ze swoim tatą – jej wykładowcą. 

Z pewnością dzień Zjazdu Absolwentów stanowił dla wszystkich okazję do 
wspaniałych przeżyć i pozostanie we wspomnieniach do następnego jubileuszu.

Ksiądz dyrektor Jacek Kędzierski wręczył zasłużonym 
absolwentom Długosza pamiątkowe medale: medal 
odbiera ks. prałat Zbigniew Szygenda

Uroczyste odsłonięcie Galerii Zasłużonych 
Absolwentów naszej szkoły
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* * *

Słowa powitania ks. dr. Jacka Kędzierskiego we włocławskiej bazylice 
katedralnej podczas Zjazdu Absolwentów Szkoły Długosza:

Bazylika katedralna, w której się znajdujemy, była i jest miejscem, w któ-
rym dokonywało się i dokonuje bardzo wiele ważnych wydarzeń. Jednym 
z tych ważnych wydarzeń było to sprzed 100 lat, bo dokładnie 2 września 
1916 r. we włocławskiej katedrze ówczesny bp. Stanisław Zdzitowiecki 
wraz z nauczycielami, uczniami i rodzicami sprawował uroczystą Mszę 
św. na rozpoczęcie nie tylko nowego roku szkolnego, ale na rozpoczęcie 
działalności Szkoły im. ks. Jana Długosza. Ta historia szkoły Długosza jest 
bardzo ważna, ciekawa. Nie chciałbym w tym dzisiejszym dniu jej rozwijać, 
ponieważ w roku jubileuszowym niejednokrotnie ją przypominaliśmy, więc 
przypuszczam, że wszyscy tutaj obecni ją znają, a nawet więcej – niektórzy 
ją tworzyli, współtworzyli historię Szkoły Długosza. Wspominaliśmy burzliwe 
jej losy chociażby przed trzema tygodniami – 2 września br., kiedy podczas 
uroczystej Mszy Świętej dziękowaliśmy Bogu za to, że szkoła znów prowadzić 
może swoją działalność.

Dzisiaj gromadzimy się w wyjątkowym dniu, kiedy pragniemy w sposób 
szczególny pamiętać o wszystkich Absolwentach Szkoły Długosza. Jest ich 
bardzo wielu. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich z imienia i nazwiska, 
dlatego że historia każdego człowieka jest niepowtarzalna i wyjątkowa, ale 
chciałbym wspomnieć o tych, których może najbardziej pamiętam. Od 16 lat, 
czyli od momentu reaktywacji Długosza, jestem dyrektorem szkoły. Kiedy 
spojrzałem w statystyki, to po 16 latach szkołę opuściło 2650 absolwentów: 
z gimnazjum – 1685, z liceum – 965. Po raz pierwszy w tym roku mamy ab-
solwentów szkoły podstawowej – 22 uczniów. Można powiedzieć, że szkoła, 
która swoimi korzeniami sięga czasów, kiedy Polska była pod zaborami, teraz 
w wolnej Polsce może cieszyć się i darzyć tym wszystkim, co jest ważne dla 
człowieka – zdobywaniem wiedzy i kształtowaniem charakterów młodych ludzi 
w czasach współczesnych. 

Pragnę w tym wyjątkowym dniu powitać bardzo serdecznie Jego Ekscelen-
cję ks. bp. Bronisława Dembowskiego, prosząc jednocześnie Księdza Biskupa 
o sprawowanie Mszy św. w intencji wszystkich Absolwentów: dla żywych 
prosząc o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, dla zmarłych o dar życia 
wiecznego i radość przebywania z Panem Bogiem. Pragnę powitać bardzo 
serdecznie wszystkich Absolwentów tego, jak często mówimy, przedwojennego 
Długosza i tego powojennego, i tych współczesnych naszych Absolwentów. 
Cieszę się bardzo, że przyjęliście Państwo to zaproszenie, że przybyliście do 
tej katedry na Zjazd Absolwentów. Dla wielu z Was przybycie tu z pewnością 
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wiązało się z ogromnym trudem i wysiłkiem, tym bardziej serdecznie Państwa 
witam. Bardzo dziękuję za tę wspólną modlitwę i obecność. Proszę wszystkich 
tutaj obecnych, abyśmy Bogu złożyli dziękczynienie za to, że pozwolił nam 
w swoim życiu przeżyć przygodę ze Szkołą Długosza. 

Biskup Stanisław Zdzitowiecki, który przez wiele lat starał się, aby Szkoła 
Długosza mogła zaistnieć, dopiero u końca swojej pasterskiej posługi mógł 
cieszyć się jej funkcjonowaniem; wcześniej uczynił to, zakładając Niższe Se-
minarium Duchowne. Katedra otoczona była szkołami katolickimi, dlatego że 
niemal z każdej strony stojące budynki to były szkoły. Najstarsza szkoła, która 
za trzy lata będzie obchodzić swój wspaniały jubileusz 450-lecia od swojego 
powstania, to Wyższe Seminarium Duchowne. Obok znajdowała się siedziba 
Szkoły Długosza, bo w Pałacu Biskupim, a kiedy Dom Biskupa został spalony 
w czasie najazdu bolszewików, na czas budowy szkoły trzeba było szukać gma-
chu i również wokół katedry znajdowała się szkoła prowadzona przez siostry 
Urszulanki, gdzie przez jakiś czas działała szkoła Długosza. Dzisiaj historia 
i mapa Włocławka wygląda nieco inaczej, ale niezmiennie szkoła i edukacja 
jest bardzo ważnym elementem w życiu każdego człowieka; trudno sobie 
wyobrazić, aby można było w życiu cokolwiek osiągnąć, nie sięgając do tego, 
co jest u podstaw życia człowieka, a więc jego wykształcenie i kształtowanie 
charakteru.

Dziękując Bogu za to, że pozwolił spotkać w życiu wspaniałych nauczycieli, 
wspaniałych uczniów, pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. Jeszcze raz 
wszystkich bardzo serdecznie witam i proszę o modlitwę w intencji żyjących 
i zmarłych Absolwentów. 

* * *

ks. bp Bronisław Dembowski

Homilia wygłoszona podczas Mszy św. z okazji 
Zjazdu Absolwentów Szkoły Długosza

Umiłowani w Chrystusie Panu,
Ta dzisiejsza nasza uroczystość, w której biorę udział, przypomina mi moją 

szkołę. Przed wojną skończyłem 5 klasę szkoły powszechnej, w czasie wojny 
uczęszczałem na tajne kursy w szkole podziemnej, bo Polska była okupowana 
przez Niemców hitlerowskich. Bogu dziękuję za moich nauczycieli, którzy 
dosłownie z narażeniem swojego życia nas uczyli. Polecam Bogu moich ko-
legów i koleżanki jak również siebie samego, bo myśmy z narażeniem życia 
uczęszczali na komplety gimnazjalne. Udało mi się czwartą klasę gimnazjalną 
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ukończyć w czerwcu 1944 r. Potem wybuchło powstanie warszawskie, ja 
byłem na wsi i zresztą od 15 sierpnia do 4 listopada 1944 r. wędrowałem po 
lasach w okolicach Opoczna w kompanii Armii Krajowej 72 Pułku Piechoty 
Ziemi Radomskiej.

Kiedy wojna się skończyła, pojechałem do Mościc koło Tarnowa, bo moja 
matka chrzestna, stryjenka, jednocześnie dyrektorka gimnazjum, wypędzona 
z Warszawy tam założyła szkołę dzięki proboszczowi w Mościcach – Stani-
sławowi Indykowi. Tam udało mi się po kursach semestralnych zdać maturę 
w 1946 r. Bogu dziękuję za swoich nauczycieli, kolegów i koleżanki, których 
imion i nazwisk nie pamiętam. A moje życie było takie, że moi rodzice często 
zmieniali miejsce pracy i dlatego Warszawskie Seminarium Duchowne było 
jedenastą szkołą w moim życiu.

Usłyszeliśmy dzisiaj słowa z Księgi Koheleta: „Ciesz się młodzieńcze w mło-
dości swojej, a serce twoje niech się rozwesela za dni młodości twojej”. Tak 
ciesz się młodzieńcze płci męskiej i płci żeńskiej w młodości swojej, a serce 
twoje niech się rozwesela za dni młodości twojej. Ale pamiętaj, że życie niesie 
ze sobą wielkie trudności, a jednocześnie niekiedy cenimy za bardzo wartości 
doczesne, a o nich w dzisiejszym czytaniu Kohelet powiedział: „Marność nad 
marnościami, wszystko marność”. Ważne jest to, co doprowadzi w prawdzie do 
Boga. Jezus Chrystus zapowiada dzisiaj swoją mękę. Bóg stał się człowiekiem. 
Bóg, który mógł wszystko, wybrał dla siebie życie trudne, ubogie i wreszcie 
zakończone straszliwą śmiercią na krzyżu.

W dzisiejszej Ewangelii wg św. Łukasza Jezus powiedział do swoich 
uczniów: „Weźcie wy sobie do serca właśnie te słowa: Syn Człowieczy będzie 
wydany w ręce ludzi”. Ale oni nie zrozumieli tego powiedzenia. A bali się go 
zapytać, co to znaczy. A my wiemy i oni też się dowiedzieli w bolesny sposób, 
co znaczyły te słowa Jezusa, który został skazany na śmierć krzyżową. Umarł 
na krzyżu i kiedy w kościele patrzymy na krucyfiks, to trzeba żebyśmy sobie 
przypominali... 

Wszechmogący Bóg, kiedy stał się człowiekiem, mógł wybrać dla siebie 
wszystko, ale on wybrał życie człowieka ubogiego i do tego skazanego niespra-
wiedliwie na okrutną śmierć krzyżową. A my dzisiaj wiemy, że Jezus Chrystus 
trzeciego dnia zmartwychwstał i przyszedł do swoich uczniów, pokazał swoje 
rany, aby oni wiedzieli, że Bóg tak nas ludzi kocha, że sam stał się człowie-
kiem. Przyjął życie bardzo trudne, w ubogiej rodzinie i wreszcie zakończone 
śmiercią krzyżową. 

Jaki my z tego wniosek wyciągniemy – św. Łukasz w dzisiejszej Ewangelii 
przekazuje nam słowa Jezusa Chrystusa „Weźcie wy sobie dobrze do serca 
te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”. Bóg stał się 
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człowiekiem i przyjął śmierć na krzyżu za nas i kiedy patrzymy na krucyfiks, 
to wtedy wspominamy miłość Boga, który do końca nas umiłował i za to 
poniósł śmierć na krzyżu. Niech będzie Bóg uwielbiony, prośmy Boga w tej 
dzisiejszej Mszy św., dziękując za to, że ukończyliście Szkołę im. Jana Dłu-
gosza, abyście starali się kształtować swoje życie wg Bożego prawa, prawa 
miłości Boga ponad wszystko, a bliźniego jak siebie samego. Niech Wam Bóg 
błogosławi. Amen.

* * *

Podziękowanie ks. dr. Jacka Kędzierskiego na zakończenie Mszy św.:

Pragnę podziękować Księdzu Biskupowi Bronisławowi Dembowskiemu za 
sprawowaną Mszę św. i wygłoszone do nas Słowo Boże. Pragę równie serdecznie 
podziękować Księdzu Biskupowi za to, że w roku 2000, a więc kiedy przeżywa-
liśmy jubileusz chrześcijaństwa, Ksiądz Biskup podjął decyzję, aby reaktywować 
Szkołę Długosza. Dziękuję Księdzu Biskupowi za to, czego dokonał dla Szkoły, 
bo dzięki tej decyzji możemy dziś świętować 100. rocznicę od jej założenia. 

Pragnę również wspomnieć o tych wszystkich, którzy swoimi wysiłkami 
spowodowali, aby ta szkoła powstała. Symbolem tego człowieka, który był 
bardzo zdeterminowany i bardzo pragnął, aby szkoła była reaktywowana, był 
bp Roman Andrzejewski. Dlatego pragnę bardzo serdecznie i jemu podzię-
kować za wszelki wysiłek, jaki włożył w reaktywację tej szkoły. Ale mam też 
świadomość, że bardzo wielu Absolwentów tego przedwojennego Długosza 
swoją troską i determinacją spowodowało, że ta szkoła może obchodzić swoją 
uroczystość jubileuszową. Dlatego Absolwentom bardzo dziękuję za życzliwość, 
za listy, za różne działania, o których najlepiej wie i wspomniałby śp. bp Roman 
Andrzejewski. Ja, jako dyrektor szkoły, miałem i mam wgląd do tych pięknych 
listów, które wielu Absolwentów zostawiło, chcąc aby działalność tej szkoły 
była wznowiona.

Dlatego podczas tej Mszy św. pamiętałem w swoich modlitwach o tych, 
którzy fizycznie nie mogli tu być, ale jestem pewien, że ich duch tu w tej ka-
tedrze jest obecny i cieszą się z tej naszej uroczystości, spoglądając już z bram 
wieczności.

Tym wszystkim, którzy przyczynili się do reaktywacji tej Szkoły Długosza 
bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim obecnym Absolwentom dziękuję za 
modlitwę, za obecność i proszę pokornie o wzięcie udziału w kolejnych czę-
ściach naszego spotkania. Księdza Biskupa proszę o udzielenie nam Bożego 
błogosławieństwa.
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Występują: Patryk Wiliński, Klaudia Bielecka, Ewa Budzińska, Monika Typiak, Emilia Łukaszczyk, 
Jeremi Lewandowski

Pamiątkowy medal otrzymuje z rąk ks. dyrektora Jacka Kędzierskiego p. Henryk Miziołek
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Pamiątkowy medal z rąk ks. dyrektora Jacka Kędzierskiego otrzymuje ks. prał. Kazimierz Tartanus

Pamiątkowy medal otrzymuje p. mgr inż. Bohdan Markowski
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Swój pobyt w „Długoszu” wspomina wzruszony p. Jan Olszewski, który specjalnie na Zjazd Absolwentów 
przyjechał z Francji

Podczas odsłonięcia Galerii Wybitnych Absolwentów: p. Jan Olszewski, ks. Kazimierz Tartanus, ks. bp Bronisław 
Dembowski, ks. dyrektor Jacek Kędzierski i p. wicedyrektor Sławomira Lewandowska
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P. Paulina Dalak, p. Luiza Pyla, p. Paulina Radziszewska oraz p. Angelika Modrzejewska – nie tak dawne 
absolwentki

Z artystami po koncercie: ks. dyrektor Jacek Kędzierski, p. Janusz Tylman, ks. bp Bronisław Dembowski, 
p. Tadeusz Wycichowski, p. Jan Olszewski, p. Joanna Stefańska-Matraszek, p. Robert Szpręgiel, p. Sławomira 
Lewandowska oraz pp. Magdalena i Michał Majchrzakowie
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ks. Jacek Kędzierski

Śp. Ksiądz Prałat Kazimierz Tartanus – 
Absolwent Szkoły Długosza

Homilia wygłoszona podczas Mszy św. pogrzebowej 
w parafii Bełchów (diec. łowicka) 29 lipca 2017 r. 

Delicta juventutis meae, et ignorantias meas ne memineris. 
Secundum misericordiam tuam memento mei tu: 

propter bonitatem tuam, Domine (Ps 25, 7).
Nie wspominaj grzechów mej młodości (ani moich przewinień), 

ale o mnie pamiętaj w Twojej łaskawości
ze względu na dobroć Twą, Panie (Ps 25, 7).

Ekscelencje, Księża Biskupi: Stanisławie Gębicki z diecezji włocławskiej 
i Wojciechu Osial z diecezji łowickiej;

Droga Rodzino Księdza Prałata Kazimierza pogrążona w żałobie i smutku;
Czcigodni Kapłani i Siostry Zakonne;
Umiłowani Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie Panu, Zmartwychwstałym! 

W dniu 25 lipca 2017 roku, we wczesnych godzinach popołudniowych, 
w Ciechocinku, w 89. roku życia i 64. roku kapłaństwa odszedł do 

Domu Ojca, który jest w niebie, Ksiądz Prałat Kazimierz Tartanus!
„Zdaję sobie w pełni sprawę – napisał w testamencie Ksiądz Prałat – że 

dzień mojego życia nachylił się ku wieczorowi i coraz szybciej zbliżam się do 
końca życia na tej ziemi i powrotu do Ojca, który jest w niebie.” Dalej zapisał: 
„Na początku wyrażam moją głęboką wdzięczność Panu Bogu za wszystko, 
czym mnie obdarzył i to hojnie, szczególnie za łaskę kapłaństwa. Jednocześnie 
przepraszam i żałuję mocno, że z otrzymanych darów nie korzystałem zawsze 
należycie, przez co nie dałem z siebie tyle, ile dać mogłem w swojej pracy, 
zwłaszcza na niwie kapłańskiej”.

Ci z nas, którzy znali Księdza Prałata (choćby kilka lat) dobrze wiedzą, że 
w słowach tych widać niezwykłą skromność, bowiem jego długim życiem, zami-
łowaniem do wiedzy prawniczej, doświadczeniem duszpasterskim oraz ukocha-
niem języka łacińskiego można by było obdarować niejedno życie kapłańskie!

W liturgii Mszy Świętej pogrzebowej mogliśmy usłyszeć ulubione i często 
cytowane z pamięci przez Księdza Prałata słowa: „Nikt z nas nie żyje dla sie-
bie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli 
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zaś umieramy, umieramy dla Pana. [...] Wszyscy przecież staniemy przed 
trybunałem Boga. [...] Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu” 
(Rz 14, 7–12). „Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny” (Mt 25, 13). 
Fragment Ewangelii według św. Mateusza natomiast przywołał nam obraz 
dziesięciu panien – pięciu roztropnych i pięciu nierozsądnych – nawet dobit-
niej przemawia do nas poprzednie tłumaczenie tej przypowieści nazywające 
owe panny mądrymi i głupimi. A Ksiądz Prałat Kazimierz powtarzał często, że 
zarówno mądrość, jak i głupota w jednakowym stopniu dotykają duchownych 
i świeckich, niezależnie od płci i stanu. W życiu trzeba więc odrzucać głupotę, 
a wybierać mądrość. Bo mądrość, a wraz z nią ufność wobec Boga, nie ogranicza 
się do wymiaru doczesności, lecz otwiera nas ku wieczności.

Przed trzema laty, w roku 2014, w tej parafii pw. św. Macieja Apostoła 
w Bełchowie, dzięki zaproszeniu i życzliwości ks. dr. Pawła Staniszewskiego 
– proboszcza, Ksiądz Prałat Kazimierz Tartanus, obchodząc 60-lecie święceń 
kapłańskich (20 VI 1954 – 20 VI 2014), na okolicznościowym obrazku wypisał 
słowa dziękczynno-błagalnego Te Deum...:
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„Panu Bogu, który uczynił mi wielkie rzeczy, ludziom za modlitwy i pomoc 
w drodze” oraz błagalne prośby wyrażone słowami psalmisty Pańskiego: „Nie 
pamiętaj mi, Panie, grzechów i win. Pamiętaj o mnie w swoim miłosierdziu”.

Ksiądz Prałat Kazimierz Tartanus urodził się 25 listopada 1928 roku w Mo-
kra-Lewa, w parafii Skierniewice, woj. łódzkim, w archidiecezji warszawskiej. 
Lata dziecięce i młodzieńcze spędził w tej parafii – w Bełchowie. Ksiądz Pra-
łat Kazimierz pragnął spocząć w grobie, w którym spoczywają jego Rodzice, 
których zbyt wcześnie utracił: mając 15 lat tatę Aleksandra (zm. w 1943 r.), 
a wieku 21 lat mamę Józefę (zm. w 1949 r.). 

Jest dla mnie wielkim zaszczytem i wyróżnieniem, że podczas uroczystości 
60-lecia święceń kapłańskich i dzisiaj podczas Mszy Świętej pogrzebowej mogę 
wygłosić okolicznościowe słowo wdzięczności wobec Księdza Prałata. Poznałem 
ks. Kazimierza Tartanusa w roku 1983, kiedy objął posługę proboszcza w mojej 
rodzinnej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku, którą pełnił do 
czasu przejścia na emeryturę w roku 2003. Mogę powiedzieć, że znałem Księdza 
Prałata 34 lata: 20 lat jako proboszcza i 14 lat jako księdza przebywającego na 
emeryturze! Miałem wiele okazji, by rozmawiać, pytać, słuchać i przyglądać 
się życiu śp. ks. Kazimierza Tartanusa.

Przed wielu laty zapytałem Księdza Prałata, jak to się stało, że pochodząc 
z okolic Skierniewic i Łowicza, z ówczesnej archidiecezji warszawskiej, podjął 
decyzję, aby być kapłanem w diecezji włocławskiej. Byłem ciekaw również, 
skąd Ksiądz Prałat dowiedział się o szkole Długosza i dlaczego, mając 18 lat, 
zdecydował się na naukę we Włocławku. 

Ksiądz Prałat Kazimierz odpowiedział wówczas tak: „Wiadomość o „Dłu-
goszu” i Niższym Seminarium Duchownym (a marzyłem o kapłaństwie już 
w wieku 10–11 lat) dotarła do mnie od dwóch kapłanów diecezji włocław-
skiej: ks. Stefana Martuzalskiego i ks. Stanisława Tywonka. W czasie okupacji 
niemieckiej przebywali oni w Łowiczu i przyjeżdżali do parafii, w której się 
wychowywałem. I oni, mówiąc mi o Włocławku, o seminarium duchownym, 
zachęcali, abym po wojnie podjął naukę w „Długoszu”. Oni także obiecali 
okazać mi wszelką pomoc. Tak też się stało. Po zakończeniu wojny przyjecha-
łem do Włocławka i wstąpiłem do Niższego Seminarium Duchownego (NSD). 
Jego siedziba znajdowała się w gmachu św. Piusa X. Po wojnie nie stać było 
diecezji na utrzymanie dwóch budynków, dlatego reaktywowano liceum Dłu-
gosza. Chłopcy myślący o kapłaństwie mieszkali przy ul. Seminaryjnej, a na 
lekcje chodziliśmy do „Długosza”. Inaczej mówiąc, NSD to był nasz jak gdyby 
internat. Przy „Długoszu” oczywiście też był internat, ale tylko dla świeckich”.

Dopytywałem Księdza Prałata, które z wydarzeń w „Długoszu” z lat 1946–
1949 utkwiło najbardziej w jego pamięci. Odpowiedział, że była to każda wizyta 
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ks. bp. Karola Mieczysława Radońskiego. Równie wielkim wydarzeniem był 
przyjazd do Włocławka i wizyta w „Długoszu” kard. Bernarda Griffina z Londy-
nu. „Był to rok 1947 albo 1948, nie pamiętam dokładnie. Muszę się pochwalić, 
że podczas powitania w auli naszej szkoły deklamowałem po łacinie fragment 
wiersza autorstwa naszego profesora ks. Jana Oświecińskiego” – wspominał.

Jako dyrektor Szkoły Długosza byłem ciekaw, co Ksiądz Prałat zawdzięcza 
tamtemu powojennemu „Długoszowi”. Usłyszałem wówczas słowa: „Przede 
wszystkim to, że mogłem się uczyć w bardzo dobrej szkole, gdzie panowała 
rodzinna atmosfera, czego zazdrościli nam koledzy i koleżanki z innych szkół. 
Nigdy nie żałowałem, że wybrałem tę szkołę”.

Kazimierz Tartanus, jako młody absolwent szkoły katolickiej „Długosza”, 
wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, otrzymując świę-
cenia kapłańskie 20 czerwca 1954 roku. Młody, zdolny kapłan został jednocześnie 
skierowany do pracy duszpasterskiej jako wikariusz do parafii Wniebowzięcia 
NMP w Zduńskiej Woli oraz najpierw na zaoczne, a po roku na stacjonarne studia 
na Wydziale Prawa Kanonicznego w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. 
Po ich ukończeniu, od roku 1957, pełnił gorliwą posługę w diecezji włocławskiej: 
najpierw jako wikariusz w parafiach w Koninie oraz we Włocławku, a następnie, 
od roku 1958, jako pracownik kurii diecezjalnej, rozpoczynając od pracy notariu-
sza, a kończąc na funkcji kanclerza, będąc najbliższym i najbardziej zaufanym, 
lojalnym i oddanym współpracownikiem ówczesnego Biskupa Ordynariusza 
Antoniego Pawłowskiego, o którym pamiętał przez wszystkie lata swojego ży-
cia. Widzialnym znakiem pamięci o bp. Antonim Pawłowskim był jego portret 
zawieszony w pokoju Księdza Prałata. Dla młodego Księdza Kazimierza nagła 
śmierć bp. Antoniego Pawłowskiego, który odważnie powierzył mu wiele odpo-
wiedzialnych zadań i obdarzył wieloma godnościami kościelnymi, musiała być 
ogromnym bólem i przerwaniem wielu osobistych marzeń i nadziei. 

Jednak mądrość i doświadczenie Księdza Prałata Kazimierza Tartanusa były 
wykorzystane również przez kolejnych biskupów włocławskich: bp. Jana Zarę-
bę, bp. Henryka Muszyńskiego, bp. Romana Andrzejewskiego (administratora 
diecezji), bp. Bronisława Dembowskiego oraz obecnego biskupa włocławskiego 
Wiesława Alojzego Meringa.

Kiedyś zapytałem Księdza Prałata, która z trzech parafii: Tłokinia (1968–
1972), Kłodawa (1972–1983) czy Turek (1983–2003) – gdzie pełnił posługę 
duszpasterską proboszcza – przyniosła mu najwięcej satysfakcji i do której 
z nich najczęściej wraca myślami? Ksiądz Kazimierz bez wahania, stanowczo 
i jednoznacznie odpowiedział, że do każdej z nich wraca myślami, marzeniami 
i wciąż modli się za swoich dawnych parafian. Zrozumiałem, że posługa w każ-
dej z tych parafii była dla Księdza Prałata wyjątkowa, jedyna i niepowtarzalna.
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Ksiądz Prałat Kazimierz Tartanus dla swoich parafian był wyjątkowym, 
jedynym i niepowtarzalnym proboszczem! A jak my zapamiętamy Księdza Pra-
łata? Dla mnie był i pozostanie mądrym i pobożnym kapłanem oraz życzliwym, 
gościnnym człowiekiem! Mam nadzieję, że wielu z nas, zwłaszcza ci, którzy 
mogli bliżej poznać Księdza Prałata, podobnie go zapamiętają. Był gościnny dla 
wszystkich swoich parafian: kościół otwarty był cały dzień, a przyjeżdżających 
pielgrzymów i turystów oprowadzał osobiście. Kiedy zapraszał do siebie na ple-
banię, można było zauważyć z korytarza, że wszystkie drzwi do pokojów były 
szeroko otwarte, a gospodarz zapraszał do stołu, proponując herbatę lub kawę! 
Alumni seminarium zawsze byli zapraszani na wspólne śniadanie z Księdzem 
Proboszczem. Tak, Ksiądz Prałat był niezwykle gościnny. Lubił dzielić się także 
swoją mądrością i wiedzą, często cytował łacińskie sentencje, zwłaszcza Horacego: 
Sapere aude – „Odważ się być mądrym”; Non omnis moria – „Nie wszystek umrę”; 
Nil desperandum – „Nie trzeba tracić nadziei”. Mądrość czerpał z codziennej lek-
tury książek i czasopism oraz uważnego słuchania drugiego człowieka. Często 
widziałem Księdza Prałata zatopionego w modlitwie, odmawiającego brewiarz.

Kiedy kilka dni temu podzieliłem się smutną informacją o śmierci Księdza 
Prałata, usłyszałem od o. Władysława – Misjonarza Świętej Rodziny, że każ-
dego miesiąca przystępował do spowiedzi, sakramentu pojednania i pokuty. 

Dzisiaj, kiedy żegnamy naszego drogiego Księdza Prałata, chciałbym z po-
trzeby serca publicznie podziękować – w imieniu swoim, ale mam nadzieję, że 
również w imieniu wszystkich alumnów, seminarzystów parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Turku. Dziękuję, dziękujemy Księdzu Proboszczowi za 
okazaną pomoc materialną, gdyż w latach naszych studiów za wszystkich semi-
narzystów opłacał czesne, a było nas wielu! Dziękujemy za stawiane wymagania 
oraz za cenne uwagi i spostrzeżenia, które zapamiętaliśmy na resztę życia. 

Na zakończenie chciałbym przywołać ostatnie zdania z testamentu Księdza 
Prałata Kazimierza Tartanusa: „Przepraszam najmocniej wszystkich i każdego, 
którym sprawiłem ból, przykrość, jeżeli byłem nieuprzejmy, nie okazałem po-
mocy, dałem zgorszenie, nie zająłem należytej postawy itp. Żegnam wszystkich 
bardzo serdecznie. Za wszystko niedobre przepraszam. Modlitwom waszym się 
polecam. Zostańcie z Bogiem i głośno wołam do wszystkich: do widzenia, do 
zobaczenia (ale z życzeniem po najdłuższych dla Was latach) w Domu naszego 
Ojca, który jest w niebie!!! Wszechmogący Boże, nieskończenie dobry, przyjmij 
moje dziękczynienie, przebłaganie, prośby i otwórz moje serce na światło Du-
cha Świętego, abym mógł dalej wiernie służyć Kościołowi oraz miłować Ciebie 
teraz i wieczności. Prowadź mnie” (27 X 2006).
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Katarzyna Zarzecka

Poświęcenie krzyża i ikony 
Matki Bożej Częstochowskiej 

– Patronki Szkolnictwa Katolickiego
12 października 2016

Szkoła podstawowa i przedszkole w darze od Rady Szkół Katolickich 
otrzymały obraz z wizerunkiem Czarnej Madonny. 12 październi-

ka 2016 r. JE ks. bp Wiesław Alojzy Mering poświęcił krzyż i ikonę Matki Bożej 
Częstochowskiej – Patronki Szkolnictwa Katolickiego. Obraz został uroczyście 
zawieszony w holu łączącym przedszkole i szkołę podstawową. Ksiądz Biskup 
odczytał „Akt Zawierzenia Szkolnictwa Katolickiego Matce Bożej”, która w paź-
dzierniku jest szczególnie czczona w modlitwie różańcowej. Uczniowie szkoły 
podstawowej z wdzięcznością zaśpiewali Apel Jasnogórski, który w prostych 
słowach oddaje zadania chrześcijanina i Polaka: „Jestem, pamiętam, czuwam”.

Ks. bp Wiesław Mering w obecności zebranych Gości 
poświęcił krzyż i ikonę Matki Bożej Częstochowskiej

Zawieszenie krzyża – p. wicedyrektor Katarzyna 
Zarzecka

* * *

AKT ZAWIERZENIA SZKOLNICTWA KATOLICKIEGO 
MATCE BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Maryjo, Matko Chrystusa Nauczyciela, Matko i Patronko szkolnictwa katolickiego 
w Polsce, wpatrzeni w Twoje zatroskane Oblicze przynosimy Ci, Matko w darze odra-
dzające się w naszej Ojczyźnie szkolnictwo katolickie i zawierzamy je Twojemu Sercu.

Dziękujemy Ci, Matko i Królowo, za dotychczasową opiekę i pod Twoją obronę 
uciekamy się – niezawodna Nauczycielko i Wychowawczyni.
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Pod Twoją macierzyńską opiekę oddajemy młodzież i dzieci – naszych uczniów, 
rodziców, nauczycieli i kierujących szkołami.

Prosimy Cię, Matko, aby każda szkoła katolicka była wspólnotą, w której uczeń 
i nauczyciel wzrasta do pełni człowieczeństwa na wzór Chrystusa.

Zawierzając się Twojemu Sercu, prosimy, bądź obecna w naszych szkołach, ucz 
nas Chrystusa, aby środowiska szkół były przepojone wiarą, miłością i nadzieją, 
którą tylko Jezus dać może.

Matko stojąca pod Krzyżem Jezusa, pomóż nam – nauczycielom, wychowawcom 
i rodzicom – stać pod Krzyżem razem z Tobą, abyśmy wpatrzeni w miłość Chrystusa 
Odkupiciela i Twoją, Maryjo, dawali dzieciom i młodzieży słowem i przykładem 
Chrystusa – Źródło życia i nadziei.

Oddajemy się, Matko, do Twojej dyspozycji dla dzieła nowej ewangelizacji 
poprzez szkołę katolicką. Posługuj się nami i prowadź nas. Amen.

 

Aleksandra Ujazdowska

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej 
szkoły podstawowej

13 października 2016

„Przyrzekamy!
Starać się być dobrymi i uczciwymi.
Bronić honoru i dobrego imienia Szkoły.
Szanować swoich nauczycieli, przełożonych i rodziców.
Kochać swoją Ojczyznę”. 

Tymi słowami 13 października 2016 r. najmłodsi długoszacy klasy pierwszej 
złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar naszej szkoły.

Na początku uroczystości uczniowie klasy pierwszej i klas czwartych zaprezen-
towali program artystyczny, który przygotowali z p. Wiolettą Piasecką i p. Alek-
sandrą Ujazdowską. Mimo dużej tremy dzieci zaprezentowały się znakomicie.

Ślubowaniu towarzyszy uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na uczniów, 
którego dokonała p. wicedyrektor Katarzyna Zarzecka poprzez uderzenie ramienia 
ucznia wielkim ołówkiem. Dzieci przyjmowały symboliczny gest z przejęciem.

Na zakończenie głos zabrał ks. Jacek Kędzierski – dyrektor ZSK, który 
w przededniu Dnia Nauczyciela, wręczył zasłużonym pedagogom Nagrodę 
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Dyrektora Szkoły. To zaszczytne wyróżnienie otrzymały: p. Wioletta Piasecka, 
p. Ilona Jabłońska oraz p. Gabriela Goszcz. 

Trzeba dodać, że w tym wyjątkowym dniu nowym uczniom towarzyszyli 
rodzice, którzy z dumą obserwowali, jak ich pociechy wstępują w szeregi 
szkolnej braci. 

Wszyscy pierwszoklasiści otrzymali życzenia sukcesów w nauce, jak naj-
lepszych wyników na pierwszym szkolnym świadectwie oraz zapału do nauki 
na cały okres edukacji. 

 

Lidia Wiśniewska

Ślubowanie klas pierwszych 
Dzień Edukacji Narodowej w gimnazjum i liceum

14 października 2016

Dzień 14 października obchodzony jest w każdej szkole jako Dzień Edu-
kacji Narodowej. Dla społeczności Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana 

Długosza jak co roku stanowi wielkie święto również z innego powodu. Trady-

Uczniowie kl. 1 z p. wicedyrektor Katarzyną Zarzecką, ks. dyrektorem Jackiem Kędzierskim i wychowawczynią 
p. Aleksandrą Ujazdowską
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cyjnie młodzież, która pierwszego września po raz pierwszy przekroczyła progi 
naszej szkoły i rozpoczęła naukę w gimnazjum oraz liceum, została uroczyście 
przyjęta w poczet uczniów.

Uczniowie klas pierwszych już na wstępie uroczystości mogli przypomnieć 
sobie, że rok 2016 to w historii Zespołu Szkół Katolickich czas wielkiego 
jubileuszu, bowiem 100 lat temu, w 1916 r., z inicjatywy i dzięki staraniom 
ówczesnego biskupa Stanisława Zdzitowieckiego, rozpoczęła swoją działalność 
włocławska Szkoła im. Jana Długosza. Jej ciekawą choć momentami burzli-
wą historię ujął w strofy pieśni prof. Jerzy Pietrkiewicz – wybitny absolwent 
przedwojennego Długosza. To właśnie on, maturzysta z rocznika 1933/34, 
w 2000 roku, na prośbę bp. Romana Andrzejewskiego, napisał pieśń „Vita 
Nuova” jako hymn naszej szkoły. Hymn, zawsze odśpiewywany z ogromnym 
przejęciem, wybrzmiał szczególnie uroczyście, bowiem ślubowanie pierwszo-
klasistów przypadło w czasie trwania uroczystych obchodów 100-lecia urodzin 
Jerzego Pietrkiewicza – poety i prozaika, tak bardzo związanego z naszą 
szkołą oraz z ziemią dobrzyńską – regionem, z którego wyrósł. 100-lecie 
urodzin autora hymnu wplata się w obchody roku jubileuszu 100-lecia Szkoły 
Długosza, więc ślubowanie uczniów klas pierwszych w tym roku nabrało 
szczególnego wymiaru – oto bowiem, uczniowie, którzy rozpoczęli naukę po 
stu latach od pierwszego dzwonka, jaki zabrzmiał w Szkole Długosza, mieli 

Ślubowanie klas pierwszych gimnazjum i liceum
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zaszczyt jako pierwszy rocznik w kolejnym stuleciu wypowiedzieć słowa 
ROTY ŚLUBOWANIA.

Warto je przypomnieć w roku jubileuszu Szkoły Długosza:

„My, uczniowie Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku,
mając na uwadze wartości tysiącletniej tradycji naszych przodków,
pomni na szczególną historię tej Szkoły,
na odpowiedzialność za Kościół w Ojczyźnie naszej,
uroczyście ślubujemy i przyrzekamy:
– wzorową postawą godnie reprezentować imię swojej szkoły,
– sumienną nauką i pracą służyć prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi,
– z wytrwałością zdobywać wiedzę i systematycznie kształtować swój charakter,
– być zawsze odpowiedzialnym za swoje słowa i czyny,
– pogłębiać wartości chrześcijańskie i według nich żyć,
– służyć Kościołowi, Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi,
by stać się wartościowym człowiekiem, gorliwym uczniem Chrystusa i dobrym 

Polakiem.
Składając to przyrzeczenie, prosimy Ducha Prawdy, by dar mądrości Bożej 

pozwolił nam Ewangelię Chrystusa rzetelnie przyjmować, rozwijać i przekazywać.
Tak nam dopomóż Bóg!”.

Świadkami wypowiadania tych podniosłych słów były osoby, które swoją 
obecnością zaszczyciły naszą uroczystość: ks. dyrektor Jacek Kędzierski, pani 
wicedyrektor gimnazjum Sławomira Lewandowska, pani wicedyrektor liceum 
Urszula Brykalska, pani wicedyrektor szkoły podstawowej Katarzyna Zarzecka, 
pani kierownik internatu Aneta Wąsik, przewodnicząca Rady Rodziców – pani 
Bogna Kopaczewska-Jurewicz. Oczywiście nie zabrakło członków grona peda-
gogicznego oraz przedstawicieli rodziców.

Po części oficjalnej, prowadzonej przez licealistów: Darię Kowalewską 
i Piotra Mroczkowskiego, uczestnicy uroczystości obejrzeli program arty-
styczny poświęcony pamięci Jerzego Pietrkiewicza, na który składały się 
elementy jego biografii, wiersze i fragmenty prozy wzbogacone muzyką 
i tańcem. W montażu wystąpili: Ewa Budzińska, Daria Kowalewska, Krzysztof 
Kamiński i Piotr Mroczkowski (recytacja), Konrad Weber (pianino), Paulina 
Słowińska (flet, taniec), Magdalena Frąckiewicz (skrzypce) oraz Emilia Łu-
kaszczyk (śpiew).

Za przygotowanie uroczystości ślubowania byli odpowiedzialni: p. Katarzyna 
Kwiatkowska, p. Konrad Trokowski i p. Lidia Wiśniewska.
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Katarzyna Zarzecka

„Fotografia stulecia”
26 października 2016

Najważniejsze wydarzenia w życiu od przeszło stu lat ludzie zapisują 
nie tylko w pamięci, ale też przy pomocy fotografii. Zrobienie dobrego 

zdjęcia wymaga porządnego sprzętu, ale przede wszystkim dobrej ręki wytraw-
nego fotografa, który potrafi uchwycić to, co nieuchwytne, nawet mały gest 
czy znaczący uśmiech. 

W przypadku zdjęcia, które dziś zostało wykonane z okazji stulecia szkoły, 
umiejętności opisane powyżej – nie wystarczą. W dniu dzisiejszym cała spo-
łeczność ZSK zgromadziła się przed gmachem przy ul. Łęgskiej 26. Wykonanie 
profesojnalnej fotografii ponad 800 osób, to wyzwanie tylko dla prawdzi-
wych pasjonatów. Przedsięwzięcie zostało przygotowywane z tygodniowym 
wyprzedzeniem. Powołano zespół na czele z p. Agatą Nawrocką i p. Rafałem 
Kurzępą, który miał opracować rozmieszczenie poszczególnych klas oraz 
kadry pedagogicznej. Ponieważ organem prowadzącym szkołę jest diecezja 
włocławska, ks. dyr. Jacek Kędzierski wystosował zaproszenie do księży 
biskupów: JE bp. Wiesława Alojzego Meringa, JE bp. Stanisława Gębickie-
go, JE bp. Bronisława Dembowskiego oraz diecezjalnego ekonoma ks. prał. 
Lesława Witczaka. Dokładnie ustalano wszystkie szczegóły, np. kolejność 
wychodzenia młodzieży z budynku, rozmieszczenie sztandarów wraz z pocz-
tami sztandarowymi, ustawienia poszczególnych klas. Dodatkową trudnością 
było dołączenie do zdjęcia najmłodszych długoszaków ze szkoły podstawowej 
z ul. Wojska Polskiego, którzy na Łęgską przyszli piechotą, oraz przedszko-
laków (tu zdecydowano, że dla sprawnego przemieszczenia się podjadą pod 
gmach wynajętym autokarem). 

Zamówiono najlepszego fotografa oraz profesjonalistę z dronem, aby zro-
bił zdjęcie z lotu ptaka; wynajęto dźwig, aby wykonać zdjęcie z odpowiedniej 
wysokości. 

Kierownik gospodarczy szkoły podstawowej p. Grzegorz Siedlaczek kierował 
ruchem, aby zapewnić bezpieczeństwo zgromadzonym na ulicy. Jak widać ze 
wszystkim sobie poradziliśmy, chociaż padało cały tydzień i nasze przedsięwzię-
cie stało pod znakiem zapytania. Nawet dzień wcześniej zespół organizatorów 
nie mógł uzgadniać ostatnich szczegółów przed szkołą, bo deszcz na to nie 
pozwalał. Dzieci wymodliły nam pogodę, od samego rana wyszło słońce! Kto 
nie wierzy, niech poprosi dzieci o modlitwę, a sam doświadczy! 
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Widać, że Pan Bóg, który jest światłem, jest też największym Artystą i lubi 
malować przy pomocy światła. Słowo fotografia z greckiego: φως, phōs, D. phōtós 
– światło; gráphō – piszę, graphein – rysować – oznacza więc nic innego, jak 
rysowanie za pomocą światła. 

Z dumą możemy zaprezentować „fotografię stulecia”, do której pozowały 
884 osoby wchodzące w skład Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza 
we Włocławku. Okazją do tego wyjątkowego zdjęcia jest obchodzone w tym 
roku stulecie szkoły, którą założył ks. bp Stanisław Zdzitowiecki w 1916 roku.

Szkoła przetrwała wiele ciężkich momentów historii, ale jak widać po latach, 
każda trudność stała się szansą do jeszcze piękniejszego wzrostu. Reaktywo-
wana w roku 2000, zaledwie w kilka lat zyskała dawną świetność. Za sprawą 
dyrektora ks. Jacka Kędzierskiego nastąpił jej rozwój, gruntownie odremon-
towano zniszczony budynek, dobudowaną drugą salę gimnastyczną, a dzięki 
decyzji ks. bp. Wiesława Meringa otworzono w 2013 r. szkołę podstawową. Nie 
zdążyły minąć trzy lata, a zespół edukacyjny Długosza dopełniło przedszkole.

Wszyscy wiedzą, że szkoła to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. Każda 
z placówek, wchodzących w skład ZSK, może pochwalić się swymi uczniami. 
Obecnie w liceum uczy się 243 uczniów, w gimnazjum 359, w szkole podstawowej 
196, a 53 najmłodszych uczęszcza do przedszkola. Do imponującej liczby uczniów 
851 dołącza 85 nauczycieli i wychowawców i wraz z dwudziestoosobową kadrą 
administracyjną stanowimy ponad dziewięćsetosobową wspólnotę (956 osób).

My, świętujący jubileusz 100-lecia szkoły, kolejnej takiej fotografii nie do-
czekamy. Za sto lat będziemy już patrzeć na naszą szkołę z nieba...

Autorami fotografii są: p. Andrzej Czerwiński, p. Krzysztof Jabłoński, 
p. Krzysztof Kwapiński (zdjęcia z drona).

 

Sławomira Lewandowska

Zakończenie Roku Jubileuszowego Długosza
Odsłonięcie portretu Księdza Jana Długosza w Dzień Patrona

1 grudnia 2016

Podobnie jak niosący szafę bohaterowie filmu Romana Polańskiego, nie-
małe zainteresowanie wzbudził wśród włocławian dziwny orszak. Już 

16 listopada ulicami: Złotą, Miedzianą, Targową, Stodólną, Związków Zawodo-
wych i Łęgską przywędrował do naszej szkoły, niesiony z uwagą przez p. Jerzego 
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Koralewskiego i p. Artura Dorobiałę, portret Księdza Jana Długosza. Obraz, 
namalowany przez toruńskiego artystę malarza pana Piotra Będkowskiego, kil-
ka dni wcześniej został przywieziony z jego pracowni malarskiej w Osięcinach. 
Oczekiwany z utęsknieniem wizerunek Patrona Szkoły, odebrany dziś w Galerii 



219

Wydarzenia szkolne

„Szarobure”, gdzie za sprawą p. Katarzyny Zgoli otrzymał godną złoconą oprawę, 
wreszcie zmierzał do gmachu „Długosza”. Po drodze wiele osób przystawało 
i dopytywało z zainteresowaniem, czyj to portret. Z dumą odpowiadaliśmy, że 
to nasz patron – ks. Jan Długosz. Orszakowi towarzyszył p. Krzysztof Jabłoński, 
który upamiętniał włocławską drogę ks. Jana Długosza do domu.

Uroczyste odsłonięcie portretu Patrona nastąpiło w 601. rocznicę jego 
urodzin – dnia 1 grudnia 2016 r., kiedy to w naszej szkole świętujemy Dzień 
Patrona. O godzinie 9.00 zebrali się w sali gimnastycznej uczniowie klas 
pierwszych i drugich gimnazjum oraz klas starszych (4–6) szkoły podsta-
wowej z wychowawcami i p. wicedyrektor Katarzyną Zarzecką. Przybyła też 
delegacja przedszkolaków z wychowawczyniami i p. wicedyrektor Joanną 
Trawińską. Po odśpiewaniu hymnu Szkoły w obecności Sztandaru p. wicedy-
rektor gimnazjum Sławomira Lewandowska powitała wszystkich obecnych 
i zaprezentowała okazały portret ks. Jana Długosza, który w roku stulecia 
Szkoły zawieszony zostanie w szkolnej auli. Jego autorem jest artysta malarz 
Piotr Będkowski. Portret odtworzony został na podstawie czarno-białych 
fotografii przedwojennego wizerunku, namalowanego przez ówczesnego 
nauczyciela rysunku w Gimnazjum Długosza – Henryka Sokołowskiego. Pod-
czas uroczystości odczytano biogramy artystów malarzy oraz przypomniano, 
nagrodzoną w 600-lecie urodzin Patrona, prezentację multimedialną „Ksiądz 

Występ uczennic klas pierwszych gimnazjum: Gabrysi Borkiewicz, Zosi Zarzeckiej, Marysi Marysi Grzędzickiej, 
Victorii Kijewskiej, Oliwii Kuźniewicz, Izby Bakalarskiej i Magdy Balcerzak
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Jan Długosz i jego czasy” przygotowaną przez Krzysztofa Jerużalskiego i Mar-
cela Dudę. Nadszedł czas na uroczyste zakończenie Roku Jubileuszowego 
Szkoły ogłoszonego w stulecie jej założenia. Ksiądz prałat Jacek Kędzierski 
podsumował wydarzenia tego ważnego Roku i podziękował Komitetowi Orga-
nizacyjnemu Obchodów Stulecia Szkoły za przeprowadzone inicjatywy, które 
wzbogaciły zasoby materialne i duchowe „Długosza”. Gdy dobiegła końca 
część oficjalna uroczystości, salę opuścił poczet sztandarowy ze Sztandarem 
Szkoły, pani wicedyrektor Sławomira Lewandowska – osoba odpowiedzialna 
za przebieg obchodów stulecia – przystąpiła do prezentacji podsumowującej 
Rok Jubileuszowy. Pokazująca w kolejności chronologicznej jubileuszowe 
wydarzenia prezentacja, obfitująca w zdjęcia i komentarz p. wicedyrektor, 
przeplatana była występami uczniów. Utalentowana młodzież Zespołu Szkół 
Katolickich w hołdzie Patronowi śpiewała, tańczyła, a także prezentowała 
swoje prace plastyczne.

Podobną formę miało Święto Patrona dla najstarszych długoszaków o go-
dzinie 13.00. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością autor portretu ks. Jana 
Długosza – p. Piotr Będkowski ze swoją żoną Anną Śledzińską-Będkowską. 
Artysta, w podzięce za namalowanie obrazu, otrzymał od dyrektora szkoły 
ks. dr. Jacka Kędzierskiego Medal upamiętniający 100. rocznicę założenia Szkoły 

Osoby uhonorowane Medalem upamiętniającym 100. rocznicę założenia Szkoły im. ks. Jana Długosza we 
Włocławku: p. Rafał Kurzępa, p. Dariusz Goldewicz, p. wicedyrektor Sławomira Lewandowska, p. Anna 
Śledzińska-Będkowska, autor portretu Patrona Szkoły p. Piotr Będkowski, ks. dyrektor Jacek Kędzierski, 
p. wicedyrektor Urszula Brykalska, p. Magdalena Gutral, p. Aneta Wąsik
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im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Uroczyście i symbolicznie kończąc Rok 
Jubileuszowy Szkoły, Ksiądz Dyrektor wręczył taki Medal wszystkim człon-
kom Komitetu Organizacyjnego Obchodów Stulecia Szkoły: p. wicedyrektor 
Sławomirze Lewandowskiej, p. wicedyrektor Urszuli Brykalskiej, p. kierownik 
internatu Anecie Wąsik, p. Magdalenie Gutral – księgowej ZSK, p. Rafałowi Ku-
rzępie, p. Dariuszowi Goldewiczowi i nieobecnemu ks. Andrzejowi Tomalakowi. 
W imieniu Komitetu p. Sławomira Lewandowska wręczyła pamiątkowy Medal 
ks. dyrektorowi Jackowi Kędzierskiemu. W tej części spotkania, prezentacja 
przypominająca wydarzenia Roku Jubileuszowego, urozmaicona była wystę-
pami uzdolnionej muzycznie, plastycznie i tanecznie młodzieży licealnej oraz 
klas trzecich gimnazjum. 

Słowa uznania i podziękowania należą się wszystkim występującym 
uczniom, a także Krzysztofowi Kamińskiemu i Piotrowi Mroczkowskiemu, 
którzy prowadzili uroczystość oraz dbali o stronę techniczną występów. Należy 
dodać, że do powstania pięknej dekoracji w dużej mierze przyczyniła się p. Bo-
gna Mosakowska – mama gimnazjalisty. Wydarzenie fotografowali p. Kamila 
Kurdubska i p. Krzysztof Jabłoński, a filmował p. Dariusz Goldewicz.

Licealiści: Bogna Nowowiejska, Daria Kowalewska, Krzysztof Kamiński, Karolina Ławska, Alicja Perlińska, 
Piotr Mroczkowski, Natalia Grabkowska, Mirosława Malkus
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To już drugi raz obchodziliśmy Święto Patrona w dniu jego urodzin, 1 grud-
nia, tym razem, uroczyście kończąc Rok Jubileuszowy. Wierzę, że patrzący 
z nieba ks. Jan Długosz jest dumny z osiągnięć Szkoły i talentów jej uczniów.

Wreszcie, po tylu latach, portret ks. Jana Długosza – Patrona naszej szko-
ły – znalazł się na swoim miejscu, w szkole swojego imienia we Włocławku. 
12 grudnia panowie Jerzy Koralewski i Krzysztof Jabłoński pod czujnym okiem 
ks. dyrektora Jacka Kędzierskiego, p. wicedyrektor Sławomiry Lewandowskiej 
i p. pedagog Pauliny Kłonowskiej wymierzyli środek i zawiesili okazały portret 
naszego Patrona w szkolnej auli. To godne miejsce: pomiędzy portretem zało-
życiela Szkoły – księdza biskupa Stanisława Zdzitowieckiego a wizerunkiem 
księdza biskupa Romana Andrzejewskiego – jej odnowiciela.

Odtąd Patron Szkoły będzie swoim łagodnym choć wymagającym okiem 
obserwował nasze uroczystości i lekcje tańca.

OBCHODY 100. ROCZNICY URODZIN 
JERZEGO PIETRKIEWICZA 
AUTORA HYMNU SZKOŁY

Lidia Wiśniewska

Uroczystość nadania bibliotece szkolnej 
imienia Jerzego Pietrkiewicza

6 października 2016

Obchody jubileuszu 100-lecia istnienia Szkoły Długosza 6 października 
zostały ubogacone o kolejną uroczystość. Wiąże się ona z 100. rocznicą 

urodzin Jerzego Pietrkiewicza – wybitnego przedwojennego absolwenta naszej 
szkoły, który zdał maturę w 1934 r. Społeczności Zespołu Szkół Katolickich 
postać prof. Pietrkiewicza jest szczególnie bliska, tym bardziej, że to on jest 
autorem szkolnego hymnu „Vita Nuova”. Ale wspomnienie tego wybitnego 
człowieka – poety, prozaika, badacza literatury oraz tłumacza – jest obchodzo-
ne bardzo uroczyście w całym regionie, trwają bowiem wojewódzkie obchody 
100. rocznicy urodzin Jerzego Pietrkiewicza, których poszczególne punkty 
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odbywają się w różnych miejscowościach. Oficjalne uroczystości, poprzedzone 
złożeniem kwiatów na rodzinnym grobie Pietrkiewiczów w Szpetalu Górnym, 
rozpoczęły się w Centrum Kultury Browar B. Tam też zebrani przedstawiciele 
władz wojewódzkich, miejskich, rodzina i przyjaciele Jerzego Pietrkiewicza, 
a także dyrekcja, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestni-
czyć w programie poświęconym biografii i działalności tego wielkiego twórcy, 
którego losy powiodły na emigrację do Londynu, ale który sercem pozostał 
synem ziemi, z której wyrósł – Fabianek i ziemi dobrzyńskiej, która jest obecna 
w jego twórczości, nawet tej pisanej w języku angielskim.

Uczestnicy uroczystości mogli wysłuchać recytacji poezji Jerzego Pietr-
kiewicza w wykonaniu aktorów Teatru Muzycznego w Toruniu oraz ciekawej 
prelekcji opartej na autobiografii Profesora. Dopełnieniem tych wspomnień był 
film, którego głównym aktorem jest sam Jerzy Pietrkiewicz, który oprowadza 
widzów po miejscach bliskich jego sercu, kiedy odwiedził swoją „małą ojczy-
znę”. Obchody w CK Browar B zakończył program artystyczny w wykonaniu 
uczniów ZSK im. ks. Jana Długosza. Na scenie wystąpili przygotowani przez 
p. Lidię Wiśniewską uczniowie liceum: Ewa Budzińska, Daria Kowalewska, 
Sylwia Kubacka, Magdalena Frąckiewicz, Paulina Słowińska, Piotr Mroczkowski, 
Krzysztof Kamiński i Konrad Weber. Młodzież zaprezentowała montaż słowno-
-muzyczny z elementami tańca, w którym przy dźwiękach muzyki klasycznej 
wybrzmiały fragmenty biografii oraz utworów poetyckich i prozatorskich 
Jerzego Pietrkiewicza. 

Kolejny punkt programu obchodów przeniósł uroczystości do gmachu 
naszej szkoły. Zaproszeni goście przeszli do biblioteki Zespołu Szkół Katolic-
kich im. ks. Jana Długosza, która z okazji 100. rocznicy urodzin wybitnego 
Absolwenta Długosza, otrzymała imię Jerzego Pietrkiewicza. Kulminacyjnym 
momentem tej części uroczystości było odsłonięcie pamiątkowej tablicy po-
święconej osobie wybitnego Długoszaka, poety i pisarza. Moment ten stano-
wił również okazję do wręczenia zaproszonym Gościom okolicznościowych 
Medali ZSK. Otrzymali je: ks. bp Bronisław Dembowski, Członek Zarządu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Aneta Jędrzejewska, Prezydent Miasta 
Włocławek – Marek Wojtkowski, Senator RP – Jan Wyrowiński, Radna Rady 
Miasta Włocławek – Przewodnicząca Komisji Edukacji – Mariola Gawłowska, 
Burmistrz Miasta Skępe – Piotr Wojciechowski, Wójt Gminy Fabianki – Zbigniew 
Słomski, Asystentka Pani Poseł na Sejm RP Joanny Borowiak – p. Małgorzata 
Safandowska, dr hab. Rafał Moczkodan z Instytutu Literatury Polskiej UMK, 
historyk kultury, nauki i sztuki, archiwista UMK – dr hab. Mirosław A. Su-
pruniuk, Wojciech Galicki – siostrzeniec Jerzego Pietrkiewicza, dr Rosemary 
Hunt-Marciniak – przedstawicielka Jerzy Peterkiewicz Educational Foundation, 
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Maria Drzewiecka – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach. 
Osoby, które przybyły na rocznicowe obchody oraz na uroczystość nadania 
bibliotece imienia Jerzego Pietrkiewicza i odsłonięcia pamiątkowej tablicy 
jemu poświęconej, wpisały się do Księgi Pamiątkowej ZSK. 

Spotkanie było również okazją do wspomnienia postaci Profesora przez 
osoby, które osobiście znały Bohatera tych uroczystości. 

 

Lidia Wiśniewska

Msza Święta w intencji Jerzego Pietrkiewicza 
oraz koncert w sanktuarium w Skępem

9 października 2016

W ramach obchodów jubileuszowych 100. rocznicy urodzin Jerzego 
Pietrkiewicza, w niedzielę 9 października 2016 r., w Sanktuarium 

NMPS w Skępem została odprawiona Msza św. w intencji tego poety i pisarza 
zmarłego w październiku 2007 r. Po nabożeństwie przybyli na uroczystość 
uczestniczyli w przepięknym koncercie Capelli Bydgostiensis, podczas które-
go zebrani wysłuchali artystycznego wykonania fragmentów poezji Jerzego 
Pietrkiewicza, śpiewu muzyki poważnej oraz dzieł muzyki klasycznej znanych 
europejskich kompozytorów. 

Poświęcenie i odsłonięcie pamiątkowej tablicy 
poświęconej Jerzemu Pietrkiewiczowi: Ksiądz Biskup 
Bronisław Dębowski, Prezydent Włocławka 
p. Marek Wojtkowski

P. wicedyrektor Sławomira Lewandowska z Aktem 
Nadania Bibliotece ZSK imienia Jerzego Pietrkiewicza
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Po koncercie uczestnicy uroczystości, wśród których byli przedstawiciele 
władz, instytucji oraz szkół, przeszli do miejsca w krużgankach klasztoru ber-
nardynów, gdzie w miejscu wmurowania serca Jerzego Pietrkiewicza znajduje 
się tablica upamiętniająca jego osobę. Tam w hołdzie temu twórcy, któremu 
tak bliska była Matka Boska Skępska, złożono kwiaty i znicze. 

 

Sławomira Lewandowska

Długoszacy w Filharmonii Pomorskiej na koncercie
poświęconym pamięci Jerzego Pietrkiewicza 

9 grudnia 2016

W piątek 9 grudnia 2016 r. grupa uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół 
Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku uczestniczyła 

w uroczystości Zakończenia Wojewódzkich Obchodów 100. rocznicy urodzin 
Jerzego Pietrkiewicza, które odbyło się w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

Gościem specjalnym była Lady Camilla Panufnik – autorka wielu ksią-
żek, fotograf, współpracownik wielu organizacji charytatywnych, wdowa po 
wybitnym kompozytorze Andrzeju Panufniku. W obecności organizatorów 
obchodów – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
p. Ryszarda Bobera i wielu innych waż-
nych osobistości, podsumowano i uro-
czyście zakończono obchody 100-lecia 
urodzin Jerzego Pietrkiewicza, który 
społeczności „Długosza” jest szczegól-
nie bliski przede wszystkim dlatego, że 
był uczniem przedwojennej Szkoły im. 
ks. Jana Długosza, w której zdał matu-
rę. Przyczynił się do reaktywacji Szkoły 
w roku dwutysięcznym, ułożył słowa 
szkolnego hymnu pt. „Vita Nuova”, 
do którego muzykę skomponował, na 
jego prośbę, kompozytor Marian Sawa. 
Jerzy Pietrkiewicz był profesorem Uni-
wersytetu Londyńskiego, tłumaczem 
poezji Ojca Świętego Jana Pawła II, 

P. wicedyrektor Urszula Brykalska, p. Lidia Wiśniewska, 
p. wicedyrektor Sławomira Lewandowska, Krzysztof 
Kamiński, Piotr Mroczkowski, Ewa Budzińska, Emilia 
Łukaszczyk, Konrad Weber
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a przede wszystkim poetą i prozaikiem związanym ze swoją „małą ojczyzną”. 
Jego portret znalazł się w Galerii Wybitnych Absolwentów, która powstała 
z okazji jubileuszu 100-lecia naszej szkoły. W ramach wojewódzkich obcho-
dów 100. rocznicy urodzin Jerzego Pietrkiewicza w bibliotece Zespołu Szkół 
Katolickich im. ks. Jana Długosza odsłonięto tablicę upamiętniającą tę datę 
oraz nadano bibliotece imię tego wybitnego Polaka i Długoszaka.

Uroczystość w Bydgoszczy uświetnił koncert Orkiestry Symfonicznej 
Filharmonii Pomorskiej pod dyrekcją Kaja Bumanna z solistami Katarzyną 
Jaracz – sopran oraz Amelią Maszońską – skrzypce. W pierwszej części kon-
certu byliśmy świadkami światowej prapremiery utworu Roxanny i Andrzeja 
Panufnik – „To Holy Mother of Skępe”, stąd obecność wdowy po kompozy-
torze, którą zachwyciło wykonanie dzieła jej męża i córki przez bydgoskich 
muzyków. Spotkał nas ogromny zaszczyt rozmowy z lady Camillą Panufnik, 
która wspominała znajomość z Jerzym Pietrkiewiczem i okoliczności po-
wstania fotografii z wizerunkiem Jubilata wyeksponowanej na scenie. Bar-
dzo życzliwie zwróciła się do naszej młodzieży, gratulując jej muzycznych 
zainteresowań i talentu.

Trudno było nam opuścić filharmonię tak zwyczajnie, dlatego nasz szkol-
ny wirtuoz Konrad Weber zasiadł do wspaniałego fortepianu w holu i spod 
jego palców z ogromną mocą zabrzmiał Polonez A-dur op. 40 nr 1 Fryderyka 
Chopina.

„Wyjazd uważam za bardzo udany. Pierwszy raz miałem okazję odwiedzić 
filharmonię i być świadkiem tak pięknego koncertu. Urzekła mnie jego kunsz-
towność i spójność wykonania. Byłem zdumiony, widząc zróżnicowanie instru-
mentów, w dodatku tak dobrze zharmonizowanych i wkomponowanych w cały 
występ. Dodatkowego patosu dodała dedykacja koncertu z okazji 100. rocznicy 
urodzin Jerzego Pietrkiewicza – naszego absolwenta. Serce się raduje, widząc 
tyle osób występujących i oglądających, którzy doceniają ogromną rolę mu-
zyki oraz całej kultury, odgrywającej ważną rolę dla duchowości człowieka. 
Niezmiernie radosny jest fakt, iż, pomimo pędzącego świata, ludzie potrafią 
zachować pewną tradycję i wyśmienitą klasę, co udało się dostrzec w filhar-
monii” – powiedział po koncercie Piotr Mroczkowski, któremu w wyjeździe 
towarzyszyli Emilia Łukaszczyk, Ewa Budzińska, Konrad Weber i Krzysztof 
Kamiński oraz p. wicedyrektor Urszula Brykalska, p. Lidia Wiśniewska, p. Da-
riusz Goldewicz oraz pisząca te słowa.

Wdzięczni za zaproszenie, pełni estetycznych wrażeń, dołączyliśmy to 
wielkie kulturalne wydarzenie do naszego święta 100-lecia Szkoły.
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JESIENNE WYJAZDY INTEGRACYJNE
ks. Marcin Lewandowski

Sodalis znaczy Przyjaciel
35. Pielgrzymka Sodalicji Mariańskiej

17 września 2016

Młodzi ludzie zrzeszeni w Sodalicji Mariańskiej działającej w ZSK 
im. ks. Jana Długosza we Włocławku postanowili, że przez miłość do 

Najświętszej Maryi Panny i Jej wierną służbę będą dążyć do pogłębiania cnót 
chrześcijańskich, aby jako dobrze zorganizowany hufiec Maryi szerzyć królestwo 
Jej Syna na ziemi. Łączą oni naukę z pobożnością chrześcijańską. Sodalicja, 
jak sami twierdzą, przynosi im doskonałe wyniki w szkole i życiu duchowym.

Wraz ze wspólnotą Sodalicji z naszej szkoły w miniony weekend wyje-
chaliśmy na 35. Pielgrzymkę Sodalicji Mariańskiej, pragnąc uczestniczyć 
w uroczystościach jubileuszowych związanych z 20-leciem Federacji Sodalicji 
Mariańskich w Polsce, a także ze 100-leciem Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej 
Górze. Okazji do świętowania było wiele.

W sobotę 17 września w obecności sodalisów i sodalisek z całej Polski grupa 
długoszaków złożyła swoje ślubowanie wierności przed obrazem Czarnej Madon-
ny. Byli wśród nich: Maria Piątkowska (IIIB LO), Bartosz Jabłoński (IIA LO), Ewa 
Budzińska (IIB LO) i Żaneta Szczerbiak (absolwentka LO). Poprzez przyrzeczenia 
ideały sodalicyjne zostały zaszczepione w sercach młodych ludzi, którzy poka-
zują swoim rówieśnikom i nie tylko, że można iść przez życie, będąc wiernym 
Jezusowi, Maryi i Kościołowi. Pokazują, że bycie blisko Boga i Jego Matki wcale 
nie musi być nudne i staroświeckie, że można żyć inaczej – śmiem twierdzić, 
że lepiej. Oddając się Matce Bożej, młodzi pozwalają Jej kierować sobą. Żyją 
oni tak jak ludzie wiary: troszcząc się o swoje życie duchowe i sakramentalne, 
modlitwę i formację sumienia, angażując się w poznanie nauki Kościoła i Jego 
dzieła. Poprzez złożone przyrzeczenia młodzi stają się przyjaciółmi Maryi.

W sobotni wieczór odbyła się audycja radiowa, w której wzięli udział 
członkowie wspólnoty. Uczestnicy odpowiadali na pytania: „Czym jest dla 
nich Sodalicja?” i „Co przyniosła im pielgrzymka do Częstochowy?”. Poniżej 
przedstawiono jedną z wypowiedzi:

„Wybierając się do Częstochowy, nie byłem jakoś szczególnie podekscytowany, 
szczerze mówiąc, nie do końca chciało mi się jechać. Ogólnie rzecz biorąc, było 
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trochę nauki i lekcji do odrobienia. Jednakże pojechałem, nie chcąc robić przy-
krości zarówno innym, którzy jechali, jak i samej Matce Bożej. Na miejscu jednak 
zostałem zaskoczony dobrą atmosferą, jaka tam panowała. Czułem się świetnie, 
przebywając z osobami, które mają te same poglądy religijne co ja. Wspaniała 
integracja, pełne uczestnictwo we Mszach Świętych i Apelach Jasnogórskich, 
a także rozważanie fragmentów Pisma Świętego znacznie podbudowało moją 
wiarę. Bardzo cieszę się, iż mogłem tam być, że mogłem wraz z innymi spotkać 
się u stóp Maryi, podziękować Jej za wyproszone dla mnie łaski i prosić o wsta-
wiennictwo do Boga za nas wszystkich. Dostałem siły tak bardzo potrzebne do 
pokonywania wszelkich pokus, słabości i przeciwności. Już odliczam czas do 
kolejnego takiego wyjazdu”.

 

Wioletta Piasecka

Wycieczka klas 4 do Popowa 
19 września 2016

W poniedziałkowy poranek 19 września młodsi długoszacy z klasy 4a 
i 4b SP pod opieką wychowawców pani Kamili Kurdubskiej i pani 

Wioletty Piaseckiej wybrali się na wycieczkę integracyjną do Osady Popowo.
Dzięki słonecznej pogodzie uczniowie mogli miło spędzić czas wśród zie-

lonych łąk. Niektórzy od razu rozłożyli koce i rozpoczęli leżakowanie; inni nie 
mogli nacieszyć się zwierzętami, które można było karmić; a pozostali oddali się 

Katrina Thorsen i Klaudia Fydryszewska Tomasz Klarecki, Aleks Janiak, Łukasz Sielicki
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beztroskiej zabawie na trampolinach, zjeżdżalniach czy huśtawkach. Nie obyło 
się oczywiście bez meczu piłki nożnej, który rozegrali chłopcy. Po tych harcach 
mieliśmy bardzo smaczny posiłek, a na deser lody, które pachniały nam jeszcze 
wakacjami... Zadowoleni, uśmiechnięci i pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły.

 

s. Goretti Bartczak

Pielgrzymka trzecich klas gimnazjum do Lichenia
21 września 2016

We wspomnienie św. Mateusza, młodzież naszej szkoły wraz z wy-
chowawcami: p. Agnieszką Sołtysiak, p. Anną Waśkiewicz, p. Anetą 

Pawłowską, p. Krzysztofem Łodygowskim oraz s. Goretti Bartczak i ks. Marcinem 
Lewandowskim po raz kolejny wzięła udział w diecezjalnej pielgrzymce młodzieży 
gimnazjalnej z klas III do sanktuarium Matki Bożej w Licheniu. Głównym celem 
pielgrzymki było spotkanie z Matką Bożą i powierzenie Jej swoich osobistych 
intencji oraz wspólna modlitwa z prośbą o światło w rozeznawaniu i odwagę 
w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji w swoim życiu.

Wspólne spotkanie rozpoczęliśmy od modlitwy przy grobie bp. Romana 
Andrzejewskiego, szczególnie bliskiego naszej szkole, prosząc o zbawienie 
wieczne dla wszystkich zmarłych. Następnie udaliśmy się do bazyliki, gdzie 
miała miejsce integracja mająca na celu zawiązanie wspólnoty przy animacji 
zespołu ewangelizacyjnego „Emmanuel” z Sieradza. Cenne okazały się również 
scenki pantomimiczne ukazujące zma-
ganie dobra ze złem o duszę ludzką, 
przygotowane przez młodzież z grupy 
„Juventus Dei” z Łodzi.

W samo południe młodzi ludzie 
wzięli udział w uroczystej Mszy św. 
przed Cudownym Obrazem Matki 
Bożej Licheńskiej, której przewod-
niczył bp Stanisław Gębicki – biskup 
pomocniczy włocławski wraz z niemal 
60 kapłanami. Kaznodzieja ks. Prze-
mysław Góra, duszpasterz młodzieży 
archidiecezji łódzkiej, łącząc Biblię 

W czasie pielgrzymki gimnazjaliści tradycyjnie spotkali 
się na wspólnej modlitwie i refleksji przy grobie Biskupa 
Romana Andrzejewskiego
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z życiem, zachęcał wszystkich do przyjmowania w życiu codziennym postawy 
pokory, a w tym uznania przez każdego potrzeby przemiany, aby inspirować 
innych do stawania się dobrym i kochającym człowiekiem.

Na zakończenie Eucharystii bp Stanisław Gębicki, dziękując młodzieży 
za jej obecność, życzył, by w swoim życiu dokonywała podobnych wyborów 
jak św. Mateusz, który spotkawszy Jezusa, poszedł za Nim. Tuż przed końcem 
Mszy św. nastąpił akt oddania się młodych ludzi w opiekę Matki Bożej Licheńskiej.

Po uroczystej celebracji udaliśmy się na wspólną agapę przygotowaną 
przy dzwonnicy przez gospodarzy tego miejsca – Księży Marianów. W godzinach 
popołudniowych pełni sił duchowych i fizycznych powróciliśmy do Włocławka.

A oto świadectwa kilku uczestników pielgrzymki:
„Podczas pielgrzymki klas III gimnazjum do Lichenia mieliśmy okazję na 

chwilę zatrzymać się, aby pomyśleć nad naszym życiem i przyszłością. Mogliśmy 
zastanowić się, jaka jest rola każdego z nas w Eucharystii oraz poczuć, że jesteśmy 
częścią tej wspaniałej wspólnoty chrześcijańskiej, pełnej nadziei, wiary i radości 
z niej płynącej. Przypuszczam, że do wielu z nas dotarło, ile dobrego możemy 
zdziałać, kierując się w życiu zasadami moralnymi, pozostając wiernym swoim 
przekonaniom. Czas spędzony na terenie sanktuarium będę wspominać bardzo 
ciepło; atmosfera, która tam panowała, była serdeczna, a wszyscy napotkani 
ludzie – mili i otwarci. Ten dzień na długo pozostanie w mojej pamięci”.

Aleksandra L., kl. IIIa

* * *

„Pielgrzymka była bardzo bogatym wydarzeniem duchowym dla mnie 
i prawdopodobnie też dla wszystkich uczestników wyjazdu do Lichenia. Moim 
zdaniem wyjazd był bardzo przyjemny i udany. Przed Mszą św. i w trakcie jej 
trwania mogliśmy śpiewać znane nam piosenki wychwalające Chrystusa, a na-
wet tańczyć oraz dowiedzieliśmy się wielu interesujących rzeczy związanych 
z liturgią słowa. Po Mszy Świętej otrzymaliśmy smakowity posiłek, dzięki któ-
remu nikt nie wracał głodny. Na sam koniec wszyscy w autobusie dostaliśmy 
na pamiątkę poświęcone różańce. Wszyscy bezpiecznie i w dobrym humorze 
powrócili do swoich domów”.

Krzysztof N., kl. IIIa

* * *

„Dnia 21.09.2016 r. wraz z innymi klasami III gimnazjum wybraliśmy się 
do Lichenia w celu modlitwy o pomyślne zdanie egzaminu oraz powierzenia 
innych ważnych dla nas intencji. Na początku pielgrzymki odwiedziliśmy grób 
bp. Romana Andrzejewskiego, tym samym dziękując mu za wszystkie zasługi 
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dla naszej szkoły. Później udaliśmy się do sanktuarium, gdzie mieliśmy okazję 
wziąć udział w konferencji ks. Przemysława Góry oraz obejrzeć interesującą 
pantomimę. Nasz wyjazd uwieńczyła Msza św., na której każdy z nas mógł 
odpowiedzieć sobie na pytania: czym jest dla nas wiara?, jaką rolę odgrywa 
w naszym życiu? oraz wysłuchać świadectwa wiary celnika Mateusza. Uważam, 
że każdy z nas mógł usystematyzować swoją wiedzę na temat Eucharystii oraz 
rozwinąć świadomość dojrzałego chrześcijanina”.

Anna K., kl. IIId

* * *

„Pielgrzymka do Lichenia z pewnością była dla nas niezapomnianym prze-
życiem, które pozostanie w naszej pamięci na długo. Na początku udaliśmy 
się na cmentarz, aby odwiedzić grób bp. Romana Andrzejewskiego. Uświa-
domiło nam to, jak ważną osobą był dla naszej szkoły. Następnie przeszliśmy 
do bazyliki Matki Bożej Licheńskiej, by uczestniczyć w uroczystej Mszy św., 
podczas której powierzyliśmy siebie, nowy rok szkolny oraz przygotowania 
do sakramentu bierzmowania Matce Boskiej Licheńskiej. Każdy z nas dostał 
pamiątkowy różaniec. Po Mszy św. Księża Marianie poczęstowali nas ciepłym 
posiłkiem. Szczęśliwe, po dniu pełnym przeżyć, wróciliśmy do Włocławka”.

Dziewczyny z kl. IIIb

 

Lidia Wiśniewska

Pierwszoklasiści gimnazjum na wycieczce
integracyjno-edukacyjnej w Biskupinie

22 września 2016

Zwyczajem naszej szkoły stały się wrześniowe wyjazdy integracyjno-
-edukacyjne pierwszoklasistów gimnazjum. Właśnie na taką wycieczkę 

w czwartek 22 września wybrali się uczniowie klas Ia, Ib, Ic, Id i Ie wraz ze 
swoimi wychowawcami i opiekunami: p. Anną Baranowską, p. Martą Pankie-
wicz, p. Lidią Wiśniewską, p. Andrzejem Przybylskim, p. Jakubem Kostrzewskim 
oraz p. Aleksandrą Rusin i p. Pauliną Kłonowską. Celem wyprawy był Festyn 
Archeologiczny w Biskupinie. Na tegorocznym festynie królowała moda sprzed 
tysięcy i setek lat – od epoki kamienia po czasy nowożytne – rekonstruowana 
na podstawie znalezisk archeologicznych, źródeł ikonograficznych i pisanych. 
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Na licznych stoiskach przygotowanych przez studentów archeologii i pasjo-
natów historii można było dowiedzieć się ciekawych rzeczy na temat procesu 
powstawania i zdobienia tkanin, sposobów wykonywania dawnej bielizny, 
galanterii i biżuterii, a także z czego przed wiekami wykonywano kosmetyki 
do ozdoby i pielęgnacji ciała. Nie zabrakło dawnej muzyki, walk wojowników 
czy degustacji potraw. Uczniowie klas pierwszych, zwiedzając prehistoryczną 
osadę w Biskupinie, mieli za zadanie wypełnić otrzymane od nauczycieli historii 
karty pracy. Wyjazd bowiem, poza integracją, miał wzbogacić wiedzę uczniów 
na temat tego najstarszego w Polsce znaleziska archeologicznego.

 

Stanisław Adamiak, uczeń kl. IIb

Klasy IIb i IIc gimnazjum na wycieczce w Warszawie
23 września 2016

Dnia 23 września 2016 roku klasy IIb i IIc gimnazjum udały się na wy-
cieczkę do Warszawy. Z Włocławka wyruszyliśmy około 8 rano i po 

trwającej 3 godziny podróży dotarliśmy do celu. Zwiedzanie stolicy z panią 
przewodnik rozpoczęliśmy przy Grobie Nieznanego Żołnierza, skąd udaliśmy 

Uczniowie kl. I d z wychowawczynią p. Anną Baranowską i p. Aleksandrą Rusin
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się na Krakowskie Przedmieście. Następnie skierowaliśmy nasze kroki w stronę 
Starego Miasta, mijając po drodze m.in. kościół św. Krzyża, Pałac Prezydencki, 
Zamek Królewski oraz bazylikę św. Jana Chrzciciela. Pani przewodnik przybli-
żała nam pokrótce losy mijanych obiektów oraz historie ludzi bezpośrednio 
z nimi związanych. Po trwającym 5 godzin spacerze przejechaliśmy autokarem 
do Złotych Tarasów, gdzie mieliśmy trochę czasu na posiłek i odpoczynek. Do 
Włocławka dotarliśmy około 20.30 zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.

 

Aleksandra Lewandowska, uczennica kl. IIIa

Wspomnienia z wycieczki do Włoch 
głównej nagrody w konkursie „O wielkich Polakach”

25 września – 4 października 2016 

W dniach od 25 września do 4 października miałam okazję uczest-
niczyć w Pielgrzymce Anielskiej na Górę Gargano. Udział w niej 

był główną nagrodą w konkursie interdyscyplinarnym „O wielkich Polakach”, 
do którego przystąpiłam w poprzednim roku szkolnym.

Przed Zamkiem Królewskim i Kolumną Zygmunta III Wazy
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Po wyjeździe z Warszawy skierowaliśmy się do sanktuarium w Łagiewnikach, 
gdzie Mszą Świętą pod przewodnictwem księdza michality Piotra Bieńka, który 
towarzyszył nam przez cała pielgrzymkę, rozpoczęliśmy naszą duchową przy-
godę. Na pierwszy nocleg zatrzymaliśmy się blisko granicy czesko-austriackiej, 
– w Kurkovej Wsi. Jest to urocza miejscowość promieniująca czeskim folklorem.

Kolejnego dnia rano ruszyliśmy w dalszą drogę. Miałam okazję zobaczyć 
ogromne jezioro Werter See położone w okolicy gór. Niestety nie mieliśmy 
wystarczającej ilości czasu, by móc dłużej pozostać w tamtym malowniczym 
miejscu i już wieczorem dotarliśmy do jednego z najwspanialszych kurortów nad 
Adriatykiem – Rimmini. Z okien hotelu widać było czyste, lazurowe morze. Po 
porannym spacerze najszerszą plażą wybrzeża spakowaliśmy bagaże i udaliśmy 
się do Cassci – miasta św. Rity, patronki kobiet, spraw trudnych i beznadziejnych. 
Miałam możliwość dokładniejszego zapoznania się z jej życiorysem. Okazała się 
ona być naprawdę fascynującą postacią. Zwiedzanie miasteczka nie stanowiło 
końca atrakcji owego dnia, gdyż wstąpiliśmy jeszcze do sanktuarium w Manopello, 
gdzie znajduje się pogrzebowa chusta z wizerunkiem Pana Jezusa.

28 września, po Mszy Świętej w Sanktuarium Cudu Eucharystycznego 
w Lanciano, gdzie wiele lat temu podczas jednej z mszy hostia zmieniła się 
w prawdziwy fragment Serca Zbawiciela, dotarliśmy do celu pielgrzymki, 
którym była Góra Gargano, czyli miejsce kultu Michała Archanioła. Główne 
uroczystości ku czci patrona miały miejsce dnia następnego. Zaczęły się one 

Kadr ze wspaniałej wycieczki: Aleksandra Lewandowska na Forum Romanum
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od Mszy Świętej o godzinie 6 rano w grocie św. Michała – jedynym miejscu na 
ziemi niekonsekrowanym ludzką dłonią, tylko samą obecnością Archanioła. 
W tej grocie bowiem miały miejsce jego liczne objawienia.

Po powrocie do San Giovani Rotondo, w którym był nasz hotel, udaliśmy 
się na zwiedzanie sanktuarium św. Ojca Pio, założyciela i pomysłodawcy 
„Domu Ulgi w Cierpieniu”. W godzinach popołudniowych znów udaliśmy się 
na Monte Sant Angelo, by wziąć udział w procesji z figurą tegoż Archanioła 
ulicami miasta. Tego dnia tętniło ono życiem, ludzie śpiewali i bawili się na 
ulicach, wszędzie odczuwało się radość i pokój. Całe rzesze ludzi chciały oddać 
cześć swemu opiekunowi.

W piątek opuściliśmy półwysep Gargano i wybrzeże Adriatyku. Przemie-
ściliśmy się do miejscowości Serracapriola, gdzie znajduje się grób ojca Mateo 
– wielkiego kaznodziei i egzorcysty. W miejscu tym obecność Boża jest bardzo 
odczuwalna, od lat dokonują się tam liczne cuda związane z uwolnieniem opę-
tanych dusz od męczących je złych duchów. Przed zakwaterowaniem w Fiugi 
pojechaliśmy jeszcze na Monte Cassino, by złożyć hołd poległym tam żołnierzom 
polskim. Po odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” zwiedziliśmy przepiękny 
klasztor benedyktynów. Widok z klasztornego wzgórza zapierał dech w piersiach.

Dwa następne dni poświęciliśmy na zwiedzanie Rzymu. Byliśmy w czte-
rech bazylikach większych: św. Pawła za Murami, gdzie podziwialiśmy słynne 
medaliony papieskie, w bazylice św. Jana na Lateranie – najważniejszej dla 
chrześcijan świątyni, w kościele Santa Maria Maggiore i w bazylice św. Piotra 
w Watykanie – perle architektury renesansu. Oprócz szczegółowego zwiedzania 
stolicy Piotrowej, w czasie pobytu w Rzymie mieliśmy również okazję zoba-
czenia wielu zabytków kultury antycznej, jak m.in. Koloseum, Panteon, Forum 
Romanum czy Łuk Konstantyna.

3 października był ostatnim dniem spędzonym na włoskiej ziemi. Po zwie-
dzaniu Asyżu, zwanego też różowym miastem, udaliśmy się w drogę powrotną 
do kraju, zatrzymując się na ostatni nocleg w pięknych Alpach.

Włochy to cudowny kraj, pełen zabytkowych kościołów, muzeów, gajów 
oliwnych, uroczych winnic. Słoneczna pogoda i czyste morze stanowią jego 
kolejny wielki atut. Wymieniając jego zalety, nie można tez pominąć doskona-
łego jedzenia (smak włoskiej pizzy, kawy czy spaghetti jest nie do podrobienia) 
oraz ogromnej otwartości i życzliwości mieszkańców.

Cieszę się, iż udział w konkursie o kard. Stefanie Wyszyńskim, oprócz sa-
tysfakcji ze zdobytej wiedzy, możliwości poznania tak wspaniałej postaci, jaką 
był Prymas Tysiąclecia i wielu nagród, jak chociażby piękny różowy rower, dał 
mi możliwość wzięcia udziału w tak niesamowitym wydarzeniu. Wszystkie 
zobaczone tam miejsca i poznani ludzie na długo pozostaną w mym sercu 
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i pamięci. Właśnie te wspomnienia są najwspanialszą nagrodą za włożoną 
w osiągnięcie celu pracę.

 

Wioletta Piasecka, Ewa Bieniek

Wyprawa do wnętrza Ziemi
3 listopada 2016

W dniu 3 listopada uczniowie z klasy 5 i 4a pod opieką wychowawczyń 
p. Ewy Bieniek i p. Wioletty Piaseckiej wybrali się na wycieczkę do 

Kopalni Soli w Kłodawie – największej czynnej kopalni soli kamiennej w kraju.
Przez blisko 3 godziny wędrowaliśmy wyrobiskami korytarzowymi 600 m pod 

powierzchnią Ziemi, gdzie dotarliśmy windą, jadąc z prędkością 6 m/s. Właśnie 
ta kilkuminutowa podróż windą była najbardziej emocjonująca dla uczestników. 
Wysłuchaliśmy prelekcji na temat historii powstania złóż kłodawskich oraz za-
stosowania soli. Poznaliśmy losy św. Kingi – opiekunki górników solnych oraz 
inne legendy i anegdoty związane z kopalnią. Obejrzeliśmy wyeksploatowane 
komory solne i maszyny używane w podziemnym górnictwie solnym. Najbardziej 
urzekły nas komory lśniące różowym blaskiem soli. Zadowoleni i pełni wrażeń 
wróciliśmy do szkoły. Bardzo dziękujemy p. Jolancie Olszewskiej – mamie ucznia 
z klasy 5 – za zorganizowanie tej wyprawy i pomoc w opiece nad dziećmi.

 

Klaudia Majewska-Rybacka, Gabriela Goszcz 

Wycieczka klasy 3a i 3b do Kopalni Soli w Kłodawie
15 listopada 2016

15 listopada uczniowie klas 3a i 3b pod opieką p. Magdy Budnickiej, 
p. Gabrieli Goszcz, p. Małgorzaty Szaradowskiej i p. Klaudii Majew-

skiej-Rybackiej zwiedzili podziemną trasę turystyczną Kopalni Soli w Kłodawie. 
Jest to kopalnia głębinowa, w której eksploatowane poziomy wydobywcze znaj-
dują się 600 i 750 m pod powierzchnią ziemi. Kopalnia jest producentem natu-
ralnej soli kamiennej o barwie białej oraz unikalnej różowej, powstałej w okresie 
cechsztyńskim (tj. ponad 200 mln lat wstecz) z odparowania mórz i oceanów.
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Zwiedzanie rozpoczęliśmy prelekcją na temat historii powstania złóż kło-
dawskich oraz zastosowania soli. Drugim punktem programu był zjazd windą 
na poziom 600 m pod powierzchnią ziemi (zjazd windą z prędkością 6 m/s 
pozostawił nam niezapomniane wrażenia!). Następnie przeszliśmy wyrobi-
skami korytarzowymi do podziemnej kaplicy św. Kingi – opiekunki górników 
solnych, obejrzeliśmy wyeksploatowane komory solne oraz maszyny używane 
w podziemnym górnictwie solnym. Poznaliśmy legendy i anegdoty związane 
z miejscem zwiedzania. Każdy uczestnik wyprawy mógł zabrać ze sobą bryłki 
soli. Po ok. dwugodzinnym spacerze korytarzami kopalni wyjechaliśmy na 
powierzchnię, by dokonać zakupu pamiątek z pobytu w tym ciekawym miejscu. 

JAN PAWEŁ II 
I ECHA ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

s. Goretti Bartczak

Apel poświęcony św. Janowi Pawłowi II
21 października 2016

„Bracia i Siostry, nie bójcie się przygarnąć Chrystusa i przyjąć Jego 
władzę, pomóżcie Papieżowi i wszystkim tym, którzy pragną służyć 

Chrystusowi, służyć człowiekowi i całej ludzkości” 

Uczestnicy wycieczki: uczniowie klas 3a i 3b SP z p. Klaudią Majewską-Rybacką i p. Gabrielą Goszcz
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Te słowa skierował do nas kardynał Karol Wojtyła, czyli późniejszy papież 
Jan Paweł II, podczas Mszy św. inaugurującej jego pontyfikat 22 października 
1978.

Dzień 22 października to w Kościele wspomnienie liturgiczne św. Jana 
Pawła II – dzień poświęcony człowiekowi, który pokazał swoją wielkość 
cierpliwością, zrozumieniem, ubóstwem, pokorą i modlitwą. Dał nam przy-
kład tego, że człowiek może być dobry i udowodnił nam to całe dobro sobą. 
Dlatego dziękujemy Bogu za osobę, życie oraz powołanie tego wielkiego 
Polaka, którego autorytet wzmocniony był jego osobistą charyzmą i święto-
ścią. W naszych modlitwach zanosimy do Boga również dziękczynienie za 
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, bo przecież inicjatorem tych spotkań 
był właśnie św. Jan Paweł II. 

Właśnie z tej okazji uczniowie klasy IIb naszego gimnazjum przygotowali 
inscenizację pt. Śladami Jana Pawła II. Droga Karola Wojtyły do kapłaństwa. 
Barwne, ciekawe przedstawienie pozwoliło młodzieży Długosza jeszcze raz 
spotkać się z tym najwybitniejszym Polakiem, zetknąć się z wydarzeniami z jego 
bogatej biografii, usłyszeć ważne słowa, jakie wypowiadał oraz uświadomić, 
jak ważną rolę odegrał w Kościele przełomu tysiąclecia. 

 

P. wicedyrektor Sławomira Lewandowska dziękuje grupie artystów w składzie: Kacper Czaplicki, Natalia Pielka, 
Corrine Pilewska, Alicja Grzębska, Kacper Kłobukowski, Bartosz Szczupakowski, Jakub Fryzowski, Wiktor Kuchta, 
Adam Majewski, Stanisław Adamiak, Miłosz Kołaczyński
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Lidia Wiśniewska

Diecezjalne dziękczynienie 
za Światowe Dni Młodzieży

22 października 2016

W dniu liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II, w sobotę 
22 października, młodzież z całej diecezji zgromadziła się we 

włocławskiej katedrze, aby w uroczystej Eucharystii wyrazić swoją wdzięcz-
ność za XXXI Światowe Dni Młodzieży. Radosną atmosferę spotkania podkre-
ślała oczywiście sama świadomość znalezienia się znów w jednym miejscu 
uczestników ŚDM oraz możliwość wspólnej modlitwy. Wśród setek młodych 
ludzi znalazła się kilkudziesięcioosobowa grupa uczniów Długosza. Niektórzy 
z nich uczestniczyli w Światowych Dniach Młodzieży w naszej diecezji jako 
wolontariusze. Ci, którzy byli na ŚDM w Krakowie, przyszli dziękować za 
czas spędzony wraz z młodymi całego świata pod przewodnictwem Papieża 
Franciszka, a ci, którzy nie uczestniczyli w lipcowym święcie młodych, przybyli 
razem ze wszystkimi dziękować za to wielkie wydarzenie, które miało miejsce 
w naszym kraju w 2016 roku.

Mszy św. o godz. 11.00 przewodniczył ks. bp Wiesław Mering, koncele-
brował ks. bp Stanisław Gębicki, a okolicznościową homilię wygłosił o. prof. 
Kazimierz Lubowicki. Już w procesji wejścia dało się odczuć klimat sprzed 
dwóch miesięcy, gdyż wniesione zostały flagi ŚDM oraz 16 krajów, z któ-
rych młodzież uczestniczyła w Dniach w Diecezji Włocławskiej. W homilii 
o. prof. K. Lubowicki, nawiązując do 
tekstu Ewangelii, przywołał pytanie, 
jakie Pan Jezus zadał Szymonowi: „Czy 
mnie miłujesz?”. Kaznodzieja w prze-
konujący sposób wyjaśnił, czym jest 
miłość Boga i w czym ma się wyrażać 
miłość człowieka do Chrystusa. To nie 
chwilowe emocje, ale wybór, decyzja 
na całe życie, długoletnia przyjaźń 
oraz gotowość dawania świadectwa, 
jak to czynili przywołani przez o. Lu-
bowickiego święci i błogosławieni: 
Jan Paweł II, ks. Jerzy Popiełuszko 
czy włocławscy męczennicy II wojny 

Panie Ewelina Osińska, Joanna Trawińska, Paulina 
Makowska oraz Antonina Smółkowska
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światowej. „Światowe Dni Młodzieży się nie kończą. Światowe Dni Młodzieży 
zapraszają nas, abyśmy byli świadkami, że Jezus Chrystus jest Panem, że Jezus 
Chrystus jest miłością największą, że Jezus Chrystus żyje i w naszych sercach 
rozpala miłość i prowadzi nas po drogach życia” – tymi słowami zakończył 
swoją homilię kaznodzieja. 

Do młodzieży zgromadzonej w katedrze zwrócił się również Pasterz Die-
cezji. Ksiądz Biskup Wiesław Mering podziękował wszystkim – duchownym 
i świeckim – którzy przygotowywali o organizowali Światowe Dni Młodzieży 
w diecezji włocławskiej. Słowa wdzięczności skierował również do o. Kazimie-
rza Lubowickiego za wygłoszoną do młodych homilię. Nawiązując do postawy 
trojga świętych: Siostry Faustyny, Jana Pawła II i kanonizowanego przed kilkoma 
dniami Jose Sancheza del Rio, Ksiądz Biskup zwrócił się do młodzieży z apelem: 
„Rozróżniajcie prawdę od fałszu, nie mylcie wolności z bezmyślnością, odrzuć-
cie „kanapowe życie”, bądźcie bezkompromisowi w walce o dobro, w trudnych 
momentach przypominajcie sobie słowa Jezusa: „Jam zwyciężył świat”. 

 

Angelika Szumińska

O Światowych Dniach Młodzieży 
z fotoreporterem Marcinem Jaworskim

22 czerwca 2017

W czwartek 22 czerwca, w ramach projektu realizowanego na wiedzy 
o kulturze, uczennica klasy IC liceum Klaudia Jankowska zorgani-

zowała spotkanie młodzieży z fotoreporterem p. Marcinem Jaworskim.
Zdjęcia, których autorem jest nasz Gość, są publikowane na łamach „Gazety 

Pomorskiej”, „Tygodnika Lipnowskiego” oraz na portalu terazlipno.pl, którego 
jest założycielem i redaktorem naczelnym. Przez lata swojej pracy najbardziej 
upodobał sobie reportaż. Dużo większą wartość – jak twierdzi – mają dla niego 
zdjęcia ludzi niż pejzaże czy martwa natura. W swojej pracy najbardziej ceni 
sobie to, że może spotykać wiele zacnych osób i każdego dnia robi coś innego.

Pan Marcin ma na swoim koncie dwie autorskie wystawy zdjęć: „Przede 
wszystkim muzyka” (listopad 2015) oraz „Kraków pełen radości – Światowe 
Dni Młodzieży w obiektywie” (wrzesień 2016). Zdobywa nagrody w konkursach 
fotograficznych, jednak, jak sam mówi, największą nagrodą jest dla niego to, że 
żyje i może robić coś, co kocha. W swojej pracy wzoruje się przede wszystkim 
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na Jakubie Szymczuku („Gość Niedzielny”) oraz Maksymilianie Rigamonti 
(„Dziennik Gazeta Prawna”).

Podczas spotkania z młodzieżą p. Marcin Jaworski prezentował zdjęcia ze 
swojej drugiej wystawy. Jak powiedział, chciałby, aby z jednej strony był to 
zapis tego, co udało mu się zrobić podczas Światowych Dni Młodzieży, a z dru-
giej – aby to była relacja dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu 
z Ojcem Świętym. Prezentacja fotografii została ubogacona świadectwem ich 
autora. W dzielenie się osobistymi przeżyciami włączyli się uczestnicy ŚDM 
oraz spotkań lednickich.

Serdecznie dziękuję Klaudii Jankowskiej za sfinalizowanie projektu, a Księ-
dzu Dyrektorowi za umożliwienie zorganizowania spotkania z fotoreporterem 
na terenie szkoły.

 

ks. Marcin Lewandowski

„Po maturze chodziliśmy na kremówki”
Długoszacy świętowali 97. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II

19 maja 2017

Kremówki papieskie to deser nie tylko pyszny i wykwintny, ale również 
owiany historią. Obyczajem wadowickich maturzystów w czasach Ka-

rola Wojtyły było pierwsze samodzielne odwiedzenie najbardziej eleganckiego 
miejskiego lokalu. Chodził tam również późniejszy papież Jan Paweł II, który 
wspominał o kremówkach w słynnym już zdaniu wypowiedzianym podczas 
jednej z pielgrzymek do Polski, gdy odwiedził rodzinne Wadowice: „A tam była 
cukiernia. Po maturze chodziliśmy na kremówki. Żeśmy to wszystko wytrzyma-
li, te kremówki po maturze”. To jedno zdanie Ojca Świętego wypowiedziane 
w czasie słynnej wizyty w rodzinnym mieście zapisało się w pamięci milionów 
słuchających go ludzi. Wylansowało również ciastko, nazwane natychmiast 
przez odwiedzających Wadowice pielgrzymów „kremówką papieską”.

Jak smakują wadowickie kremówki? Czy te „namaszczone” przez papieża 
ciastka, znane w innych częściach Polski jako napoleonki, są faktycznie smaczne? 
Postanowiliśmy to sprawdzić, tym bardziej, że okazja była stosowna – 18 maja 
minęła 97. rocznica urodzin Jana Pawła II. W tym celu wykonaliśmy telefon do 
najlepszej cukierni w rodzinnym mieście papieża – Wadowicach i złożyliśmy dość 
pokaźne zamówienie. Mogliśmy je zrealizować dzięki hojności Rady Rodziców. 
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I tak oto kultowe „papieskie kremówki” przybyły do Długosza, i jak na prawdziwą 
wadowicką kremówkę przystało, zostały opatrzone certyfikatem autentyczności.

Degustację rozpoczęliśmy 19 maja od samego rana we wszystkich oddziałach 
naszej szkoły. Radości było wiele. Śmiem twierdzi, że najwięcej uciechy mieli 
najmłodsi długoszacy – spod „Anioła Stróża”, czyli przedszkolaki.

Myślę, że choć w drobnej części nasza społeczność mogła zachwycić się 
tym, co tak mocno zapadło w pamięci Świętego Jana Pawła II.

 

ks. Marcin Lewandowski

Na wzór Jana Pawła II kajakiem po rzece
22 maja 2017

Nie ma nic przyjemniejszego niż bliskość zimnej wody w upalne dni. 
Karol Wojtyła przekonał się o tym wielokrotnie. Jan Paweł II jako 

młody człowiek, a potem kapłan i biskup krakowski, lubił nie tylko górskie 
wędrówki oraz narciarstwo. Równie chętnie, razem z młodzieżą, wybierał się 
na spływy kajakowe, które stanowiły zresztą jedną z form prowadzonego przez 
niego duszpasterstwa. Wodne szlaki papież najchętniej przemierzał w swoim 

Pełna radości ze świętowania i kremówek kl. IIIc gim z wychowawcą p. Krzysztofem Łodygowskim
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składanym kajaku nazwanym „Kaloszem”. Można go dziś oglądać w Muzeum 
Archidiecezjalnym w Krakowie.

Chcemy naśladować w praktyce naszego wielkiego Świętego i uczyć się 
od niego, jak spędzać wolny czas, aby był on również rozwojem naszego życia 
duchowego. W tym celu z kilkudziesięcioosobową grupą długoszaków sobotni 
słoneczny dzień 20 maja 2017 r. postanowiliśmy spędzić nietypowo, bo na 
kajakach. Okazało się, że całkiem niedaleko nas są organizowane spływy rzeką 
Zgłowiączką. Postanowiliśmy sprawdzić na własnej skórze, jak to dokładnie 
wygląda. Z Włocławka musieliśmy dotrzeć do Polówki położonej niedaleko 
Starego Brześcia, gdzie rozpoczęliśmy około 17-kilometrowy spływ.

Przed wyprawą otrzymaliśmy wodoodporne kapoki i szybki instruktaż. Dla 
osób, które płynęły pierwszy raz, faktycznie początki były zaskakujące – kajak po 
ludzku nie rozumie i bez ostrzeżenia potrafi stanąć w poprzek rzeki. Oczywiście 
„złapanie porozumienia” z kajakiem przychodzi dość szybko i właściwie samo. 
Co odważniejsi śmiali się nurtowi w twarz, jednak szybko mogli się przekonać, 
że na wodzie zdarzają się wywrotki.

Kiedy wszyscy zorientowali się, o co chodzi w spływie kajakowym, sprawnie 
zaczęliśmy pokonywać rzekę. Po kilkudziesięciu minutach wiosłowania czekały 
nas pierwsze trudności, a wszystko to przez pozostałości po bobrach, które 
skutecznie powalają drzewa. Na szczęście wspólnymi siłami przeprawiliśmy 
się przez napotkane przeszkody, by później poczuć niezmierną satysfakcję, że 

Uczestnicy spływu kajakowego – od lewej: Grzegorz Murawski, Tymoteusz Uzarczyk, Sandra Mirecka, p. Jakub 
Kostrzewski, ks. Marcin Lewandowski, Szymon Biesiada, Katarzyna Jankowska, Izabela Biernacka, Julia 
Perlikowska, Damian Goleniewski, Piotr Mroczkowski, p. Grzegorz Matusiak
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mimo braku doświadczenia poradziliśmy sobie tak dobrze. Młodzież jednak 
mogła być spokojna, bo o jej bezpieczeństwo zadbali pan Grzegorz Matusiak, 
pan Jakub Kostrzewski i ks. Marcin Lewandowski.

W połowie trasy czekał na nas zasłużony odpoczynek przed dalszą trasą – 
ognisko i kiełbaski. W czasie spływu podziwialiśmy ukryte piękno Zgłowiączki 
i otaczających ją krajobrazów. Rozkoszowaliśmy się promieniami majowego 
słońca. W końcu dotarliśmy do celu, czyli parku Sienkiewicza we Włocławku. 
Czekał tam już na nas umówiony bus, który przywiózł nam nasze bagaże 
i zabrał kajaki.

To była niezwykła przygoda i to tak niedaleko od miejskiego zgiełku Wło-
cławka.

Dzięki znakomitej pogodzie, dobrym warunkom wodnym oraz wspaniałym 
młodym ludziom możemy mówić o udanej wyprawie. Wszystkim uczestnikom 
serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę.

Oto relacje uczestników wyprawy – uczniów klasy II Liceum ZSK im. ks. 
Jana Długosza:

„Ja osobiście na spływie kajakowym byłem pierwszy raz, lecz po dzisiej-
szych wrażeniach z radością mogę stwierdzić, iż na pewno nie ostatni. Kilku 
godzinna walka z rzeką, licznymi i trudnymi przeszkodami oraz z własnymi 
słabościami wymagała wiele siły i determinacji, lecz podróż przy takiej pogo-
dzie i w takim towarzystwie była czymś wymarzonym. Po 9 godzinach wraz 
z kolegą po przepłynięciu prawie 20 km, w dodatku jako pierwsi, pomimo 
przemęczenia i przemoczenia, możemy być jedynie wdzięczni za zorganizo-
wanie tak niezapomnianej przygody”.

* * *

„To był mój kajakarski chrzest – do przepłynięcia około 20 km. Pogoda 
wymarzona – słońce! Wszystkim dopisywały świetne humory, a na twarzy 
gościły uśmiechy. Czasami było ciężko, trafialiśmy na przeszkody trudne do 
pokonania, tj. konary i krzaki, ale pomagając sobie wzajemnie, daliśmy radę. 
Super, gdy można liczyć na pomoc! Jakże cudownym momentem była przerwa, 
gdy mogliśmy przy ognisku zjeść kiełbaski, by posilić się na dalszą trasę, przy 
okazji mogliśmy już się pośmiać z przygód, jakie nas spotkały, a tu dopiero 
połowa trasy. Do parku Sienkiewicza jeszcze trochę. Kiedy wysiedliśmy na brzeg 
wszyscy byli bardzo zmęczeni, ale szczęśliwi i naładowani pozytywną energią. 
Tyle przygód, żartów dawno nie miałam. No cóż, wszystko co dobre, szybko się 
kończy. Ta wyprawa pozostanie w moim sercu i pamięci na długi, długi czas”.



245

Wydarzenia szkolne

PAMIĘCI KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI
Jolanta Nowak

„Nie daj się złu zwyciężyć, lecz zło dobrem zwyciężaj”
30 września 2016

W dniu 30 września klasa szósta SP pod opieką p. Jolanty Nowak 
i p. Andrzeja Gołębieskiego uczestniczyła w niecodziennej lekcji 

we włocławskim Muzeum Męczeństwa Błogosławionego Ks. Jerzego Popie-
łuszki. Muzeum jest częścią sanktuarium ks. Jerzego przy parafii Matki Bożej 
Fatimskiej. Obejrzeliśmy nietypową ekspozycję muzealną opartą na przekazie 
multimedialnym, obrazie i dźwięku. „Oprowadzani” przez wirtualnego prze-
wodnika mogliśmy zapoznać się z wieloma interesującymi faktami z życia 
ks. Popiełuszki, a tym samym ze stosunkowo niedawną, ale trudną historią 
naszej Ojczyzny. Najważniejsze jednak było doświadczenie spotkania z samym 
Księdzem Jerzym, usłyszenie ważnych słów wypowiadanych jego głosem, 
popatrzenie z bliska na Błogosławionego Męczennika – zwykłego, młodego 
księdza, tak bardzo przez swoją śmierć związanego z naszym miastem. Była 
to niezwykła lekcja patriotyzmu i bycia w pełni człowiekiem.

Uczniowie kl. 6 SP pod opieką p. Jolanty Nowak i p. Andrzeja Gołębieskiego przed Muzeum Męczeństwa 
Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
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Magdalena Budnicka

XXIV Włocławski Bieg Dzieci i Młodzieży 
poświęcony pamięci męczeńskiej śmierci 

ks. Jerzego Popiełuszki
22 października 2016

W sobotę 22 października 2016 r. na terenie parku im. H. Sienkiewi-
cza odbył się XXIV Włocławski Bieg Dzieci i Młodzieży poświęcony 

pamięci męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Organizatorem zawodów 
było Niezależne Zrzeszenie Sportowe przy wsparciu finansowym Gminy Mia-
sta Włocławek. Sędzią Głównym biegu była p. Anna Szafrańska. Uczestnicy 
zawodów biegli na dystansach od od 200 do 1000 metrów. Trasę wytyczono 
w obrębie terenu parku. Kategorie wiekowe przedstawiały się następująco: dzieci 
przedszkolne, szkoły podstawowe – do lat 13, szkoły gimnazjalne – 14–16 lat, 
szkoły ponadgimnazjalne – 17–19 lat.

Za trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych (osobno 
dziewczęta i chłopcy), po każdym biegu, zawodnicy otrzymali medale oraz 
dyplomy. Pierwszy bieg o godz. 13.00 pokonały przedszkolaki na dystansie 
200 m, II bieg o godz. 13.20 – dziewczęta szkół podstawowych – 500 m, 
III bieg o godz. 13.30 – chłopcy szkół podstawowych – 500 m, IV bieg o godz. 
13.40 – dziewczęta gimnazjum – 1000 m, V bieg o godz. 13.50 – chłopcy 
gimnazjum – 1000 m, VI bieg o godz. 14.00 – dziewczęta oraz chłopcy szkół 
ponadgimnazjalnych – 1000 m. 

Organizatorzy zapewnili opiekę medyczną, posiłek oraz gorące napoje. Wszyst-
kim uczestnikom biegu bardzo dziękujemy za udział w sportowych zmaganiach.

 

Zwycięskie przedszkolaki na podium ZSK Długosz po raz kolejny na I miejscu
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Krzysztof Łodygowski

Apel poświęcony pamięci błogosławionego 
ks. Jerzego Popiełuszki

21 października 2016

W ostatni piątek października uczniowie klasy IIIc gimnazjum pod 
okiem wychowawcy przygotowali apel pamięci poświęcony bło-

gosławionemu ks. Jerzemu Popiełuszce. Apel odbył się na dwóch godzinach 
lekcyjnych: na pierwszej uczestniczyli w nim uczniowie klas trzecich liceum, 
a na drugiej wysłuchali wspomnienia licealiści klas pierwszych i drugich. 

Podczas inscenizacji długoszacy mogli dowiedzieć się czegoś więcej 
o bł. ks. Jerzym, o jego posłudze duszpasterskiej i męczeńskiej śmierci. Mło-
dzież uświadomiła sobie również, jak ważną jest on postacią w dziejach naszej 
Ojczyzny. Prowadzący wspomnienie chcieli pokazać, że bł. ks. Jerzy Popiełuszko 
to niewątpliwie wielki bohater, ale równocześnie zwykły człowiek, wywodzący 
się z prostej rodziny, mający swoje pasje i słabości. Treść apelu pokazała tę 
postać przede wszystkim jako odważnego, niezłomnego kapłana oddanego 
walce o prawdę, godność i prawo do wolności każdego człowieka – aż do 
oddania życia.

W DUCHU ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 
Jolanta Nowak

Inscenizacja historyczna w szkole podstawowej
10 listopada 2016

W przededniu Narodowego Święta Niepodległości uczniowie klas piątej 
i szóstej szkoły podstawowej przedstawili inscenizację historycz-

ną. Dedykowana całej społeczności naszej szkoły podstawowej, a szczególnie 
młodszym koleżankom i kolegom opowieść, zarówno o wielkich, jak i o trud-
nych momentach naszej historii, była bogato ilustrowana „żywymi obrazami”. 
Widzowie mogli być m.in. świadkami chrztu Polski, koronacji pierwszego 
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polskiego króla, utworzenia Akade-
mii Krakowskiej. Stanęli oko w oko 
z polskimi władcami i mogli podziwiać 
piękno polskich księżnych i królowych. 
Byli świadkami uchwalenia Konstytucji 
3 maja i dramatu rozbiorów. Najmłodsi 
widzowie dowiedzieli się, że był czas, 
gdy Polska nie istniała na mapach, ale 
nieustannie żyła w sercach Polaków. 
Razem z Józefem Piłsudskim, Roma-
nem Dmowskim i Ignacym Paderew-
skim wkroczyli w podniosłą chwilę 
odrodzenia naszej Ojczyzny. 

W przygotowanie inscenizacji, mającej na celu nie tylko przybliżenie 
wydarzeń z przeszłości, ale również wprowadzenie nas w uroczyste obchody 
Święta Niepodległości, zaangażowali się przede wszystkim członkowie kółka 
historycznego. 

 

Katarzyna Zarzecka, Bożena Sobierajska

I Koncert Pieśni Patriotycznej 
w Publicznej Szkole Podstawowej 

im. ks. Jana Długosza we Włocławku
10 listopada 2016

W tym roku obchodziliśmy 98. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. W ramach obchodów tej uroczystości zorganizo-

wano 10 listopada I Koncert Pieśni Patriotycznej. Należy podkreślić, że pieśni 
patriotyczne zawsze wzmacniały miłość Polaków do Ojczyzny i dodawały 
sił żołnierzom walczącym o jej wolność. Stanowią o naszej godności i poczuciu 
wspólnoty, sławią czyny i zdarzenia, są formą wyrażania uczuć patriotycznych. 
Pieśni patriotyczne były tworzone i śpiewane również przez pokolenie Polaków, 
któremu było dane wywalczyć niepodległość, a następnie ją utrzymać.

Do oceny wykonania pieśni patriotycznych została powołana Kapituła 
Konkursowa, w której zasiedli: pani wicedyrektor Katarzyna Zarzecka – prze-

Inscenizacja historyczna przygotowana 
przez uczniów kl. 5
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wodnicząca oraz przedstawiciele klas 
1–6. Kapituła Konkursowa oceniała 
wykonanie, zaangażowanie klasy 
i ogólne wrażenie. Trzeba podkreślić 
ogromne zaangażowanie nauczycie-
li i wychowawców w przygotowanie 
uczniów i w przeprowadzenie tego 
pięknego koncertu. Na tę uroczystość 
p. Bożena Sobierajska własnoręcznie 
przygotowała ponad 200 kotylionów 
z prawdziwego zdarzenia: z orłem 
w koronie na tle polskiej flagi. Sta-
nowiły one ozdobę uczniowskich strojów długoszaków, a przede wszystkim 
dodały splendoru i powagi całemu koncertowi. Wśród nagrodzonych klas I 
miejsce zajęła klasa 2a za zaśpiewanie piosenki „Hej, hej ułani”, na II miejscu 
znalazła się klasa 3a z piosenką „Raduje się serce”, a III miejsce klasa 6, która 
zaśpiewała pieśń pt. „Piechota”. IV miejsce zajęła klasa 5, a klasy 1a, 2b, 2c, 
3b, 4a, 4b zdobyły wyróżnienia. 

CZAS PAMIĘCI O ZMARŁYCH I ŚWIĘTYCH
Bożena Sobierajska

Pamiętamy o włocławskich męczennikach 
II wojny światowej

28 października 2016

W dniu 28 października 2016, w okresie poprzedzającym uroczy-
stość Wszystkich Świętych, członkowie Samorządu Uczniowskiego 

i Szkolnego Koła Wolontariatu, Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana 
Długosza we Włocławku wraz z opiekunem p. Bożeną Sobierajską, odmówili 
modlitwę i zapalili znicze pod pomnikiem upamiętniającym Bł. Bp. Michała 
Kozala, Alumnów Seminarium Duchownego we Włocławku oraz Nauczycieli 
zamordowanych w czasie II wojny światowej. Spotkanie przy pomniku mę-
czenników II wojny światowej było okazją do zapoznania uczniów z historią 

Koncert i konkurs pieśni patriotycznych
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miejsca i życiorysami tych, którzy oddali swój najcenniejszy skarb – życie – 
w imię obrony wartości chrześcijańskich i Ojczyny. 

 

Agnieszka Lasota-Staszak

„Holy Wins – Święty Zwycięża” 
Spotkanie ze „Świętymi” w gimnazjum i liceum

27 października 2016

Święci zawsze są dla nas szkołą pięknych postaw miłości. 
abp Andrzej Dzięga

W Zespole Szkół Katolickich im. ks. J. Długosza po raz kolejny 
zorganizowano obchody „Holy Wins – Święty Zwycięża”.  Uro-

czystość Wszystkich Świętych to czas radosnego 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 świę-
tości. Każdy z wierzących, niezależnie od konkretnej drogi życia: powołania 
do małżeństwa, do kapłaństwa czy zakonu, do życia w samotności, jest po-
wołany do świętości.  

Obchody „Holy Wins – Święty Zwycięża” odbyły się w naszej szkole 
w czwartek – 27 października w szkolnej auli. Głównym elementem ob-
chodów była inscenizacja przygotowana przez wychowanków internatu 
„Święta Faustyna – Apostołka Bożego Miłosierdzia”, którą mogli obejrzeć 
w tym dniu gimnazjaliści oraz licealiści, a w piątek – 28 października, na 
zaproszenie pani wicedyrektor Katarzyny Zarzeckiej, nasi aktorzy przedsta-
wili inscenizację młodszym kolegom i koleżankom ze szkoły podstawowej. 
Kolejnym elementem było wcielenie się uczniów w postać „świętej” bądź 
„świętego”. Zmotywowaniem uczniów do naszej wspólnej, radosnej zabawy 
zajął się Samorząd Uczniowski, który też przygotował słodkości dla naszych 
„świętych”.  

Mottem przewodnim przygotowanej przez wychowanków internatu insce-
nizacji było ukazanie, że spojrzenie Boskie różni się czasem od ludzkiego. Bóg 
nie zawsze wybiera ludzi idealnych i światłych, by przekazać wielkie sprawy 
Boże, bo to On jest Światłem i największą Świętością, a swoje niezgłębione 
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miłosierdzie ukazuje najpełniej w słabości człowieka. Stąd też nadzieja i radość, 
że każdy z nas ma szansę na świętość, a Święci w niebie są dla nas doskonałą 
szkołą pięknych postaw w drodze ku świętości.

 

Joanna Filińska, Magdalena Budnicka

Bal Wszystkich Świętych w szkole podstawowej
28 października 2016

Kiedy wspominamy naszych bliskich, którzy już odeszli do wieczności, 
pamiętać należy, że 1 listopada to czas radości, gdyż wspominamy 

Wszystkich Świętych – naszych patronów. Chcąc uświadomić dzieciom, że 
warto obcować ze świętymi, 28 października w szkole podstawowej został 
zorganizowany Bal Wszystkich Świętych.

Maryja, Matka Jezusa wraz z Józefem i całą galerią świętych „gościła” 
w naszej szkole dzięki pięknym kreacjom najmłodszych długoszaków.

Wychowankowie internatu – aktorzy spektaklu, kierownik internatu – p. A. Wąsik oraz p. A. Lasota-Staszak
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Bal był doskonałą okazją do wspólnej zabawy, ale również umożliwił tym 
najmłodszym poznanie wybranych świętych, gdyż każde dziecko miało moż-
liwość przybliżenia postaci prezentowanego przez siebie świętego.

Dzieci z klas 1–2 dzięki pomysłowości i z pomocą rodziców przygotowały 
piękne kreacje i przeżyły wspaniałą zabawę. 

 

Lidia Wiśniewska

Obchody 77. rocznicy aresztowania nauczycieli 
i duchowieństwa Włocławka

7 listopada 2016

7 listopada 1939 r. to data znamienna w historii Włocławka. Tego je-
siennego dnia pierwszego roku wojny, przed 77 laty, 44 profesorów 

włocławskiego seminarium, księży i alumnów na czele z biskupem Michałem 
Kozalem oraz liczne grono nauczycieli i inteligencji naszego miasta zostało 
aresztowane przez Niemców oraz przewiezione do miejsca internowania w Lą-
dzie, a następnie do obozu koncentracyjnego w Dachau. Dla upamiętnienia 
tego tragicznego wydarzenia, tak jak w poprzednich latach, we włocławskiej 
katedrze została odprawiona Msza św., a po niej uczestnicy zgromadzenia 
w modlitewnym orszaku przeszli pod pomnik upamiętniający bohaterów 
tamtych wydarzeń.

Eucharystii, koncelebrowanej przez kilkudziesięciu księży, przewodniczył 
Pasterz Diecezji bp Wiesław Alojzy Mering, obecni byli również bp Stanisław 
Gębicki i bp Bronisław Dembowski. Wśród odprawiających byli również wy-
kładowcy Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, proboszczowie 
włocławskich parafii, a także kapłani Długosza: ks. dyr. Jacek Kędzierski oraz 
ks. Łukasz Sztylka i ks. Marcin Lewandowski. Poruszającą okolicznościową 
homilię wygłosił ks. Marcin Filas. Wspominał w niej tych, którzy aresztowani 
przez hitlerowców, przeszli dawnymi ulicami Piusa X i Seminaryjną do miejsca 
aresztowania, skąd droga prowadziła do obozów koncentracyjnych. Kazno-
dzieja podkreślił pełną poświęcenia i godności postawę bp. Michała Kozala, 
który w dniu uwięzienia w ręce Boże złożył losy swojego życia, pozwolił się 
odrzeć z szat kapłańskich, ale wzorem Chrystusa zachował królewską godność. 
W obozie w Dachau przeżył trzy lata bicia, upokorzeń, głodu, zimna. Nie uległ 
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rozpaczy, a zachowując niezłomną wiarę i spokój, dodawał otuchy uwięzio-
nym z nim kapłanom. Bp Kozal zmarł w obozie w 1943 r., a w 1987 r. był 
beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II. Los zamordowanego biskupa, dziś 
błogosławionego patrona Włocławka, kaznodzieja zestawił z historią dzielnej 
prostej kobiety – matki, która podczas wojny straciła kilkoro dzieci. Obydwoje 
bohaterów, a także inne ofiary tamtych czasów, wojna zmusiła do szukania 
sensu tam, gdzie po ludzku sensu nie ma. Wszyscy oni zaświadczyli o wier-
ności Bogu i Ojczyźnie. Nie na marne oddali swoje życie. Kierowani miłością 
byli bohaterami, a my dzisiaj pielęgnujemy pamięć o nich. Swoje poetyckie 
rozważania głoszący homilię zakończył refleksją na temat współczesności. 
Stwierdził, że choć dzisiejsze czasy są łatwiejsze, to często trudno dostrzec 
drugiego człowieka, bo wciąż za mało w nas miłości. Jako puentę przywołał 
słowa kard. Stefana Wyszyńskiego: „Świat ciągle musi być zbawiany przez 
nasze współdziałanie z Chrystusem”. 

Refleksją na temat obchodzonej rocznicy podzielił się również z zebra-
nymi w bazylice katedralnej ks. bp Wiesław Mering. Zaznaczył, że przejście 
w modlitewnej zadumie drogą męczenników początku II wojny światowej 
to nasza powinność. Idąc ulicami miasta, wspominamy i podziwiamy ich nie-
złomność i wiarę, dziękujemy Bogu za ich postawę, „bo to oni, a nie prze-
śladowcy odnieśli zwycięstwo” – powiedział Ksiądz Biskup. Dodał rów-
nież, że bohaterowie tamtych dni poprzez swoją postawę zostawili nam 
trudną lekcję wiary, a o bł. bp. Kozalu powiedział za św. Janem Pawłem II, 
że „okazał władzę Chrystusa na ziemi, tzn. władzę miłości przeciw obłę-
dowi zniszczenia, pogardy i nienawiści”. Ksiądz Biskup przypomniał, że 
z rąk Niemców i Sowietów zginęło ponad 30% polskiej inteligencji: 60% 
prawników, 50% lekarzy oraz 30% nauczycieli akademickich, a w dwóch 
tylko diecezjach – pelplińskiej i włocławskiej zostało zamordowanych 50% 
kapłanów. W samym obozie w Dachau zginęło 868 polskich księży, w tym 
144 z naszej diecezji. 

Po Eucharystii w katedrze uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik 
upamiętniający ofiary 7 listopada 1939 r., gdzie parlamentarzyści, przedstawi-
ciele władz miasta, duchowieństwo, członkowie duszpasterstwa nauczycieli, 
siostry zakonne i mieszkańcy Włocławka złożyli kwiaty oraz znicze. 

Zespół Szkół Katolickich reprezentował poczet sztandarowy z p. Rafałem 
Kurzępą, wymienieni już księża z Księdzem Dyrektorem, panie wicedyrektor 
Sławomira Lewandowska i Urszula Brykalska, a także nauczyciele – panie 
Jolanta Nowak, Jadwiga Piasecka, Bożena Sobierajska i Lidia Wiśniewska. 
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PRZED ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA 
W DŁUGOSZU

s. Goretti Bartczak

Szkolny konkurs na rodzinny wieniec 
i lampion adwentowy 

26 listopada 2016

Adwent to czas oczekiwania na Boże Narodzenie. W tradycji polskiej 
w czasie Adwentu w kościołach i w domach ustawia się wieńce ad-

wentowe. Cztery świece symbolizują poszczególne niedziele Adwentu, a także 
Chrystusa – Światło życia, który zaprasza nas, by z odwagą kroczyć ku święto-
ści... W szkole podstawowej zostały ogłoszone konkursy: na rodzinny wieniec 
adwentowy oraz rodzinny lampion adwentowy. Do oceny 27 wieńców oraz 
29 lampionów przystąpiła komisja w składzie: s. Goretti Bartczak i s. Paulina 
Bursiewicz. Wręczenie dyplomów i nagród odbyło się w pierwszy piątek grud-
nia – po Mszy Świętej. Przyniesione wieńce ukazywały zarówno nowatorskie 
rozwiązania artystyczne, jak i tradycyjne wykonanie: z pachnącej jodły, świerku 
i sosny, lampiony natomiast świadczyły o wyjątkowych zdolnościach manual-
nych ich wykonawców. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą pomysłowością 
i talentem. Rodzinom, które przystąpiły do konkursów i poświęciły czas na 
przygotowanie wieńców oraz lampionów, należą się gratulacje i podziękowania. 

 

Angelika Szumińska

Uroczyste rozpoczęcie Adwentu w katedrze
Poświęcenie wieńców adwentowych

26 listopada 2016

W sobotę 26 listopada, po uroczystych Nieszporach, które zainaugu-
rowały nowy rok liturgiczny, ks. bp Wiesław Alojzy Mering dokonał 

poświęcenia wieńców adwentowych, które – ustawione w mieszkaniach czy 
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salach lekcyjnych – mają przypominać o tym, że przygotowujemy się – ow-
szem, na kolejne Boże Narodzenie, ale przede wszystkim czuwamy, by nie być 
zaskoczonymi przyjściem Pana Jezusa. 

W uroczystości, mającej miejsce we włocławskiej bazylice katedralnej, 
uczestniczyli – obok Dyrekcji Zespołu Szkół Katolickich, nauczyciele, pracow-
nicy i uczniowie wraz ze swoimi najbliższymi.

 

Violetta Gołdobin

Caritas szkolna w Toruniu
na podsumowaniu akcji „Warto być bohaterem” 

i inauguracji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
29 listopada 2016

W dniu 29 listopada wolontariusze naszej szkolnej Caritas z klas: IIIb, 
IIIc i IC pod opieką p.Violetty Gołdobin uczestniczyli w inauguracji 

Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2016, będącej jednocześnie podsumo-
waniem akcji „Warto być bohaterem”. Spotkanie miało miejsce w Toruniu na 

Długoszacy z własnoręcznie wykonanymi wieńcami
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lodowisku Tor-Tor. Uroczystość odbyła 
się z udziałem Jego Ekscelencji Księdza 
Biskupa Andrzeja Suskiego, Dyrektora 
Caritas Diecezji Toruńskiej – Księdza 
Prałata Daniela Adamowicza, a także 
Pana Prezydenta Miasta Toruń oraz 
Pana Wicemarszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. Hala lodowi-
ska wypełniona była przez setki dzie-
ci i młodzieży szkolnych kół Caritas 
z terenu diecezji toruńskiej i włocław-
skiej. Przygotowany na tę okoliczność 

program artystyczny obfitował w pokazy łyżwiarstwa figurowego, hokeja na 
lodzie oraz różne występy artystyczne. Punktem kulminacyjnym było zapalenie 
ogromnej symbolicznej świecy Wigilijnego Dzieła Pomoc Dzieciom.

Wszystkim wolontariuszom Długosza należą się podziękowania za godną 
postawę podczas tej uroczystości, a także za aktywne działania w szkolnej 
Caritas, gdyż udział w tej uroczystości był nagrodą za aktywne zaangażowanie 
w przeprowadzenie akcji „Warto być bohaterem” i inne realizowane zadania.

 

Lidia Wiśniewska

Adwentowe spotkanie duszpasterstwa nauczycieli
2 grudnia 2016

Po raz trzeci w tym roku szkolnym nauczyciele Długosza oraz innych szkół 
Włocławka i okolicy zebrali się na spotkaniu duszpasterstwa. Miało ono 

charakter adwentowego zamyślenia nad przygotowaniem się do świąt Bożego 
Narodzenia. W piątek 2 grudnia w szkolnej kaplicy Długosza została odprawiona 
Msza św. Celebrowało ją trzech księży: zaproszony gość ks. Marek Kryska, który 
sprawował Eucharystię w intencji ks. Andrzeja Tomalaka z okazji niedawnych 
imienin, ks. Andrzej jako duszpasterz nauczycieli modlił się o błogosławieństwo 
właśnie dla nich, oraz pracujący w naszej szkole ks. Marcin Lewandowski. 

Adwentową homilię wygłosił ks. Marek, który jest diecezjalnym duszpa-
sterzem służby zdrowia i kapelanem włocławskiego szpitala. W słowie skie-
rowanym do licznie zebranych nauczycieli zwrócił uwagę na to, że święta to 
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przede wszystkim spotkanie ludzi z sobą i ważne jest, aby w każdym człowieku 
umieć dostrzec oblicze Jezusa. 

Po Mszy Świętej spotkanie przeniosło się do pokoju nauczycielskiego, 
gdzie przy słodkim poczęstunku była okazja, aby złożyć imieninowe życzenia 
naszemu duszpasterzowi, porozmawiać i z zaproszonym księdzem, i z długo 
niewidzianymi koleżankami i kolegami „po fachu” z innych szkół Włocławka 
i okolic, a także zaplanować kolejne spotkania.

Spośród nauczycieli ZSK w spotkaniu uczestniczyli: p. Urszula Brykalska, 
p. Aleksandra Rusin, p. Aneta Pawłowska, p. Dorota Antczak, p. Katarzyna 
Kwiatkowska, p. Anna Baranowska, p. Anna Waśkiewicz, p. Bożena Sobieraj-
ska, p. Paulina Kłonowska, p. Ewa Bieniek, p. Jadwiga Piasecka, p. Angelika 
Szumińska, p. Agnieszka Sołtysiak, p. Anna Dominik, p. Jolanta Nowak, p. Lidia 
Wiśniewska, p. Konrad Trokowski, p. Andrzej Gołębieski, p. Dariusz Goldewicz. 

 

Violetta Gołdobin

Idą święta..., pomagamy...
5 grudnia 2016

Czy można sobie wyobrazić dzieciństwo bez pluszowego misia? Oczy-
wiście, że nie można, bo to miś jest przecież najlepszym przyjacielem 

każdego dziecka. Pluszowi przyjaciele często są dla najmłodszych towarzyszami 
w chwilach radości, ale też smutku czy strachu. Pluszowy miś to też doskonały 
prezent dla każdego dziecka.

Dnia 25 listopada Pluszowy Miś obchodzi swoje światowe święto. Dlatego 
właśnie miesiąc listopad już od kilku lat szkolna Caritas wybiera jako czas, kiedy 
prowadzona jest zbiórka pluszaków. W tym roku akcja „Podziel się misiem” 
zorganizowana była z myślą o przygotowaniu paczek świątecznych dla dzieci 
z Fundacji „Samotna Mama”. Dzięki naszym uczniom, którzy chętnie włączyli 
się w przeprowadzenie tej akcji, zebrano bardzo dużą ilość pluszowych zaba-
wek, które zostały przekazane Fundacji.

Fundacja „Samotna Mama” skierowała do wspólnoty uczniowskiej zapro-
szenie na Koncert Mikołajkowy, który odbył się we wtorek 6 grudnia o godz. 
18.00 w Pałacu Bursztynowym. 
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Piotr Chodoła

Mikołajki w Długoszu
6 grudnia 2016

We wtorkowy dzień naszą szkołę opanowali przebrani na czerwono 
Mikołaje, ale także renifery, elfy i bałwanki. Znalazła się również 

chodząca... choinka:) Pomysłowość młodzieży na wybór stroju mikołajkowego 

ponownie przerosła najśmielsze oczekiwania. Każdy przebrany otrzymał słodki 
prezent od Samorządu Uczniowskiego.

 

Aleksandra Madajczyk

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego
Akcja SZLACHETNA PACZKA 

13 grudnia 2016

Wspaniałą tradycją szkolną stało się aktywne włączenie się uczniów, 
rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza 

we Włocławku w ogólnopolską akcję SZLACHETNA PACZKA.
Święty Jan Paweł II uczył: „Wierzę, że im bardziej się kocha, tym więcej 

się czyni”.
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Z inicjatywy ks. dyr. Jacka Kędzierskiego podjęliśmy decyzję, by w ramach 
akcji SZLACHETNA PACZKA w tym roku wspomóc 4 rodziny. Każda z pla-
cówek wchodzących w skład zespołu zadeklarowała pomoc dla konkretnej 
wybranej rodziny. Społeczność przedszkola zbierała dary dla samotnej matki 
wychowującej dwoje dzieci i wnuka. Szkoła podstawowa wspierała rodzinę 
wychowującą piątkę dzieci. Gimnazjum postanowiło pomóc mamie samotnie 
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wychowującej trzech synów, podobnie liceum, które wsparło potrzebującą 
matkę i jej nastoletnią córkę.

Wszystkie rodziny znalazły się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i wszel-
ka pomoc została przez nie przyjęta z wielką wdzięcznością.

Cieszy nas fakt dużego zaangażowania całej społeczności szkolnej: udało 
się przygotować wiele paczek dla potrzebujących rodzin wybranych przez ZSK 
im. ks. Jana Długosza. 

Przygotowane przez nas dary z pewnością sprawiły, że święta Bożego Naro-
dzenia były zarówno dla obdarowanych rodzin, jak i tych, którzy podzielili się 
z nimi swoim sercem, czasem radości, miłości i błogosławieństwa Dzieciątka Jezus!

 

Violetta Gołdobin

Szkolny Konkurs
na Najładniejszą Kartkę Bożonarodzeniową

Życzenia dla Seniorów
15 grudnia 2016

Kartki świąteczne z życzeniami to jeden ze zwiastunów zbliżających się 
świąt Bożego Narodzenia, a te własnoręcznie przygotowane ucieszą 

każdego. Z tą właśnie myślą w świetlicy zorganizowano Szkolny Konkurs na 
Najładniejszą Kartkę Bożonarodzeniową. Uczniowie wykazali się niemałą 
kreatywnością, pomysłowością i zaangażowaniem, w czym pomocą służył 
p. Krzysztof Krychowiak, dzięki któremu uczniowie mogli przygotowywać 
kartki na konkurs również na zajęciach technicznych.

Każda z przygotowanych prac była inna, ale łączyła je wspólna cecha, 
a mianowicie każda z nich nawiązywała do tradycji symboli bożonarodze-
niowych. A to cieszy, gdyż ważne jest, by młodym ludziom tak ważne święta, 
podczas których obchodzimy przyjście Pana Jezusa, nie kojarzyły się wyłącznie 
z zapakowanym pięknie prezentem.

Wszystkie złożone na konkurs kartki są bardzo ładne, ale skoro konkurs, to 
należało wybrać tę jedną, zwycięską pracę. I tak, biorąc pod uwagę estetykę wy-
konania kartki oraz wkład pracy własnej, zadecydowano, że I miejsce wywalczyła 
Małgorzata Ziółkowska z klasy IIc, II miejsce zdobył Rafał Wierszyło z klasy Ia, 
a III miejsce zajął Wiktor Kuchta z klasy IIb. Postanowiono również przyznać 
wyróżnienie specjalne. Za wykonanie z wielką starannością wielu kartek, z myślą 
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o tym, by jak najwięcej mieszkańców Domu Pomocy Społecznej mogło otrzymać 
świąteczne życzenia, wyróżniony został Adrian Tryniszewski – uczeń klasy Ic.

Wszystkie przygotowane na konkurs kartki, z załączonymi życzeniami 
świątecznymi i noworocznymi, zostały przesłane do Szanownych Seniorów, 
podopiecznych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej we Włocławku. 
Z całą pewnością przyniosły radość ich odbiorcom.

 

Gabriela Goszcz, Klaudia Majewska-Rybacka

Jasełka w szkole podstawowej
15 grudnia 2016

Chwała Pana
Blask nad Judeą

Gloria, gloria in excelsis Deo!

15 grudnia 2016 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana 
Długosza uczniowie klasy 3a i 3b wraz z wychowawczyniami 

przygotowali przedstawienie jasełkowe.

Nagrodzone prace
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Jasełka w wykonaniu dzieci wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój, 
a uczniowie swym pięknym występem podbili serca publiczności. 

Nietypowe ujęcie obrazu Bożego Narodzenia z punktu widzenia Trzech Króli, 
a także samego Heroda, w którego rolę doskonale wcielił się Adam Lewan-
dowski, zaciekawiło zebranych. Jasełka pogłębiły świadomość, że i w naszych 
sercach nieustannie toczy się walka między dobrem i złem. Hasło nowego roku 
duszpasterskiego: „Idźcie i głoście” wypisane nad starannie wykonaną szopką, 
stało się realnym zaproszeniem dla wszystkich, aby być odpowiedzialnym za 
głoszenie dobrej nowiny o narodzeniu Pana Jezusa dla zbawienia każdego 
człowieka. Niejednej osobie zakręciła się łezka w oku... Radosny śpiew kolęd 
uświadomił wszystkim i przypomniał o tym, że Święta Bożego Narodzenia są 
już blisko. 

Kiedy artystyczna część dobiegła końca, wszyscy występujący na scenie 
otrzymali gromkie brawa, które były wyrazem uznania publiczności za piękne 
przedstawienie. Występ był niesamowitym przeżyciem zarówno dla aktorów, 
jak i dla rodziców, którzy przyszli obejrzeć swoje pociechy. 

Po jasełkach w świątecznym nastroju odbyło się spotkanie opłatkowe. 
Na korytarzu przeprowadzony został kiermasz świąteczny przygotowany 
przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Dzięki ofiarności rodziców, któ-
rzy nabywali własnoręcznie wykonane ozdoby, choinki oraz kartki świąteczne, 
udało się zebrać 471,57 zł, które zostaną przeznaczone na potrzeby świetlicy 
szkolnej. 

 

W anielskim chórze: Zuzanna Kamińska kl. 3a, 
Aleksandra Kurzępa kl. 3a, Natalia Ziółkowska 
kl. 3a, z tyłu: Aleksandra Rybacka kl. 3a

Pasterze przed betlejemską grotą: Krzysztof 
Szaradowski 3b, Oskar Stolcman 3b, Antoni 
Perlikowski 3a. W roli Maryi Zuzanna Nowakowska 3b
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Marta Pankiewicz

Uczniowie klasy Ib uczestnikami akcji 
„Pamiętamy o Tobie Św. Mikołaj i ja”

17 grudnia 2016

Człowiek jest wielki nie przez to 
co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,

czym dzieli się z innymi. 
Jan Paweł II

Uczniowie klasy Ib gimnazjum wraz z wychowawcą, dzięki wielkiemu 
wsparciu rodziców, wzięli udział w XVI edycji Świątecznej Akcji Charyta-

tywnej „Pamiętamy o Tobie Św. Mikołaj i ja” spełniającej gwiazdkowe marzenia 
dzieci z domów dziecka. Uczniowie wybrali 9 listów do Mikołaja, by chociaż 
w jakimś stopniu zaspokoić pragnienia dzieci pozbawionych swoich domów. 
Gimnazjaliści z dużym zaangażowaniem samodzielnie zakupili oraz przygotowali 
upominki dla dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej 
„Maluch” we Włocławku, a także odpisali na listy, które otrzymali od dzieci. 

W imieniu obdarowanych dzieci dziękujemy za okazane serce, wrażliwość, 
szlachetność i przekazane prezenty. Tylko razem możemy wywołać uśmiech na 
twarzach maluchów z domu dziecka, przywołując wyjątkową atmosferę świąt 
Bożego Narodzenia i sprawić, że one znów uwierzą w siebie i serce drugiego 
człowieka.

 

Lidia Wiśniewska

W krainie świątecznych pierników
Wycieczka klas Ia i Id do Torunia

20 grudnia 2016

Trudno właściwie ocenić, co dało więcej radości pierwszoklasistom gim-
nazjum podczas przedświątecznej wyprawy do Torunia. Odwiedzili 

bowiem wraz z wychowawczyniami: p. Anną Baranowską i p. Lidią Wiśniewską 
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oraz p. Pauliną Stężewską dwa jakże 
odmienne miejsca w Toruniu. Najpierw 
uczniowie kl. Id i Ia zwiedzali Centrum 
Nowoczesności Młyn Wiedzy, w którym 
można w ciekawy sposób, eksperymen-
tując i bawiąc się zarazem, poszerzać 
wiedzę z zakresu fizyki, astronomii, 
biologii i innych dziedzin nauki. Na-
stępnie uczniowie udali się do Muzeum 
Toruńskiego Piernika, które po zwiedze-
niu ekspozycji opuszcza się z własno-
ręcznie wygniecionymi, uformowanymi 
podczas prowadzonych w tym miejscu 
warsztatów i wypieczonymi piernikami. 
Przygotowuje się je według tradycyjnej 

receptury z miodem i siedmioma ziołami niezbędnymi uzyskania właściwego 
aromatu. Zapach pierników, blask świątecznych światełek na urokliwych uliczkach 
toruńskiej Starówki oraz perspektywa kolejnego ostatniego przedświątecznego 
dnia nauki w szkole wprowadziły uczestników naszej wycieczki w radosny na-
strój i dobre humory oraz w klimat nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.

 

Angelika Szumińska

Spotkanie opłatkowe nauczycieli
i pracowników szkoły

20 grudnia 2016

Ostatni tydzień przed świętami Bożego Narodzenia to w szkole czas 
spotkań opłatkowych. W poniedziałkowy wieczór w szkolnej świetlicy 

nauczyciele i pracownicy Długosza zebrali się, aby po odczytaniu fragmentu 
Ewangelii i przy dźwięku kolęd złożyć sobie świąteczne życzenia. Poprzedziły 
je słowa dyrektora szkoły ks. prał. Jacka Kędzierskiego, w których nawiązał 
do rocznic obchodzonych w nowym roku liturgicznym. 100. rocznica śmierci 
św. Brata Alberta stanowiła okazję, aby przypomnieć zebranym, jak ważne 
jest „być dobrym jak chleb” dla najuboższych i potrzebujących. Przywołując 
zaś 100-lecie objawień fatimskich, Ksiądz Dyrektor zwrócił uwagę, że niejed-

Pochłonięci pracą uczestnicy warsztatów pieczenia 
pierników
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nokrotnie dzieci są wybrane, aby przez nie objawiły się Prawdy Boże, tak jak 
było to w przypadku dzieci fatimskich, którym ukazywał się Maryja wzywająca 
do odmawiania różańca jako modlitwy o pokój dla świata.

 

Sławomira Lewandowska

Z życzeniami świątecznymi u Księdza Biskupa
20 grudnia 2016

20 grudnia 2016 r., w godzinach przedpołudniowych, delegacja 
uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana 

Długosza udała się do Pałacu Biskupiego, by, jak co roku, złożyć świąteczne 
życzenia Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Wiesławowi Alojzemu Merin-
gowi – ordynariuszowi diecezji włocławskiej. W pięknej sali zgromadzili się 
uczniowie wraz z nauczycielami i dyrektorami szkół katolickich.

Ksiądz Biskup z wielką życzliwością wysłuchał dziecięcych recytacji i śpie-
wu, a także z radością przyjął ofiarowane upominki, między innymi pyszne 
pierniki upieczone przez młodzież z naszego internatu. Składający życzenia 
w imieniu naszej delegacji uczeń klasy IIC LO Krzysztof Kamiński powiedział, 
że zgromadziła nas radość spowodowana zbliżającymi się świętami Bożego 
Narodzenia, w czasie których, po raz kolejny w naszym życiu, będziemy mogli 
zatrzymać się nad wielką tajemnicą – oto Bóg, który tak bardzo pokochał czło-
wieka, że nie tylko najpierw „zaprojektował”, „wyposażył” i „ozdobił” świat, 
by umieścić w nim istotę stworzoną na swoje podobieństwo – niczym rodzice 

Życzenia i dzielenie się opłatkiem: ks. Łukasz Sztylka, 
p. Kamila Kurdubska, p. Małgorzata Pierścińska, p. Marta 
Antczak, p. Ilona Chwiałkowska, p. Paulina Makowska, 
p. Ewelina Osińska

Życzenia i dzielenie się opłatkiem: p. Anna Waśkiewicz, 
p. Agnieszka Szabłowska, p. Konrad Trokowski, 
p. wicedyrektor przedszkola Joanna Trawińska
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meblujący pokoik dla mającego się urodzić dziecka – narodził się jako jeden 
z nas, aby dać nam zbawienie. W imieniu trwających w zachwycie nad cudem 
Bożego Narodzenia uczniów i rodziców, nauczycieli oraz pracowników naszej 
szkoły przedstawiciel Długosza złożył z głębi serca płynące życzenia, by Boża 
Dziecina błogosławiła Księdzu Biskupowi we wszystkich działaniach związa-
nych z niezwykle odpowiedzialnym zadaniem, jakim jest prowadzenie Kościoła 
włocławskiego. By obdarzała swoim pokojem i dawała wiele siły, aby w dalszym 
ciągu odważnie bronił fundamentalnych wartości chrześcijańskich. Życzył 
Księdzu Biskupowi także wiele, wiele radości – do rozsiewania wokół siebie, 
by rosła i obejmowała wszystkich wokół z Miłością, która wszystko zwycięża.

W darze młodzież wykonała dwa utwory muzyczne. Pieśń „Mario, czy Ty 
wiesz?” zaśpiewał Piotr Mroczkowski z akompaniamentem Konrada Webera 
na pianinie oraz Pawła Olakowskiego na saksofonie, a kolędę „Tryumfy Króla 
Niebieskiego”, w bardzo radosnej wersji, wyśpiewał cały chór długoszowskich 
talentów. Niewątpliwą ozdobą naszej delegacji byli uczniowie klasy 2c szkoły 
podstawowej oraz przedszkolaki.

Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering do przedstawicieli każdej szkoły kie-
rował specjalne podziękowania i ciepłe słowa. Na zakończenie spotkania, po 

Z życzeniami świątecznymi u Księdza Biskupa: licealiści Sylwia Kubacka, Krzysztof Kamiński, uczniowie szkoły 
podstawowej i przedszkolaki
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wspólnym odśpiewaniu znanych kolęd, życząc wszystkim Błogosławionych Świąt 
Narodzenia Pańskiego, Ksiądz Biskup udzielił nam Bożego błogosławieństwa.

 

Lidia Wiśniewska

Świąteczna środa u Długosza
21 grudnia 2016

Nieco odmienny charakter, jak co roku, miała grudniowa środa u Długo-
sza. Była ona bowiem spotkaniem opłatkowym, w którym uczestniczyli 

rodzice, nauczyciele i dyrekcja szkoły. Kulminacyjnym punktem były przygo-
towane dla rodziców przez uczniów jasełka. W szkolnej auli, rozświetlonej 
blaskiem lampek choinkowych i gwiazdy świecącej nad żłóbkiem, zebrani mogli 
obejrzeć historię Maryi jako Matki Syna Bożego, która swoim „Tak” zgodziła się 
wydać na świat Zbawiciela. Program słowno-muzyczny pt. „Oto dziś narodziła 
się Miłość” przygotowali wychowankowie internatu Długosza z wychowawcą 
p. Pauliną Kaszubą pod kierunkiem p. Anety Wąsik. W słowie skierowanym 
do zebranych rodziców ks. dr Jacek Kędzierski powiedział, że każde obejrzane 
przez niego przedstawienie: i to przygotowane w naszym przedszkolu, i w szkole 

Przedświąteczną środę u Długosza uświetniła inscenizacja jasełek przygotowana przez wychowanków internatu
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podstawowej, a także w budynku przy ul. Łęgskiej było piękne, choć każde 
inne. Za przygotowanie programu świątecznego opiekunowie i występujący 
uczniowie usłyszeli słowa podziękowania.

Po obejrzeniu jasełek, zaśpiewaniu kolędy i odczytaniu fragmentu Ewange-
lii Ksiądz Dyrektor poświęcił opłatki. Zebrani w auli składali sobie nawzajem 
świąteczne życzenia.

Po spotkaniu opłatkowym wychowawcy wraz z rodzicami przeszli do sal, 
aby omówić ważne sprawy swoich klas. Niektórzy rodzice, z racji kończącego 
się semestru, skorzystali również z możliwości indywidualnego porozmawiania 
z nauczycielami o postępach swoich dzieci.

 

Konrad Trokowski

Klasa IC LO z podarunkami 
dla podopiecznych „Malucha” 

21 grudnia 2016

W środę 21 grudnia trzy uczennice jako delegacja klasy IC naszego 
liceum, wraz z wychowawcą panem Konradem Trokowskim, 

odwiedziła Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Maluch” we Włocławku, 

Licealistki: Patrycja Czarnecka, Kornelia Kuklak i Aleksandra Sobczak
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przynosząc dla jej podopiecznych słodkie upominki. Każde dziecko zostało 
obdarowane paczką słodyczy, a najlepszym podziękowaniem dla delegacji 
Długosza był uśmiech na twarzach podopiecznych „Malucha”. Akcje wspar-
cia potrzebujących z terenu miasta Włocławek przez społeczność klasy IC 
będą kontynuowane w przyszłości przy okazji świąt kościelnych i wydarzeń 
szkolnych. 

 

Lidia Wiśniewska

Wigilie klasowe w szkole podstawowej,
gimnazjum i liceum

22 grudnia 2016

Na korytarzach i w klasach Ze-
społu Szkół Katolickich pano-

wał tego dnia gwar i nastrój radości 
– to ostatni dzień przed przerwą świą-
teczną obchodzony bardzo uroczyście. 
Czwartek 22 grudnia to czas wigilii 
klasowych.

Nauczyciele zgromadzili się w ka-
plicy na ostatnich roratach, podczas 
których harcerze przekazali lampion 
z Betlejemskim Światłem Pokoju. War-
to dodać, że co roku jest ono odpalane 
od wiecznego płomienia, który pło-
nie w Grocie Narodzenia Pańskiego 
w Betlejem. Harcerze i skauci, niosąc 
je do szkół, szpitali, instytucji, krze-
wią ideę braterstwa i pokoju, a tym 
samym radosną nowinę o Narodzeniu 
Pańskim. Tegorocznej sztafecie towa-
rzyszyło hasło „Odważnie twórzmy 
pokój”, a właśnie pokoju dzisiejszemu 
światu i każdemu człowiekowi tak bar-
dzo brakuje.

Już w świątecznym nastroju uczniowie kl. 5 
z wychowawczynią p. Ewą Bieniek

Wigilijne spotkanie w kl. 4b
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Po Mszy św. rozpoczęło się świętowanie. W auli uczniowie obejrzeli piękne 
jasełka przygotowane przez mieszkańców internatu. W świątecznie przystro-
jonych salach lekcyjnych pojawiły się nakryte białymi obrusami stoły, zasta-
wione tradycyjnymi wigilijnymi potrawami. Przy dźwiękach kolęd, dzieląc się 
opłatkiem, uczniowie składali sobie i swoim nauczycielom świąteczne życzenia.

 

Angelika Szumińska

Orszak Trzech Króli
6 stycznia 2017

Podobnie jak w latach ubiegłych, w uroczystość Objawienia Pańskiego, 
ulicami kilkuset polskich miast przeszedł Orszak Trzech Króli. Jednym 

z takich miast był oczywiście Włocławek. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy 
Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza wraz ze swoimi rodzinami 
stanowili sporą grupę we włocławskim orszaku.

Uczestnicy tego pięknego religijnego przedsięwzięcia zgromadzili się przed 
Urzędem Miasta we Włocławku, gdzie powitał wszystkich Prezydent Miasta 
Włocławek – p. Marek Wojtkowski. Następnie, po przypomnieniu historii 
Mędrców podążających do Betlejem, orszak ruszył ku włocławskiej katedrze. 
Za gwiazdą symbolizującą tę, która wiodła legendarnych: Kacpra, Melchiora 
i Baltazara, najpierw szli – przebrani w królewskie stroje – włodarze miasta 
i powiatu: wspomniany p. Prezydent, a także p. Jarosław Chmielewski – Prze-
wodniczący Rady Miasta Włocławek oraz p. Marek Jaskulski – Wicestarosta 
Powiatu Włocławskiego.

Uczniowie kl. Ia z wychowawczynią 
p. Lidią Wiśniewską

Uczniowie kl. Ic z wychowawcą 
p. Andrzejem Przybylskim
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Mimo mrozu uczestnicy Orszaku 
śpiewali kolędy i wznosili radosne 
okrzyki, inicjowane przez prowadzą-
cych. Po dotarciu na plac przed katedrą 
zostali serdecznie powitani przez Księ-
dza Biskupa Ordynariusza – Wiesława 
Alojzego Meringa. Następnie, po krót-
kiej inscenizacji przygotowanej przez 
dzieci ze szkół z podwłocławskich 
miejscowości, rozpoczęła się dalsza 
część uroczystości, a mianowicie Msza 
Święta.

Eucharystii przewodniczył JE Bi-
skup Wiesław Alojzy Mering, a homilię 
wygłosił proboszcz parafii św. Stanisła-
wa BM we Włocławku – ks. prał. Sła-
womir Deręgowski. Porównał on życie 
każdego człowieka do drogi. Każdy 
z nas, podobnie jak biblijni mędrcy ze Wschodu, podąża ku Betlejem, ku Bogu. 
Dziś jednak tym, co oświetla naszą drogę, nie jest blask tajemniczej gwiazdy, 
ale sam Jezus Chrystus. Czasem droga ludzkiego życia bywa wyboista, ale nikt 
nie powinien pozostać bezradny i zagubiony, gdyż Światło Chrystusa rozświe-
tla mroki. Ponadto Boże Narodzenie to nie święto, które możemy obchodzić 
jedynie w grudniu – może ono trwać każdego dnia. Przeżywamy je wówczas, 
gdy obdarzamy ludzi dobrocią. Warto o tym pamiętać.

 

Długoszacy wśród uczestników 
Orszaku Trzech Króli 

p. Lidia Wiśniewska, p. Urszula Brykalska, 
p. Sławomira Lewandowska

W rolę Mędrców wcielili się: Prezydent Włocławka 
p. Marek Wojtkowski, Przewodniczący Rady Miasta 
Włocławek p. Jarosław Chmielewski, oraz Wicestarosta 
Powiatu Włocławskiego p. Marek Jaskulski. Opowieść 
o spotkaniu Trzech Mędrców z nowo narodzonym 
Królem odczytał Adam Lewandowski z kl. 3a Szkoły 
Podstawowej im. ks. Jana Długosza pod czujnym okiem 
ks. Michała Krygiera
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Lidia Wiśniewska

Nauczyciele Długosza na spotkaniu 
diecezjalnych duszpasterstw z Księdzem Biskupem

8 stycznia 2017

Tradycyjnie już w Niedzielę Chrztu Pańskiego, która w tym roku wypadała 
8 stycznia, przedstawiciele stowarzyszeń katolickich i duszpasterstw 

specjalistycznych diecezji włocławskiej zgromadzili się na spotkaniu nowo-
roczno-kolędowym z ks. bp. Wiesławem Meringiem. Nie zabrakło oczywiście 
przedstawicieli Diecezjalnego Duszpasterstwa Nauczycieli wraz z opiekunem 
ks. Andrzejem Tomalakiem. Nasze duszpasterstwo reprezentowało kilkoro na-
uczycieli z różnych szkół, w tym również reprezentacja Długosza. Była uroczysta 
Msza Święta w kościółku seminaryjnym pw. św. Witalisa, a po niej w refektarzu 
seminaryjnym odbyło się spotkanie z Księdzem Biskupem. 

Udział Diecezjalnego Duszpasterstwa Nauczycieli podczas Eucharystii był 
w tym roku o tyle widoczny, że to nauczyciele byli odpowiedzialni za przygotowa-
nie liturgii. Zaangażowali się pracownicy Długosza: p. Sławomira Lewandowska, 
p. Lidia Wiśniewska, p. Dariusz Goldewicz, p. Andrzej Gołębieski oraz p. Jolanta 
Nowak. Homilię wygłosił duszpasterz nauczycieli ks. Andrzej Tomalak. Nawią-
zując do słów czytanej w tym dniu Ewangelii: „Tyś jest mój Syn umiłowany...”, 
kaznodzieja podkreślił, że Bóg pamięta o nas wszystkich, każdy w Jego zamyśle 
jest zaplanowanym i umiłowanym dzieckiem, które ma do zrealizowania swoje 
własne powołanie. Każdy jest wezwany, aby być światłem, które pośród ciemno-
ści ma prowadzić do jedynego Światła, jakim jest Bóg. Wszędzie gdzie jesteśmy, 
w swoich środowiskach duszpasterskich, mamy być świadkami Jego miłości, 
pokoju i radości. W czasie spotkania, które odbyło się po Mszy św. w refektarzu 
seminarium, zebrani wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu kleryków. 

Ksiądz Biskup podziękował przedstawicielom grup duszpasterskich za ich 
zaangażowanie. Podkreślił siłę wiernych świeckich w krzewieniu Ewangelii 
i dawaniu świadectwa wiary. Pasterz Diecezji, nawiązując do czekających 
w nowym roku rocznic: 100-lecia objawień fatimskich, 300. rocznicy koronacji 
obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze oraz zbliżającej się rocznicy powstania 
włocławskiego seminarium, a także komentując ostatnie wydarzenia polityczne 
w naszym kraju, prosił o modlitwę w intencji pokoju, ojczyzny oraz wycho-
wawców i wychowanków WSD we Włocławku.
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Dariusz Goldewicz

„Niech Chrystus błogosławi temu mieszkaniu...” 
Wizyta duszpasterska w Długoszu

11 stycznia 2017

Okres Bożego Narodzenia jest czasem pogłębiania więzi z Bogiem, 
z rodziną i naszymi wspólnotami. Wizyta duszpasterska, która odbywa 

się w tym czasie, jest wyrazem pasterskiej troski kapłanów o powierzonych 
sobie wiernych. Tradycja wizyty duszpasterskiej, zwanej popularnie „kolę-
dą” zawiera w sobie bogactwo znaków i treści. Piękna i głęboka jest treść 
śpiewanych kolęd, które są zwiastowaniem radości o narodzonym Bożym 
Synu, otwierając zaś drzwi mieszkania, chcemy zaprosić Jezusa Chrystusa, 
by narodził się w każdym z nas.

W dniu 11 stycznia wizytę duszpasterską przeprowadził w murach Długo-
sza ks. Marcin Lewandowski. Przy śpiewie kolęd i asyście ministrantów kapłan 
odbył obchód gmachu szkoły, z uwzględnieniem mieszkania ks. Dyrektora i jego 
Mamy, gabinetu wychowawców oraz pokojów mieszkalnych wychowanków 
internatu.

W czasie odwiedzin ks. Marcin Lewandowski w każdym miejscu odczytał 
fragmenty Pisma św., poprowadził modlitwy o błogosławieństwo dla miesz-

Ks. Marcin Lewandowski oraz wychowankowie: Oliwia Tunicka, Oliwia Leśnik, Beata Siwińska i Grzegorz Murawski 
w trakcie wizyty duszpasterskiej w internacie AD 2017
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kańców, a następnie rozmawiał o radościach i trudach każdego z nas i naszej 
wspólnoty.

Chrześcijanie, którzy przyjmują kapłana z wizytą duszpasterską dają świa-
dectwo swojej przynależności do Kościoła.

PRZED ŚWIĘTAMI WIELKANOCNYMI 
Bożena Sobierajska

„Być dobrym jak chleb”
Rekolekcje wielkopostne w szkole podstawowej

6–7 kwietnia 2017

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc Waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego
(Ps 95,8ab)

W Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Długosza we Wło-
cławku rekolekcje wielkopostne rozpoczęły się 6 kwietnia 2017 

roku. Podczas pierwszej godziny lekcyjnej wszyscy uczniowie naszej szkoły 
obejrzeli film pt. „Największy z cudów”. Następnie klasy 4–6 wraz z nauczy-
cielami uczestniczyły w nabożeństwie pokutnym w bazylice katedralnej 
we Włocławku. Nabożeństwo było poprzedzone śpiewem pod kierunkiem 
ks. proboszcza Michała Krygiera. Uczniowi mogli skorzystać z sakramentu 
spowiedzi.

Piątek był drugim dniem rekolekcji dla uczniów Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Cała społeczność szkolna 
uczestniczyła we Mszy Świętej w bazylice katedralnej we Włocławku sprawo-
wanej przez ks. Szymona Lewandowskiego. Mszę Świętą poprzedził wspólny 
śpiew pieśni pod kierunkiem ks. proboszcza Michała Krygiera. Słowo Boże 
do zebranych w bazylice katedralnej wygłosił rekolekcjonista ks. Tomasz. 
Myślą przewodnią nauki rekolekcyjnej były słowa „Każdy powinien być dobry 
jak chleb”, które nawiązują do postaci św. Brata Alberta Chmielowskiego. 
W dowód przesłania tej myśli, uczestnicy rekolekcji zostali obdarowani przez 
prowadzącego kawałkiem chleba. Ustanowiony przez Konferencję Episkopatu 
Polski Rok Świętego Brata Alberta, w 100. rocznicę jego śmierci, był wyjątkową 
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okazją do zorganizowania konkursu szkolnego pt. „Portret Świętego Brata 
Alberta”. Uczniowie zapoznali się z pięknem i bogactwem postaci świętego 
oraz zetknęli się z jego duchowością. Powstały piękne portrety, które towarzy-
szyły nam na szkolnej wystawie. Gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu! 
Wyjątkowe gratulacje należą się laureatkom: Klaudii Fydryszewskiej, Olivii 
Prouve i Marii Miazga z kl. 4a.

 

Agnieszka Lasota-Staszak

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 
na szkolnym dziedzińcu

6 kwietnia 2017

Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego sie-
bie, niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. 

(Łk 9, 23)

W czwartek 6 kwietnia 2017 r. o godz. 20.00 odbyło się nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej na szkolnym dziedzińcu. Od kilku lat naszą tradycją 

były nabożeństwa korytarzami szkoły. W roku szkolnym 2016/2017, ciesząc się 

Uczniom podstawówki w przygotowaniach do Świąt 
Wielkanocnych towarzyszył ks. Tomasz Ślesik

Eucharystia w drugim dniu rekolekcji sprawowana 
przez ks. Szymona Lewandowskiego – wikariusza 
parafii katedralnej
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pięknym dziedzińcem i sprzyjającą pogodą postanowiliśmy zainicjować taką 
formę naszego modlitewnego spotkania. Nabożeństwo zostało przygotowane 
przez wychowanków internatu. Przewodniczył mu ks. Marcin Lewandowski 
– opiekun duchowy internackiej społeczności. Do wspólnej modlitwy z wycho-
wankami włączyli się: ks. Łukasz Sztylka, wicedyrektor pani Urszula Brykalska, 
kierownik internatu pani Aneta Wąsik, wychowawcy internatu oraz pani Zofia 
Kędzierska. Rozpoczęcie nastąpiło w kaplicy szkolnej, następnie udaliśmy się na 
zewnątrz by, podążając za krzyżem w rozmodleniu i rozśpiewaniu, rozważać 
kolejne stacje Drogi Krzyżowej. 

Po błogosławieństwie kończącym nasze modlitewne spotkanie, ks. Marcin 
wspomniał o naszym ukochanym rodaku św. Janie Pawle II, którego 12. rocz-
nicę śmierci niedawno obchodziliśmy i wspólnie odśpiewaliśmy jego ulubioną 
pieśń – „Barkę”. 

Wyciszeni, w modlitewnym nastroju i umocnieni łaską Ducha Święte-
go rozeszliśmy się każdy do swoich obowiązków, do swojej codzienności, 
zatrzymując w sercu to, czego doświadczyliśmy w czasie tego modlitewne-
go spotkania. Będziemy starać się naśladować naszego Pana Jezusa Chrystusa 
w dźwiganiu krzyża, który z miłości do nas wziął go na swoje ramiona, po 
to by przez swoją mękę i śmierć nas wybawić od grzechu i dać nam życie 
wieczne.

 

Wychowankowie internatu na dziedzincu szkoły z prowadzącym nabożeństwo ks. Marcinem Lewandowskim



277

Wydarzenia szkolne

Paulina Iwańska, Sandra Iwańska 

Kiermasz wielkanocny
19 kwietnia 2017

Wielkanocne święta to najstarsze i najważniejsze święta chrześcijańskie. 
Obchodzone są na pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chry-

stusa. To dobry czas, w którym możemy okazać innym naszą miłość. 7 kwietnia 
2017 r. w naszej szkole odbył się kiermasz wielkanocny przygotowany przez 
uczniów Szkolnego Koła Caritas i świetlicę szkolną. Było świątecznie i wiosennie. 
Podczas kiermaszu można było podziwiać oraz zakupić świąteczne dekoracje: 
pisanki, kraszanki, kurczaczki, koszyczki, stroiki, kartki świąteczne i wiele innych 
ozdób – wszystkie wykonane własnoręcznie przez uczniów gimnazjum oraz 
liceum. Ponadto nasz kiermasz wzbogaciły dekoracje świąteczne wykonane 
przez wychowanków Stowarzyszenia OLIGO.

To wydarzenie wprowadziło całą społeczność szkolną w nastrój zbliżających 
się świąt wielkanocnych.

 

Angelika Szumińska

Pierwszy dzień rekolekcji wielkopostnych 
w gimnazjum i liceum

10 kwietnia 2017

Jak co roku rekolekcje w Zespole 
Szkół Katolickich im. ks. Jana 

Długosza we Włocławku odbywają się 
w Wielkim Tygodniu. To pozwala na 
głęboką refleksję przed rozpamięty-
waniem męki Pana Jezusa i cudu Jego 
zmartwychwstania. 

Tym razem hasłem przewodnim 
spotkań rekolekcyjnych licealistów 
i gimnazjalistów stały się słowa „Idź-
cie i głoście”. Podporządkowane tej 

Rekolekcje prowadzone przez ks. Łukasza Wisieckiego 
– spotkanie z gimnazjalistami w szkole
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myśli były dzisiejsze ćwiczenia rekolekcyjne odbywające się w formie pracy 
w grupach. Poprzedziło je wprowadzenie, którego dokonał ks. dyrektor dr Jacek 
Kędzierski. Następnie został przedstawiony prowadzący rekolekcje ks. Łukasz 
Wisiecki, który przyjechał do Długosza z Gdańska wraz z zespołem muzycznym 
i p. Łukaszem, który przedstawił młodzieży świadectwo swojego życia.

Wspomniana praca w grupach odbywała się w ramach czterech sekcji: mu-
zycznej, teatralnej, plastycznej i dziennikarskiej. Młodzież z ogromnym zapałem 
zaangażowała się w wykonywanie swoich zadań. Efekty tych działań zostały 
przedstawione w środę przed Mszą Świętą na zakończenie rekolekcji.

 
Lidia Wiśniewska

Rekolekcje wielkopostne dla gimnazjum i liceum 
dzień 2

11 kwietnia 2017

Wprowadzeniem do drugiego dnia rekolekcyjnych rozważań był film 
„Zerwany Kłos”, oparty na faktach z związanych z życiem bł. Karo-

liny Kózkówny, który młodzież gimnazjum i liceum obejrzała we włocławskim 
Multikinie.

Uczniowie mogli przyjrzeć się życiu i postawie szesnastoletniej Karoliny, której 
ofiara nie pozostała zapomniana. Ta prosta dziewczyna, która poniosła męczeń-
ską śmierć z rąk carskiego żołdaka w obronie czystości, w 2000 r. została ogło-

szona Błogosławioną. Patronuje ona 
młodzieży należącej do Ruchu Czystych 
Serc. Postawa Karoliny, jej ufność wo-
bec Boga, szczerość, dobroć i miłość do 
każdego człowieka skłoniły do rachunku 
sumienia, jakiego każdy z młodych ludzi 
uczestniczących w rekolekcjach mógł 
dokonać poprzez słuchanie katechezy 
ks. Łukasza z Gdańska, który w tym 
roku wraz z grupą animatorów muzycz-
nych prowadził rekolekcje dla Długosza. 
Kaznodzieja wskazał na kilka grzechów 
głównych współczesnego świata, które 
odciągają młodego człowieka od Boga 

Modlitwa uwielbienia prowadzona przez ks. Łukasza 
Wisieckiego i zespół ewangelizacyjny
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i prawdziwych wartości, czyniąc życie płytkim, jałowym i pozbawionym sen-
su. Są to: szeroko pojęte pogaństwo, którego symptomem jest szukanie sobie 
bożków w tym, co tak obficie proponuje świat; ignorancja dotycząca zwłaszcza 
lekceważenia prawdy i wartości; szukanie rozwiązań drogą pójścia na łatwiznę; 
agresja, zwłaszcza słowna, która stosowana np. na portalach internetowych może 
niszczyć godność a nawet życie drugiego człowieka; i tolerancja rozumiana jako 
przyzwolenie na zło w imię wolności. Ich pierwsze litery układają się w słowo 
PIŁAT sugerujące, poprzez odniesienie do biblijnej postaci związanej ze skaza-
niem Jezusa na ukrzyżowanie, umywanie rąk, obojętność i zrzucanie z siebie 
odpowiedzialności za swoje życie oraz za życie innych.

Bezpośrednim przygotowaniem do sakramentu pokuty i pojednania była 
modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. Rachunek sumienia oraz śpie-
wane pieśni pozwoliły trwać w postawie adoracji, podczas gdy liczna grupa 
młodzieży korzystała z sakramentu spowiedzi.

 

ks. Marcin Lewandowski

Ostatni dzień rekolekcji wielkopostnych GIM i LO
12 kwietnia 2017

W środę 12 kwietnia zakończyliśmy wielkopostne rekolekcje. Przy-
pomnę, że dla naszej społeczności prowadził je kapłan z diecezji 

pelplińskiej – ks. Łukasz Wisiecki wraz 
z grupą młodzieży. Podczas naszych 
trzydniowych rekolekcji mogliśmy usły-
szeć wiele słów, nad którymi można by 
medytować. Ważne jest, abyśmy potra-
fili znaleźć choć jedną myśl, która daje 
pocieszenie w strapieniach, by iść dalej 
– zgodnie z hasłem „Idzie i głoście”. 
Wierzę, że każdy z nas znalazł w tym 
wszystkim, co zostało powiedziane, 
jakieś wartościowe treści już w trakcie 
rekolekcji. Jestem pewien, że reszta się 
nie zmarnuje, pozostanie, zakiełkuje 
i wyda owoc kiedy indziej, w swoim 

Homilia ks. Łukasza Wisieckiego w czasie mszy 
na zakończenie rekolekcji



280

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 16

czasie. I może tak być, że rzeczy najważniejsze, najmocniejsze do kogoś wcale 
nie przemawiają, a jedno słowo, jedno słówko przemówi o wiele bardziej. Taka 
jest moc ziarna zasianego w ludzkie serce.

W drugim dniu rekolekcji przeżywaliśmy dzień Spowiedzi Świętej. Przy-
jechali do nas kapłani, aby służyć w konfesjonale, za co bardzo jesteśmy im 
wdzięczni. Przybyli, by poprzez swoją posługę sprawić, byśmy przejrzeli na 
oczy i mogli dostrzec w drugim człowieku Chrystusa.

W środę, tuż przed Eucharystią prezentowane były wyniki prac poszczegól-
nych grup: plastycznej, dziennikarskiej, teatralnej i muzycznej. Trzeba stwierdzić, 
że młodzież stanęła na wysokości zadania i wywiązała się z przydzielonych 
prac. Choć nie wszyscy mieli okazję do zaprezentowania swoich wysiłków, to 
jednak wszyscy są wielcy w oczach Boga, docenieni za zaangażowanie i trud 
w czasie poniedziałkowych zmagań w grupach.

Podczas Mszy Świętej o godz. 10.00 nie zabrakło śpiewów i tańców lednickich, 
które wyzwoliły siłę radości w młodych sercach. Na zakończone Eucharystii głos 
zabrał ks. dyrektor Jacek Kędzierski, chcący wyrazić swoją wdzięczność gospo-
darzowi miejsca ks. prałatowi Zbigniewowi Szygendzie – proboszczowi parafii 
Najświętszego Zbawiciela, gdzie przez dwa dni odbywały się nasze rekolekcje, 
a także księdzu Łukaszowi za wygłoszone katechezy (w tym miejscu były gromkie 
brawa) i oczywiście młodzieży za zaangażowanie. Następnie przedstawiciele Sa-
morządu Uczniowskiego zgromadzonym kapłanom wręczyli kwiaty w przeddzień 
Wielkiego Czwartku – dnia ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. 

WAŻNE DNI W DŁUGOSZU
Angelika Szumińska

Studniówka 2017
14 stycznia 2017

W sobotę 14 stycznia 2017 r. uczniowie klas maturalnych, wraz z za-
proszonymi gośćmi, bawili się na balu studniówkowym. Impreza 

miała miejsce w restauracji „Podgrodzie” w pobliżu – jak zauważył otwierający 
bal dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku, 
ks. dr Jacek Kędzierski – królewskiego miasta Kowala.
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Studniówka, jak nakazuje piękna polska tradycja, rozpoczęła się dostojnym polonezem

Walc w wykonaniu tegorocznych maturzystów

List ks. bp. Wiesława A. Meringa odczytał reprezentujący 
Pasterza Diecezji Włocławskiej ks. Andrzej Tomalak

W imieniu wszystkich maturzystów serdeczne 
podziękowania całej Dyrekcji Długosza, Nauczycielom 
i Wychowawcom złożyła Daria Skotnicka

Oficjalnego otwarcia balu dokonał dyrektor ZSK 
ks. Jacek Kędzierski
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Jak nakazuje piękna polska tradycja, całość rozpoczęła się dostojnym po-
lonezem, który w tym roku opracowała p. Milena Kujawa – nauczycielka tańca 
w Długoszu, a który pięknie wykonały nasze śliczne dziewczęta wraz z ele-
ganckimi, przystojnymi chłopcami. Po polonezie nastąpiło oficjalne otwarcie 
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balu, którego dokonał Ksiądz Dyrektor. W pierwszej kolejności podziękował 
Rodzicom, którzy podjęli się zorganizowania studniówki, dbając o każdy 
najmniejszy szczegół, by była ona niezapomniana dla ich dzieci. W słowach 
skierowanych do bohaterów sobotniego wieczoru Ksiądz Dyrektor życzył im 
udanej zabawy. Ponadto złożył życzenia jak najwyższych wyników na egza-
minach maturalnych, tak, by dla zdających były one powodem do radości 
i satysfakcji z podejmowanego trudu, a dla całej szkoły – powodem do dumy.

Następnie głos zabrał ks. dr Andrzej Tomalak – Sekretarz Biskupa Włocław-
skiego, a w przeszłości katecheta w Publicznym Liceum im. ks. Jana Długosza. 
Ksiądz Andrzej odczytał list od ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa, Pasterza 
Diecezji, który kładł nacisk na to, aby dziś bawiący się na studniówce, a niedługo 
już absolwenci Długosza, korzystali w życiu ze zdobytej w szkole wiedzy, ale 
przede wszystkim kierowali się pogłębianą podczas nauki mądrością.

W imieniu Rodziców kilka słów do maturzystów wygłosiła p. Iwona Tom-
czewska, która wywołała wzruszenie zwłaszcza w tych uczniach, którzy w Ze-
spole Szkół Katolickich spędzili aż 6 lat, ucząc się najpierw w gimnazjum, a po-
tem w liceum. Udanej zabawy studniówkowej życzyła także przedstawicielka 
Samorządu Uczniowskiego – Wiktoria Marchlewska.

Na koniec części oficjalnej w imieniu wszystkich maturzystów głos zabrała 
Daria Skotnicka, która złożyła serdeczne podziękowania całej Dyrekcji Długosza, 
Nauczycielom i Wychowawcom. Wyraziła wdzięczność za stworzone doskonałe 
warunki, motywowanie do nauki i pomoc w pokonywaniu pojawiających się 
czasem trudności.

Po części oficjalnej rozpoczął się pierwszy „dorosły” bal w życiu naszych 
uczniów. Wspaniała zabawa trwała do świtu.

 

Angelika Szumińska

Półroczna środa u Długosza
Wywiadówka semestralna

25 stycznia 2017

25 stycznia odbyło się comiesięczne spotkanie z rodzicami, czyli 
środa u Długosza. Podsumowaliśmy I semestr roku szkolnego 

2016/2017.Najpierw, we Mszy Świętej, której przewodniczył dyrektor Zespo-
łu Szkół Katolickich ks. dr Jacek Kędzierski, podziękowaliśmy Panu Bogu za 
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miniony czas i wszelkie otrzymane łaski. W wygłoszonej homilii ks. Marcin 
Lewandowski, zwracając uwagę na sylwetkę św. Pawła i rolę, jaką odegrał on 
w życiu wielu chrześcijan, podkreślił, jak niezwykła jest rola rodzica, nauczy-
ciela oraz księdza w kształtowaniu osobowości młodego człowieka. Wszyscy 
biorący udział w procesie wychowania młodzieży powinni zdawać sobie sprawę, 
że najważniejszym narzędziem jest nie tyle słowo, ile przykład, świadectwo 
własnego życia.

Po Eucharystii odbyły się spotkania rodziców uczniów gimnazjum i liceum 
z wychowawcami. Na nich miało miejsce podsumowanie pracy w I półroczu. 
Poruszono też sprawy bieżące.

Warto w tym miejscu wymienić tych, którzy w I semestrze uzyskali naj-
wyższe wyniki w nauce. Są to:

W szkole podstawowej:
1. Julia Rojewska ze średnią ocen 5,67
2. Inga Gutral ze średnią 5,42 i stuprocentową frekwencją
3. Michalina Wszelak, Nadia Pietrzak i Julia Gęsicka – wszystkie uczennice 

ze średnią ocen 5,33.
W Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Długosza, w klasach 4–6 

aż 60 % uczniów (47 osób) uzyskało w I semestrze bieżącego roku szkolnego 
średnią ocen 4,75 i więcej.

W gimnazjum:
1. Agata Balcerowska z klasy IIIc – ze średnią ocen 5,50 i stuprocentową 

frekwencją
2. Aleksandra Lewandowska z klasy IIIa i Adam Piętowski – również z klasy 

IIIa (średnia obojga wyniosła 5,43)
3. Leszek Jaworski z klasy IIIa, Zuzanna Mikołajczyk z klasy IIIc i Alicja Li-

stewnik z klasy IIId (wszyscy uzyskali średnią ocen 5,36).
Ogółem w Publicznym Gimnazjum im. ks. Jana Długosza aż 53 osoby (na 362) 

uzyskały średni wynik 4,75 i więcej.

W liceum:
1. Izabela Biernacka z klasy IIA z średnią 5,38
2. Jeremi Lewandowski z klasy IIIA, który uzyskał średnią ocen 5,33
3. Maria Piątkowska z klasy IIIB – średnia 5,25

W Publicznym Liceum im. ks. Jana Długosza średnią ocen 4,75 i więcej za 
I semestr uzyskały 54 osoby (z 243).
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Joanna Filińska

Dzień Babci i Dziadka w szkole podstawowej
26 stycznia 2017

W dniu 26 stycznia w na-
szej szkole podstawowej 

odbyła się uroczystość z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. Babcia i Dziadek to 
bardzo ważne osoby w życiu każdego 
dziecka, dlatego w tym szczególnym 
dniu dzieci z klasy 2a i 2b również pa-
miętały o swoich Babciach i Dziadkach 
i wspólnie ze swoimi wychowawcami 
przygotowały dla nich przedstawienie. 
Licznie przybyli goście zasiedli i z nie-
cierpliwością czekali na rozpoczęcie 
występu swoich wnucząt. Na twarzach 
dzieci widać było ogromną radość oraz skupienie. Dzieci zaprezentowały pro-
gram artystyczny, a następnie wręczyły własnoręcznie wykonane prezenty dla 
swoich ukochanych Babć i Dziadków. Oni natomiast z dumą patrzyli na swoje 
wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją 
miłość i szacunek. Gościom towarzyszyły radość, uśmiech oraz łzy wzruszenia. 
Następnie dzieci, Babcie i Dziadkowie zostali zaproszeni na przygotowany z tej 
okazji słodki poczęstunek.

 

Angelika Szumińska

Spotkanie z Panią Minister Edukacji Narodowej
Anną Zalewską

20 lutego 2017

20 lutego do naszego miasta przyjechała Minister Edukacji Narodowej 
p. Anna Zalewska. Po spotkaniu z przedstawicielami samorządu 

oraz środowiska oświatowego zaszczyciła swoją obecnością Zespół Szkół 

Mali kujawiacy dla Babć i Dziadków: Mateusz 
Krysztoforski kl. 2b, Filip Nadrajkowski kl. 2b, Nikola 
Pastuszak kl. 2a, Tymon Bajek kl. 2a, Aleksander 
Piernikowski kl. 2b, Lena Wolska kl. 2b
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Katolickich im. ks. Jana Długosza we 
Włocławku.

Spotkanie z Panią Minister odbyło 
się w szkolnej auli. Rozpoczęliśmy je 
od odśpiewania hymnu Długosza. Na-
stępnie słowo powitalne wygłosił dy-
rektor Zespołu Szkół Katolickich ks. dr 
Jacek Kędzierski. Uroczyście powitał 
Gości: Księdza Biskupa Ordynariusza 
Wiesława Alojzego Meringa, Minister 
Edukacji Narodowej Panią Annę Za-
lewską, Panią Poseł Joannę Borowiak, 
Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Pana 
Mikołaja Bogdanowicza, Kujawsko-Po-
morskiego Kuratora Oświaty Pana Mar-
ka Gralika oraz wszystkich zebranych. 
Ksiądz Dyrektor wyraził swoją ogromną 
radość, że p. minister Zalewska wybra-
ła właśnie naszą szkołę, by spotkać się 
z nauczycielami i uczniami. W swoim 
wystąpieniu przywołał postać słynnego 
długoszaka, autora słów naszego szkol-
nego hymnu – Jerzego Pietrkiewicza 
– jako jeden z wielu przykładów na to, 
że osoby uczące się w naszej szkole nie-
rzadko są wybitnymi osobistościami.

Jako że szkoła to miejsce, w któ-
rym młodzież może również odkry-
wać i rozwijać rozmaite talenty, nasi 
uczniowie zaprezentowali Gościom 
krótki program artystyczny, będący 
właśnie prezentacją talentów muzycz-
nych, wokalnych i tanecznych. W tle 
– by przybliżyć szkołę wszystkim przy-
byłym na spotkanie – były wyświetla-
ne fotografie wykonane podczas uro-
czystych obchodów stulecia Długosza.

Następnie głos zabrała Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska. 
Odnosząc się do tego, co zobaczyła i usłyszała, odwiedzając ZSK, powiedziała, 

Minister Edukacji Narodowej p. Annę Zalewską powitał 
ks. dyrektor Jacek Kędzierski

P. wicedyrektor Katarzyna Zarzecka, ks. dyrektor 
Jacek Kędzierski, p. Maria Mazurkiewicz – kujawsko-
pomorski wicekurator oświaty, p. Małgorzata Oborska 
– kujawsko-pomorski wicekurator oświaty, posłanka 
p. Joanna Borowiak, Minister Edukacji Narodowej 
p. Anna Zalewska, ks. biskup Wiesław Mering

Młodzież Długosza podczas spotkania z p. minister 
Anną Zalewską
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że właśnie o takiej szkole jak nasza myślała, kiedy zdecydowała się podjąć 
swoje ministerialne obowiązki. Szkoła bowiem powinna być nowoczesna, ale 
jednocześnie głęboko osadzona w historii i tradycji.

Pani Minister odniosła się do reformy oświaty, która już niebawem będzie 
wdrażana. Podkreśliła, że jej głównym celem jest stworzenie szkoły, która nie 
będzie ćwiczyła rozwiązywania testów, ale będzie uczyła rozwiązywania pro-
blemów. Uczeń już na początkowym etapie edukacji powinien z chęcią dużo 
czytać, powinien też świetnie sobie radzić z matematyką i informatyką. Istot-
nym celem reformy jest także nieprzerywanie procesu nauczania po każdym 
trzyletnim okresie nauki. Lepiej, jeśli jest zachowana ciągłość tego procesu. 
Zwracając się do naszych uczniów, Pani Minister stwierdziła, że mają szczęście 
zdobywać wiedzę w szkole, która z jednej strony wprowadza rozmaite inno-
wacje, jak choćby nauczanie matematyki w szkole podstawowej z wykorzy-
staniem zestawów klocków LEGO, a z drugiej – jakby wyprzedzając reformę 
edukacji – pozwala młodzieży na niezmienianie środowiska, gdy zmienia się 
etap kształcenia. Zespół Szkół Katolickich jest miejscem, gdzie doskonale 
funkcjonują obok siebie uczniowie młodsi i starsi.

Zwracając się do dyrektora ZSK, ks. dr. Jacka Kędzierskiego, p. minister 
Zalewska wyraziła wielkie uznanie dla jego działań, które doprowadziły do 
stworzenia szkoły nowoczesnej, takiej, jaka powinna być.

Na koniec swojego wystąpienia Pani Minister odpowiadała na pytania 
zgromadzonej w auli młodzieży.

O podsumowanie spotkania i udzielenie Bożego błogosławieństwa został 
poproszony JE ks. bp Wiesław Alojzy Mering. Pasterz Diecezji wyraził swoją 
radość z wizyty Pani Minister i złożył podziękowanie za troskę, jaką otacza 
polską szkołę, życząc, by spotykała mądrych nauczycieli, lubiących swoich 
uczniów, ale jednocześnie stawiających im wymagania.

* * *

Słowa powitania wypowiedziane przez ks. dr. Jacka Kędzierskiego – dy-
rektora ZSK:

Rozpoczęliśmy nasze spotkanie od odśpiewania hymnu naszej szkoły. 
Napisał go znany poeta, absolwent naszej szkoły – Jerzy Pietrkiewicz. To on, 
kiedy szkoła została reaktywowana w 2001 roku, kiedy przyjechał powiedział 
do mnie: „Proszę Księdza Dyrektora, kiedyś przed wojną, jak ktoś skończył 
szkołę Długosza, to jakby dzisiaj kończył Uniwersytet Jagielloński”. Powiem 
szczerze, że nie rozumiałem tego, ale kiedy bliżej spoglądałem na biografie jej 
znanych absolwentów, którzy kończyli tę szkołę, na ich zasługi dla ojczyzny, 
uświadomiłem sobie, jaką renomę posiadała ta szkoła, która powstawała, 
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kiedy Polska była pod zaborami, w niewoli. Początki szkoły Długosza sięgają 
lat I wojny światowej. W 1916 roku ówczesny biskup Stanisław Zdzitowiec-
ki podjął bardzo trudną, ale jakże skuteczną decyzję. Na ziemiach zaborcy 
rosyjskiego, po długich staraniach powstała szkoła, która przetrwała aż do 
II wojny światowej. A później do 1949 roku, dlatego że była tak dobra w cza-
sach międzywojennych. Dlatego po wojnie ówczesna władza komunistyczna 
za wszelka cenę chciała jako jedną z pierwszych szkół zlikwidować właśnie 
Długosza, bo kształcił tych, którzy pragnęli w wolnej Polsce dbać o to, co 
najważniejsze: o patriotyzm, o wartości chrześcijańskie. Na frontonie naszej 
szkoły widnieje sentencja „Vita sine litteris mors est”, „Życie bez nauki jest 
śmiercią”. Jakże głęboka to sentencja, bo przecież każdy z nas musi przejść 
przez etap edukacji. A to, w jaki sposób go przejdzie, w dużej mierze zależy 
od ludzi dorosłych, od tych, którzy są odpowiedzialni za edukację dzieci 
i młodzieży. Pragnę bardzo serdecznie powitać w murach tej szkoły Księdza 
Biskupa Wiesława Meringa – pasterza naszej diecezji. Osobę, która nie tylko 
dba o wymiar materialny szkoły, ale przede wszystkim o wymiar duchowy. 
Jesteśmy wdzięczni, że Ksiądz Biskup podjął decyzję, aby Zespół Szkół Ka-
tolickich poszerzyć o przedszkole i szkołę podstawową. Bardzo serdecznie 
Księdza Biskupa witam.

Szkoła, która skończyła 100 lat od swojej reaktywacji, przeżywa dzisiaj 
wyjątkową uroczystość. Bardzo serdecznie witam i cieszę się, że w murach tej 
szkoły możemy gościć Panią Annę Zalewską – Minister Edukacji Narodowej. 
Pragnę bardzo serdecznie powitać Poseł na Sejm Rzeczpospolitej – Panią Jo-
annę Borowiak. Bardzo serdecznie witam Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego 
– Pana Mikołaja Bogdanowicza. Witam bardzo serdecznie Kuratora Oświaty 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Marka Gralika. 

Bardzo serdecznie witam wszystkich tu obecnych. Chciałbym na początku 
tej uroczystości kilka zdań poświęcić najnowszej historii tej szkoły. W 2001 
roku, kiedy nastąpiła reaktywacja, rozpoczęliśmy właśnie od gimnazjum, 
a dopiero rok później można było utworzyć liceum. Od początku robiliśmy 
wszystko, aby przywołać i utrwalać przedwojenną historię tej szkoły, zwłaszcza 
że o jej reaktywację bardzo zabiegali jej dawni absolwenci. Diecezja podjęła 
się prowadzenia szkoły Długosza tak, jak to było robione przed II wojną świa-
tową, z zachowaniem tradycji noszenia stroju szkolnego, a przede wszystkim 
szerzenia wśród młodzieży wartości chrześcijańskich i patriotycznych. Z dumą 
mogę powiedzieć, że nam się to udało. Dzięki wspaniałym uczniom, dzięki 
świetnej kadrze pedagogicznej, dzięki pomocy całej diecezji. Z dumą mogę 
powiedzieć, że właśnie nasza szkoła stała się niejako wzorem, z którego inni 
brali przykład właśnie odnośnie jednolitego stroju szkolnego – mundurków, 
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które od początku, czyli od r. 2001 uczniowie noszą. Do dzisiaj te mundurki 
identyfikują uczniów ze szkołą, a dla rodziców są gwarancją bezpieczeństwa 
dzieci w szkole. Już w 2001 roku w tej szkole był monitoring, nie tylko na 
korytarzach, ale również w salach lekcyjnych. Można powiedzieć, że najwięk-
szy opór mieli nie uczniowie, a nauczyciele, którzy czuli się permanentnie 
hospitowani, ale tu chodziło o bezpieczeństwo i poszanowanie mienia. I nawet 
ławki, te same od 16 lat, wyglądają, jakby były wczoraj zakupione. Każdy 
bierze odpowiedzialność za to, co podejmuje i szanuje cudzą własność. Chcę 
powiedzieć, że w naszej szkole 10 lat temu odeszliśmy zupełnie od tablic 
tradycyjnych. Od 10 lat w każdej klasie są tablice interaktywne. Podjęliśmy 
wyzwanie, aby w naszej szkole był prowadzony nabór do szkoły podstawowej, 
co od trzech lat się dzieje.

Przede wszystkim położyliśmy akcent na dwie rzeczy: aby matematyka 
była „królową nauk” już w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Dlatego w na-
szej szkole nauczyciele, którzy uczą w klasach 1–3, musieli korzystać jeszcze 
z dodatkowego wykształcenia, aby zdobyć kwalifikacje świadczące o tym, że 
są profesjonalistami w tej dziedzinie. Zaowocowało to choćby tym, że w tym 
roku wprowadziliśmy do nauczania klocki Lego i iPady. Można powiedzieć, że 
organizowaliśmy szkołę podstawową, wychodząc z niejako naprzeciw temu 
wszystkiemu, co teraz ministerstwo wprowadza. Mogę powiedzieć z dumą 
i jestem bardzo zadowolony, że to, co rozpoczęliśmy 16 lat temu, możemy 
z radością kontynuować. Chciałbym Pani Minister podziękować, że podjęła 
się bardzo ważnego, chociaż niewątpliwie trudnego zadania, aby wygasić 
gimnazja i wprowadzić 8-klasową szkołę podstawową. Nasza szkoła robi 
to z nadzieją, że będzie jeszcze lepiej. Mogę powiedzieć, że my jako szkoła 
Długosza właściwie mamy szkołę podstawową, gimnazjum i liceum, więc 
niewiele przekształcamy. Jesteśmy szczęśliwi, bo mamy dwa budynki, w któ-
rych możemy przyjąć naszych uczniów, którzy chcą podejmować tu naukę, 
dlatego cieszę się, że Pani Minister, będąc dzisiaj we Włocławku, wybrała 
właśnie naszą szkołę. Z dumą mogę powiedzieć, że jest to szkoła, jeśli chodzi 
o gimnazjum, najlepsza w mieście i jedna z najlepszych w województwie 
kujawsko-pomorskim.

Liczę na to, że planowana reforma zmierza ku temu, aby nie chodziło 
tylko o nazewnictwo, ale o jakość kształcenia w polskiej szkole. O to, jak będą 
napisane podręczniki, jak będą skonstruowane programy wychowawcze, aby 
nasza młodzież, polska młodzież mogła spokojnie, bezpiecznie, ale też z wielką 
radością i dumą ze zdobytej wiedzy wkraczać w kolejne wyzwania XXI wieku; 
aby mogła po wielu latach powiedzieć, że warto było żyć i uczyć się w Polsce. 
Życzę, aby planowana reforma zapewniła dzieciom i młodzieży dobre wycho-
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wanie i odpowiednie wykształcenie. Życzę Pani Minister, aby to wszystko się 
udało. Niech Pan Bóg błogosławi. Szczęść Boże.

* * *

Wypowiedź Pani Anny Zalewskiej – Minister Edukacji Narodowej:*

Jestem pod wrażeniem zaprezentowanych przez Was talentów, szczegól-
nie tańca, który powinien się odbyć na sali balowej, a został profesjonalnie 
wykonany na czterech metrach kwadratowych. Gratuluję Wam niezwykłych 
umiejętności, które zdobywacie w tak wyjątkowej szkole. Właśnie o takiej 
szkole myślałam, kiedy podjęłam decyzję, że zostanę Ministrem Edukacji. Taka 
szkoła jak Wasza powinna być standardem i normą tam, gdzie nowoczesność 
zanurzona jest w tradycji i historii. Szkoła o takim charakterze pozwoli budo-
wać młodemu człowiekowi własną tożsamość przy zachowaniu szacunku dla 
wartości przekazywanych przez rodziców i dziadków. Edukacja w szkole po 
reformie pozwoli uczniom zarówno odebrać współczesną literaturę i kulturę, 
jak też zrozumieć historię i dorobek literacki dawnych wieków. Nauczy dzieci 
i młodzież korzystać ze źródeł i analizować te źródła, dyskutować, mieć odwagę 
wyrażać swoje zdanie w sposób rozważny i wyważony, jak też nie dać się zma-
nipulować. Szkoła podstawowa, jaką zakłada reforma, sprawi, że jej uczniowie 
będą czytać: czytać głośno i poznawać teksty w całości. Myślimy o szkole, która 
tak jak Wasza (tego gratuluję!), będzie uczyć matematyki poprzez podstawy 
programowania, Lego, a także podstawy gry w szachy. W świetle reformy szkoła 
będzie wyposażona w szerokopasmowy Internet, bo nie wiem, czy zdajecie sobie 
sprawę, że na razie może z niego korzystać jedynie kilkanaście procent szkół 
– po kilkudziesięciu latach budowania wolnej Polski i wydatkowania miliar-
dów złotych na tzw. cyfrową szkołę. Myślimy o wyposażeniu szkół w gabinety 
przedmiotowe, których jest tylko 25% po 17 latach budowania gimnazjów. 
Pragniemy wyposażyć wszystkie szkoły w tablice multimedialne, bo nauka 
informatyki nie polega jedynie na uczeniu się tego przedmiotu, ale na tym, 
żeby narzędzia informatyczne wykorzystywać na każdym przedmiocie. Jesteście 
w tym względzie wyjątkiem, jednych z niewielu – wiem, że Wasza szkoła już 
od kilku lat jest kompletnie wyposażona w tablice interaktywne i najnowszy 
sprzęt multimedialny. Program rządowy zakłada budowę Centrum Kopernika, 
aby przez kolejne lata po prostu „nie dyskutować z rzeczywistością” – stworzyć 
nowy model edukacji – zbliżony do Waszej szkoły, jaka jest tutaj. Wzorujemy 
się w tym na systemie szkolnictwa obowiązującym w Finlandii, gdzie szkoła jest 
dwu stopniowa. Tam 15-latek, który jest poddany słynnym międzynarodowym 

* Tekst nieautoryzowany
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badaniom, świetnie odtwarza wiedzę, ale trudniej przychodzi mu współpraca 
w grupie, jest w szkole podstawowej. W Polsce przy obecnym systemie szkol-
nictwa nic naprawdę nie jest skończone: przez 12 lat co 3 lata uczeń przecho-
dzi zmianę – inni nauczyciele, inne środowisko – i tak naprawdę nic nie jest 
doprowadzone do końca. A liceum ogólnokształcące po ostatnich zmianach 
stało się półtorarocznym kursem przygotowującym do matury. Według nowych 
założeń powstanie czteroletnie liceum, którego podstawa programowa pozwoli 
solidnie przygotować młodego człowieka do egzaminu dojrzałości i podjęcia 
studiów. Edukacja będzie obejmować 12 lat, jak tego życzyli sobie rodzice, 
a my dołożyliśmy trzynasty rok: 6-latek, jeżeli rodzice tak zdecydują, może 
uczyć się w przedszkolu, a my daliśmy na to pieniądze – 1,5 miliarda złotych 
dla samorządów, żeby dziecko nie stało się przetargiem ani politycznym, ani 
finansowym. Konsultacje społeczne pokazały, że rodzicom zależy na tym, aby 
to było 12 lat dobrej edukacji. Wam, Waszej szkole, się to już poniekąd udało, 
gdyż pracujecie w zespole! 

Drodzy Uczniowie, ważne jest to, żebyście mogli być wolni, Wasi nauczy-
ciele również, ale przede wszystkim, żebyście wiedzieli, że ta wolność kończy 
się, kiedy narusza się wolność i godność drugiego człowieka, bo wtedy to po 
prostu jest anarchia. Dlatego w szkole ważne są zasady, wzajemny szacunek. 
Rodzice Was wychowują, a szkoła dopełnia to wychowanie i musi współpra-
cować z rodzicami. 

Dziękuję, że jesteście obecni na tym spotkaniu. Po tym, co zobaczyłam 
i usłyszałam, mam wrażenie, że Wasz dyrektor zostanie ministrem edukacji, 
ponieważ po wielu latach prowadzenia szkoły wie, jak idealna szkoła powinna 
wyglądać. Życzę Wam, żebyście się rozwijali, wykorzystywali możliwości, które 
daje Wam szkoła. Właśnie taka szkoła jak Wasza powinna być w standardzie 
Rzeczpospolitej. To ogromne wyzwanie, ale również ogromna satysfakcja, 
kiedy spotyka się takie miejsca jak to, w którym się znajdujemy, gdzie – można 
powiedzieć – reforma została zakończona. Dziękuję bardzo. 

* * *

Pytania do Pani Minister:

Filip Zarzecki, kl.I LO: Szanowna Pani Minister, spora grupa spośród nas jest 
absolwentami 6-klasowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej we Włocławku. 
Niektórzy z nas mają młodsze rodzeństwo, które nadal uczy się w tej szkole. Jak 
będzie wyglądała nauka w szkołach artystycznych? Czy uczniowie klasy 7 i 8 
będą jednocześnie rozpoczynać naukę w szkole muzycznej drugiego stopnia? 
Co w sytuacji, jeśli uczeń chciałby po 6 klasie zostać ze swoimi kolegami, ale nie 
będzie chciał rozpoczynać II stopnia? Czy będzie musiał opuścić szkołę muzyczną? 
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Pani Minister: Bardzo dziękuję Ci za to pytanie. Mogę tu pochwalić Panią 
Wąs, ponieważ ona jest współautorką batalii o szkolnictwo artystyczne, bo 
generalnie tu nie zauważono przekształcenia w szkół w gimnazja i pozostał 
podział 6+6. Ale rzeczywiście, chcieliśmy uszanować dzieci, rodziców, przy-
jaciół i to, że młody człowiek niekoniecznie musi zmieniać szkołę, jeśli jest 
w szkole kształcenie artystyczne i ogólne. W świetle reformy zostaje w 7 i 8 
klasie i ma kształcenie ogólne, czyli kształcenie jak w każdej innej szkole, a do 
tego artystyczne. Rodzicie sugerowali nam, że młody człowiek po 8 klasie, kie-
dy ma już 14,15 lat, jest dojrzalszy niż 12 latek w szkole podstawowej. Może 
wówczas bardziej dojrzale i odpowiedzialnie podjąć decyzję kontynuowania 
nauki w szkole II stopnia. 

Bartek Łukaszewski, kl.I LO: Chciałbym zapytać Panią Minister, czy likwi-
dacja gimnazjów jest czymś koniecznym? Czy to jest coś, co może wpłynąć na 
przyszłość młodzieży? Czy to jest konieczność, czy to po prostu jest kolejna 
gra w rękach PIS-u w celu do dążenia pełni władzy?

Pani Minister: Nie rozumiem, co ma przekształcenie gimnazjów z dąże-
niem do pełni władzy. Właściwie nie bardzo wiem, o co chcesz mnie zapytać. 
Czy wiesz, kiedy gimnazja powstały? To było jakiś czas temu – 17 lat temu. 

Po pierwsze, zauważcie, a macie czas oglądać wiadomości, że żeby wyrobić 
sobie właściwą opinię, nie można być przywiązanym do jednej stacji, trzeba 
wysłuchać informacji podawanych przez kilka. Właśnie dlatego chcemy Was 
uczyć, żebyście nie byli ofiarami manipulacji. Staram się cały czas podkreślać 
i robię to, że nie jestem politykiem, ale urzędnikiem państwowym. Mam mówić 
o szkole, o rodzicach, dzieciach i o tym, co jest dla nich dobre. Jeżeli chodzi 
o przekształcenie gimnazjów, to jest ono jest nie tylko konieczne. Można powie-
dzieć, że w wielu wypadkach to już się stało, dlatego że większość gimnazjów 
funkcjonuje w już zespołach – takich jak Wasz. Wiąże się to właśnie z tym, 
że rodzice nie życzyli sobie, żeby młodzież przechodziła do kolejnych miejsc, 
zmieniała środowisko. Utworzenie zespołu szkół gwarantowało kontynuację 
i możliwość pozostania w tym samym środowisku, wśród tych samych nauczy-
cieli. Jako specjaliści mamy za sobą 17 lat dyskusji, 17 lat badań. Wydaliśmy 
350 milionów złotych na badania, mamy raporty Najwyższej Izby Kontroli 
i wreszcie międzynarodowe badanie, o którym z pewnością słyszeliście w me-
diach. To jest wycinek. Dotychczas cały system edukacji został nastawiony 
na rozwiązywanie testów. Nie uczył natomiast rozwiązywania problemów, co 
zresztą wynika z międzynarodowych badań. Klęska tego systemu polega na 
tym, że młody człowiek ma kłopoty ze współpracą w grupie oraz z rozwiązy-
waniem sytuacji problemowych, a także z zastosowaniem wiedzy w praktyce, 
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np. wiadomości matematycznych. Uczniowie nauczyli się odpowiadać: „a,b,c”, 
bo nie potrafią niejednokrotnie rozwinąć myśli, po prostu tak są wyćwiczeni 
w wypełnianiu testów. Jednocześnie badania pokazują jednoznacznie, że we 
wszystkich gimnazjach, które są w zespołach, odnotowuje się lepsze wyniki, 
o czym świadczy wskaźnik EWD. 

Jednocześnie pragnę podkreślić, że dotychczasowy system, który przerwa-
liśmy, spowodował, że Wasi rodzice wydawali 4 miliardy zł na korepetycje. 
Mówiło się coś takiego, że gimnazjum jest oknem na świat. No dobrze, a co 
robimy w podstawówce? Dlaczego szkołę podstawową tak dyskwalifikujemy? 
Nawet najwięksi moi krytycy zauważyli ponadto, że nie ma w Polsce liceum 
ogólnokształcącego przygotowującego na odpowiednim poziomie przyszłych 
studentów, a także nie ma szkoły zawodowej. 50% pracodawców natychmiast 
żąda szkolnictwa zawodowego na najwyższym poziomie. Warto w tym momencie 
przypomnieć, że właśnie przy reformie związanej z wprowadzeniem gimnazjów 
i wejściu do międzynarodowych badań, które wykazały, że w odtwarzaniu wia-
domości słabsi są uczniowie ze szkoły zawodowej, po prostu powiedziano wów-
czas, że szkolnictwo zawodowe jest niepotrzebne. Wymyślono licea profilowane, 
a ograniczono szkolnictwo zawodowe. W tej chwili ten system po prostu musimy 
zbudować. Jednocześnie bierzemy przykład z najlepszych wzorców, między 
innymi z Finlandii, gdzie rzeczywiście funkcjonuje dwustopniowość w edukacji. 

Chcemy też, bo zostało to kompletnie zlekceważone, nauczyć Was uczenia 
się. Okazuje się bowiem, że dziedziną, w której polskie społeczeństwo słabo 
wypada, jest uczenie przez całe życie, zmiana kwalifikacji. Nie wrócą takie czasy, 
że ktoś podejmie pracę i będzie pracował w jednym zakładzie do emerytury. 
Może się zdarzyć tak, że co 5–6 lat ktoś będzie musiał zmieniać pracę, a Wy 
będziecie się dokształcać. Jako nauczyciele chcemy być dla Was mistrzami. 
Chcemy Was przeprowadzić przez nowoczesny świat, szukając wspólnego 
języka. Bierzemy za Was odpowiedzialność, dlatego będziemy budować ten 
system i doskonalić go. Nie potrafiłabym przyszłym pokoleniom spojrzeć w oczy, 
gdybym te badania za 350 milionów złotych zostawiła w piwnicy i udała, że 
nie trzeba wyciągnąć z nich wniosków. 

Zosia Kwiatkowska, kl.5 SP: Pani Minister, jak to będzie, kiedy obecna 
klasa 6 i klasa 1 gimnazjum, która będzie już ostatnia klasą, ukończą szkołę. 
Czy będzie to „podwójny rocznik”? Czy te osoby będą chodziły do liceum 
równocześnie? Obawiam się, że obecni szóstoklasiści po skończeniu szkoły 
podstawowej mogą czuć się źle obok tych, którzy ukończyli gimnazjum.

Pani Minister: Po pierwsze, zauważcie, że wy w tej szkole nie macie kłopo-
tów z tym, że jesteście w różnym wieku i że jesteście obok siebie. Tak ma być. 
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Tak jest wszędzie, tak to wygląda na świecie. Po drugie, rzeczywiście, będziemy 
mieli tzw. podwójny rocznik. W 2019 r. będzie tak, że będą absolwenci po ósmej 
klasie szkoły podstawowej i po trzeciej klasie gimnazjum. Ci, którzy ukończą 
trzecią klasę gimnazjum, będą uczęszczali do trzyletniego liceum, realizując 
starą podstawę programową i zgodnie z nią zdadzą egzaminy, do których byli 
przygotowywani cały czas – jest to uczciwe i rzetelne. Jednocześnie Ci, którzy 
będą absolwentami ośmioklasowej szkoły podstawowej, rozpoczną naukę 
w czteroletnim liceum. Nie zostaniecie wymieszani, bo byłoby to nieuczciwe. 
W żaden sposób nie da się was połączyć. Nie martwcie się. Was jest tak bardzo 
mało. W systemie przez ostatnich kilka lat zniknęło 2 mln uczniów. To jest 
niepokojące. Ale jeśli ktoś się martwi, że będzie Was za dużo, że gdzieś się nie 
pomieścicie, mówię, że to absolutnie niemożliwe. Mam takie narzędzie, które 
nazywa się System Informacji Oświatowej. Pozwala mi on w tym momencie 
ustalić, ile jest pomieszczeń w Waszej szkole, ilu uczniów w każdej klasie, ilu 
nauczycieli, ile zarabiają. W całej Polsce widzimy wszystkie klasy, jesteśmy 
przygotowani na to, aby absolwenci skończyli szkołę i nikomu nie stała się 
żadna krzywda. Możesz być spokojna, wszystko będzie dobrze. 

* * *

Wypowiedź Księdza Dyrektora:

Pani Minister, bardzo dziękuję. Sama Pani Minister mogła zobaczyć, że 
nawet uczennica z 5 klasy szkoły podstawowej bez wcześniejszego przygo-
towania zadała pytanie. Co ma powiedzieć Dyrektor, kiedy ma takie dzieci 
zatroskane o to, jak mają kończyć edukację po maturze? Więc to jest bardzo 
pozytywne i mnie w jakiś sposób napełnia nadzieją, że dla takiej młodzieży 
warto pracować, warto się poświęcać. Dobrze, że Diecezja Włocławska podjęła 
taką decyzję, aby pomóc tym młodym ludziom i ich rodzicom, aby stworzyć 
młodzieży jak najlepsze warunki. Jak Pani Minister zauważyła – pozwolę 
sobie nawiązać do Pani wypowiedzi – w naszej szkole, w katolickiej szkole 
publicznej, jako dyrektor dbam o jak najlepsze warunki zatrudnienia i pracy 
nauczycieli, dbam również o to, żeby sale lekcyjne były jak najlepiej wyposa-
żone, ale też zabiegam również o to, żeby utrzymać jednozmianowość. To się 
udaje. Troszczę się również o najmłodszych, np. o to, aby w przedszkolu nie 
było większej grupy niż 20 dzieci, a w szkole podstawowej ilość uczniów nie 
przekraczała 23 osób. Pani Minister, jestem zadowolony, że nasi uczniowie, 
szczególnie ci najmłodsi, nie chcą wychodzić ze szkoły, tzn. cieszą się, gdy 
przychodzą o godzinie 7 rano i niejednokrotnie płaczą, gdy kończą się zajęcia, 
gdyż nie chcą wychodzić ze szkoły. Cieszę się, że zmiany, które Pani Minister 
podejmuje, wpisują się w to, co my małymi kroczkami poniekąd przetestowa-
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liśmy w naszej szkole. Chciałbym wspomnieć również, że obecna z nami Pani 
Poseł Joanna Borowiak także jest związana z naszą szkołą, gdyż przez jakiś 
czas pracowała tu jako nauczyciel muzyki. Wyrażam moje zadowolenie, że 
przez 16 lat, gdy pełnię funkcję dyrektora ZSK, mogłem spotkać wielu wspa-
niałych ludzi, którzy wraz ze mną troszczyli się, żeby nauka w naszej szkole 
była na wysokim poziomie. 

Dziękując Pani Minister, na koniec chciałbym również serdecznie podzię-
kować Księdzu Biskupowi Wiesławowi Meringowi za trud i troskę, jaką nie-
ustannie otacza naszą szkołę. Prosimy Księdza Biskupa o udzielenie Bożego 
Błogosławieństwa. 

* * *

Słowo Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa:

Pani Minister, Pani Poseł, Panie Wojewodo, Panie Kuratorze, Drodzy Ucznio-
wie, wszyscy Drodzy Obecni!

Jeżeli miałbym wyrazić uczucia, które kryją się w tej chwili głęboko w moim 
sercu, musiałbym powiedzieć, że jestem bardzo dumny ze szkoły, w której się 
znajdujemy i o której tak szeroko mówił ks. prał. dyrektor Jacek Kędzierski.

Uczniowie pokazali, że spełniają dokładnie stare przysłowie obecne w naszej 
kulturze, w naszym języku: oni są naprawdę i do tańca, i do różańca. Cieszę 
się z tego, tak jak cieszę się sukcesami tej szkoły. 

A Pani Minister chciałbym powiedzieć, że jest dla nas ogromnym zaszczy-
tem gościć dzisiaj Osobę, która stała się symbolem troski o szkołę w Polsce. 
Wszystko to, co nazywamy reformą, jest spowodowane dbałością o edukację, 
o młode pokolenie dorastające w Rzeczpospolitej. Dziękuję za cały wysiłek 
i niezwykłą wytrwałość w przeprowadzaniu tych zmian. 

Chcę powiedzieć, że sam jestem nauczycielem. Moi uczniowie pracują obecnie 
w różnych miejscach. Obecnie spotykam ich nawet w Parlamencie. Moja teza jest 
taka: uczeń myśli na ogół tak, jak jego nauczyciel. Dlatego tak ważne jest, aby 
z zaangażowaniem i odpowiedzialnością za młodych wypełniać to powołanie. 

Chciałbym życzyć Pani Minister, żeby w swoim otoczeniu spotykała na-
uczycieli gotowych do współpracy, do solidnego wypełniania stojących przed 
nimi zadań, do zapalania młodych pasją, swoimi przekonaniami, wiedzą, 
mądrością, wartościami. A uczniom życzę, aby spotkali mądrych nauczycieli; 
takich, których po latach będą wspominać i odwiedzać. 

Tu chciałbym przytoczyć drobny przykład z życia. Jestem już starszym 
człowiekiem, ale żyje moja nauczycielka z trzeciej klasy szkoły podstawowej. 
Ma już 90 lat. Mieszka na Pomorzu. Co roku – przynajmniej dwa razy – jeżdżę, 
aby się z nią spotkać, porozmawiać. Pracowała w trudnych czasach, kiedy 
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nauczyciel mógł być wzywany przez kuratora, prześladowany za uczestnic-
two w niedzielnej Mszy św. Ja to zapamiętałem, bo najlepiej się wychowuje 
przykładem. Wspominam to dlatego, żeby w trudnych momentach czerpać 
odwagę z jej postawy. 

Dziękuję Pani Minister, Pani Poseł, wszystkim Państwu, Uczniom i Księdzu 
Dyrektorowi za to spotkanie. 

 

ks. Marcin Lewandowski

„Dotknij Jezusa” w Długoszu
17 lutego 2017

Jak trudno jest wierzyć w tak do bólu racjonalnym świecie. Jak łatwo 
przyjąć postawę Tomasza – jeżeli nie zobaczę cudu, to nie uwierzę. 

Jednak czy naprawdę wiara jest czymś nieracjonalnym? Na spotkaniu modli-
tewnym „Dotknij Jezusa” duszpasterskie środowisko włocławskie pokazuje, że 
wiara jest konieczna we współczesnym świecie, bez niej życie nie ma sensu.

„Dotknij Jezusa” jest to pewna forma Nowej Ewangelizacji, która skierowana 
jest do każdego, kto tylko pragnie wielbić Boga w swoim życiu. Na tę formę 
modlitwy zaproszeni są wszyscy, niezależnie od wieku. Spotkania prowadzone 
są w duchu charyzmatycznym, co może wzbudzić lekkie zaniepokojenie w każ-
dym, kto nie miał do tej pory doświadczeń w tego rodzaju modlitwie. Nie należy 
się jednak zrażać. Wiele osób szuka takiej formy modlitwy, w której będzie 
możliwe bliższe doświadczenie Boga. Wiele osób przeżywa moment kryzysu 
wiary, często od lat tkwiąc w obojętności. „Dotknij Jezusa” organizujemy, aby 
dać możliwość bliskiego doświadczenia miłości Boga do każdego człowieka. Wy-

stawienie Najświętszego Sakramentu, 
modlitwy uwielbienia, piękne śpiewy 
animowane przez zespół muzyczny, 
ewangelizacyjne scenki, mają pomóc 
zbliżyć się do Boga, który kocha nas 
takimi, jakimi jesteśmy.

„Miłość – od Źródła do Źródła” – te 
słowa przyświecały kolejnemu spotka-
niu „Dotknij Jezusa”, które odbyło się 
17 lutego w ZSK im. ks. Jana Długosza. 
Wielu młodych ludzi znalazło w sobie Adoracja Najświętszego Sakramentu w sali gimnastycznej
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odwagę i przyszło, aby oddać Tej Jedynej Miłości całych siebie ze swoimi pro-
blemami, wątpliwościami, radościami i marzeniami. Spotkanie rozpoczęło się 
o godz. 19.30 zawiązaniem wspólnoty przez śpiewy oraz modlitwę, następnie 
ks. dyrektor ZSK im. ks. Jana Długosza Jacek Kędzierski przywitał wszystkich 
gości. Młodzież z naszej szkoły poprzez scenkę ewangelizacyjną, przygotowaną 
pod kierownictwem pani Agnieszki Lasoty-Staszak, wprowadziła zebranych 
w klimat spotkania. „Miłość – od Źródła do Źródła” to nie tyle słowa mówią-
ce o wodzie, jakże potrzebnej do zaspokojenia pragnienia w upalny dzień, 
ale o byciu kochanym i akceptowanym. Bo Bóg chce być kochany i tylko ON 
może zaspokoić nasze pragnienie MIŁOŚCI, dlatego nieustannie nas szuka na 
pustyniach i bezdrożach. Wobec powyższego nie mogło zabraknąć adoracji 
i uwielbienia Najświętszego Sakramentu. Modlitwę poprowadził ks. Marcin 
Lewandowski wraz z uczniami. Rozważania zachęcały do pięknej miłości wo-
bec Boga, do kontemplowania Jego Boskiego Oblicza i czerpania sił do życia 
z tego Źródła Miłości.

W słowach konferencji prowadzonej przez ks. Mateusza Kulińskiego można 
było usłyszeć, że w życiu mamy do wyboru miłość przez małe „m”, czyli to co 
oferuje nam m.in. świat mediów, romantycznych uniesień, oraz MIŁOŚĆ przez 
duże „M”, czyli to wszystko, co ofiaruje nam Bóg. Jezus daje nam jasno do 
zrozumienia, że tylko ON – ŹRÓDŁO WODY ŻYWEJ – zapewni nam to, czego 
szukamy – MIŁOŚĆ.

Ogromny entuzjazm, który gościł w sercach młodych, sprawił, że spotkanie 
nie miało końca. Przez długi czas młodzież uwielbiała Boga śpiewem i tańcem 
za dar spotkania i dotknięcia Jezusa. Gospodarz spotkania – ks. dyrektor Jacek 
Kędzierski – zadbał o poczęstunek dla jego uczestników.

 

Julia Perlikowska, kl. IIA LO

Apel poświęcony pamięci 
Biskupa Romana Andrzejewskiego

24 lutego 2017

Dnia 24 lutego wspominaliśmy niezwykłą i ważną dla naszej szkoły 
postać – śp. biskupa Romana Andrzejewskiego. Z tej okazji odbył się 

apel przygotowany przez uczniów klasy IIA, który wprawił nas w zadumę 
i był okazją do oddania szczególnego szacunku osobie, która na nowo tchnęła 
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życie w mury naszej szkoły. Odkryliśmy 
ścieżkę powołania, prace naukowe, 
a także wielką miłość i zaangażowa-
nie biskupa w życie szkoły Długosza. 
Wspominaliśmy wspólne akademie, 
msze święte, a także wycieczki, które 
organizował. Na koniec oddaliśmy jego 
duszę Panu w opiekę, bo jak sam napi-
sał: „Pamięć o zmarłych jest wolna od 
egoizmu i wyraża czystą, prawdziwą 
miłość. Nie spodziewamy się jakiej-

kolwiek korzyści, chyba tylko tego, że gdy dusze oczyszczone pójdą do nieba, 
wstawiać się będą za nami u samego Boga”.

XV Dni Kultury Chrześcijańskiej
2–3 marca 2017

ks. Marcin Lewandowski

Figura Świętego Kazimierza Królewicza 
ofiarowana „Długoszowi”

23 listopada 2016

Kult świętych jest ważnym przejawem życia Kościoła. Czcząc świętych, 
przede wszystkim oddajemy cześć Bogu. Każdy święty jest darem 

Bożym, który przypomina, że Pan obecny jest w życiu ludzi i działa na miarę 
otwartości ich serca. Kult świętych umacnia też jedność Kościoła i prowadzi do 
wzrostu jego świętości. Świętość jest zadaniem nieprzekraczającym możliwości 
człowieka. To zadanie dla wszystkich. Każdy powinien mieć jakiegoś świętego, 
z którym pozostawałby w bardzo zażyłej relacji, aby odczuwać jego bliskość 
przez modlitwę i wstawiennictwo, ale także, aby go naśladować.

Chciałbym poprosić Was, drodzy Długoszacy, abyście bardziej poznawali 
świętych, rozpoczynając od tego, którego imię nosicie, czytając ich życiorysy 
i pisma. Bądźcie pewni, że staną się oni dobrymi przewodnikami, abyście 
jeszcze bardziej kochali Pana oraz będą cenną pomocą dla wzrostu ludzkiego 

Emilia Łukaszczyk, Konrad Weber, Wiktor Targański, 
Katarzyna Chruściel, Julia Perlikowska
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i chrześcijańskiego. Jako społeczność szkolna warto też wiedzieć coś na temat 
ks. Jana Długosza, którego imię nosi nasza szkoła. Pragnąłbym jednak przy-
bliżyć Wam jeszcze inną ważną postać dla naszej społeczności. 

Każdego roku, kiedy dni stają się coraz dłuższe i możemy bardziej cieszyć 
się słonecznym światłem, Kościół w Polsce i na Litwie 4 marca przypomi-
na postać swojego patrona z królewskiego rodu. Postać tego świętego jest 
bardzo bliska wiernym, którzy tworzą Kościół Radomski, a także belgijskiej 
Sodalicji Mariańskiej, Kawalerom Maltańskim, Diecezjalnemu Seminarium 
Misyjnemu Redemptoris Mater w Holandii, i przede wszystkim najważniej-
szemu miejscu w naszej szkole, jakim jest kaplica. Święty Kazimierz Króle-
wicz, bo o nim mowa, przedstawiony jest na obrazie w naszej kaplicy tuż za 
ołtarzem obok krzyża: w stroju książęcym, klęczący nocą przed Najświętszą 
Maryją Panną.

Urodził się 3 października 1458 roku w Krakowie. Był jednym z trzy-
naściorga dzieci króla Kazimierza III Jagiellończyka i królowej Elżbiety 
Rakuszanki, zwanej „matką królów”. Para królewska była bardzo pobożna 
– codziennie słuchała Mszy Świętej, pielgrzymowała do Częstochowy, ufun-
dowała liczne kościoły i klasztory. Mały książę został ochrzczony w drugą 
niedzielę po dniu Wszystkich Świętych. Królewicz od dzieciństwa odznaczał 
się nadzwyczajną pobożnością, spędzając wiele godzin na modlitwie. Złożył 
ślub czystości, umartwiał swe ciało postami, noszeniem włosiennicy i spaniem 
na gołej ziemi. Żywił szczególne nabożeństwo do Najświętszego Sakramen-
tu i Matki Bożej. Jeśli w nocy zastawał kościół zamknięty, modlił się przed 
jego drzwiami. Gdy lekarze radzili mu, aby do zachowania zdrowia porzucił 
ślub czystości i wstąpił w stan małżeński, odpowiedział, że woli umrzeć niż 
cnotę Bogu poślubioną stracić. Zmarł w niedzielę przed wschodem słońca, 
4 marca 1484 roku w Grodnie, prawdopodobnie na gruźlicę. Przeżył 26 lat. 
Został pochowany w grobie pod kaplicą Bogurodzicy w katedrze wileńskiej, 
tam gdzie za życia najczęściej się modlił. Kiedy w 1604 roku przy okazji ka-
nonizacji otwarto trumnę, znaleziono nienaruszone ciało, a przy jego głowie 
pergamin z ulubionym hymnem ku czci Matki Bożej: Omni die dic Mariae 
(„Dnia każdego sław Maryję”).

W sylwetce Świętego Kazimierza odczytujemy cechy bardzo aktualne na 
nasze czasy. Po pierwsze jest to święty, który łączy narody. Przypomina nam 
Polskę wielonarodową i wielowyznaniową, Polskę unijną.

Jest on przykładem zdrowej religijności, która w postawie świętego jest 
szczególnie widoczna: umiłowanie Eucharystii i kult Matki Bożej. Do legendy 
przeszły już obrazy świętego, jakie przekazała ikonografia: królewicz, w stroju 
książęcym, klęczy przed drzwiami katedry lub przed Maryją.
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Święty Kazimierz to przykład pracowitości i samowychowania. W dzisiej-
szych czasach cechy te są tak bardzo potrzebne dla młodzieży. Zdobyć solidne 
wykształcenie i wymagać od siebie.

Historia Polski zna wielu królów o imieniu Kazimierz. Należy podkreślić, że 
prawie każdy z nich otrzymał przydomek od współczesnych. A więc: Kazimierz Od-
nowiciel, Kazimierz Sprawiedliwy, Kazimierz Wielki, Kazimierz Jagiellończyk oraz 
Jan Kazimierz, który przeszedł do historii jako autor ślubów oddających Polskę 
Matce Bożej. Ze wszystkich tych pięknych tytułów najpiękniejszy jaśnieje tytuł 
święty, którym może promieniować Kazimierz Królewicz – patron naszej kaplicy.

Czy zastanawialiśmy się kiedykolwiek, dlaczego akurat Święty Kazimierz 
został patronem naszej kaplicy i odbiera szczególną cześć w Długoszu? Jeśli spoj-
rzymy w biografię Świętego, zobaczymy jego kontakty z patronem naszej szkoły 
księdzem Janem Długoszem, który w 1467 r. przyjął Kazimierza i jego braci, 
z polecenia ojca króla Kazimierza Jagiellończyka, pod swą opiekę wychowawczą, 
stając się jednym z nauczycieli synów królewskich. W tej jedynej królewskiej 
szkole Długosza Kazimierz studiował m.in. literaturę klasyczną pisarzy łacińskich, 
historię Polski, retorykę, język niemiecki, elementy prawa, początki teologii 
moralnej oraz Biblię. Szkoła mieściła się, w zależności od potrzeb, w Krakowie, 
Tyńcu lub Nowym Sączu. W czasie przebywania rodziny na Litwie chłopcy uczyli 
się w Trokach lub w Miednikach. Długosz, jak sam pisze, cenił Kazimierza za 
„szlachetność, rzadkie zdolności i lotną pamięć. Był młodzieńcem szlachetnym, 
rzadkich zdolności, godnego pamięci rozumu. W 1471 r. Długosz radził, aby mło-

dzieńca tak szlachetnego, tak rzadkich zdolności 
i niepospolitej nauki, raczej dla ojczystej ziemi 
zachować, niż go oddać obcym”.

Widzimy zatem, jak Bóg splótł ziemskie 
życie ks. Jana Długosza z Kazimierzem Królewi-
czem, a dzięki Swojej Opatrzności splata życie 
tych wielkich osób w naszej szkole.

Konsekwencją zatem było nadanie na pa-
trona szkolnej kaplicy Świętego Kazimierza 
Królewicza.

W miniony piątek, tj. 18 listopada 2016 r., de-
legacja z naszej szkoły (pani Roma Wietrzyńska, 
pani Paulina Kłonowska, pan Krzysztof Jabłoński) 
na czele z ks. dyrektorem Jackiem Kędzierskim 
odebrała z parafii Narodzenia NMP i św. Jana 
Apostoła i Ewangelisty we Włocławku figurę 
św. Kazimierza Królewicza. Jak wspomina dar-
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czyńca ks. prałat Kazimierz Grabowski, figury powstały dwie: jedna oficjalnie 
zamówiona przez ks. prałata znajduje się w parafialnym kościele, a druga, iden-
tyczna ofiarowana jako dar od firmy pana Jana Funka z Podhala, znajdowała 
się na plebanii. Zapewne firma chciała w ten sposób podziękować ks. prałatowi 
za złożenie zamówienia na wykonanie w umieszczonych parafialnym kościele 
Drogi Krzyżowej i figur świętych. Figury powstały 5 lat temu, a dzięki życzliwości 
ks. prałata Kazimierza Grabowskiego i staraniom Księdza Dyrektora jedna z nich 
trafiła do naszej szkolnej kaplicy.

Figurka ma około 1 metr wysokości i wykonana jest z masy gipsowej. 
Przedstawia Świętego Kazimierza jako młodzieńca w stroju książęcym z na-
kryciem głowy. Obecna warstwa polichromii przedstawia Świętego ubranego 
w białą szatę będącą symbolem „przyobleczenia się” w Jezusa Chrystusa, czyli 
całkowitego zjednoczenia się z Nim, oznaczająca także światło, życie i triumf. 
Na tunikę nakryty jest czerwony płaszcz – kolor miłości. Jego atrybutami są 
lilia (symbol czystości) oraz zwój z tekstem hymnu Omni die dic Mariae. Do 
figury dodano kilkucentymetrowy postument.

Figura została uroczyście poświęcona podczas szkolnego odpustu 4 marca. 
Zastanówmy się, czym ten święty przemawia do współczesnego człowieka, co 
ma nam, żyjącym w XXI wieku do zaoferowania? Przede wszystkim uczy nas, tak 
bardzo zapatrzonych w dobra doczesne, że tylko Bóg jest prawdziwym Dobrem, 
bo wszystko inne przemija i nie można znaleźć prawdziwego szczęścia poza Nim.

Święty Kazimierz uczy też miłości bliźniego i otwarcia na drugiego człowieka, 
a także wskazuje na potrzebę modlitwy. Wiele od naszego Świętego mogą nauczyć 
się ci, którzy sprawują władzę. Mówi im o sprawiedliwości i umiłowaniu prawdy, 
o odpowiedzialności i poszanowaniu praw drugiego człowieka i praw narodu.

 

Katarzyna Zarzecka

Spotkanie z aktorem Dariuszem Kowalskim
w szkole podstawowej

2 marca 2017

W pierwszym dniu XV Dni Kultury Chrześcijańskiej godz 9.00 mieliśmy 
okazję uczestniczyć w spotkaniu z zaproszonym gościem – akto-

rem p. Dariuszem Kowalskim. Gość opowiedział o swojej pracy, podzielił się 
świadectwem życia – zapytany, czy wiara pomaga, czy utrudnia wykonywanie 
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zawodu aktora? – odpowiedział zdecydowanie, że pomaga, ponieważ nadaje 
kierunek, w którym się podąża. Zacytował też szczególnie mu bliskie słowa 
z Księgi Jeremiasza (1, 5): „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem 
cię, nim przyszedłeś na świat”, które są dla niego autentycznym dowodem 
miłości Pana Boga do każdego człowieka.

Dzieci miały niebywałą okazję zadawać pytania, które ukazały ich zainte-
resowania związane z aktorstwem, np. „Od którego roku życia chciał Pan być 
aktorem?”, „Czy przydarzył się Panu na planie jakiś wypadek?”, „Czy gra Pan 
w filmach lub sztukach dla dzieci?” „Ile obecnie ma Pan lat?”.

Pięćdziesięcioczteroletni aktor cierpliwie odpowiadał na liczne pytania 
od najmłodszych długoszaków. Na zakończenie otrzymał szkolną bluzę, którą 
zechciał przymierzyć. Od razu zwrócił uwagę na łacińskie motto: „Vita sine 
litteris mors est” – zapytałam uczniów, czy znają tę sentencję? Franek z klasy 
2a bez wahania odpowiedział, że to wszyscy znają: „Życie bez szkoły, to nie jest 
życie”. Słowa uznania się należą za oryginalne tłumaczenie sentencji Seneki 
„Życie bez nauki jest śmiercią”.

Pamiątkowe zdjęcie z uczniami, to symboliczny znak, że polski aktor jest 
długoszakiem!

 

Pani wicedyrektor Katarzyna Zarzecka, Michalina Pszeniczka (kl. 5), Pan Dariusz Kowalski, rząd dolny: Zuzanna 
Kamińska (kl. 3a), Adam Lewandowski (kl. 3a), Patryk Wąsik (kl. 3b), Jan Zarzecki (kl. 2b), Stanisław Molewski 
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Lidia Wiśniewska

Aktor Dariusz Kowalski w gimnazjum i liceum
w ramach XV Dni Kultury Chrześcijańskiej

2 marca 2017

W ramach obchodów XV Dni Kultury Chrześcijańskiej gościliśmy 
w naszej szkole popularnego aktora polskiej sceny filmowej i te-

atralnej – Pana Dariusza Kowalskiego. Po spotkaniu z dziećmi ze szkoły pod-
stawowej przybył on do budynku „dużego Długosza”, aby uczniom gimnazjum 
i liceum opowiedzieć o swojej pracy aktorskiej, a także podzielić się głębokim 
świadectwem wiary.

Podczas spotkania z gimnazjalistami Aktora powitała p. wicedyrektor Sławo-
mira Lewandowska, a licealistom przedstawiła naszego Gościa p. wicedyrektor 
Urszula Brykalska. Obydwa spotkania prowadziły organizatorki tegorocznych 
Dni Kultury Chrześcijańskiej: panie Aneta Wąsik i Lidia Wiśniewska. Podczas 
wywiadu p. Dariusz Kowalski najpierw odpowiadał na pytania związane z pracą 
zawodową, mówiąc o tym, jak zrodziło się jego zamiłowanie do aktorstwa, 
czym różni się gra na planie filmowym od występów teatrze, jakie role nasz 
Gość lubi odtwarzać najbardziej. Później pojawiły się pytania związane z hasłem 
DKCh – „Idźcie i głoście”. Okazało się, że p. Dariusz Kowalski to człowiek żyjący 
na co dzień Słowem Bożym, a swoim życiem i swoją postawą daje świadectwo 
przynależności do Jezusa. Starającym się w swoich działaniach realizować 
wolę Bożą, radykalnie głosząc swoje przekonania i odważnie mówiąc o Bogu 
i zagrożeniach związanych z odwróceniem się od Niego. Z ogromnym skupie-
niem i zaciekawieniem młodzież słuchała mocnego świadectwa człowieka, 
utożsamianego przez wielu do momentu spotkania jedynie z rolą Janusza 
Tracza z serialu „Plebania”. Pan Dariusz Kowalski dał się poznać społeczności 

P. Dariusz Kowalski z uczestnikami XV Dni Kultury Chrześcijańskiej
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Długosza jako bardzo skromny, niezwykle autentyczny w głoszeniu Ewangelii, 
opanowany, a przy tym zdecydowany w wyrażaniu swoich poglądów człowiek.

* * *

Wywiad przeprowadzony z Panem Dariuszem Kowalskim podczas spotkań 
z uczniami w ramach XV Dni Kultury Chrześcijańskiej.

P. Sławomira Lewandowska: Mam wielki zaszczyt powitać wszystkich 
w pierwszym dniu XV Dni Kultury Chrześcijańskiej organizowanych przez 
Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku, tym razem 
pod hasłem: „Idźcie i głoście”. Witam bardzo serdecznie Was, drodzy ucznio-
wie, gimnazjaliści i maturzyści. Witam Państwa Profesorów i Wychowawców 
i w imieniu wszystkich długoszaków witam bardzo gorąco naszego specjalnego, 
wyjątkowego gościa Pana Dariusza Kowalskiego, aktora filmowego i teatral-
nego, który zechciał uświetnić nasze Dni Kultury Chrześcijańskiej w tym roku. 
Powitajmy go brawami. Oddaję teraz głos organizatorkom tegorocznym Dni 
Kultury Chrześcijańskiej: pani Anecie Wąsik i pani Lidii Wiśniewskiej.

P. Lidia Wiśniewska: Kochani, na początek kilka słów z biografii naszego 
Gościa – Pana Dariusza Kowalskiego. Może niektórzy już to wiedzą, ale myślę, 
że warto przypomnieć kilka faktów z życia aktora zaproszonego do naszej 
szkoły. Nasz Gość pochodzi z Siemiatycz, obecnie mieszka w Warszawie, a pra-
cuje w Teatrze Nowym w Łodzi. Pan Dariusz występował w wielu teatrach, 
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m.in. w Teatrze Studyjnym im. Juliana Tuwima w Łodzi, Lubuskim Teatrze 
im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze i Teatrze Powszechnym im. Jana 
Kochanowskiego w Radomiu; obecnie – jak już mówiłam – jest od 1998 roku 
związany z Teatrem Nowym w Łodzi. Pan Dariusz Kowalski jest aktorem te-
atralnym i aktorem filmowym. O filmowej karierze naszego Gościa, kilka słów 
opowie nam pani Aneta Wąsik.

P. Aneta Wąsik: Moi Drodzy, Pana Dariusza Kowalskiego mogliśmy oglądać 
w takich produkcjach jak: „Twarze i maski”, „Strefa Ciszy”, „Marszałek Piłsudski”, 
„Fale zbrodni”, „Komornik”, w niektórych odcinkach serialu „Komisarz Alex”, 
„Czas Honoru”, „Drogówka”, „Prawo Agaty”, „Sprawiedliwy”. Znacie wszyscy 
serial „Plebania”, a ostatnią produkcją, w której zagrał Pan Dariusz jest film 
„Zerwany kłos”. Pan Dariusz zajmuje się również dubbingiem, nagrywaniem 
audiobooków oraz daje koncerty. W kontekście biografii i wykonywanego 
zawodu chcielibyśmy Pana zapytać, kiedy zrodziło się u Pana zamiłowanie 
do aktorstwa?

P. Dariusz Kowalski: Przede wszystkim „Dzień dobry”, witam wszystkich, 
dziękuję za te brawa. Nie wiem, czy na nie zasłużyłem. Kiedy się zrodziło za-
miłowanie do aktorstwa, no byłem w podstawówce chyba. Początkowo był to 
teatr, teatr dziecięcy, mały taki... To było, kiedy miałem lat piętnaście, a później 
w liceum zrodziło się zamiłowanie do poezji i recytacji i tak to się przerodzi-
ło w chęć zdawania do szkoły teatralnej. Kilka razy próbowałem, bo mi się 
nie udawało, ale w końcu się dostałem, no i tak to się zaczęło. Ale wiecie, to 
wszystko nie jest najważniejsze – teraz tak pomyślałem, będąc tutaj, w takim 
pięknym miejscu. Idę przez życie, zostawiam po sobie jakieś ślady, mam już 
swoje lata. Już trochę przeżyłem, właściwie dłużej pracuję niż Wy żyjecie na 
tym świecie... Pomyślałem sobie, że stoję, tak jak na sądzie ostatecznym, po-
myślałem, jak to będzie. Skończę swoje życie ziemskie, stanę przed Panem, 
i będzie tak: On siedzi i mówi: „Chodź tutaj, Darku, i wyjdzie Pan i co powie?: 
„Pan Darek był aktorem filmowym znanym, grał w takim filmach...?” Albo Pan 
zapyta: „Ile miałeś lajków na Facebooku, kochany? Święty Piotrze, patrz tutaj, 
ile lajków, jak jest poniżej tysiąca, nie wpuszczamy”. Co jest w życiu ważne? 
Czy te wszystkie rzeczy, które są tak nadęte? Tak naprawdę jest guzik warte. 
Naprawdę, tak sobie o tym pomyślałem, moi drodzy, że ważne jest to właśnie, 
jakie ślady zostawię i co w sercach innych po nas zostanie. Jak mówi św. Au-
gustyn, pod koniec życia będziemy dokładnie sądzeni z miłości. Więc całe to 
aktorstwo jest tylko miłością własną. Patrzycie na mnie, bo jestem aktorem, 
potrafię to zagrać, tamto zagrać. To wszystko jest nieważne... Jesteście jesz-
cze bardzo młodzi, zastanawiacie się, jaką drogą pójść. Ja jestem niejako po 
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drugiej stronie. Zastanawiam się, czemu służy to, co robię. Chciałem z Wami 
się podzielić tą moją refleksją.

P. Lidia Wiśniewska: Powiedział Pan, że aktorstwo, Pana praca, jakby jest 
cieniem tego, co jest najważniejsze w życiu. Ale pozwolę sobie również zapytać, 
czy są takie rolę, które Pan lubi i do których jest Pan w jakiś szczególny sposób 
przywiązany? Albo nie lubi Pan ich już, czy w ogóle jakoś nie bardzo Panu pa-
sowały? Powiem otwarcie, mam nadzieję, że mogę. Wśród wielu uczniów jest 
Pan rozpoznawany jako Janusz Tracz z serialu „Plebania”. Więc właśnie – jaki 
jest Pana stosunek właśnie do tej roli? Które role lubi Pan najbardziej? Czy są 
takie role, które Pan szczególnie lubi?

P. Dariusz Kowalski: Ja lubię aktorstwo. Kiedy moja córka była mała 
i czytałem jej jakąś książkę, to pytała: „Tato, a on jest dobry?” Dziecko musi 
wiedzieć, kto jest dobry, a kto zły. Nie tylko dziecko, dorosły człowiek też. 
Spotykamy kogoś na swojej drodze, ma jakąś sprawę do nas i myślimy sobie, 
czy ten człowiek jest dobry czy zły? Nasze serce chciałoby się otworzyć na 
każdego, tak żyć jest łatwiej, po prostu. Ktoś tam grał dobrego proboszcza, 
a ktoś złego Janusza Tracza. To ja właśnie grałem tego złego. Może za dobrze 
zagrałem tę rolę, bo wielu ludzi zapamiętało mnie z niej i kojarzy mnie z tą 
rolą. Ale teraz jest inny czas, są nowe sytuacje. Idzie się do przodu. Oczywi-
ście, to jest normalne w moim zawodzie, że mogę być kojarzony z konkretną 
rolą. A że jestem kojarzony z tą postacią? Trudno. Tak jest, może tak będzie, 
a może to się zmieni, może udać się z nią zerwać? Ale mam parę innych ról, 
do których nawet bym wrócił: to rola Papkina w „Zemście” czy Żyda drama-
cie Wyspiańskiego. Pamiętam jeszcze parę takich ról, bo to jest tak, wiecie, 
że artystą się bywa. Tworzy się wielką postać. Są takie spektakle, w których 
zdarzają się ciekawe rzeczy, wartościowe rzeczy, wzruszające, takie, które zo-
stawiają poczucie dobrego, jakiś ślad, budujące, szlachetne. Kilka takich jest. 
Najważniejsze jednak jest zawsze to, co przede mną. Ważne jest na pewno to, 
co dzisiaj i teraz się dzieje, a także to, co jeszcze będzie. Należy patrzeć przed 
siebie, nie ma szczególnego znaczenia to, co było. Oczywiście, pracodawca 
szukając i zatrudniając, ogląda CV kandydata, interesuje się tym, co zdobył. Dla 
mnie ważne są te rzeczy, które są przede mną, dzień dzisiejszy i to co będzie, 

P. Aneta Wąsik: Jest Pan aktorem zarówno teatralnym, jak i filmowym. Co 
jest Panu bliższe: gra w teatrze czy w filmie?

P. Dariusz Kowalski: Teatr i film zasadniczo się od siebie różnią. Nie tak 
zupełnie: to jest udawanie, tworzymy jakieś rzeczy nieistniejące, odtwarzamy 
postaci, które ktoś sobie wymyślił, a aktor je uprawdopodabnia. Nie wiem, czy 
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to jest dobre słowo... W filmie jest tak, że właściwie każdy może zagrać: jeśli się 
pomylisz się, powtórzą ujęcie, ustawią kamerę. W teatrze efekt zostanie, już się 
tego nie zmieni. Teatr ma coś, czego film nie ma i nigdy nie będzie miał: żywy 
kontakt z widzem, natychmiastowy przepływ i zwrot energii, emocji.... Gdyby 
tych samych ludzi przyprowadzić następnego dnia do teatru, to już będzie 
inne przedstawienie, bo już jesteśmy inni, dzień jest inny, mogą już inaczej 
siedzieć, inaczej się czuć, to już będzie inne przedstawienie. Teatr jest żywy, 
jest tu i teraz. I to jest jego istota, tak jak w życiu, że to coś, co można dotknąć, 
poczuć. Kolejna kwestia to inne środki wyrazu. W filmie można wykorzystać 
ustawienia i ruch kamery, pokazać zbliżenie, na przykład oko; zbliżenie może 
wiele sugerować. Natomiast w teatrze środki wyrazu są inne. Oczu nie widać 
z daleka, tak dobrze jak na zbliżeniu, prawda? Też gesty muszą być inne. Ciało 
pracuje inaczej. Teatr wymaga pewnego warsztatu, więc w teatrze nie każdy 
może zagrać. Teatr jest większym wyzwaniem zawodowym, wymaga lepszego 
przygotowania, doświadczenia. No ale jedna i druga forma ma swoje wspa-
niałości, jakieś ciekawe momenty, prawda? Film jest ciekawy właśnie przez to, 
że można pokazać na przykład to oko, można pewne rzeczy tak pokazać, że 
w teatrze się tego nie da. To są dwie różne rzeczywistości. Niektórzy mówią, że 
w teatrze ciemno dookoła, nie ma światła słonecznego, czarna dziura, sztuczne 
światło. A w filmie, krajobrazy, niebo, drzewa... A w teatrze nie ma świata. 
Dla mnie teatr jest to jak gdyby budowanie świata... Chociaż to jest wspólne, 
że tam musimy włożyć swoje emocje, żeby coś przekazać.

P. Lidia Wiśniewska: Co roku w naszej szkole organizujemy tzw. Dni Kul-
tury Chrześcijańskiej. Zapraszamy na te dni znane osoby ze świata kultury. 
W telewizji można usłyszeć wypowiadane przez Pana słowa: „Wiem, jak ważna 
w życiu narodu jest kultura”. Jakie działania w życiu zawodowym czy może 
prywatnym podejmuje Pan, aby to hasło realizować? 

P. Dariusz Kowalski: Moje całe życie zawodowe jest uczestnictwem w kultu-
rze, budowaniem tego, co ją tworzy. Ostatnio miałem kilka propozycji, których 
nie przyjąłem, bo uważam, nie muszę uczestniczyć w czymś, co jest według mnie 
bezwartościowe. Wiecie, przedwczoraj byłem na premierze filmu „Wyklęty”, 
który został zrobiony z ogromnym zaangażowaniem Marcina Kwaśnego i jego 
Fundacji „Między słowami” bez grosza z Państwowego Instytutu Sztuki Filmo-
wej, bez wymagającej roli kaskaderów. Jestem pod wrażeniem profesjonalizmu 
ludzi, którzy świetnie to zmontowali, świetnie stworzone, w ogóle naprawdę na 
najwyższym poziomie sceny walk, strzelanin itd. Rozmawiałem z tym człowie-
kiem, którego znam, z którym kiedyś pracowałem i on mówi: „Słuchaj, dzwonię 
do kolegów, nie mam pieniędzy, ale jest film, który trzeba zrobić”. Wyjeżdżałem 
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właśnie z planu... Powiedziałem mu wtedy, wiecie, że najważniejsze w życiu 
jest poczucie sensu. Czasami czytam, że coś komuś się nie podoba. A ja mam 
za przeproszeniem w nosie hollywoodzkie superprodukcje, które o niczym nie 
mówią. Są doskonałe warsztatowo, ale one są po prostu „guzikami”, które nic 
mi nie dają, patrzę i czuję, jak coś mnie rozszarpuje po prostu: zbliżenia, pełno 
przemocy, seksu, wszystkiego. Fascynujący, dobry warsztatowo, doskonały film, 
doskonała praca kamery... ale po co?, po co? Dla mnie ważny jest film, który 
mówi o ważnych sprawach, który dotyka mojego serca. Ja jestem aktorem, 
ja chcę tworzyć, ja jestem człowiekiem do wynajęcia. Ale staram się robić to, 
co dla mnie ma sens. Przygotowałem scenariusz poetycki z wierszy Norwida 
i widzę, że ludzie, słuchając tego, są poruszeni. Takie rzeczy właśnie staram się 
robić. A pracując, największą satysfakcję odczuwam wtedy, gdy coś co robię, 
jest ludziom potrzebne. Ostatni film, w którym zagrałem to „Zerwany kłos”. 
Dostałem ten scenariusz, to miał być półgodzinny, krótki film. Brałem udział 
etiudach szkolnych, więc mówię, dlaczego nie? Ciekawy scenariusz, świetnie 
napisany, ciekawa opowieść, postać Karoliny Kózkówny, a ja miałem zagrać jej 
ojca. To wszystko miało dla mnie sens, istotnie, czułem, że warto coś takiego 
robić, warto podejmować jakieś wyzwania po to, żeby powstawały rzeczy 
wartościowe. Oczywiście to wszystko wymaga profesjonalizmu, przyłożenia 
się, ale to jest jakiś dobry kierunek, i w tym kierunku chcę iść. Precyzyjnie 
odpowiadając na to pytanie, staram się tak organizować pracę, próbuję robić 

Uczniowie liceum wraz z p. wicedyrektor Urszulą Brykalską
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takie rzeczy, które niosą pewne wartości i tworzą kulturę. A bezcenne, właściwie 
najcenniejsze w tym, co się robi, jest poczucie sensu.

P. Lidia Wiśniewska: Na Dni Kultury Chrześcijańskiej zapraszamy osoby, 
którym to chrześcijaństwo nie jest obce, wręcz jest im bliskie. W wywiadach 
prasowych, internetowych, można przeczytać takie Pana słowa: „Bez wiary, życie 
nie miałoby sensu. Nie wyobrażam sobie tego”. Czym jest wiara w Pana życiu?

P. Dariusz Kowalski: Takie trudne pytanie zadał mi kiedyś reżyser, taki 
młody Włoch. Grałem u niego w jakimś filmie, wcześniej mieliśmy kilka spotkań 
i szukał właśnie do niego aktorów. Kiedy się pierwszy raz spotkaliśmy, on zadał 
mi pytanie: „Kim Pan jest?”. Siedzi młody chłopak, patrzy na mnie, a ja mówię: 
„Jestem dzieckiem Boga”. On potem mi mówi: „Wie Pan co, kiedy spotykałem 
się z aktorami, i rozmawiałem z nimi, to każdy mówił: „Ja jestem aktorem, ja 
jestem tym, tamtym. A Pan mi mówi, że Pan jest dzieckiem Boga?”. Jak się po-
tem okazało, scenariusz filmu był oparty na trudnej historii jego życia, a on jest 
człowiekiem niewierzącym, więc uważam, że dobre pytanie mi zadał. Życie bez 
wiary nie ma sensu, to wiecie tak, jakbym jechał rozpędzonym samochodem na 
ścianę. I jeśli nic tam nie ma, to po co to wszystko, tak? Księga Mądrości mówi 
o tych, którzy żyli bez Boga, „mylnie rozumując mówili sobie: „Nasze życie jest 
krótkie i smutne [...] czas nasz jak cień przemija.[...] Nuże więc! Korzystajmy 
z tego, co dobre, skwapliwie używajmy świata w młodości![...] Wszędzie zo-
stawmy ślady uciechy”. Pojawia się tam stwierdzenie „używaj życia, bo trwa 
krótko”. Czy chodzi tylko o te wrażenia, silne przeżycia, doznania, zaspokajanie 
siebie, szukanie wrażeń, mocnych przeżyć? O to chodzi? I tylko to jest ważne? 
A moja wiara? Pan mi mówi w Liście do Hebrajczyków, że „Wiara zaś jest poręką 
tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie 
widzimy”. To jest wspaniałe, że jest coś więcej. Jeśli jestem dzieckiem Boga, to 
On w Księdze Proroka Jeremiasza, bodajże na początku w pierwszym rozdziale, 
mówi mi: „Zanim ukształtowałem cię w łonie Twej Matki, znałem już cię”. Ja cię 
znam, każdego z was z imienia, ciebie, każdego. Nie ma przypadków, nie jesteś 
przypadkowy, nie jesteś przypadkiem na tym świecie. Ja też nie. Bóg powołał 
mnie i ciebie z miłości, ma plan dla mojego i Twojego życia, chce, żebym był 
szczęśliwy i żebyś ty był szczęśliwy. A każdy z nas przecież chce być szczęśliwy. 
Ja rozumiem, że ludzie żyją na różne sposoby, bo każdy jakoś to szczęście sobie 
wyobraża. Jeżeli wiem, że Bóg mnie kocha za darmo, to jest szczęście. 

To wiem, że cokolwiek mnie spotyka, ma sens. Niesamowite! To w ogóle 
dla mnie jest motto do życia – poczucie sensu. Tak jak w pracy ważne jest dla 
mnie poczucie sensu, tak. Ja po coś tu żyję, co to znaczy? „Więcej radości jest 
w dawaniu, aniżeli w braniu” – dla miłości. Najważniejsza rzecz w człowieku 
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to pragnienie szczęścia, miłości i akceptacji. Ja chcę być i czuć się kochanym. 
Jeśli ktoś nie doświadczył miłości Boga, jak może w ogóle doświadczyć miłości? 
Prawdą jest, że taki mamy obraz Boga, jakie doświadczenie własnego ojca. 
Mówimy „Ojcze Nasz”. W twoim życiu możesz nie doświadczyć obecności ojca. 
Na przykład ojciec umarł, nie znałeś go, myślisz o nim: „No ojciec..., no tak, 
kiedyś był, ale już go nie ma, nie ma go, bo odszedł z domu”. Tak bywa... Cały 
twój organizm, wszystkie jego komórki, wiedzą, że ojciec to jest ktoś, kogo nie 
ma bo zostawił rodzinę, nie masz wówczas zaufania do Boga. Albo na przykład 
ojciec ginie lub nie radzi sobie ze swoim życiem. Jaki wówczas masz obraz 
Boga, który jest Ojcem? Co to za Bóg, który nad światem zapanuje, jak on ze 
swoim życiem nie może sobie poradzić? 

W moim życiu było tak, że miałem wizję Boga żandarma. Na wzór mojego 
ojca, który bardzo dużo ode mnie oczekiwał i wymagał. Musiałem bardzo się 
starać, żeby był zadowolony i przeważnie nie był zadowolony. Gdy dostałem 
czwórkę plus, słyszałem pretensje, dlaczego nie piątkę. Byłem katolikiem, 
jestem, u mnie to było rodzinne przekazanie wiary, ale gdzieś pod skórą było 
poczucie, że to wszystko jest na niby: Bóg, dziesięć przykazań. Gdybym wtedy 
miał przy sobie jak mam teraz, bo teraz każdy ma – Słowo Boże w smartfonie, 
może usłyszałbym wcześniej, że Bóg kocha za darmo. Być może... Ale nic nie 
jest bez sensu. Pan mówi tak w dzisiejszym Słowie: „Mojżesz powiedział do 
ludu: „Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja 

P. Lidia Wiśniewska i p. Aneta Wąsik prowadzące spotkanie z aktorem p. Dariuszem Kowalskim
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dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc 
Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie 
ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść”. Po to są te prawa, nakazy, żebyś 
żył. A Pan ci będzie błogosławił w twoim życiu, które przed tobą. 

Norwid napisał, w takim wierszu „Królestwo”: „Udziałem twym więcej: 
panowanie nad wszystkiem na świecie i nad sobą”. To nie chodzi o to, żeby 
być panem swojego życia, żeby zdetronizować Jezusa. Ale idziesz posiąść 
swoje życie w jakiś sposób, tak? Jesteś Panem życia i samego siebie poprzez 
twoje decyzje, ty podejmiesz te decyzje: albo zgadzasz się na wolę Bożą, albo 
realizujesz swoje pomysły. Pan dał prawo Boże, żebyś żył. „Jeśli twe serce od-
wrócisz, nie wysłuchasz, spłoniesz i będziesz oddawał pokłon cudzym bogom, 
służąc im, oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie”. Diabeł mówi: „Ty, 
ty jesteś szefem, ty się liczysz. Zobacz, to ci się należy, to możesz. Zobacz, jak 
się błyszczy, zobacz, jakie to fajne jest”. Ale Bóg mówi: „zginiesz”. Jeśli nie 
będziesz przestrzegał moich praw, to zginiesz, ostrzegam cię. To samo było 
w raju, przecież tamto drzewo nie było otoczone drutem kolczastym. Nie było 
napisane: odejdź, nie dotykaj. Można było podejść i to zrobić. Pan tak ukochał 
człowieka, tak cię ukochał, że daje ci możliwość decydowania, daje człowiekowi 
możliwość podejścia, daje wolność To jest miłość. „Czy to prawda, że Pan Bóg 
zabronił wam jeść owoce ze wszystkich drzew tego ogrodu?” Takie pytanie 
wąż zadał Ewie w raju. Już w tym pytaniu jest kłamstwo. A Ewa zaczęła z nim 
dyskutować: „Nie, owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko z jednego 
drzewa nie”. Taki podstęp. Nie trzeba z nim wchodzić w dialog. Szkoda z nim 
gadać. Nie ma dialogu ze złym, nie ma dialogu z diabłem, nic nie ugrasz, 
przegrasz. To jest inteligencja tysiąc razy większa od naszej. Nie wolno wcho-
dzić w rozmowę z szatanem, który powiedział: „Będziecie jak bogowie”, jak 
bogowie będziecie decydować o tym, co dobre, a co złe. 

W Księdze Proroka Izajasza chyba w trzecim rozdziale są słowa: „Garnek 
ma być mądrzejszy od garncarza, który go ulepił?” Ja nie chcę być mądrzejszy 
od Boga, który ma doskonały plan na moje życie. A dzisiejsze czytanie mówi 
do mnie: „Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed 
wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, 
abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana Boga swego, słuchając Jego 
głosu, lgnąc do Niego, bo tu jest twoje życie i tu jest trwanie twego pobytu na 
ziemi, którą Pan Bóg poprzysiągł dać przodkom twoim”. Opowiem, jak to było 
w moim życiu. Późno rozpocząłem studia, poznałem moją żonę, wzięliśmy 
ślub, urodziła się nasza córka, i tak żyliśmy sobie jak rodzina katolicka. W nie-
dzielę jedziemy na Mszę Świętą do kościoła, a po kościele do hipermarketu. 
A dziesięć przykazań? Bez przesady... „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”. 
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Powiedziałem: a co mi tam, że Pan Bóg mówi, ja po swojemu. I tak sobie ży-
liśmy, pokłóciliśmy się od czasu do czasu. Jakoś to wyglądało: żona, dziecko, 
problemy z komunikacją, jak to bywa w małżeństwie. Czujesz, że czegoś tam 
brakuje, że potrzebujemy jakiejś pomocy. W końcu czuliśmy, że po prostu ta 
droga już trochę nas przerasta, nasze kłótnie, nasze różne punkty widzenia, 
plany. Dziewczyna wychodzi za mąż i myśli, czy ja będę z nim szczęśliwa. Chło-
piec się żeni i myśli, czy ja będę z nią szczęśliwy? A gdyby to inaczej brzmiało? 
Czy ona będzie ze mną szczęśliwa? Czy on będzie ze mną szczęśliwy? Zupełnie 
inna postawa. Jeśli dwie takie postawy się spotkają, to jest zupełnie co innego 
niż dwie postawy: czy mi będzie dobrze. 

Dziś w Ewangelii jest kawałek: „Kto miłuje swoje życie, ten straci je”. Święty 
Augustyn mówi: „Głębia przyzywa głębię”. Głębia, moje pragnienie, przyzywa 
głębię Boga. Tylko miłość Boga jest w stanie zapełnić pragnienie szczęścia 
w życiu, w moim sercu. Bo każdy człowiek chce być szczęśliwy, ale jakoś tego 
nie realizuje. Na czym polega szczęście? Na przyjęciu Boga i powiem wam, 
że w momencie kryzysu w naszym małżeństwie zdarzyło się coś takiego, że 
trafiliśmy na pewnego księdza, którzy przyszedł do naszego domu, postawił 
na środku pokoju krzesło i mówi tak: „Słuchajcie, teraz tu siedzi Pan Jezus. 
Oddajcie mu swoje życie i podziękujcie za wszystko, co dla was uczynił”. Był 
to trudny moment, jak to wspominamy. Jak: wszystko? nasze plany? jakieś 
marzenia? i to wszystko mamy oddać? Tak zrobiliśmy. Oddaliśmy swoje życie 
Panu Jezusowi. Z góry dziękowaliśmy za to, co będzie. Nawet za wyniki choroby 
nowotworowej, na które czekaliśmy. A my załatwiamy to zazwyczaj, składa-
jąc Bogu listę życzeń. „Mam taką sprawę do Ciebie, Ojcze, to tak: potrzebuję 
tego i tego, potrzeba mi tego, jeszcze mam egzamin do zdania i tak dalej. Tu 
masz listę, tu jest lista moich życzeń. Proszę tutaj o pieczątkę, do realizacji. 
Panie Boże, halo, jesteś tam? Tu, zobacz, czego mi potrzeba. A czekaj, jeszcze 
dopiszę sukienkę w kwiatki. Kwiatki? No dobra może być... Tak było kiedyś. 
A teraz – biorę czystą kartkę, z wdzięcznością podpisuję ją pod spodem i mó-
wię: „Tylko to, co Ty chcesz, niech się stanie, bo wiem, że to, co Ty dla mnie 
zaplanowałeś, będzie najlepsze dla mnie. Ja nie muszę wszystkiego rozumieć, 
czasem przychodzą różne doświadczenia. Ja nie muszę ich rozumieć. Ja muszę 
wierzyć. I wierzę w to, że wszystko, co Pan Bóg zsyła, jest dobre. To jest tak 
jak z wychowaniem dziecka, ustalaniem granic człowiekowi. Nogę złamałeś... 
A może to dobrze, bo dwa metry dalej była studnia. Byś wpadł i się utopił. 
I nie pytam dlaczego. Dlaczego w kościele są sytuacje takie a nie inne, dlaczego 
człowiek cierpi, dlaczego są choroby? Ja nie wiem. I nie chcę rozumieć, bo Pan 
powiedział w swoim słowie: „Myśli moje nie są myślami waszymi, drogi moje 
nie są waszymi drogami”. Izajasz. Koniec. Pan to powiedział i ja mu wierzę. 
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A kim ja jestem? To jest mój Ojciec, który mnie kocha. Ja nie muszę wszystkie-
go rozumieć. Dziękuję Bogu za to, co mam, z perspektywy lat widzę, że może 
więcej powinienem dziękować Bogu za to, że mi czegoś nie dał, tak jak nie 
daje się dziecku zapałek, bo jemu to się wydaje takie fajne, a dom może spalić. 
Życie możesz sobie spalić po prostu. Po co jest wiara? Po to, żebym miał pokój, 
i pewność, że będzie dobrze. „Panie, bądź wola Twoja...”. A Pan mówi: „Nie 
bój się, Ja cię kocham, Ja chcę, żebyś był szczęśliwy. Ja chcę, żebyś dobrze żył 
i innych uszczęśliwiał. Nie chcę, żebyś cierpiał”. 

Diabeł cię nienawidzi, nienawidzi cię! Nienawidzi twojego piękna, twojej 
czystości. Nienawidzi tego, że kochasz Boga, tego, że wyznajesz wiarę, niena-
widzi cię on za to, że Bóg cię kocha. Diabeł zrobi wszystko, żeby cię wdeptać 
w błoto, zgnoić, żebyś przypaliła, rzygała w toalecie, przepraszam, że tak mó-
wię, ale to taki obraz upodlenia człowieka. Diabeł chce, żebyś myślał, że robisz 
dobrze, kusi cię tym, co wydaje się fajne i na początku jest atrakcyjne, ale tak 
naprawdę na końcu tej drogi jest śmierć. Nienawidzi cię i zrobi wszystko, żeby 
cię zniszczyć. Czym jest wiara w moim życiu? To jest życie wieczne. Właśnie, 
wierzę w to, że jak będę wierny, będę słuchał Pana, to nie zginę. Taka sama jest 
historia zbawienia. I zapamiętajcie, nie ma dyskusji z diabłem. Przychodzi do 
nas – „Odejdź natychmiast! Nie chcę z Tobą w ogóle gadać! Paszoł won!” – jak 
to mówi św. Ignacy w wolnym moim tłumaczeniu z łaciny. Wiara sprawia, że 
ja mogę żyć, oddychać pełną piersią. Drogą do serca Boga jest dziękczynienie 
i uwielbienie. Boli cię coś, podziękuj za ten ból: „Panie dziękuję Ci za ten ból. 
Nie wiem, jaki w tym jest sens, ale dziękuję Ci, uwielbiam Cię w tej sytuacji, 
jaka jest. Nie czuję się najlepiej, boli mnie to, to nie jest wygodne. Boli, ale 
to widocznie tak ma być. Jesteś i za to dziękuję. Pokaż mi, dokąd mam iść”.

P. Lidia Wiśniewska: Właściwie to już moje ostatnie pytanie, za chwilę wy 
będziecie mogli zadać pytanie Panu Dariuszowi. Właściwie częściowo odpo-
wiedź już padła. To ostatnie pytania było zostało przygotowane w kontekście 
hasła tegorocznych naszych Dni Kultury Chrześcijańskiej. Realizujemy je pod 
hasłem obchodzonego w Kościele roku liturgicznego. W jaki sposób głosi Pan 
Ewangelię i realizuje hasło „Idźcie i głoście”? 

P. Dariusz Kowalski: Tak jak mówiłem na początku tego spotkania, będzie-
my rozliczani z miłości. Czy innym ludziom dobrze się żyje ze mną? Jak żyję? 
Jaki jestem wobec innych? Pan dał te przykazania: „Nie kradnij, nie zabijaj”, 
żebyśmy sobie wzajemnie nie robili krzywdy. Więc to jest najważniejsze – takie 
bycie po prostu człowiekiem, z którym innym ludziom jest dobrze. To dla mnie 
jest największe wyzwanie. Najtrudniejsza rzecz. Człowiek ciągle jest zoriento-
wany na siebie. Ja, ja, ja... A święci mówią: „Więcej szczęścia jest w dawaniu 
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niż w braniu”. To jest dla mnie największe wyzwanie. To jest najtrudniejsze: 
głosić Boga codziennym życiem.

P. Lidia Wiśniewska: Bardzo Panu dziękujemy za to świadectwo. Zachęcam 
do zadawania pytań Panu Dariuszowi Kowalskiemu.

Bartosz Szczupakowski, uczeń klasy 2b gimnazjum: Na początku było 
wspomniane, że zajmuje się Pan dubbingiem. Chciałem zapytać, w jakim filmie 
ostatnio użyczał Pan swojego głosu?

P. Dariusz Kowalski: Właściwie to nie jest moje główne zajęcie. Mam 
kolegów, którzy są w tym świetni i robią to na co dzień. Ja zajmuję się dub-
bingiem od czasu do czasu. Jak tu Pani wyczytała, ostatnio grałem w filmie 
w zeszłym roku. To był amerykański film, atak jakiejś cywilizacji kosmicznej. 
Nie pamiętam tytułu... A poza tym występowałem w kilku filmach dla dzieci. 
Nie mam zbyt bogatej kartoteki, ale chętnie to robię i wolę takie filmy z ludźmi 
niż animowane. Wiecie, to w ogóle jest trudna praca, ciężka, ale fajna, lubię ją...

Bartek Kotas, klasa IIa: Chciałem zapytać, bo tak pięknie Pan mówił o Bogu, 
czy był taki moment w Pana życiu, że Pan zwątpił w Boga?

P. Dariusz Kowalski: Takiego momentu nie było, że zwątpiłem. Mówiłem 
o tym, że byłem obojętny, że chodziłem własnymi drogami, że go zostawiłem. 
Zawsze byłem wierzący, wątpliwości nie miałem. Po prostu kiedyś wybrałem 

P. Lidia Wiśniewska oraz zadający pytanie p. Dariuszowi Kowalskiemu uczeń kl. II a gimnazjum Bartek Kotas
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życie po swojemu. Nie było to życie zgodne z przykazaniami. Na pewno nie 
ze wszystkimi. Taki okres w życiu przeżywałem, ale nie miałem okresu zwąt-
pienia. Na szczęście...

ks. Łukasz Sztylka: Jeśli chodzi o ten powrót do Boga, czy to był ten 
moment, o którym Pan opowiadał o spotkaniu z zaprzyjaźnionym księdzem? 
Czy po tej rozmowie razem powróciliście jako rodzina, czy to był jakiś proces, 
jakieś wydarzenie? Mieliście takie poczucie też, że potrzeba czegoś więcej?

P. Dariusz Kowalski: To wyznanie złożyliśmy jako rodzina, ale wcześniej 
byliśmy na drodze wiary. Były też wspólne modlitwy, ale nie było takiej decyzji, 
że trzeba oddać życie Panu Bogu. A wtedy powierzyliśmy swoje życie Panu Bogu.. 
„Panie Jezu, wybieram Cię na swojego Zbawiciela”, I wierzę w to, że właśnie Ten, 
któremu oddaję swoje życie, dobrze prowadzi. Niektórzy mówią tak: Zaplanuj 
swoje życie. Możesz planować, oczywiście, aż do śmierci. Aż do trumny, a to 
już niedługo... To był szczególny moment, a później rzeczywiście, zaczęły się 
piękne rzeczy w naszym życiu. Właśnie jakieś wyjazdy czy jakieś doświadczenia 
odbieram jako konsekwencje tego. Na przykład teraz widzę, jak nasze decyzje 
owocują w życiu mojej córki i moich znajomych. Niedawno mój przyjaciel do mnie 
mówi: „Słuchaj, Darek, kupiłem taką książkę, napisał ją zakonnik w XIV wieku. 
Nazywał się Tomasz à Kempis „O naśladowaniu Chrystusa”. Jaka książka! Dla-
czego ja trzydzieści lat temu tej książki nie miałem w ręku? A ja mówię do niego: 
„Tomek, ja miałem tę książkę trzydzieści lat temu i co z tego? Widocznie to nie 
był czas dla mnie”. To jest również dla mnie szczęście, że mój przyjaciel idzie 
drogą wiary, drogą Słowa. Przysyła mi sms-y z Biblii. A mieć Biblię, to jest mieć 
Jezusa w domu. To jest Jego żywe Słowo. Kiedyś znalazłem się w trudniej sytuacji 
zawodowej. Byłem w Warszawie, miałem zdjęcia i dostałem telefon z Łodzi, że 
mam być natychmiast w teatrze, bo jest jakieś bardzo ważne zebranie. W tym 
samym czasie otrzymałem drugi telefon, że moja mama jest w szpitalu. To była 
ładnych parę lat temu, ona nie miała jeszcze komórki i zadzwoniła moja siostra, 
która jest za granicą. Od kogoś się tam dowiedziała, że mama jest w szpitalu. 
Nie wiedziałem, czy to coś poważnego, ale musiałem jechać do Łodzi na bardzo 
ważne zebranie. Stanąłem przed wyborem, gdzie jechać, a nie mogłem być jed-
nocześnie w dwóch miejscach położonych w dwóch przeciwnych kierunkach. No 
więc się pogubiłem, ale wziąłem Pismo Święte i powiedziałem: „Boże, powiedz 
mi, co ja mam robić?”. Otwieram to Pismo Święte i pierwsze słowa, na jakie 
trafiłem, gdy je otworzyłem, były takie: „Życzliwi urzędnicy donieśli Pawłowi, 
żeby nie udawał się do teatru”. Nagle zacząłem się śmiać, Pan zesłał mi Słowo... 
Ja nie wiedziałem, że słowo teatr pojawia się w ogóle w Piśmie Świętym. To był 
XIX rozdział Dziejów Apostolskich. Przeczytałem jeszcze dwa razy, pomodliłem 
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się, bo to był znak. Nie udałem się do teatru, nie pojechałem do teatru tylko do 
mamy. Okazało, że tam nic się nie stało. Tak naprawdę przekonuję się, że Słowo 
daje odpowiedzi na wszystkie pytania i na wszystkie sytuacje. Tylko to nie jest 
księga wróżb. Trzeba się modlić, żyć Słowem Bożym, korzystać ze spowiedzi. To 
są prawidła dobrego życia, trzeba czerpać ze źródła. Stosuje się zdrowe odżywia-
nie, żeby ciało było piękne. Ale dusza też musisz się odżywiać, a źródłem życia 
jest Słowo. Nie dasz jej pożywienia, to ona umrze. Ciało będzie super, a duszy 
tam nie ma. A co jest ważniejsze? W perspektywie wiecznego życia dusza jest 
nieśmiertelna, ciało umrze. 

ks. Łukasz Sztylka: Dziękuję, mam jeszcze jedno krótkie pytanie dotyczące 
sytuacji bieżącej. Chodzi o przedstawienie „Klątwa”. Nasz Ksiądz Biskup zabrał 
w tej sprawie głos, ale ja też rozmawiałem z uczniami, zwłaszcza z jedną klasą. 
Gdzie jest granica wolności artystycznej? 

P. Dariusz Kowalski: To jest prowokacja po prostu po to, żeby podnieść 
krzyk. Reżyser gdzieś tam do komisji europejskiej się zwraca, że w Polsce blokują 
wolność słowa. To jest wszystko po to, ale nie wolno milczeć, bo wiecie, to jest 
tak. Trzeba szanować drugiego człowieka. Granice są tam, gdzie jest naruszona 
wolność drugiego człowieka. Nie wolno obrażać uczuć religijnych. To jest po 
prostu niegodne, bo to jest uderzenie w samą istotę człowieczeństwa. Jest to 
po prostu atak na to, co jest święte dla Polaków, na Jana Pawła II, na krzyż 
i to jest po prostu bezczelna prowokacja. Wszystko mi wolno? Św. Paweł ma 
genialne jedno zdanie, znaczy nie tylko jedno, ale to jest adekwatne do tego, 
co chcę powiedzieć: „Wszystko mi wolno, lecz nie wszystko przynosi korzyść. 
Wszystko mi wolno, lecz niczemu nie oddam się w niewolę”. Co to jest za sztu-
ka? Sztuka powinna człowiekowi służyć, a nie niszczyć, dla mnie to jest jasne. 

 

Lidia Wiśniewska

Warsztaty wokalne z Zespołem NEW LIFE’M
2 marca 2017

W ramach trwających Dni Kultury Chrześcijańskiej w czwartkowe po-
południe odbyły się warsztaty wokalne prowadzone przez muzyków 

zespołu New Life’m. Zgłosiło się na nie około 20 uczniów naszego gimnazjum 
i liceum. Artyści Marcin Pospieszalski i Robert Cudzich przećwiczyli z młodzie-
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żą oprawę muzyczną piątkowej odpustowej Mszy św. Przygotowali również 
uczestników warsztatów do występu wraz z zespołem podczas koncertu, na 
którym długoszacy zaśpiewali trzy utwory z repertuaru New Life’m.

 

Aneta Wąsik

Msza Święta odpustowa 
ku czci św. Kazimierza Królewicza

3 marca 2017

Drugi dzień XV Dni Kultury Chrześcijańskiej uczniowie Zespołu Szkół 
Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku wraz Dyrekcją, Na-

uczycielami i zaproszonymi Gośćmi rozpoczęli uroczystą Mszą Świętą w ba-
zylice katedralnej.

Wszystkich zgromadzonych w świątyni przywitał kustosz katedry ks. Michał 
Krygier. Słowa powitania skierował do uczniów ZSK, grona pedagogicznego, 
zaproszonych Gości w osobach: p. Joanny Borowiak – Poseł na Sejm RP, p. Mał-
gorzaty Oborskiej – Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy, 
m. Jolanty Gołębiowskiej – Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr 
Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, p. Bogny Kopaczewskiej-Jurewicz – 

Uczestnicy warsztatów wokalnych z zespołem New Life’M
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przewodniczącej Rady Rodziców na-
szej szkoły. Proboszcz katedry powitał 
również odprawiających Mszę św. ka-
płanów: ks. prał. Jacka Kędzierskiego 
– dyrektora ZSK, ks. prał. Kazimierza 
Grabowskiego – głównego celebransa 
i kaznodzieję, ks. Henryka Witczaka – 
proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela 
oraz prefektów Długosza – ks. Marcina 
Lewandowskiego i ks. Łukasza Sztylkę.

Msza Święta dla całej społeczności 
Zespołu Szkół Katolickich była tym bar-
dziej wyjątkowa, że w ramach obcho-
dów XV Dni Kultury Chrześcijańskiej 
przeżywaliśmy odpust ku czci patrona 
kaplicy szkolnej Świętego Kazimierza 
Królewicza.

Podczas Eucharystii członkowie 
Sodalicji Mariańskiej działającej w na-
szej szkole odnowili swoją przysięgę 
sodalicyjną. Natomiast osoby, które 
zdecydowały się rozpocząć formację 
sodalicyjną, jako kandydaci złożyły 
uroczyście swoje ślubowania, wypo-
wiadając słowa zawierzenia Matce 
Bożej. W tym roku do grona sodali-
sów przystąpili uczniowie: Andrzej 
Kowalski z klasy IIIB LO i Grzegorz 
Morawski z IIA LO.

W homilii, którą wygłosił przewod-
niczący Mszy Świętej ks. prał. Kazi-
mierz Grabowski, usłyszeliśmy słowa 
życzliwości skierowane pod adresem 
społeczności Zespołu Szkół Katolickich. 

Nawiązując do treści Ewangelii, zwrócił uwagę na istotę nieustannego trwa-
nia przy Chrystusie, w czym pomaga nam wypełniana przez szkołę katolicką 
chrześcijańska misja wychowania. Kaznodzieja przyznał, iż nie jest to łatwe, 
lecz tak też było w życiu patrona naszej szkolnej kaplicy św. Kazimierza. On 
pomimo trudności, jakie go spotykały, narażony na dworze królewskim na 

Poświęcenie figury św. Kazimierza Królewicza – daru 
ks. prał. Kazimierza Grabowskiego

Członkowie Sodalicji Mariańskiej: Piotr Mroczkowski, 
Krzysztof Kamiński, Ewa Budzińska, p. Anna Dominik, 
Maria Piątkowska, Bartosz Jabłoński, Kacper 
Włocławski odnowili swoje ślubowanie sodalicyjne

Przyrzeczenia złożyli kandydujący do Sodalicji 
Mariańskiej: Grzegorz Murawski i Andrzej Kowalski
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pokusy otaczającego świata, skierował swe życie na Boga, Maryję i czynienie 
miłosierdzia. Na zakończenie, przytaczając słowa Jana Pawła II i polskich 
biskupów, zachęcił całą kadrę pedagogiczną, aby dalej swoją postawą dawała 
przykład chrześcijańskich wartości. Pogratulował też uczniom wyboru tak 
wspaniałej szkoły, która tradycją, zasadami wychowania i przekazywanymi 
wartościami kształtuje młodego człowieka i przygotowuje do dalszej niełatwej 
we współczesnym świecie drogi.

Po Komunii Świętej nastąpiło poświęcenie pięknej figury św. Kazimierza 
Królewicza, którą właśnie ks. prał. Kazimierz Grabowski przekazał jako dar 
do szkolnej kaplicy Długosza.

Ksiądz Dyrektor podziękował ofiarodawcy oraz wyraził wdzięczność za 
wspólną modlitwę wszystkim zgromadzonym, a w szczególności członkom 
zespołu New Life’m, którzy jako artyści zaproszeni na XV Dni Kultury Chrze-
ścijańskiej wraz z uczniami Zespołu Szkół Katolickich stworzyli wspaniałą 
oprawę muzyczną Mszy Świętej.

* * *

Słowo ks. Michała Krygiera:

W tym wyjątkowym dniu, w pierwszy piątek miesiąca, kiedy Serce Jezusa 
jest dla nas tak bardzo otwarte, gromadzimy się w tej prastarej bazylice ka-
tedralnej. Podczas wyjątkowych też dni, które obchodzimy w naszej diecezji, 
a szczególnie w Szkole im. ks. Jana Długosza – XV Dni Kultury Chrześcijańskiej. 
Dlatego bardzo serdecznie pragnę przywitać wszystkich zgromadzonych na tej 
Eucharystii. Witam wśród nas Księdza Prałata Kazimierza Grabowskiego, który 
dziś będzie przewodniczył tej Mszy św. oraz wygłosi homilię. Witam Dyrekcję 
Zespołu Szkół Katolickich na czele z Księdzem Dyrektorem Prałatem Jackiem 
Kędzierskim. Witam naszego sąsiada – proboszcza parafii św. Jana – Księdza 
Henryka Witczaka. Witam księży katechetów ze szkoły księdza Jana Długosza. 
Witam wszystkich przybyłych gości na czele z Panią Poseł Joanną Borowiak. 
Dziękuję Pani Poseł za obecność i za wspólną modlitwę. Witam siostry, tak 
bardzo związane też ze szkołą im. księdza Jana Długosza na czele z Matką 
Generalną Jolantą Gołębiowską. Witam wszystkich nauczycieli, całe grono 
pedagogiczne, pracowników szkoły, ale przede wszystkim witam młodzież, 
która dziś przybyła na Mszę Świętą. Witam także naszych Gości – Zespół New 
Life’m – cieszymy się, że jesteście z nami. Dziękujemy, że będziecie ubogacali 
liturgię swoim śpiewem, dźwiękami. Bóg zapłać za to wszystko.

Moi Drodzy, rozpoczynamy centralne właściwie uroczystości, bo Eucharystia 
jest zawsze najważniejsza, wiele spotkań, wiele miłych wydarzeń w szkole – 
wczoraj, dzisiaj, ale Eucharystia jest tym centrum, tym co jest najważniejsze, 
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dlatego otwórzmy i my nasze serca, stańmy przed Panem i na początku tej 
Mszy św. szczerze przepraszajmy za wszystkie nasze grzechy. 

* * *

ks. prał. Kazimierz Grabowski

Homilia wygłoszona podczas Mszy św. odpustowej 
ku czci św. Kazimierza Królewicza w bazylice katedralnej

Na Światowych Dniach Młodzieży w 1991 roku dziś już Święty Jan Paweł II 
pozdrowił na Jasnej Górze młodzież słowami „Drodzy Młodzi Przyjaciele”. 
Kochani, niech te słowa wybrzmią dla Was w tej katedrze. W tej katedrze, 
w której w tamtym właśnie czasie gościliśmy naszego największego Polaka Jana 
Pawła II. Chciał uświadomić słuchającym, że młodość jest czasem szczególnym, 
czasem wyjątkowego budowania przyjaźni. Pozwólcie, abyście doświadczyli 
tego w Waszej szkole. 

Długosz znany jest właśnie z tego, że służy rozwijaniu przyjaźni z Panem 
Bogiem, która jest podstawą przyjaźni międzyludzkiej. Ktoś powiedział, że 
tylko ten, kto stał się przyjacielem Boga, przyjacielem Jezusa, może być praw-
dziwym przyjacielem drugiego człowieka. Kochani, Jezus uświadamia nam 
jeszcze wyższą godność niż przyjaźń, uświadamia nam, że jesteśmy dziećmi 
Bożymi. Każdy z nas jest rzeczywiście dzieckiem Boga, i to jest twój, mój i nasz 
cel – być dobrym dzieckiem Boga. Dlatego pragnę dziś zapytać, jaki jest cel 
Twojego życia? Najlepiej sprawdzić możesz to, na co poświęcasz najwięcej 
swojego czasu, co jest dla Ciebie najważniejsze, co robisz pożytecznego dla 
rodziny, dla szkoły, dla Kościoła, dla Pana Boga. Warto jest czasem zastanowić 
się, zapytać samego siebie: dlaczego podejmuję się tych czynów? Zapytajmy: 
czy tak naprawdę najważniejszy jest Pan? Czy tym najważniejszym jest Bóg, czy 
człowiek? A może robisz to wyłącznie dla siebie? Zapytaj dzisiaj sam siebie: czy 
czynię cokolwiek dla Pana Boga i dla drugiego człowieka? Jak to sprawdzić? 
Nie jest łatwo, ale może dowiesz się tego, określając, jaki jest Twój stosunek do 
drugiego człowieka? Jak go oceniasz? Ostatecznie, czy często zwracasz uwagę, 
czy ofiarujesz mu swoje życie, bądź cokolwiek czynisz? Kim tak naprawdę jest 
Bóg dla Ciebie dzisiaj? 

Kochani, przypomnijmy sobie tę Ewangelię. Kilkunastoletni Jezus siedział 
między nauczycielami. Nauczyciele, faryzeusze słuchali słów Jezusa w świątyni. 
Maryja, która znalazła Go w świątyni, zapytała: „Synu, czemuś nam to uczy-
nił? Oto ojciec i ja szukaliśmy Ciebie”. Wtedy Jezus odpowiedział: „Dlaczego 
Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w domu mojego 
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Ojca? Dlatego zwiastował swoim rodzicom, że wszystko cokolwiek czynimy, 
powinniśmy czynić dla Boga, powinniśmy czynić dla drugiego człowieka. 

Kochani, warto wiedzieć, że to, że jesteśmy dziećmi Bożymi, potwierdził 
Święty Kazimierz. Pewnie nie muszę dużo o nim mówić, bo co roku go wspo-
minacie i znacie historię jego życia, dlatego nawiążę do jego postaci w kilku 
słowach. Kazimierz to gorliwy czciciel Eucharystii, gorliwy czciciel Pana Boga. 
Zauważcie jego liczne obowiązki. Uczestniczył w wielu ważnych wydarzeniach, 
tymczasem my nie mamy czasu na Mszę Świętą, na modlitwę, na pacierz. 
Święty Kazimierz miał czas dla Pana Boga, by być dzieckiem Bożym, miał czas 
na miłosierdzie. Jego wyjątkowe życie stało się wielkim życiem człowieka, bo 
osiągnął świętość. Dlatego zapytajmy siebie: jakie jest miejsce Boga w moim 
życiu, w mojej codzienności? Czy naprawdę wierzę? Czy naprawdę Bóg jest 
dla mnie najważniejszy? 

Kochani, takie słowo do Waszych nauczycieli, wychowawców, dyrekcji księża 
biskupi skierowali w jednym z listów pasterskich na początku roku szkolnego. 
Napisali: „Młode pokolenie ma prawo oczekiwać od starszych, że otrzyma 
wzory życia pięknego, wzory życia prawego, że ojcowie, matki i wychowawcy 
przekażą im niezafałszowaną mądrość życia”. Przypomnieli, że nie wystarczy 
troszczyć się jedynie o to, by młodzi ludzie zostali dobrze przygotowani do 
życia zawodowego. Konieczna jest troska, konieczna pomoc, by zbudowali dom 
swego życia, zbudowali na skale, a tą skałą jest Chrystus. 

Kochani życzę, by właśnie Wasza szkoła – „Długosz” – była takim środowi-
skiem, które formuje serca, formuje umysł i które formuje charaktery, formuje 
Boże i ewangeliczne mądrości życia, w tym zawiera się również postawa pa-
triotyczna. Cieszy nas dorosłych, że coraz więcej młodych ludzi myśli o Polsce, 
kocha Polskę, są patriotami. Tego, Kochani, życzę Wam wszystkim. Życzę, by 
„Długosz” był domem prawdziwej wiary, prawdziwej nadziei, prawdziwej 
miłości i prawdziwego patriotyzmu. Amen.

* * *

Ceremonia przyjęcia i odnowienia przyrzeczeń Sodalicji Mariańskiej: 

Krzysztof Kamiński: Szkolna społeczność Długosza ubogacana jest wspól-
notą Sodalicji Mariańskiej. Nadal znajdują się rozpalone miłością Boga ludzkie 
serca, które na wzór Maryi chcą prowadzić życie zgodne z Ewangelią i nieść 
innym Chrystusa. W tych trudach Maryja nieustannie zapewnia, że weźmie 
w obronę swoje dzieci. Ludzkie zaangażowanie się w Sodalicję Mariańską ma 
podwójny wymiar. Po pierwsze, chodzi o walkę o osobistą świętość. Po drugie, 
chodzi o apostolstwo, o bycie apostołem Maryi. Ona ma misję, a my jesteśmy 
Jej rękami, nogami, ustami. To jest właśnie przepiękne przymierze pomiędzy 
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Sodalicją a Maryją. Dziś do tej wspólnoty ze społeczności uczniowskiej zosta-
ną włączone nowe osoby, a obecni członkowie odnowią swoje przyrzeczenia. 
W tak uroczystej dla nich chwili wzbudźmy w sobie ducha modlitwy, by zdroje 
łask spłynęły na apostołów Maryi.

Piotr Mroczkowski: Niech się zbliżą ci, którzy mają być przyjęci do So-
dalicji Mariańskiej.

Wielebny Księże Moderatorze. Obecni tu: Andrzej Kowalski, uczeń klasy 
IIIB liceum ogólnokształcącego i Grzegorz Murawski, uczeń klasy IIA liceum 
ogólnokształcącego, stojąc przed ołtarzem, wpatrzeni w oblicze naszej Nie-
pokalanej Matki i Królowej gorąco pragną indywidualnie i wspólnotowo 
umacniać życie wewnętrzne, pogłębiać wiedzę religijną oraz apostołować 
w najbliższym środowisku przez osobiste świadectwo życia chrześcijańskie-
go, szczególną miłość do Maryi Niepokalanie Poczętej i wierność Kościołowi 
Świętemu.

Gotowi do podjęcia tych zadań, z Bożą pomocą, ufni w potężne wstawien-
nictwo Najświętszej Maryi Panny, proszą o przyjęcie do Sodalicji Mariańskiej 
jako kandydaci.

Ksiądz Moderator: Przychylam się do tych życzeń, Andrzeju i Grzegorzu, 
rozpocznijcie zatem uczestnictwo we wspólnocie Sodalicji Mariańskiej, dzia-
łającej przy Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza, jako kandydaci.

A teraz, wobec zebranej tu społeczności szkolnej i przybyłych Gości, a przede 
wszystkim wobec Nieba, złóżcie swoje przyrzeczenia kandydackie, jako uro-
czyste oddanie się Matce Najświętszej.

Kandydaci: Klęcząc u stóp ołtarza oświadczam, że pragnę należeć do grona 
Twoich dzieci i sług w Sodalicji Mariańskiej. Uproś mi, Maryjo, łaskę wiary, 
dar rozumu i męstwa. Pomóż zwalczać moje wady. Wyjednaj mi u Twego Syna 
gorliwość w dobrych postanowieniach, aby przez Ciebie i z Tobą wszystko 
w mym życiu było na większą chwałę Boga. Weź mnie pod Twój płaszcz bez-
pieczny. Amen.

Ksiądz Moderator: Nastąpi teraz poświęcenie i nałożenie medalionów.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
Wszyscy: Który stworzył niebo i ziemię.
Ksiądz Moderator: Módlmy się. Pobłogosław, Panie Boże, te medaliony 

i spraw, aby dla tych, którzy będą je pobożnie nosić, były przypomnieniem 
godności chrześcijańskiej i puklerzem wiary przeciwko wszelkim napaściom 
szatańskim. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Niech przystąpią Członkowie Sodalicji Mariańskiej pragnący odnowić swoje 
przyrzeczenie członkowskie przez akt oddania się na własność Matce Bożej.
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Członkowie: Matko Jezusa i Matko moja – Maryjo. Idąc za wzorem Świę-
tego Jana Pawła II, ja: Piotr Mroczkowski, Krzysztof Kamiński, Ewa Budzińska, 
Anna Dominik, Maria Piątkowska, Bartosz Jabłoński, Kacper Włocławski chcę 
powiedzieć: cały jestem Twój. W Twoim Niepokalanym Sercu składam Ci sie-
bie: mój umysł, wolę i serce, duszę i ciało, a także moje emocje, myśli, pamięć, 
zranienia, słabości i pragnienia, całą moją przeszłość. Ty, Najlepsza Matko, 
chroń mnie i moich bliskich od złego, prowadź po drogach życia i posługuj się 
mną w budowaniu Królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa, mojego Pana 
i Zbawiciela. Amen.

* * *

Wypowiedź p. Roberta Cudzicha – członka zespołu New Life’m o Sodalicji 
Mariańskiej

Tak się składa, że temat Sodalicji Mariańskiej jakoś związany jest z historią 
mojego życia, szczególnie moich dziadków, którzy urodzili się w Białym Dunajcu 
na Podhalu. Tam w latach dwudziestych działał ksiądz Józef Winiarski, który 
krzewił właśnie wśród młodzieży Podhala ideały – szczególnie moralne, bo 
przede wszystkim powstrzymania się od alkoholu, od nikotyny, bezbożności, 
wszelkiej nieczystości. Moi dziadkowie mieli to szczęście, że się z nim zetknęli. 
Mój dziadek, w zasadzie półsierota, gdzieś tam porzucony, bez rodziny jako 
młody chłopak i bardzo pobożna jego przyszła żona – trafili do tej grupy So-
dalicji Mariańskiej. To że tutaj jestem, że mogę publicznie chwalić Pana Boga, 
zawdzięczam temu właśnie, że kiedyś moi przodkowie modlili się do Boga. I to 
nie jest takie obojętne, że my teraz tutaj wszyscy razem, Wy, młodzi ludzie, 
którzy kiedyś założycie rodziny, będziecie mieli również dzieci, później wnuki, 
modlicie się, należycie do Sodalicji Mariańskiej. Wasza modlitwa ma ogromne 
znaczenie, ważny jest ten ciąg pokoleń, ciąg wiary, która jest przekazywana, 
nawet jeśli nie jesteśmy tego bardzo świadomi. Mam też ze sobą zdjęcie, na 
którym delegacja Sodalicji Mariańskiej, właśnie młode dziewczyny – góralki, 
a wśród nich moja babcia – przyjechały wraz z darami do Prezydenta w Warsza-
wie. Jest to przepiękna pamiątka rodzinna, tak więc bardzo się cieszę, że mogę 
tutaj z Wami świętować. Byłem bardzo wzruszony, patrząc na to ślubowanie, 
które składali członkowie Sodalicji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

* * *

Podziękowanie ks. dr. Jacka Kędzierskiego na zakończenie Mszy Świętej 
Odpustowej:

Drogi Księże Prałacie Kazimierzu, dobiega końca dzisiejsza uroczystość. 
Uroczystość tak ważna dla społeczności Długosza. Cieszymy się, że Ksiądz Prałat 
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zechciał przewodniczyć tej liturgii i ofiarować ją w naszej intencji, bo każda 
Msza Święta jest źródłem siły, mocy i światła w naszym codziennym życiu. 
Dziękujemy za słowa do nas skierowane podczas homilii, za pełne miłości serce 
okazywane od początku reaktywacji Długosza, a także za ofiarowaną figurę 
św. Kazimierza Królewicza dla naszej szkoły.

Wdzięcznym sercem ogarniamy także członków zespołu New Life’m za 
towarzyszenie nam podczas XV Dni Kultury Chrześcijańskiej.

Drogi Księże Prałacie, w przeddzień Imienin życzymy, aby Twój Święty 
Patron – Kazimierz Królewicz – wypraszał u Jezusa i Maryi wszelkie potrzebne 
łaski i zdrowie, abyś mógł nadal krzewić miłość wszędzie tam, gdzie Bóg Cię 
pośle, czyniąc z Kościoła dom i prawdziwą wspólnotę. Szczęść Boże.

Zanim nastąpi udzielenie końcowego Błogosławieństwa, chciałbym jako 
Dyrektor Szkoły bardzo serdecznie podziękować gospodarzowi tego miejsca, 
który nas na początku tej Mszy Św. przywitał – księdzu Michałowi Krygierowi, 
proboszczowi Bazyliki Katedralnej. Dziękuję, Księże, za słowa powitania, za 
gościnę i za to, że katedra dla naszej szkoły od początku jej reaktywacji jest 
Domem Bożym, w którym świętujemy najważniejsze wydarzenia, które w roku 
szkolnym obchodzimy, każde rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego. Dzię-
kuję, że możemy tę tradycję kontynuować, która została rozpoczęta już przed 
wojną, bo w tej Bazylice Katedralnej nasi absolwenci, których wielu jest w 
niebie, spogląda na nas pewnie z góry i cieszy się, że tę tradycję kontynuuje-
my, nie tylko tę tradycję, że zbieramy się w Bazylice Katedralnej, ale również 
to, że kontynuujemy dzieło, które oni rozpoczęli, dzieło Sodalicji Mariańskiej. 

Ucieszyłem się, gdy przed laty, ksiądz prałat Stanisław Waszczyński, ów-
czesny proboszcz katedry zadzwonił do mnie, że ma przepiękny prezent dla 
Szkoły Długosza, bo odnalazł sztandar Sodalicji Mariańskiej, i ten sztandar, 
który dzisiaj jest w katedrze, został odnowiony, bo ci z nas, może tutaj starsi 
pamiętają, że przetrwał on, ale czas wytarł na tym sztandarze wiele różnych 
naleciałości, które były przez wieki, więc wymagało to też zadbania o to, aby 
ten sztandar ładnie wyglądał. Dlatego bardzo cieszę się z tej uroczystości, cieszę 
się z tych członków, którzy ciągle włączają się do tego dzieła Sodalicji Mariań-
skiej. Wypraszają dla siebie, dla szkoły, dla nas wszystkich potrzebne łaski. 

Bardzo serdecznie też pragnę podziękować księdzu prałatowi Kazimierzowi 
Grabowskiemu. Powiem szczerze, że nie było łatwo Księdza Prałata przekonać do 
tego, aby dzisiaj był z nami, ponieważ Ksiądz Prałat jest osobą bardzo skromną 
i dzisiaj jeszcze spotęgowane jest to, że jako proboszcz parafii, i jest pierwszy 
piątek miesiąca i chorzy, którzy czekają w swoich domach, aby ich odwiedził. 
Miał wielki dylemat, czy można osoby starsze prosić o cierpliwość, aby mógł 
być z nami. Dlatego, Księże Prałacie, bardzo serdecznie dziękuję za obecność 
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i przewodniczenie tej liturgii. Bardzo serdecznie dziękuję za tę przepiękną figurę, 
którą Ksiądz Prałat podarował naszej szkole. Chcę też wyrazić wdzięczność, bo 
Ksiądz Prałat od samego początku reaktywacji tej szkoły był bardzo życzliwie 
nastawiony do niej, wspierał ją na różne sposoby. Zachęcał również młodzież, 
rodziców do wybierania naszej szkoły, choć Ksiądz Prałat też na terenie swojej 
parafii ma bardzo dobre gimnazjum, które sąsiaduje z kościołem, więc na pewno 
serce rozdarte, dlatego, że Gimnazjum nr 4 jest równie dobrą szkołą, dlatego 
Księdzu Prałatowi dziękuję za wszelką życzliwość. 

Chciałbym również bardzo serdecznie podziękować przewodniczącej Rady 
Rodziców przy Długoszu, Pani Bognie Kopaczewskiej-Jurewicz za obecność, 
na jej ręce złożyć podziękowania wszystkim rodzicom obecnym na tej uro-
czystości. Pragnę równie serdecznie podziękować nauczycielom i uczniom, 
w sposób też szczególny tym, którzy podjęli się trudu organizacji Dni Kultury 
Chrześcijańskiej – dziękuję Pani Anecie Wąsik i Pani Lidii Wiśniewskiej za ten 
trud, który już od wielu miesięcy podjęły, a teraz to się urzeczywistnia, bo to 
wszystko, co wczoraj i dzisiaj przeżywaliśmy, wymaga naszego włączenia się 
i możemy korzystać z tych darów. 

Pragnę już na koniec, jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować Pani 
Poseł Joannie Borowiak za obecność na Mszy Św., na Panią Poseł zawsze mo-
żemy liczyć. Pragnę tym, którzy jeszcze nie wiedzą, powiedzieć, że Pani Poseł 
również była w gronie naszych nauczycieli, bo przez pierwsze dwa lata była 
nauczycielem muzyki, dlatego pewnie z wielką uwagą słuchała, jak to dzieło 
jest kontynuowane. Pragnę usprawiedliwić nasz chórek, dlatego że został on 
stworzony w kilka godzin. Wczoraj była generalna próba, dziś generalny występ, 
dlatego pod patronem najlepszych muzyków można tak szybko przygotować 
młodzież, więc dziękuję zespołowi New Life’m za pomoc w ustawieniu głosów, 
żeby one dobrze wybrzmiały, a młodzieży bardzo serdecznie dziękuję, że się w to 
włączyła. Już ostatnie nasze podziękowanie kieruję na ręce Księdza Proboszcza 
Henryka Witczaka, na terenie jego parafii znajduje się nasza szkoła, choć jako 
wspólnota szkolna za często nie jesteśmy w tej parafii. Pragnę usprawiedliwić 
tu naszą młodzież. Parafia św. Jana – kościół może by pomieścił jeden poziom 
klas, dlatego że, jak wiecie, jest mały i musielibyśmy w kilku turach uczestni-
czyć w tej liturgii, dlatego wybieramy katedrę jako miejsce, które jest dla nas 
bliskie, ale też bardzo wygodne. 

Zapraszam na kolejne punkty programu, które są jeszcze przed nami. 
Dziękuję wszystkim za włączenie się w modlitwę i ponownie proszę Księdza 
Prałata o udzielenie nam Bożego Błogosławieństwa. 
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Aneta Wąsik

Koncert Zespołu NEW LIFE’M
3 marca 2017

Umocnieni Słowem Bożym po Mszy Świętej uczniowie Zespołu Szkół 
Katolickich udali się do gmachu szkoły, aby tam spotkać się na koncer-

cie z zaproszonym na XV Dni Kultury Chrześcijańskiej Zespołem New Life’m.
W oczekiwaniu na duchową ucztę młodzież wraz ze swoimi wychowawcami 

w klasach mogła obejrzeć przygotowany wcześniej film pt. „Ziemia Maryi”.
Białe ślady stóp, jako element dekoracji związanej z hasłem „Idźcie i gło-

ście”, poprowadziły wprost do sali gimnastycznej uczniów, zaproszonych Gości 
oraz członków Zespołu.

Ponieważ artyści dali się poznać jako bardzo skromne osoby, pani Lidia 
Wiśniewska – współorganizatorka XV Dni Kultury Chrześcijańskiej – na prośbę 
Zespołu krótko zaprezentowała dorobek artystyczny New Life’m.

Tak naprawdę o zespole można by wiele mówić. Tworzą go artyści, dla 
których muzyka stała się nie tylko pasją, ale również częścią ich życia. W ich 
utworach można usłyszeć brzmienie jazzu, bluesa i soulu, jednak największy 
nacisk kładą na ewangeliczny przekaz, który jest wyrazem tego, co nadaje 
sens ich życiu – wiara w Boga i śpiewanie na Jego chwałę. Zespół tworzyło 
i nadal tworzy grono znakomitych muzyków: Agnieszka Musiał (śpiew), Robert 
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Cudzich (gitara akustyczna, elektryczna), Joachim Mencel (fortepian), Marcin 
Pospieszalski, którego u nas zastąpił Mateusz Cudzich (gitara basowa), Piotr 
Jankowski (perkusja). New Life’m to zespół ewangelizacyjny prowadzący 
warsztaty muzyczne, rekolekcje, występujący na koncertach. Od 15 lat artyści 
koncertują na scenach muzycznych w Polsce i na świecie.

Chrześcijańska muzyka jak żadna inna przyciąga do Boga. Taką właśnie 
wykonuje Zespół. Koncert stał się wspaniałym dopełnieniem XV Dni Kultury 
Chrześcijańskiej w naszej szkole i hasła, które nam przyświecało – „Idźcie 
i Głoście”. W szkolnej sali gimnastycznej wystąpili wspaniali ludzie, którzy 
poprzez muzykę głośno i wyraźnie głosili Słowo Boże.

Spotkanie artystami New Life’m było szczególnym przeżyciem dla grupy 
uczniów Długosza, którzy zgłosili się na warsztaty wokalne i mogli wraz z Ze-
społem wystąpić na scenie.

Dla wokalistki Zespołu – p. Agnieszki Musiał – nasza szkoła okazała się 
wyjątkowa. Okazało się, że to miejsce (a jak sama powiedziała, zdarza się to 
bardzo rzadko), sprawiło, że podczas koncertu odczuła silną potrzebę podziele-
nia się z nami świadectwem swojej wiary. Mogliśmy również usłyszeć o osobistej 
relacji z Bogiem od perkusisty Zespołu p. Piotra Jankowskiego.

Na pewno zapamiętamy to, co nam przekazali; „...nic nie jest ważne i je-
steśmy niczym, jeśli w naszym sercu i życiu nie ma Boga; każdy nasz wybór 
powinien być realizowany razem z Bogiem i nigdy nie będziemy szczęśliwi, jeśli 
nie nauczymy się z Nim szczerze rozmawiać i się z Nim nie zaprzyjaźnimy”.
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Dziękuję Księdzu Dyrektorowi za wsparcie i umożliwienie przygotowania 
XV Dni Kultury Chrześcijańskiej, a także pani Lidii Wiśniewskiej – współor-
ganizatorce – i wszystkim innym, którzy przyczynili się do tego, aby nasi 
uczniowie mogli uczestniczyć i przeżywać po raz piętnasty Dni Kultury 
Chrześcijańskiej.

ks. Marcin Lewandowski

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę
29 marca 2017

Ważnym wydarzeniem w życiu młodego człowieka jest ukończenie 
szkoły, a w przypadku wielu uczniów zdanie egzaminu maturalnego, 

nazywanego też egzaminem dojrzałości. Wraz z nim kończy się okres obowiąz-
kowej nauki oraz otwiera się droga do podjęcia studiów.

Uczestnicy warsztatów wokalnych wystąpili 
z New Life’m podczas koncertu
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Tradycją niemal wszystkich polskich diecezji jest pielgrzymowanie mło-
dzieży maturalnej na Jasną Górę, by tam wspólnie dziękować Panu Bogu za 
łaskę wiary, by doświadczyć wspólnoty młodego Kościoła i podziękować za 
minione lata nauki, wypraszając zarazem potrzebne łaski na czas dalszych 
życiowych decyzji.

29 marca 2017 r. maturzyści z rejonu włocławskiego (wśród których byli 
także długoszacy) i sieradzkiego przybyli na Jasną Górę, by w ten sposób ukazać 
swoim rówieśnikom osobę Maryi, która towarzyszy w życiu chrześcijańskim 
i jest jego osobowym wzorem.

Myślą przewodnią pielgrzymki stały się słowa roku duszpasterskiego „Idźcie 
i głoście”.

Po zawiązaniu wspólnoty poprzez wspólny śpiew w bazylice rozpoczę-
ła się konferencja ks. Tomasza Wieczorka – studenta homiletyki z diecezji 
elbląskiej – poruszająca zbawcze dzieła Jezusa i ich wpływ na życie chrze-
ścijanina. Konsekwencją tego była Droga Krzyżowa na wałach sanktuarium, 
gdzie młodzież z naszej szkoły w pewnym momencie podjęła trud dźwigania 
repliki Krzyża ŚDM. Msza Święta pod przewodnictwem JE bp. Stanisława 
Gębickiego w bazylice jasnogórskiej była kulminacją Włocławskiej Pielgrzymki 
Maturzystów. Szczególną rolę odegrali nasi ministranci asystujący przy litur-
gii. W drodze powrotnej każdy maturzysta otrzymał pamiątkowy różaniec. 
Wszyscy wrócili z Jasnej Góry przepełnieni zapałem do nauki i przekonaniem, 
że kiedy ma się wiarę, że Jezus może uczynić wszystko i dopomoże w poko-
nywaniu trudności. 

Uczniowie klas III liceum na Jasnej Górze
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Agnieszka Lasota-Staszak

XIII Narodowy Dzień Życia i Dzień Świętości Życia
Wychowankowie internatu ze spektaklem „Oscar i pani Róża” 

we włocławskim Wyższym Seminarium Duchownym
30 marca 2017, 3 kwietnia 2017

Wychowankowie internatu na prośbę p. Małgorzaty Bojarskiej, za 
aprobatą ks. dyrektora Jacka Kędzierskiego, przygotowali spektakl 

pt. „Oscar i Pani Róża”, na podstawie powieści E.E. Schmitta. Wystawiony zo-
stał on w czasie diecezjalnych obchodów XIII Narodowego Dnia Życia i Dnia 
Świętości Życia, które miały miejsce 30 marca 2017 r. Spektakl przygotowany 
został pod kierunkiem p. Agnieszki Lasoty-Staszak.

Wychowankowie internatu współpracowali z młodzieżą gimnazjalną z Ze-
społu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie, która odpowiadała 
za oprawę muzyczną spektaklu. W spektaklu udział wzięli: Piotr Mroczkow-
ski, który wcielił się w rolę tytułowego Oscara, Danuta Graczyk (wytrwała 
i wierna Pani Róża), Dagmara Szudzik (mama Oscara), Grzegorz Murawski 
(tata Oscara), Iza Biernacka (doktor Dusseldorf), Kacper Przysiecki (Bekon), 
Maria Piątkowska (Peggy Blue). Młodzi artyści świetnie wcielili się w swoje 
role i tak doskonale je zagrali, że wywołali ogromne wzruszenie u szerokiego 

Piotr Mroczkowski i Danuta Graczyk w spektaklu „Oskar i pani Róża”
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grona odbiorców spektaklu. Było to dla nich nowe i ciekawe doświadczenie – 
wystąpić na dużej scenie włocławskiego seminarium. 

W poniedziałek 3 kwietnia 2017 r. natomiast grupa wychowanków internatu 
pod opieką pana Dariusza Goldewicza udała się na zaproszenie ks. proboszcza 
Henryka Chabasińskiego do parafii św. Wojciecha w Zbrachlinie, gdzie wysta-
wiła w czasie szkolnych rekolekcji, na Mszy Świętej dla dzieci i ich opiekunów 
prezentowany wcześniej w seminarium spektakl „Oscar i Pani Róża”.

 

Angelika Szumińska

25. rocznica święceń biskupich 
Księdza Biskupa Bronisława Dembowskiego

20 kwietnia 2017

20 kwietnia 2017 r. przypada dwudziesta piąta rocznica święceń 
biskupich JE Księdza Biskupa Bronisława Dembowskiego, po-

przedniego ordynariusza diecezji włocławskiej. Z tej okazji w katedrze była 
sprawowana dziękczynna Eucharystia, której przewodniczył Jubilat. Obok 
licznie zgromadzonego duchowieństwa uczestniczyli w niej: ks. dyrektor Jacek 
Kędzierski, p. wicedyrektor Katarzyna Zarzecka, a także przedstawiciele na-
uczycieli i uczniów Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza, wyrażając 

Piotr Mroczkowski, Maria Piątkowska P. Agnieszka Lasota-Staszak z wychowankami internatu
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w ten sposób swoją wdzięczność za 
działania Księdza Biskupa Seniora na 
rzecz reaktywacji naszej szkoły.

Na początku Mszy św. słowo 
wstępne wygłosił ks. bp Wiesław Aloj-
zy Mering. Przywołując słowa pieśni 
wielkanocnej: „Wesoły nam dzień dziś 
nastał”, wyraził radość z możliwości 
uczestniczenia w tak pięknej uroczy-
stości, po czym podziękował Jubilatowi 
za wieloletnią oddaną pracę na rzecz 
diecezji i złożył życzenia wielu Bożych 
łask, a włocławskiemu Kościołowi ży-

czył, aby Pan Bóg zachował dla niego Biskupa Seniora na jak najdłuższe lata.
Następnie został odczytany list nadesłany na tę okazję przez Ojca Święte-

go Franciszka. Papież podziękował Jubilatowi „za gorliwą posługę pasterską, 
zwłaszcza żarliwość w głoszeniu Ewangelii, wspieraną po ojcowsku wspólną 
z kapłanami służbą oraz popieranie dialogu ekumenicznego”. Podziękowania 
i życzenia w nadesłanym liście wyraził także m.in. ks. abp Józef Michalik.

Homilię wygłosił główny konsekrator bp. Bronisława Dembowskiego – ks. abp 
Henryk Muszyński. Punktem wyjścia do swoich rozważań uczynił słowa dzisiejsze-
go psalmu: „Jakże przedziwne jest imię Twoje, Panie”. Możliwość uczestniczenia 
w jubileuszu określił jako wielki dar. Zwrócił uwagę, że wielkości wydarzeniu 
dodaje fakt spotkania się „w samym środku Tajemnicy Paschalnej”, kiedy to szcze-
gólnie rozważane jest obdarowanie ludzi przez Chrystusa Zmartwychwstałego 
darem wspólnoty. Można poczuć się niczym uczniowie w Emaus, spotykający 
się z Jezusem na łamaniu chleba. Idąc ich śladem, warto zastanowić się nad 
istotą kapłaństwa, które w święceniach biskupich znajduje swoje dopełnienie.

Abp Muszyński przypomniał biskupie motto Jubilata: „Caritas et veritas”. 
Podkreślił, że wartości te są nierozerwalne. Bez prawdy miłość nie jest pełna.

Na zakończenie homilii kaznodzieja życzył Jubilatowi wiele radości, którą 
określił jako „radość żniwiarza, który patrzy na owoce zrodzone z Bożej mi-
łości”, nieustannego wzrastania w wierze i nadziei, a także mocy i mądrości 
Ducha Świętego.

Po Eucharystii zostały również złożone życzenia i podziękowania od całej 
społeczności Zespołu Szkół Katolickich. Uczniowie wręczyli Księdzu Biskupowi 
Bronisławowi kwiaty i własnoręcznie wykonaną kartkę z życzeniami.

Gratulacje i życzenia od społeczności Długosza
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Dni promocji szkoły
Maciej Ziółkowski

Długosz na Włocławskich Targach Szkół
23 marca 2017

23 marca, po raz kolejny, odbyły się Włocławskie Targi Szkół, Pracy 
i Rzemiosła. Jak co roku i tym razem swoje stoisko w Hali Mistrzów 

przygotował Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku. 
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas IIA i IIB liceum pod opieką pana 
Macieja Ziółkowskiego.

Podobnie jak w latach poprzednich, tak i tym razem zainteresowanie naszą 
szkołą było duże i nasi uczniowie musieli odpowiadać na szereg pytań związa-
nych z ofertą edukacyjną Długosza. Najczęściej zdawane przez gimnazjalistów 
pytania dotyczyły poziomu nauczania, możliwości wyboru przedmiotów roz-
szerzonych, nauczanych języków obcych oraz atmosfery panującej w naszej 
szkole. Dużym powodzeniem cieszył się folder z podstawowymi informacjami 
o naszym zespole szkół.

P. Maciej Ziółkowski i ekipa z Długosza w rozmowie z młodzieżą zainteresowaną ofertą naszej szkoły
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Targi stanowią doskonałą formę promocji szkoły i niejako zaproszenie na 
Drzwi Otwarte Długosza. Dużym zaangażowaniem w zaprezentowanie ZSK na 
Targach wykazali się: Katarzyna Chruściel, Julia Perlikowska, Oliwia Wawrzeła, 
Wiktor Targański, a także panowie: Krzysztof Jabłoński, Dariusz Goldewicz, 
których pomoc przy organizacji tego przedsięwzięcia była nieoceniona.

 

Konrad Trokowski

Otwarta lekcja chemii
21 kwietnia 2017

Aż czternaścioro uczniów szkół podstawowych uczestniczyło w otwartej 
lekcji chemii, która odbyła się w gmachu naszej szkoły przy ul. Łęg-

skiej 26 w piątek 21 kwietnia. Wszyscy uczniowie uczestniczący w zajęciach 
zadeklarowali, że od września zamierzają podjąć naukę w ZSK!

Lekcję przygotował i poprowadził p. Konrad Trokowski, ale słowo wstępne 
do zebranych kandydatów i ich rodziców powiedział dyrektor ZSK – ks. dr Ja-
cek Kędzierski. Rodzice usłyszeli o planach dostosowania budynku szkoły do 
reformy edukacji oraz profilach klas, które powstaną w szkole podstawowej. 
Po ciekawej przemowie Księdza Dyrektora nadszedł czas na lekcję.

Zajęcia nastawione były na zabawę chemią i prezentację bogatego wy-
posażenia pracowni chemicznej szkoły. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą 
teoretyczną na temat składników powietrza, ale w większości po raz pierwszy 
w życiu samodzielnie wykonali doświadczenia chemiczne. Uczestnicy lekcji 
otwartej mogli sprawdzić palność tlenu, dwutlenku węgla i wodoru, spalić 
magnez w powietrzu, napompować balon bez użycia własnych płuc oraz 
sprawdzić zawartość procentową tlenu w atmosferze sali chemicznej. Na koniec 
uczniowie z pomocą rodziców rozwiązali test podsumowujący i utrwalający 
zdobytą wiedzę, a dla najlepszych przewidziano słodkie nagrody – niespodzianki.

Na zajęciach obecni byli przedstawiciele uczniów naszej szkoły oraz lau-
reatów przygotowanych do konkursów przez pana Konrada Trokowskiego. 
Przedstawili oni ogólne zasady panujące na lekcjach chemii, atmosferę i wza-
jemne relacje pomiędzy nauczycielem i uczniami oraz sposób przygotowania 
do konkursów chemicznych. 

 



335

Wydarzenia szkolne

Maciej Ziółkowski

Drzwi Otwarte w Długoszu
27 kwietnia 2017

Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza co roku otwiera swoje 
podwoje dla wszystkich zainteresowanych naszą ofertą edukacyjną. 

W czwartek 27 kwietnia, zarówno rodzice zainteresowani posłaniem swojego 
dziecka do Długosza, jak i młodzież jako przyszli kandydaci, mieli możliwość 
odwiedzić budynek ZSK. 

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 

„Zapraszamy do Długosza!” – stoisko internatu ZSK
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uczniowie wraz z nauczycielami. Oprócz typowo przedmiotowych stoisk były 
również punkty informacyjne Sodalicji Mariańskiej czy też stoisko, gdzie można 
było uzyskać informacje dotyczące rekrutacji do liceum i internatu. Dodatkowo 
zachęcaliśmy do zapisania się do szkoły podstawowej, która wraz z nowym 
rokiem szkolnym będzie również działała przy ulicy Łęgskiej 26.

Tak przygotowane Drzwi Otwarte przyciągnęły wielu gości i cieszyły się 
sporym zainteresowaniem ze strony włocławian. Znalazło to swoje potwierdze-
nie, gdy podczas części oficjalnej tego dnia, czyli przemówienia ks. dr. Jacka 
Kędzierskiego, szkolna aula była wypełniona przybyłymi gośćmi. W trakcie 
swojego wystąpienia ks. dyrektor przedstawił bogatą ofertę edukacyjną szkoły, 
jej dotychczasowe dokonania i sukcesy oraz nakreślił zasady jej funkcjonowania 
w świetle reformy szkolnictwa. Zachęcał on również do kontynuowania nauki 
w gmachach naszej szkoły, podkreślając wysoki poziom nauczania, przywią-
zanie do wartości chrześcijańskich w wychowaniu, bezpieczeństwo uczniów 
oraz życzliwą atmosferę, w której mogą spędzić następnych kilka lat.

Gabriela Goszcz

„Oto jest dzień, który dał nam Pan”
I Komunia Święta uczniów szkoły podstawowej

20 maja 2017

Radosny moment przyjęcia po raz pierwszy Komunii Świętej przeżywali 
20 maja 2017 roku uczniowie klasy 3a i 3b Szkoły Podstawowej Zespołu 

Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza. W tym dniu w bazylice katedralnej 

Chemia do… CHEMII!!!

Uroczy entuzjaści języka polskiego: Izabela Bakalarska, 
Oliwia Kuźniewicz, Natalia Brejczak i Szymon Jóźwiak 
zapraszają na niezwykłe lekcje o teatrze
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we Włocławku po raz pierwszy w pełni uczestniczyli w Eucharystii, przyjmu-
jąc Ciało Chrystusa. Uroczystość rozpoczęło błogosławieństwo, którego przed 
wejściem do bazyliki udzielili swym dzieciom rodzice.

Mszę Świętą sprawował ks. Michał Krygier – proboszcz katedry, który wy-
głosił piękną homilię do dzieci i do gości licznie zgromadzonych w świątyni. 

Klasa 3b

Klasa 3a
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Na uroczystości obecny był również ks. Jacek Kędzierski – dyrektor Zespołu 
Szkół Katolickich, który uczestniczył w koncelebrze. 

Na szczególną uwagę zasługuje wyjątkowe przygotowanie dzieci do uro-
czystości, które w pięknych jednolitych białych albach chwaliły Pana Boga 
w pieśniach przygotowanych na tę wyjątkową chwilę.

Wszystkich zgromadzonych ujął radosny śpiew dzieci, którym towarzyszył 
chór dziecięco-młodzieżowy „Nam-Deus” z parafii pw. św. Wojciecha w Zbrachli-
nie pod batutą p. Tomasza Centkowskiego i opieką p. Agnieszki Lasoty-Staszak.

Cała uroczystość przebiegła w atmosferze radości, ale nie zabrakło też 
chwil wzruszeń. Słowa, wypowiedziane w formie modlitwy prośby do Jezusa 
przez ucznia klasy 3a Adama Lewandowskiego tuż przed przyjęciem Komunii 
Świętej, wzruszyły wszystkich obecnych.

Na koniec Mszy Świętej dzieci w wzruszający sposób podziękowały rodzicom, 
nauczycielom, katechetom i Bogu za dar Komunii Świętej. Słowa podziękowania 
za przygotowanie dzieci padły również z ust rodziców. Przytoczyli oni słowa 
św. Jana Pawła II: „Kto przyjmuje z wiarą Ciało Chrystusa, jednoczy się z Nim, 
a w Nim z Bogiem Ojcem w miłości Ducha Świętego. Bóg w człowieku, człowiek 
w Bogu. To właśnie staje się autentycznym fundamentem Komunii w Kościele”.

Ksiądz Dyrektor Jacek Kędzierski na koniec Mszy Świętej zwrócił się do 
wszystkich zgromadzonych. Podkreślił, w jak przejmujący sposób dzieci pod-
czas liturgii prosiły Jezusa, aby przyszedł do ich serc. Poprosił też, aby dzieci 
zawsze pamiętały o Panu Jezusie, jak najczęściej Go przyjmowały i nigdy nie 
zapominały o modlitwie, aby całe życie pozostały w łączności z Jezusem i nie 
traciły wiary, a ich życie było ciągłym jej pomnażaniem.

 

Klaudia Majewska-Rybacka

Pielgrzymka klas trzecich szkoły podstawowej 
do Świnic Warckich

8 czerwca 2017

Na zaproszenie Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezji 
Włocławskiej oraz ks. Janusza Kowalskiego – proboszcza parafii Świ-

nice Warckie – grupy tegorocznych dzieci pierwszokomunijnych udały się na 
pielgrzymkę do Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. s. Faustyny. Wśród nich nie 
zabrakło również dzieci z klas 3a i 3b Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza 
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wraz z wychowawczyniami. Spotkanie rozpoczęło się zawiązaniem wspólnoty 
przy domu św. Faustyny w Głogowcu oraz procesją z relikwiami św. Faustyny 
do Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny w Świnicach Warckich. O godzi-
nie 12.00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Pasterza 
Diecezji JE ks. bp. Wiesława Meringa. Po Mszy św. był czas na posiłek i zakup 
pamiątek, by punktualnie o godz. 15.00 w Godzinie Miłosierdzia odmówić 
wspólnie Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Wspomnienia z pielgrzymki na 
długo pozostaną w sercach dzieci pierwszokomunijnych.

 

Katarzyna Kwiatkowska

Apel z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja
28 kwietnia 2017

Konstytucja 3 maja, a właściwie Ustawa Rządowa, to uchwalony 
3 maja 1791 roku dokument, regulujący ustrój prawny Rzeczpo-

spolitej Obojga Narodów. Uznaje się ją za pierwszą w Europie i drugą na 

Uczniowie klas trzecich z opiekunami przed kościołem parafialnym w Świnicach Warckich – Sanktuarium 
Urodzin i Chrztu św. Faustyny
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świecie ustawę, regulującą organizację władz państwowych, a także prawa 
i obowiązki obywateli.

Dziedzictwo Konstytucji 3 maja stało się początkiem opowieści o nowo-
czesnym narodzie polskim. Wolność obudzona 3 maja 1791 roku, wolność 
powszechna i demokratyczna, pielęgnowana przez pokolenia, przetrwała do 
dzisiaj. Świadectwem tychże wydarzeń była piękna akademia, którą przygo-
towali licealiści naszej szkoły. Młodzież w podniosłym spektaklu przywołała 
obrazy z historii Polski z końca XVIII wieku. Nie zabrakło wspaniałej gry ak-
torskiej, oprawy muzycznej, a także strojów z ówczesnej epoki.

Dla upamiętnienia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja zorganizowano 
w naszej szkole także konkursy historyczne. W gimnazjum w konkursie plastycz-
nym I miejsce zdobyła Zuzanna Kaczmarek z kl. Ie, a na kolejnych miejscach 
znalazły się Nikola Bogusławska z kl. Ic i Sara Jabłońska z kl. IIIc. Za najpiękniejsze 
prezentacje multimedialne na temat Konstytucji 3 maja zostali nagrodzeni: Justyna 
Potyra z kl. IIIc, Adam Bożenda z kl. Id i Wiktor Kuchta z kl. IIb. W konkursie 
literackim I miejsce zajął Rafał Wierszyło z kl. Ia, a kolejne miejsca zdobyły: An-
gelika Zwolińska z kl. IIIc i Julia Celmer z kl. IIIb. Wyróżnienie za opracowanie 
gry planszowej – „Quiz o Konstytucji 3 maja” otrzymała Aleksandra Lewandow-
ska z kl. IIIa. Do konkursu przystąpiły również uczennice liceum. Za prezentację 
multimedialną „Okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 maja” I miejsce zdobyła 
Ewelina Kowalska z kl. IB, a wyróżnienie otrzymała Marika Graczyk z kl. IIB.

 

Młodzi aktorzy: Bartłomiej Łukaszewski, Grzegorz Murawski, Paweł Olakowski, Piotr Mroczkowski, Mateusz Halik
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Monika Kwiatkowska, Kamila Kurdubska

Dzień Dziecka na Jasnej Górze
1 czerwca 2017

W tym wyjątkowym dniu, jakim jest Dzień Dziecka, uczniowie 
klas 3–6 odwiedzili patronkę szkolnictwa katolickiego Matkę Bożą 

Jasnogórską. Była to wyjątkowa wizyta, gdyż byliśmy świadkami obchodów 
Jubileuszu 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej Królowej 
Polski. Nasze dzieci zobaczyły najważniejsze miejsca tego pięknego sanktu-
arium. Uczestniczyliśmy we Mszy Świętej odprawionej na wzgórzu klasztoru 
zakonu ojców paulinów. Przepiękna pogoda, którą zastaliśmy na miejscu, 
sprzyjała modlitwie i zwiedzaniu. Dzieci miały też możliwość zakupu pamią-
tek z Częstochowy! Wszyscy wrócili od Matki Bożej z radością i uśmiechem 
na twarzach. To był dla uczniów szczególny, odmienny od dotychczasowych, 
sposób spędzenia Dnia Dziecka.
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Paulina Iwańska, Milena Kujawa

Jak Dzień Dziecka świętowali 
gimnazjaliści i licealiści?

1 czerwca 2017

Dzień Dziecka to święto wyjątkowe, bo obchodzą je dzieci małe i duże, 
które już dawno wkroczyły w dorosłe życie. Rodzice i dziadkowie za-

pewniają pociechom różne niespodzianki i rozrywki. Również nasza świetlica 
szkolna nie pozostaje dłużna uczniom i rozpieszcza ich w tym dniu na swój 
sposób. Oto jak ten Dzień Dziecka obchodzony był w naszej świetlicy.

1 czerwca uczniowie na dziedzińcu szkoły zatańczyli belgijkę oraz polkę. 
Piękny to obraz, gdy wokół boiska włącza się do tańca kilkaset osób. Zabawa 
ta integruje i pozwala w atmosferze radości na moment oderwać się od rytmu 
nauki. Uczniowie zostali obdarowani cukierkami i lizakami, a Rada Rodziców 
ufundowała dla każdego tabliczkę czekolady, więc było słodko. Na dużej prze-
rwie chętni mogli w świetlicy pograć w bilard i tenisa stołowego, poczęstować 
się piernikiem, a w tle grała muzyka, co umiliło ten dzień.

Od organizatorek tego dnia uczniowie otrzymali niecodzienne życzenia, 
aby spełniały się najbardziej „zwariowane” marzenia: Żeby zwyczajna tabliczka 
mnożenia była czekoladowa, nadziewana albo, jak kto woli, mleczna! Żeby 
powstała maszyna do odrabiania prac domowych! Żeby był długopis, który 
pisze dyktanda i nie robi błędów! Żeby każdy miał osobistego niewidzialnego 
podpowiadacza na klasówkach i podczas odpytywania przy tablicy, a przede 
wszystkim na egzaminach! 

Belgijka na dziedzińcu szkolnym
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Lidia Wiśniewska

Wróciliśmy z Lednicy z przesłaniem „IDŹ I KOCHAJ” 
3 czerwca 2017

Już po raz XXI na Polach Lednickich zgromadziły się tysiące młodych 
ludzi, aby uczestniczyć w spotkaniu modlitewnym Lednica 2000 w wi-

gilię Zesłania Ducha Świętego dnia 3 czerwca. Nie zabrakło również długo-
szaków, którzy z inicjatywy ks. Marcina Lewandowskiego wybrali się ponad 
stuosobową grupą, w której byli również tancerze. Uczniowie należący do 
wspólnoty tancerzy i wodzirejów lednickich przygotowywali się do spotkania 
już wcześniej, bo już w ostatnim dniu marca wybrali się 12-osobową grupą, 
pod opieką ks. Łukasza Sztylki, na Pola Lednickie, aby poprzez uczestnictwo 
w trzydniowych warsztatach przygotować się do czerwcowego spotkania. 
Mogli więc przygotowani, w pełni sił i z entuzjazmem tańcem chwalić Pana 
Boga, podczas gdy pozostali uczestnicy w równie radosnej atmosferze czynili 
to tańcem, śpiewem i modlitwą na ogromnym placu przed Bramą Rybą wraz 
z dziesiątkami tysięcy młodych ludzi.

Opiekę nad uczniami naszej szkoły podczas spotkania na Lednicy spra-
wowali: s. Maria Kowalik, p. Katarzyna Kwiatkowska, p. Grzegorz Matusiak, 
p. Konrad Trokowski i p. Lidia Wiśniewska.

Otwarcie spotkania, które w tym roku przebiegało pod hasłem „Idź i ko-
chaj”, rozpoczęła o godz. 17.00 procesja z relikwiami, obrazem Matki Bożej 
Częstochowskiej i figurą Matki Bożej Fatimskiej, z symbolami, pochodniami, 
przy śpiewie „Hymnu III Tysiąclecia”. Młodzi jednak na Polach Lednickich 
gromadzili się już od rana, uczestnicząc w konferencjach, Koronce do Bożego 
Miłosierdzia, tańcząc i śpiewając, przystępując do sakramentu pokuty.

Uczestników przywitał duszpasterz wspólnoty Lednica 2000 o. Wojciech 
Prus oraz abp Wojciech Polak.

Lednickim spotkaniom towarzyszą efektowne symboliczne momenty; 
w tym roku spadochronem dotarł różaniec od Papieża Franciszka podarowany 
z okazji obchodów 100-lecia objawień fatimskich oraz 300. rocznicy koronacji 
Matki Bożej w Jej jasnogórskim wizerunku. Zresztą różaniec oraz puzzle, którymi 
trzeba się podzielić, a symbolizujące wspólnotę, otrzymał każdy z uczestników. 
Pięknym momentem było błogosławienie młodych przez siostry zakonne, które 
przygotowane na kartkach imiona zaniosły w darze ołtarza podczas Mszy Świętej.

Kulminację spotkania stanowiła oczywiście Eucharystia celebrowana przez 
setki kapłanów. Homilię wygłosił znany już na Lednicy z poprzednich lat 
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bp Grzegorz Ryś. Uświadomił on zebranym istotę oczekiwania na Ducha Świę-
tego i przyjęcia Go do swoich serc:

„W tym dniu nie wolno niczego robić. To jest dzień absolutnie nakazanego 
odpoczynku. Nie wolno podejmować żadnej pracy, którą zwykle podejmujemy. 
Nie wolno niczego działać. To ma być dzień najbardziej uroczysty, w którym 
nic nie robisz. To wezwanie do odpoczynku jest totalne. Jeśli nic nie możesz 
zrobić, jeśli nie możesz robić niczego z tego, co codziennie robisz, a codziennie 
pracujesz, to otwiera się przed tobą wielka przestrzeń czekania... Oczekiwa-
nia... Oczekiwania na coś, czego właśnie sam nie możesz wypracować”. – tymi 
słowami podczas Mszy Świętej na Lednicy bp Grzegorz Ryś rozpoczął homilię. 
Nawiązując do hasła „Idź i kochaj”, dodał między innymi: „Ta noc jest po to, by 
otworzyć się na doświadczenie miłości Boga. Bóg kocha każdego z nas takiego, 
jakim jest. Miłości się nie kupi, lecz otrzymuje jako dar. Nie będziemy mogli 
iść i kochać, dopóki sami nie przyjmiemy tej miłości – mówił, odwołując się do 
Pieśni nad Pieśniami. – Cały świat może wam mówić, że jesteście bez sensu; 
że znaleźliście się na nim przypadkowo. Tylko nie Bóg. Każde uderzenie tętna 
w żyłach przypomina mi, że on mnie kocha”.

Wiele pięknych i mądrych słów padło podczas homilii z ust kaznodziei, 
a o tym, że Duch Święty działał, świadczyło zasłuchanie 70 tysięcy młodych 
ludzi zarówno podczas Eucharystii, jak i adoracji Najświętszego Sakramentu. 
Pola Lednickie zamilkły, a uczestnicy dokonali na zakończenie spotkania uro-
czystego Aktu Wyboru Chrystusa.

Lednickie Tancerki z s. Marią Kowalik
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Przeżyciami z tegorocznej Lednicy uczestnicy spotkania pragnęli się po-
dzielić. Oto niektóre relacje:

„Dla mnie bardzo ważna była w tym roku symbolika Lednicy. Podczas spo-
tkania otrzymaliśmy różaniec – «towarzysza drogi», który ma za zadanie pod-
trzymywać entuzjazm budowania wspólnoty z innymi. Drugim symbolem były 
puzzle lednickie, które miały służyć realnemu spotkaniu. Zostaliśmy zachęceni 
do podzielenia się puzzlem z kimś, kogo nie znamy, z kimś, kogo wskaże nam 
Duch Święty. Siostry otrzymały również chusty z Matką Bożą oraz napisem 
«Idź i kochaj!», w których udały się do sektorów, aby poznać imiona uczest-
ników, obdarzyć ich błogosławieństwem i zebrać kartki, na których mieliśmy 
za zadanie napisać swoje imiona. Kartki te zostały później złożone w darach 
podczas Mszy Świętej. To był bardzo wzruszający moment. Tegoroczna Lednica 
obfitowała w spotkania, w miłość. Wszyscy, choć bardzo zmęczeni, wróciliśmy 
szczęśliwi. Ja również. Nie mogę doczekać się następnego roku!.

(Sandra z kl. I LO)

* * *

„Na spotkanie młodych na Lednicy planowałam udać się już kilka lat temu, 
ale dopiero w tym roku udało mi się zrealizować to „małe marzenie”. Było ono 

Długoszacy na Polach Lednickich: Martyna Święcikowska, Maria Cieślewicz, Zofia Zarzecka, Maria Grzędzicka
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szczególnie ważne ze względu na to, że chciałam, aby Duch Święty napełnił 
mnie swoją mocą. Gdy tylko stanęłam na Polach Lednickich, poczułam, że 
to się dzieje. Wiedziałam, że ten dzień będzie pewnym przełomem w moim 
życiu. Tak też się stało. Tego dnia uwierzyłam jeszcze bardziej. Wspólna mo-
dlitwa niezliczonych tysięcy osób była dla mnie wsparciem. Ponadto jeszcze 
nigdy nie spędziłam tyle czasu w tak wspaniałej atmosferze wśród przyjaciół 
i znajomych. Hasło tegorocznego spotkania „Idź i kochaj!” pozostało w moim 
sercu jako szczególne przesłanie i zadanie.”

(uczennica kl. I LO)

 

ks. Marcin Lewandowski

Finał Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej
7 czerwca 2017

7 czerwca 2017 r. w naszej szkole został przeprowadzony etap diecezjalny 
X Edycji Konkursu Wiedzy Religijnej Diecezji Włocławskiej dla uczniów 

szkół gimnazjalnych. Tematem tegorocznego konkursu były słowa: „«I od tej go-
dziny wziął Ją uczeń do siebie (J 19, 27)» – Jan Paweł II nauczyciel zawierzenia 

Laureaci konkursu z ks. dyrektorem ZSK Jackiem Kędzierskim, ks. Marcinem Lewandowskim, i ks. Marcinem 
Idzikowskim – Dyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej we Włocławku
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Maryi”. Do etapu diecezjalnego zakwalifikowało się 87 uczniów szkół gimnazjal-
nych z naszej diecezji. Wśród nich nie mogło zbraknąć uczniów Długosza, jednak 
w tym roku, na tym etapie, nikomu nie udało się znaleźć wśród nagrodzonych.

Dla wszystkich uczestników i ich opiekunów przygotowany był słodki 
poczęstunek, a jako pamiątkę każdy otrzymał ostatni numer redagowanego 
w naszej szkole „Rocznika ZSK”. Nie obyło się bez tanecznej rozrywki w postaci 
wspólnie zatańczonej „belgijki”.

Wszystkim laureatom etapu diecezjalnego gratulujemy. Dziękujemy bar-
dzo pani Agacie Nawrockiej i panu Maciejowi Ziółkowskiemu za podjęty trud 
związany z promocją szkoły dla wszystkich uczestników. I wielu innym zaan-
gażowanym, nie tylko pracownikom szkoły, ale i uczniom – za wszelką pomoc 
w zorganizowaniu tego konkursu.

 

Bożena Sobierajska

IX Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny 
„Jak szczęśliwa Polska cała, w niej Maryi kwitnie chwała”

19 czerwca 2017

Od kilku lat ZSK im. ks. J. Długosza jest organizatorem międzyszkolnego 
konkursu dla młodzieży, której pasją jest fotografowanie. Pomysłodaw-

czynią i koordynatorem tego przedsięwzięcia jest p. Bożena Sobierajska. W tym 
roku odbył się już IX Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny pod hasłem:„Jak 
szczęśliwa Polska cała, w niej Maryi kwitnie chwała”. 

W dniu 12 czerwca 2017 roku odbyło się posiedzenie Kapituły Konkurso-
wej, którą stanowili: p. wicedyrektor Katarzyna Zarzecka – przewodnicząca, 
pan Wojciech Alabrudziński – fotografik, fotoreporter „Gazety Kujawskiej” 
i p. Jarosław Czerwiński – fotografik, pracownik Muzeum Ziemi Kujawskiej 
i Dobrzyńskiej. Patronat nad Konkursem objął JE ks. bp. Wiesław A. Mering. 
Konkurs organizowany był w 100. rocznicę objawień Matki Bożej z Fatimy. 
Nadesłane prace fotograficzne reprezentowały bardzo wysoki poziom, pod-
kreślając 100-lecie objawień fatimskich. 

Oto wyniki w poszczególnych kategoriach:
Szkoła podstawowa:

I miejsce – Nadia Trojanowska – Szkoła Podstawowa nr 12 we Włocławku
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II miejsce – Hubert Olszewski – Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana 
Długosza we Włocławku

III miejsce – Gabriela Wasieleska – Szkoła Podstawowa nr 22 we Włocławku

Wyróżnienia:
Piotr Wnukowski – Szkoła Podstawowa nr 18 we Włocławku
Lena Wolska – Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Długosza we Wło-

cławku
Jakub Grochowina – Szkoła Podstawowa nr 2 we Włocławku

Gimnazjum:
I miejsce – Juliusz Wasieleski – Gimnazjum nr 3 we Włocławku

II miejsce – Michalina Czajka – Gimnazjum im. ONZ nr 4 we Włocławku
III miejsce – Oliwia Chojnacka – Gimnazjum nr 7 we Włocławku

Wyróżnienia:
Laura Olach – Gimnazjum nr 4 we Włocławku
Oliwia Szatkowska – Gimnazjum nr 7 we Włocławku
Alicja Wasielewska – Gimnazjum nr 7 we Włocławku

Szkoły ponadgimnazjalne: 
I miejsce – Filip Tumiński – I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku

II miejsce – Justyna Ciesielska – I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku
III miejsce – Aleksandra Świtalska – I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku

Wyróżnienia:
Karolina Domagała – I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku
Julia Brewerska – III LO im. Marii Konopnickiej we Włocławku
Kinga Olszewska – LO ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku
Prace zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej:
 Zuzanna Giszczak – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków 

we Włocławku
 Kacper Brzozowski – Szkoła Podstawowa nr 23 we Włocławku
 Witold Janakowski – Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Długosza 

we Włocławku
 Natalia Nawrocka – Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Długosza 

we Włocławku
 Karol Wieczorek – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Warszawie
 Jan Dominikowski – Szkoła Podstawowa nr 14 we Włocławku
 Piotr Dąbrzalski – Szkoła Podstawowa nr 14 we Włocławku
 Gabriela Idryan – Szkoła Podstawowa nr 14 we Włocławku
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 Zuzanna Cieślak – Gimnazjum nr 7 
we Włocławku

 Nikola Kucharska – Gimna-
zjum nr 14 we Włocław-
ku
Serdecznie dziękuje-

my Księdzu Dyrektoro-
wi dr. Jackowi Kędzier-
skiemu za przekazane 
nagrody oraz wszyst-
kim sponsorom. Gra-
tulujemy zwycięzcom 
i wyróżnionym oraz 
wszystkim uczestnikom, 
którzy przygotowali prace 
konkursowe. Podziękowa-
nia składamy również nauczy-
cielom, pod których kierunkiem 
uczniowie przygotowali fotografie.

 

Wśród autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac znaleźli się długoszacy: Hubert Olszewski (kl. 5, drugie miejsce 
w kategorii szkół podstawowych), Kinga Olszewska (kl. IIA LO, wyróżnienie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych), 
Lena Wolska (kl. 2b, wyróżnienie w kategorii szkół podstawowych)
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Arkadiusz Różański

Dzień Sportu – międzyklasowe rozgrywki 
w piłkę ręczną i siatkową

19 czerwca 2017

Głównym punktem Dnia Sportu był był mecz nauczycieli ZSK z repre-
zentacją dziewcząt z liceum, zakończony po wyrównanym pojedynku 

zwycięstwem nauczycieli 2:1. Kolejnym punktem dnia była siatkarska gala 
wręczenia nagród, która odbyła się w sali gimnastycznej Długosza. Ogłoszono 
wyniki i wręczono medale oraz wyróżnienia za międzyklasową rywalizację 
uczniów w Mistrzostwach Publicznego Gimnazjum im ks. Jana Długosza we 
Włocławku w piłce siatkowej za rok szkolny 2016/2017. 

W zawodach uczestniczyło około 120 uczniów, reprezentując 15 klas naszego 
gimnazjum. Rozegrano ok. 50 spotkań. W pierwszym etapie zawody odbywały 
się w dwóch grupach – każdy z każdym. Następnie 3 zespoły z każdej grupy 
awansowały do pierwszej szóstki (IIIc, Ia, IIe, IIId, IIIa, IIb). 

Mistrzem Gimnazjum została klasa IIId, zdobywając złote medale. Wice-
mistrzem i zdobywcami srebra okazała się klasa IIIa. Trzecie miejsce zajęła IIb, 
która wywalczyła brązowe medale.

Za umiejętności techniczno-taktyczne w czasie turnieju przyznano wyróż-
nienia indywidualne – statuetki siatkarskie:
 Najlepszy pierwszoroczniak: Maria Cieślewicz Ib
 Najlepszy pierwszoroczniak: Piotr Sikorski Ia
 Najlepszy atakujący: Krzysztof Bujak IIIa
 Najlepsza atakujaca: Klaudia Głowacka IIb
 Najlepsza rozgrywająca: Agata Ligowska IIb
 Najlepiej rozrywający: Michał Wujec IIIa
 Najlepsza przyjmująca: Wiktoria Grzelakowska IIIc
 Najlepszy przyjmujący: Jakub Ginczelewski IIId
 Najlepszy punktujący: Marceli Michorzewski IIIa
 MVP: Kacper Antosik IIId

Na boisku szkolnym od kilku dni rozgrywane były również mecze w ra-
mach Szkolnych Mistrzostw Gimnazjum w piłce nożnej. Również podczas Dnia 
Sportu odbyły się dwa mecze w ramach tych rozgrywek. Ich finał odbył się 
22 czerwca. Naprzeciwko siebie stanęły drużyny klas IIa oraz Ia. W pierwszej 
połowie żadna z drużyn nie chciała stracić gola, więc gra skupiała się na pilno-
waniu dostępu do własnej bramki. W drugiej połowie gra nabrała tempa, coraz 
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więcej było sytuacji bramkowych dla obu drużyn. Jedną z okazji wykorzystał 
Szymon Pałczyński – oddając strzał z dystansu, umieścił futbolówkę w siatce. 
Chwilę potem w bliźniaczej akcji ponownie Szymon Pałczyński wpisał się na 
listę strzelców. Mecz zakończył się wynikiem IIa vs Ia – 2:0. W ten sposób 
zwycięską drużyną i Mistrzem Gimnazjum została klasa IIa

 

Milena Kujawa, Paulina Iwańska

Turniej Tańca Towarzyskiego
19 czerwca 2017

19 czerwca w murach Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Dłu-
gosza odbył się Turniej Tańca Towarzyskiego dla wszystkich klas 

gimnazjum. Gimnazjaliści zostali podzieleni na 3 kategorie wiekowe według 
klas. Uczestnicy klas pierwszych gimnazjum mieli do zatańczenia 3 tańce 
towarzyskie: walc angielski, cha-cha, polka czeska i 1 taniec integracyjny 
(belgijka). Klasy drugie i trzecie gimnazjum: walc angielski, cha-cha, walc 
wiedeński i 1 taniec integracyjny (belgijka). Dodatkowy taniec nie był liczony 
do punktacji, ale miał pokazać integrację w grupie. Do konkursu przystąpiło 

Rywalizujące w turnieju pary: Alicja Zaborowska i Rafał Wierszyło (IIa), Oliwia Kuźniewicz i Mateusz Ochociński 
(IIa), Katarzyna Darowska i Jakub Grzębski (IIc), Martyna Sobczak i Dawid Genert (IIc)
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30 utalentowanych par. Wysoki poziom artystów zachwycił publiczność i jury 
w składzie: p. Milena Kujawa, p. Paulina Iwańska, p. Agata Nawrocka, które 
miało za zadanie nagrodzić najlepszych. Liczeniem punktów w każdej kategorii 
za wykonane przez poszczególne pary tańce zajęła się komisja skrutacyjna 
w składzie: p. Sandra Iwańska i p. Jakub Kostrzewski.

A oto wyniki:
W kategorii klas pierwszych:

I miejsce – Aleksandra Greśkiewicz, Adam Woźniak kl.Id
II miejsce – Katarzyna Darowska, Jakub Grzębski kl. Ic

III miejsce – Wiktoria Kijewska, Szymon Waśkiewicz kl. Ia

W kategorii klas drugich:
I miejsce – Agata Ligowska, Jakub Fryzowski kl. IIb

II miejsce – Dominika Rzadkowolska, Oliwia Warszawiak kl. IId
III miejsce – Dominika Strzelecka, Grzegorz Możdżyński kl. IIa

W kategorii klas trzecich:
I miejsce – Gabriela Alabrudzińska, Kacper Antosik kl. IIId

II miejsce – Alicja Orłowska, Adam Piętowski kl. IIIa
III miejsce – Agata Listewnik, Paweł Błażejewski kl. IIId

Agata Pinter i Hubert Giers (IIIe), Patrycja Szałkiewicz i Adam Sliwowski (IIIe) oraz Magdalena Maszkiewicz 
i Radosław Szatkowski (IIIe)
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Turniej umilały występy uczennic: Ewy Budzińskiej i Emilii Łukaszczyk. 
Każdy z uczestników otrzymał dyplom za udział w Turnieju Tańca Towa-
rzyskiego. Zwycięzcom wręczono medale i dyplomy. Wyróżnienie jury za 
całokształt otrzymała od jury para Ewa Korycka i Wojciech Rosiak z klasy IId 
gimnazjum. Para, pomimo że nie zajęła żadnego miejsca na podium, ujęła 
jurorów za serca.

Turniej Tańca Towarzyskiego był niezwykle widowiskowy. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom i gratulujemy umiejętności nabytych na lekcjach tańca 
w naszej szkole.

 

Anna Waśkiewicz, Joanna Karwowska

„Z wysokiego C do kwadratu” 
Dzień Języków Obcych i Dzień Matematyki

20 czerwca 2017

„Z wysokiego C do kwadratu – dzień j. obcych i matematyki. Pod takim 
hasłem rozpoczęliśmy dziś pobyt w murach ZSK im. ks. J. Długosza.

Dźwięki piosenek francuskich, hiszpańskich, rosyjskich i angielskich roz-
brzmiewały w Długoszu już od rana 20 czerwca 2017 r. za sprawą Festiwalu 
Piosenki Obcojęzycznej, który został zorganizowany w ramach obchodów dnia 
języków obcych. Do konkursu przystąpiło 11 utalentowanych wykonawców – 
zarówno gimnazjalistów, jak i licealistów. Wysoki poziom artystów zachwycił 
publiczność i jurorów, którzy postanowili nagrodzić Ewę Budzińską i Konrada 
Webera jako zwycięzców tegorocznego festiwalu. Drugie miejsce zajęła Marika 
Typiak, a trzecie Wiktoria Miłkowska. Wyróżnienie zdobyły Alicja Grzębska 
i Ines Świeczkowska. Do konkursu przystąpiły gościnnie Zuzanna Małkowska 
i Martyna Kotas, uczennice Szkoły Podstawowej w Szpetalu Górnym, które za 
swój brawurowy występ otrzymały wyróżnienie. Gratulujemy wszystkim arty-
stom i dziękujemy za wspaniałą zabawę. Wyrażamy wdzięczność za współpracę 
jurorom, prowadzącemu oraz obsłudze technicznej.

Obchody Dnia Matematyki w naszej szkole rozpoczęliśmy natomiast lekcją 
otwartą dla uczniów PSP im. Kazimierza III Wielkiego w Szpetalu Górnym. To 
już piąta taka lekcja z udziałem uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły. Uczniowie 
klas I gimnazjum: Agata Rozwora, Weronika Kowalska, Amelia Żaglewska, 
Karolina Karbowska, Sylwia Macieja, Bartosz Łuczak, Aleksandra Cieślakiewicz 
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i Natalia Brejczak, pod czujnym okiem opiekuna – pani Joanny Karwowskiej – 
przygotowali dla uczniów szkoły podstawowej lekcję o nietypowej metodzie 
w matematyce zwanej „kubełkową”. Goście początkowo nieśmiało, ale z czasem 
coraz chętniej podchodzili do tablicy, prezentując swoje pomysły. Wymienieni 
wyżej gimnazjaliści dzielnie wspierali swoich młodszych kolegów, aby nie czuli 
się nieswojo w murach nieznanej szkoły. Warto dodać, że rok temu Agata, Wero-
nika, Amelia i Karolina były zaproszone do ZSK jako uczennice PSP w Szpetalu 
Górnym, a dziś to one dopingowały młodszych kolegów jako gospodarze szkoły. 
Uczniowie ze Szpetala zgłębili nowy materiał, chętnie rozwiązywali zadania 
i byli bardzo aktywni, co zostało zauważone i nagrodzone „zachętkami”.

Obserwując uczniów obu szkół, można było zauważyć łamanie barier 
wiekowych, współpracę i dobrą zabawę, a wszystko dzięki MATEMATYCE.

Po zakończonej lekcji wszyscy udali się do sali gimnastycznej, gdzie nasi 
goście wraz ze wszystkimi klasami ZSK brali udział w Festiwalu Piosenki 
Obcojęzycznej, a potem w Turnieju Łamigłówek Logicznych klas gimnazjal-
nych. W zawodach matematycznych brały udział trzyosobowe reprezentacje. 
Zagadki logiczne przysporzyły wiele nietypowych trudności, ale ich rozwią-
zanie dawało niespotykaną satysfakcję. Ostatecznie zwycięzcami okazali 
się uczniowie klasy Ia gimnazjum, tuż za nimi uplasowała się IIIa, a trzecie 
miejsce na podium zajęła klasa IIb. Każdy z uczestników otrzymał również 
słodkie upominki.

W ten sposób zakończył się dzień, w którym przeplatały się logika, spryt, 
pamięć, muzyka i języki obce. Ktoś by powiedział „niemożliwe”, a my na to: 
„W naszej szkole wszystko jest możliwe!”.

SPOTKANIA Z HISTORIĄ, KULTURĄ I NAUKĄ
Aleksandra Ujazdowska

Pierwszoklasiści na wycieczce proekologicznej
18 października 2016

18 X 2016 r. uczniowie z szkolnego koła Mały Omnibus pojechali na 
wycieczkę do Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. Zajęcia odbyły się 

na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Rysiówka” na półwyspie Potrzymiech. 
Na miejscu czekała kadra profesjonalnych animatorów zajęć, ciepły poczęstunek 
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„kuchni polowej” dla wszystkich. Zajęcia poświęcone były tematyce proekologicz-
nej oraz przybliżyły uczniom dziedzictwo przyrodnicze i krajobrazowe naszego 
województwa. Dziękujemy Włocławskiemu Towarzystwu Ekologicznemu za 
zorganizowanie tej ciekawej wyprawy dla najmlodszych długoszaków.

 

Bożena Sobierajska

Z wizytą w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku
Warsztaty „Symbolika chrześcijańska”

9 listopada 2016

Środa 9 listopada 2016 roku dla uczniów uczęszczających na zajęcia koła 
plastycznego była wyjątkowym spotkaniem ze sztuką. Galeria Sztuki 

Współczesnej otworzyła dla nas jak zwykle serdecznie drzwi zapraszając na 
warsztaty. Organizatorem wyprawy artystycznej była pani Bożena Sobierajska. 
Uczniowie po kierunkiem pana Jerzego Jabczyńskiego zwiedzili wystawę FIDES 
MEA, czyli „Moja Wiara” pana Adama Zapory. Motywem przewodnim wystawy 
była osobista prezentacja dotykająca spraw głęboko osadzonych w sercu i my-

Członkowie kółka plastycznego pod opieką p. Bożeny Sobierajskiej podczas wizyty we włocławskiej Galerii 
Sztuki Współczesnej
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ślach autora. Po obejrzeniu wystawy uczniowie uczestniczyli w warsztatach 
pt. „Symbolika chrześcijaństwa”

Wystawa wpisuje się w obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Autor 
wystawy podkreśla „... to dla mnie ogromny zaszczyt. Nie tylko jako twórcy, ale 
jako chrześcijanina i Polaka. Dzięki niej mam możliwość pokazania, że sacrum 
jest cały czas obecne we współczesnej myśli twórczej”.

 

Aleksandra Lewandowska, kl. IIIa

„Romeo i Julia” w Centrum Kultury „Browar B”
17 listopada 2016

Dnia 17 listopada uczniowie klas trzecich Gimnazjum im. ks. Jana 
Długosza mieli okazję obejrzeć sztukę Wiliama Szekspira pt. „Romeo 

i Julia”. Przedstawienie odbyło się w Centrum Kultury Browar B.
Atmosfera podczas spektaklu była niesamowita, aktorzy bardzo wczuwali 

się w swoje role, idealnie dobrana muzyka również robiła ogromne wrażenie. 
Niektóre sceny pokazane były z przymrużeniem oka, w innych momentach 
można było uronić łzę. Widzowie śledzili rozwój wydarzeń z zapartym tchem.

Myślę, iż spektakl skłonił nas do refleksji, przez co na długo pozostanie 
nam w pamięci, oprócz tego niektóre osoby z pewnością zachęci do bliższego 
poznania twórczości dramatopisarza.

 

Aleksandra Rusin

Historia blisko nas...
21 listopada 2016

Aby znać i rozumieć historię Polski i świata, warto zacząć od poznawania 
miejsc związanych z historią naszego miasta. Dlatego uczniowie gim-

nazjum należący do koła historycznego w dniu 21 listopada 2016 r. odwiedzili 
malowniczo położony nad Wisłą Pałac Biskupi. Niegdyś mieścił się tu ważny 
gród książęcy, a od XIV wieku zamek biskupi. Przez kolejne lata nabrał cech 
rezydencji klasycystycznej.
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Naszym przewodnikiem po Pałacu był ksiądz prałat Lesław Witczak, który 
należał do osób zaangażowanych w ostatnie odnowienie budynku. Zostali-
śmy zapoznani nie tylko z dziejami Pałacu Biskupiego, ale również mogliśmy 
obejrzeć jego najciekawsze części, m.in. uroczą kaplicę oraz przepiękne sale, 
w których Ksiądz Biskup przyjmuje dostojnych gości. Mieliśmy także możliwość 
przywitania się z gospodarzem Pałacu – ks. bp. Wiesławem Meringiem.

Za ciekawą lekcję historii jeszcze raz bardzo dziękujemy księdzu prałatowi 
Lesławowi Witczakowi.

 

Anna Dominik

„Skąpiec” Moliera na scenie Długosza
21 listopada 2016

W poniedziałek 21 listopada grupa aktorów z Białegostoku zapre-
zentowała na scenie naszej szkolnej auli fragmenty znanej sztuki 

Moliera Skąpiec. Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli interpretację dzieła 
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i docenili grę aktorów. Co prawda rekwizytów nie było zbyt wiele, jednak brak 
ów zrekompensowała doskonała gra aktorska. Przedstawienie obejrzały klasy 
II oraz kl. Ia i IIIb gimnazjum.

 

Marta Pankiewicz

Noc Biologów 2017 z udziałem uczniów Długosza
13 stycznia 2017

13 stycznia 2017 r. młodzież gimnazjalna wraz z opiekunami: p. Do-
rotą Antczak, p. Ewą Bieniek oraz p. Martą Pankiewicz już po 

raz drugi uczestniczyła w Nocy Biologów, zorganizowanej przez Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, której celem jest zachęcanie wszystkich entu-
zjastów przyrody ożywionej, tych najmniejszych i tych nieco większych, do 
odkrywania tajników życia. 

Przygotowano interesujące wykłady, pokazy, warsztaty, zajęcia labo-
ratoryjne, gry oraz konkursy. Uczniowie mogli odkrywać sekrety pracy 
naukowców. Nie zabrakło również okazji do dyskusji i zaspokajania swojej 
ciekawości z zakresu różnych dziedzin biologii. Uczniowie stali się biologa-
mi na tę jedną noc, eksperymentowali i poznawali świat ożywiony, mogli 
m.in. dowiedzieć się, jak bogate i fascynujące jest życie w jeziorze, poznać 
niezwykły świat roślin, nauczyć się rozpoznawania gatunków roślin po ich 
liściach, dowiedzieć się, czegoś o swoich korzeniach oraz odpowiedzieć na 
pytanie „Na ile różnimy się od małp człekokształtnych?”, nauczyć się rozpo-
znawania narzędzia zbrodni na podstawie zadanego obrażenia i przybliżyć 
się do rozwiązania zagadki – kto zabił Jana Kowalskiego?, odpowiedzieć na 
pytania: ile bakterii zasiedla nasz organizm?, jak bogate jest nasze „życie 
wewnętrzne”?, czy „Częste mycie skraca życie?”. Oprócz sporej porcji wiedzy 
młodzież wykonała samodzielnie kilka doświadczeń, m.in. zapoznała się 
z budową wewnętrzną owadów, wykonując sekcję karaczana amerykańskiego 
oraz przygotowała preparat z materiału biologicznego i przeanalizowała go 
pod kątem rozpoznawania wszy.

Myślę, że dla uczniów był to niezapomniany czas, mile spędzony w gronie 
kolegów i koleżanek. Z pewnością za rok wrócimy tutaj ponownie!
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Lidia Wiśniewska

Klasa Ia gimnazjum na spektaklu „Mały Książę” 
w Teatrze Muzycznym ROMA

18 stycznia 2017

Mroźna środa 18 stycznia nie zniechęciła uczniów klasy Ia gimnazjum, 
aby pod opieką wychowawczyni Lidii Wiśniewskiej oraz ks. Łukasza 

Sztylki udać się do Warszawy. Tam bowiem w Teatrze Muzycznym ROMA mieli 
okazję obejrzeć spektakl „Mały Książę” zrealizowany na motywach książki 
A. de Saint-Exupery’ego. Ciekawie zrealizowane przedstawienie podobało się 
uczniom. A po prawie dwugodzinnym przedstawieniu był również czas na 
krótki spacer ulicami stolicy, który zachęcił do bardziej dokładnego zwiedzenia 
miasta w przyszłości.

 

Anna Baranowska

Przystanek Historia w Centrum Kultury „Browar B”
23 stycznia 2017

Spektakl w reżyserii i z udziałem Jerzego Zelnika pt. „Blizny Pamięci – 
rzecz o Janie Karskim” to niezapomniana lekcja historii. 23 stycznia 

w sali widowiskowej Centrum Kultury „Browar B” klasy IA i IC oraz grupy 
z rozszerzeniem historii z klas IIB i IIIB naszego liceum, jak i klasa IIe gimna-
zjum mogły uczestniczyć w tym wydarzeniu pod opieką naszych nauczycieli. 
Przedstawienie to wpisało się w projekt „Przystanek Historia” skierowany do 
dzieci, młodzieży, jak i wszystkich zainteresowanych dziejami Polski i świata.

Jan Karski, a właściwie Jan Romuald Kozielewski, to obywatel Polski i Sta-
nów Zjednoczonych. Ukończył studia prawnicze. Był dyplomatą i historykiem, 
wykładowcą akademickim i profesorem Uniwersytetu Georgetown. Najbardziej 
jednak znacząca była jego misja dotycząca przekazania Zachodowi raportu 
o eksterminacji Żydów na terenach okupowanej przez Niemców Polski. Jego ra-
porty, obok świadectw rotmistrza Pileckiego jako pierwsze ujawniały Holokaust.

Ten bohaterski kurier i emisariusz władz Polskiego Państwa Podziemnego 
za swoją działalność został odznaczony najwyższymi odznaczeniami państwo-



360

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 16

wymi – polskim Orderem Orła Białego i amerykańskim Medalem Wolności. 
Uhonorowany przez Jad Waszem tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świa-
ta, honorowy obywatel państwa Izrael. W 2016 r. mianowany pośmiertnie na 
stopień generała brygady.

 

Monika Kwiatkowska

Aktywne ferie w Długoszu
3 lutego 2017

Dnia 2.02.2017 roku uczniowie uczestniczący w feriach zorganizowanych 
w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Długosza wybrali się z opiekuna-

mi panią Moniką Kwiatkowską i panią Aleksandrą Ujazdowską na zajęcia do 
Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

Celem zajęć było uświadomienie uczniom znaczenia owadów w procesie 
zapylania oraz uświadomienie konieczności ochrony zapylaczy. Poprzez dopa-
sowane do grupy wiekowej metody uczniowie poznali najważniejsze zapylacze, 
dowiedzieli się, w jaki sposób zapylają one kwiaty, ile roślin użytkowych jest 
zależnych od owadów, dlaczego zapylacze są zagrożone i jak możemy je chronić.

Podczas zajęć wytapialiśmy świece z wosku pszczelego, a uczniowie mieli 
możliwość degustacji produktów pszczelich. 

Tego dnia również odbywały się zajęcia plastyczne pod kierunkiem pani 
Bożeny Sobierajskiej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z klockami 
Lego. Czwarty dzień ferii w „Długoszu” był równie udany. Każdy miał możli-
wość spędzenia ciekawie czasu.

 

Marta Pankiewicz

Wycieczka klas Ib i Ie gimnazjum do Torunia
15 lutego 2017

Dnia 15 lutego 2017 roku klasy Ib i Ie gimnazjum pod opieką pani Marty 
Pankiewicz i pani Doroty Antczak oraz pana Jakuba Kostrzewskiego 

wybrały się na wycieczkę do Torunia. Celem wyprawy była popularyzacja nauk 
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przyrodniczych, wiedzy technicz-
nej, ochrony środowiska natural-
nego oraz dziedzictwa kulturowe-
go i wzbudzenie ciekawości świata 
poprzez zainteresowanie naukami 
przyrodniczymi, technicznymi 
oraz różnorodnymi formami ak-
tywności kulturalnej i artystycz-
nej, a także integracja zespołów 
klasowych. Wycieczka rozpoczę-
ła się o godzinie 7.30 w ponury 
i mroźny poranek. Pierwszym 
punktem wyjazdu było Centrum 
Nowoczesności Młyn Wiedzy, 
w którym uczniowie samodzielnie 
wykonywali preparaty w pracowni 
biologicznej oraz oglądali je pod mikroskopem, a także zwiedzali wystawy 
stałe, które wzbudzały szczególne zainteresowanie. Kolejnym punktem był 
Dom Legend Toruńskich, w którym młodzież usłyszała najważniejsze legendy 
dotyczące historii „stolicy piernika” w bardzo ciekawy, a przede wszystkim 
humorystyczny sposób. Myślę, że ta wycieczka spełniła oczekiwania uczniów. 
Traktowana była nie tylko jako przyjemne spędzenie czasu, ale wzbogaciła 
przede wszystkim ich wiedzę.

 

Aneta Stokfisz-Ozdoba

Śladem elektrowni wodnych
17 marca 2017

Celem wycieczki było zapoznanie się z jedną z metod przetwarzania energii 
odnawialnej z wykorzystaniem wody. Przed wyjazdem na włocławską 

tamę uczniowie klasy 2b zapoznali się z różnymi metodami uzyskiwania energii 
z wykorzystaniem prądów morskich, spiętrzeń wodnych na rzekach i jeziorach.

W trakcie zwiedzania uczniowie zostali zapoznani z rozwiązaniami chro-
niącymi środowisko. Dodatkowo pokazano dzieciom przepławki dla ryb oraz 
jak dokonuje się przeprawy dla kajaków.

Mateusz Nawrocki i Karol Nencka
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Cel wyprawy został więc zrealizowany. Każdy z uczniów ma nadzieję, że 
owa wycieczka nie była ostatnią w tym roku. Dziękuję za pomoc Rodzicom 
w sprawowaniu nadzoru podczas wyprawy.

 

Anna Baranowska

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca 2017

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
Święto to poświęcone zostało pamięci żołnierzy antykomunistycznego 

i niepodległościowego podziemia. Zostało ono ustanowione na mocy ustawy 
z dnia 3 lutego 2011 roku.

Początki inicjatywy Dnia Żołnierzy Wyklętych sięgają roku 2001, kiedy to 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę, w której uznał zasługi organizacji 
i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecy-
dowały się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski. 
Sejm RP oddał w ten sposób hołd poległym i pomordowanym oraz wszystkim 
więzionym i prześladowanym członkom organizacji Wolność i Niezawisłość. 

Adrianna Małas (kl. IA LO), Krystian Żabicki, Leon Kujawa, Julia Brzezińska (kl. IIIa gim.)
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Było to pierwsze tej rangi uhonorowanie żołnierzy zbrojnego podziemia 
antykomunistycznego.

Ostatecznie inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia nowego święta 
podjął w 2010 roku Prezydent Lech Kaczyński.

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
zorganizowano w naszej szkole gazetkę tematyczną (przy zaangażowaniu 
uczniów klasy IIIA LO) oraz zaplanowano piątkowe wyjście młodzieży z klasy 
IA LO do Browaru B na pokazy filmów: „Zapora”, „Obława” i „Wolność i Nie-
zawisłość. Ostatnia nadzieja”. W propozycji Centrum Kultury jest też spotkanie 
z Kajetanem Rajskim – autorem m.in. książki „Wilczęta. Rozmowy z dziećmi 
Żołnierzy Wyklętych”.

 

Angelika Szumińska

Długoszacy w Muzeum Narodowym 
i w Teatrze Polskim w Warszawie

6–7 kwietnia 2017

W czwartek i w piątek – 6 i 7 kwietnia – miłośnicy sztuki z liceum 
i gimnazjum udali się na wycieczkę do Warszawy w dwu grupach. 

W czwartek opiekę nad młodzieżą sprawowały panie Aneta Jabłońska i Wio-
letta Piasecka, natomiast w piątek – Joanna Karwowska i Angelika Szumińska.

Po przyjeździe do Warszawy uczestnicy wycieczki udali się do Muzeum 
Narodowego, by najpierw samodzielnie obejrzeć zgromadzone tam zbiory, 
a następnie uczestniczyć w lekcji muzealnej, podczas której należało wykonać 
rozmaite zadania w otrzymanych kartach pracy, dotyczące wybranych dzieł.

Po jednej „uczcie dla ducha” uczniowie mieli krótką przerwę na posiłek. 
O godzinie 19.00 nadeszła pora na drugą „ucztę” – w Teatrze Polskim obejrze-
liśmy spektakl „Król Lear” na podstawie dramatu Williama Szekspira. W roli 
tytułowej wystąpił p. Andrzej Seweryn. Stworzył on niebanalną kreację Leara. 
Na pewno na długo pozostanie w pamięci widzów.

Na koniec pragnę wyrazić radość, że wśród uczniów Długosza, dążących 
głównie do zdobywania wiedzy w zakresie przedmiotów matematyczno-przy-
rodniczych, znalazła się spora grupa zainteresowanych kulturą.
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Marta Pankiewicz, Agata Jankowska-Pakulska

Medyczna Środa
10 maja 2017

10 maja 2017 roku młodzież gimnazjalna oraz licealna wraz z opie-
kunami: p. Martą Pankiewicz, p. Agatą Jankowską-Pakulską oraz 

p. Konradem Trokowskim już po raz kolejny uczestniczyła w jednym z wykładów 
XXI edycji cyklu ogólnodostępnych wykładów popularnonaukowych pt. „Medyczna 
Środa”, zorganizowanej przez Collegium Medicum w Bydgoszczy, której celem jest 
poszerzanie medycznych horyzontów. Wysłuchaliśmy wykładu dr. hab. n. med. 
Marka Foksińskiego pt. „Nowotwory – niepokorne komórki w organizmie”.

Rozwój przemysłu, degradacja środowiska oraz specyficzny tryb życia miesz-
kańców wielkich aglomeracji doprowadził do pojawienia się nowego zjawiska, 
jakim są choroby cywilizacyjne. Spośród nich bardzo ważne miejsce zajmują 
choroby nowotworowe. Dodatkowym czynnikiem, który przyczynił się do na-
silenia tego problemu, jest zwiększona średnia długość życia człowieka oraz 
lepsza wczesna diagnostyka, która uświadamia, jak wielu ludzi jest dotkniętych 
tym schorzeniem. Choroby nowotworowe stanowią grupę schorzeń, w których 
komórki dzielą się w sposób niekontrolowany przez organizm, a nowo powstałe 
komórki nowotworowe nie różnicują się w typowe komórki tkanki. Po tym wy-
kładzie potrafimy odpowiedzieć na pytania: Czym są nowotwory? Jak powstają 
nowotwory? Co wspólnego maja nowotwory z komórkami macierzystymi? Co 
jest przyczyną powstawania nowotworów? Co jest przyczyną, że zdrowa komórka 
zmienia się w komórkę nowotworową? Jakie są cechy komórek nowotworowych? 
Czym się różni nowotwór od raka? Jakie są typy nowotworów?

 

Marta Pankiewicz

Obcując z przyrodą...
Uczniowie Długosza na zajęciach z ekologii w Myślęcinku

18 maja 2017

W pięknych okolicznościach przyrody młodzież klasy IC LO oraz grupa 
15 gimnazjalistów wraz z opiekunami: p. Pauliną Iwańską, p. Mar-
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tą Pankiewicz oraz p. Konradem Tro-
kowskim, w czwartek 18 maja, miała 
przyjemność wziąć udział w zajęciach 
prowadzonych przez pracowników Ku-
jawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Myślęcinku. Pierwsza 
część zajęć polegała na oznaczaniu 
czystości wody, gleby i powietrza, na-
tomiast w drugiej części podczas spa-
ceru na ścieżce szuwarowej uczniowie 
mogli nie tylko zaobserwować piękno 
przyrody, ale również pobrać próby ze 
stawu, które następnie bardzo szcze-
gółowo omówiono pod kątem bezkręgowców wodnych. Zachwyceni byliśmy 
bogactwem żyjących w wodzie organizmów. Obserwowaliśmy m.in. pluskolca, 
pijawki, kijanki, wiele gatunków ślimaków, larwy jętek, wodopójki. Znaleźliśmy 
dwie wylinki ważek, które zasiliły zbiory naszej pracowni biologicznej. Kolejnym 
punktem programu naszego wyjazdu było Ogród Fauny Polskiej w Myślęcinku, 
w którym podziwialiśmy wiele okazów polskich ptaków oraz ssaków.

Pogoda bardzo nam dopisywała, dlatego w świetnych humorach powróci-
liśmy do Włocławka. Obcowanie z przyrodą wszystkim bardzo się spodobało 
i na pewno w niedalekiej przyszłości wybierzemy się na kolejny wyjazd.

 

Sandra Iwańska

Uczniowie klasy IId podziwiali swoje koleżanki 
występujące na włocławskiej scenie

31 maja 2017

31 maja 2017r. klasa IId uczestniczyła w spektaklu „Babcia na jabło-
ni” w Teatrze Impresaryjnym im. Włodzimierza Gniazdowskiego 

we Włocławku.
„Babcia na jabłoni” to współczesny spektakl o fascynacji młodych ludzi 

zdobyczami elektronicznej technologii – smartfonami, laptopami, itd. W tym 
świecie żyje również główny bohater, chłopiec, który bardzo chciałby mieć 

Uczestnicy zajęć prowadzonych przez Kujawsko-
Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej podczas 
spaceru
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babcię. I nagle... Taka wymarzona przez niego babcia pojawia się nie wiadomo 
skąd i znajduje sobie miejsce na jabłoni... Nie jest stara, jest trochę zwariowana, 
staroświecka, ale za to mądra i dowcipna... Czy uda się jej przekonać młodych 
ludzi do rozmów „w cztery oczy”?

Serdecznie gratulujemy wspaniałego występu Gabrieli Wyszyńskiej i Julii 
Pruszczyńskiej z klasy IId.

Po spektaklu uczniowie w ramach Dnia Dziecka udali się z wychowawcą 
do kręgielni. Po przybyciu na miejsce zostaliśmy bardzo miło przyjęci przez 
właścicielkę kręgielni. Zapoznawszy się z zasadami gry, ruszyliśmy do zabawy. 
Klasa, podzielona na zespoły, świetnie się bawiła, doskonaląc swoje umiejętności 
gry w kręgle. Dla wielu z nas był to pierwszy kontakt z taką formą zabawy. Było 
bardzo wesoło i zabawnie. Jednocześnie uczniowie mogli skorzystać z wielu 
innych atrakcji, jak gra w rzutki, itp.

Celem całej wycieczki było rozbudzenie zainteresowania kulturą, kontakt ze 
sztuką i wielką sceną, wyzwalanie pozytywnych uczuć i emocji, kształtowanie 
prawidłowych zachowań w teatrze, ale również uwrażliwienie na główne prze-
słanie. Było nim także wzmocnienie więzi pomiędzy uczniami a wychowawcą. 
Celem wyjścia była ponadto integracja zespołu klasowego poprzez zabawę 
połączoną z rywalizacją sportową.

 

Angelika Szumińska, Katarzyna Kwiatkowska

Myślę, więc jestem, czyli spotkanie z filozofią
21 czerwca 2017

21 czerwca 2017 mieliśmy zaszczyt gościć w murach naszej szko-
ły dr. hab. Witolda Glinkowskiego, profesora nadzwyczajnego 

Uniwersytetu Łódzkiego. W spotkaniu z profesorem uczestniczyli uczniowie 
naszego gimnazjum oraz liceum.

Zaproszony gość porywającym wykładem wprowadził słuchaczy w świat 
filozofii, a następnie uczniowie pod czujnym okiem profesora pochylili się nad 
tekstami filozoficznymi, próbując znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania. 
Spotkanie z filozofią było ciekawym doświadczeniem, które mamy nadzieję 
powtórzyć w przyszłości.
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Kamila Kurdubska

Lekcja programowania z Bohumirem Soukupem
23 marca 2017

W dniu 23.03.2017 r. uczniowie szkoły podstawowej Jakub Ujaz-
dowski i Jan Zarzecki razem z nauczycielami p. Kamilą Kurdubską 

i p. Krzysztofem Krychowiakiem mieli przyjemność uczestniczyć w seminarium 
„Nauka programowania Baltie z lekcją pokazową”. Jakub i Jan uczestniczyli 
w lekcji prowadzonej przez twórcę programu Baltie – p. Bohumira Soukupa. 

Uczniowie z wielkim zainteresowaniem wykonywali zadania, uznając, że 
programowanie to świetna zabawa. Pan Soukup przekazał wiele ciekawych 
wskazówek dla nauczycieli, m.in. jak pracować z uczniem, by sam odkrywał 
kolejne kroki programu.

 

Joanna Filińska

Wycieczka do Fabryki Fajansu we Włocławku 
4 kwietnia 2017

W dniu 4 kwietnia 2017 r. uczniowie klasy 2a SP wzięli udział w wy-
cieczce do Fabryki Fajansu. Mieli możliwość obejrzenia tradycyjnego 

procesu produkcyjnego oraz ręcznego malowania wyrobów fajansowych. Klasa 

Jan Zarzecki kl. 3b, Jakub Ujazdowski kl. 4b Twórca programu Baltie p. Bohumir Soukup
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bardzo uważnie śledziła kolejne etapy wyrabiania fajansu, a szczególnie z dużym 
zainteresowaniem przyglądała się paniom ozdabiającym te wyroby. Na zakoń-
czenie właścicielka fabryki pani Ewa Szanowska podarowała nam upominek 
w postaci dekoracji fajansowej. Dziękujemy za tak wspaniałą lekcję historii.

 

Klaudia Majewska-Rybacka

„Słodka wycieczka” klas 3a i 3b SP do Torunia
5 kwietnia 2017

Dnia 5 kwietnia 2017 roku klasy trzecie SP pod opieką wychowawczyń 
p. Gabrieli Goszcz i p. Klaudii Majewskiej-Rybackiej oraz p. Magdy 

Budnickiej i p. Agaty Kurzępy udały się na wycieczkę do Torunia.
Rozpoczęliśmy od spaceru ulicami Torunia, po którym dotarliśmy do Żywego 

Muzeum Piernika. Jest to pierwsza tego typu interaktywna placówka w Europie 
mieszcząca się 199 kroków od pomnika Mikołaja Kopernika. W muzeum dzieci 
zapoznały się z tradycją wypieku toruńskich pierników, średniowieczną kulturą 
oraz wypiekały własnoręcznie wykonane pierniki.

Uczniowie klas 3a i 3b SP z paniami: Gabrielą Goszcz, Klaudią Majewską-Rybacką i Magdaleną Budnicką
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Następnie udaliśmy się do Manufaktury Cukierków oferującej przepyszne 
cukierki, lizaki oraz inne produkty na bazie naturalnych barwników i aromatów 
smakowych. Tutaj z kolei wzięliśmy udział w pokazie wytwarzania cukierków 
oraz w warsztatach kręcenia własnego lizaka.

 

Aneta Stokfisz-Ozdoba

Wycieczka edukacyjna do Torunia
26 kwietnia 2017

26 kwietnia uczniowie klasy 1a, 2a i 2b udali się do kopalni wiedzy 
o świecie, którą jest Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” w Toru-

niu. Podczas wizyty uczniowie mogli obejrzeć dwie stałe wystawy interaktywne:
„O Obrotach” – poświęconą idei koła i ruchu obrotowego,
„Rzeka” – obejmującą model rzeki Wisły od źródeł po ujście. Uczniowie obej-

rzeli też wystawy czasowe: „Życie”; „Fenomeny elektryczności”; „Niemożliwe”; 
„Kalejdoskop – przewrotne oko”; „W ciągłym ruchu” oraz „Barwy ze słońca”.

Uczniowie uczyli się tworzyć muzykę, poznawali zmysły, korzystali z pra-
cowni kreatywnej, a przede wszystkim osobiście przeprowadzali eksperymenty 
i mogli stać się na chwilę prawdziwymi naukowcami.

Ponadto ogromne wrażenie na zwiedzających wywarł główny rekwizyt 
i wizytówka tej instytucji – wahadło Foucaulta. Umożliwia ono obserwację 
zjawiska obrotu Ziemi wokół własnej osi.

Kolejną atrakcją wycieczki była wyprawa do Manufaktury Słodyczy, gdzie 
dzieci uczestniczyły w słodkich warsztatach, w trakcie których każdy miał szan-
sę samodzielnie stworzyć smakowite lizaki. Podczas warsztatów dzieci mogły 
zapoznać się z procedurą oraz procesem powstawania słodyczy. Każde dziecko 
cierpliwie i z zapałem formowało swojego lizaka, którym mogło pochwalić się 
później przed rodzicami.

Po intensywnej nauce w Młynie Wiedzy oraz ciężkiej pracy kręcenia liza-
ków w Manufakturze uczniowie udali się na zasłużony posiłek do McDonalda, 
a później na Starówkę. Podczas spaceru mogliśmy podziwiać piękne zabytkowe 
miasto, jakim jest Toruń. Wrażeń było co niemiara, a prawdziwy młyn w głowie 
na długo pozostanie w naszej pamięci.
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Angelika Szumińska

Trochę historii sztuki – licealiści i Salvador Dali
20 listopada 2016

W minionym tygodniu klasy licealne: IIB, IIIB i IIIC, pod opieką 
p. Anety Jabłońskiej i p. Angeliki Szumińskiej, były w sąsiadu-

jącym z naszą szkołą Centrum Kultury Browar B na wystawie zatytułowanej 
„Salvador Dali. Grafika”. Młodzież miała okazję zobaczyć kilkadziesiąt prac 
tego niezwykłego artysty, przygotowanych jako ilustracje m.in. do Biblii, „Bo-
skiej Komedii”, „Makbeta” i „Don Kichota”. To bardzo cenne, że można było 
oglądać dzieła, których twórcę poznaje się podczas zajęć szkolnych. Jesteśmy 
pełni uznania dla gospodarzy Galerii Sztuki „Antresola”. Z niecierpliwością 
czekamy na kolejne wystawy.

 

Angelika Szumińska

O grozie wojny
6 marca 2017

W poniedziałek, 6 marca, uczniowie klas IIIA i IIIC, pod opieką p. Anny 
Dominik i p. Angeliki Szumińskiej, udali się do Teatru Impresaryj-

nego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku, by obejrzeć spektakl 
zatytułowany „Żyd na beczce”. Jego scenariusz powstał na motywach książki 
Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”.

Twórcy przedstawienia rozpoczęli opowiadaną przez siebie historię od 
nakreślenia okoliczności wybuchu powstania w warszawskim getcie. Na-
stępnie – tak jak w książce Hanny Krall – sceniczny Marek Edelman, w rolę 
którego wcielił się p. Marek Tercz, zaprezentował obraz wojennego piekła 
z perspektywy uczestnika tamtych wydarzeń. Swoją opowieść zakończył 
przesłaniem, by nikt nigdy nie pozwolił odebrać sobie godności. A jeśli ktoś 
widzi, że jest deptana godność innego człowieka, jego obowiązkiem jest 
zareagować, wyrazić sprzeciw.
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Angelika Szumińska

Licealiści ZSK w Programie Badawczym 
„Młodzi włocławianie dla Nauki – Nauka dla Środowiska”

27 marca 2017

Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku 
„Vladislawia” w partnerstwie z Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku 

realizuje projekt pn. Program Badawczy MŁODZI WŁOCŁAWIANIE DLA NAUKI 
– NAUKA DLA WŁOCŁAWKA. Z naszego liceum udział w tym projekcie brało 
sześciu uczniów: Dominik Goleniewski i Jakub Waśkiewicz – obaj z klasy IA, 
Rafał Brzeziński z klasy IC i Maciej Chlebny, Damian Goleniewski oraz Tymo-
teusz Uzarczyk – uczniowie klasy IIA. Szkolnym koordynatorem projektu była 
wych. klasy IA – p. Angelika Szumińska.

Program badawczy adresowany był do uczniów ze wszystkich włocławskich 
szkół ponadgimnazjalnych. Miał on przekonać młode pokolenie włocławian, że 
nauki matematyczno-przyrodnicze mogą fascynować, inspirować do rozwoju 
oraz – mając zastosowanie praktyczne – mogą generować pozytywne zmiany 
w otaczającej rzeczywistości. Program badawczy pokazał, że chemię, matematykę 
i fizykę można i należy zgłębiać przez konkretne przykłady, studium przypadku 
czy realizację projektów mających swoje odniesienia do ochrony środowiska.

To II etap projektu badawczego, obejmujący warsztaty z chemii, fizyki 
i matematyki. Rozpoczęły się również warsztaty psychologiczne dla zespołów 
badawczych m.in. z zakresu budowania zespołu, motywacji i umiejętności in-
terpersonalnych. Finał projektu to praca zespołów badawczych nad konkretnym 
projektem badawczym mającym praktyczne zastosowanie w ochronie środowiska.

Przedsięwzięcie współfinansowane było w ramach konkursu grantowego 
Fundacji „ANWIL dla Włocławka” pn. „Uczę się z ANWIL”. Program Badaw-
czy wspierały: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” 
Sp. z o.o. we Włocławku oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. we Włocławku.

Projekt prowadzony był od grudnia 2016 roku do 31 maja 2017 roku. Pa-
tronat honorowy nad przedsięwzięciem przyjął Prezydent Miasta Włocławek 
Marek Wojtkowski oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik.

Na podst. Materiałów Fundacji na Rzecz Rozwoju 
Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”
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Angelika Szumińska

Klasa IA obejrzała „Rewizora” 
we włocławskim teatrze

31 marca 2017

31 marca uczniowie klasy IA liceum wraz z wychowawczynią wybrali 
się do Teatru Impresaryjnego we Włocławku na najnowszą premie-

rę Teatru Ludzi Upartych – „Rewizora” Mikołaja Gogola w reżyserii Jana Polaka.
Młodzież miała okazję zobaczyć komedię, której akcja rozgrywa się w carskiej 

Rosji, ale problemy, jakie porusza, mają charakter uniwersalny. Włocławskie 
przedstawienie kładzie nacisk na żądzę władzy, zaszczytów, wykorzystywanie 
innych dla własnych celów, korupcję, donosicielstwo, wykonywanie zwykłych 
obowiązków nie dlatego, że po prostu tak trzeba, tylko ze strachu przed 
zwierzchnikiem. „Rewizor” Teatru Ludzi Upartych chyba bardziej pobudza do 
refleksji niż śmieszy... Na pewno warto go zobaczyć.

 

Angelika Szumińska

Spotkanie autorskie 
w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku

7 kwietnia 2017

W miniony piątek (7 kwietnia) uczniowie klasy IA liceum wraz 
z wychowawczynią udali się do Galerii Sztuki Współczesnej we 

Włocławku, by uczestniczyć tam w spotkaniu z p. Wiesławem Przyłuskim 
– artystą grafikiem i rzeźbiarzem. Powitała nas pani dyrektor Małgorzata Ja-
błońska, przedstawiając organizatora wystawy, której nadano tytuł „Ukojenia” 
oraz artystę. Wiesław Przyłuski związany jest z Łodzią. Tam studiował, tam 
też pracował jako wykładowca. Jedną z jego pierwszych prac było graficzne 
opracowanie pięciu wierszy Cypriana Kamila Norwida. By scharakteryzować 
swoją twórczość, artysta kilka razy posłużył się cytatem z poezji romantycznego 
twórcy: „Cała plastyki tajemnica / Tylko w tym jednym jest, / Że duch – jak 
błyskawica, / A chce go ująć gest”.
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Młodzież miała okazję wysłuchać opowieści o życiu p. Przyłuskiego, poznać 
techniki stosowane przy wykonywaniu grafik, a po obejrzeniu wystawy, na którą 
złożyły się dzieła o tematyce religijnej, szczególnie pasyjnej – porozmawiać.

To było niewątpliwie bardzo ciekawe spotkanie, a wrażeniami z wystawy 
uczniowie dzielili się z dziennikarką Radia Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy. 
W imieniu uczestników spotkania z artystą wywiadu udzielili Wiktor Ignaczak 
i Bartek Łukaszewski. Nagrania można było wysłuchać w niedzielę, w cotygo-
dniowym programie kulturalnym Radia PIK – „Śniadanie z muzami”.

 

Katarzyna Kwiatkowska

„Proszę wstać, sąd idzie!” 
Symulacja rozprawy sądowej podczas zajęć w Sądzie Rejonowym

19 kwietnia 2017

W ramach II edycji projektu „Sądownictwo bliższe obywatelowi” 
uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w zajęciach 

organizowanych przez Sąd Rejonowy we Włocławku. Celem tego projektu było 
przedstawienie roli i zadań sądownictwa powszechnego oraz propagowanie 
wiedzy o prawie.

Podsumowanie projektu odbyło się 7 kwietnia 2017 r. w Sądzie Rejonowym 
we Włocławku. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy IB LO: Małgorzata 
Marciniak, Zuzanna Sobiecka, Wioletta Glonek, Ewelina Szablewska, Dagmara 
Kurkowska, Nadia Ostrowska, Ewelina 
Kowalska oraz Kacper Macieja. Podczas 
spotkania uczniowie wysłuchali intere-
sującego wykładu prezesa Sądu Rejono-
wego – sędziego Wojciecha Szpyrkowi-
cza, dotyczącego zasad funkcjonowania 
sądownictwa w Polsce, oraz wykładu 
pierwszego Rzecznika Praw Dziecka 
– sędziego doktora Pawła Jarosa, na 
temat ochrony praw dziecka. Uczest-
nicy projektu mieli również okazję po-
znać etapy drogi do zawodu sędziego 
i aspekty jego pracy, a także zwiedzić 

Ewelina Szablewska, Małgorzata Marciniak, Wioletta 
Glonek
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budynek sądu. Największe zainteresowanie zyskała sala rozpraw dla najbardziej 
niebezpiecznych oskarżonych. Jednakże szczególnie oczekiwanym momentem 
były symulacje rozpraw karnych i cywilnych, w których nasi uczniowie wzięli 
czyny udział. Wcielenie się w role sędziego, oskarżonego, pokrzywdzonego, 
świadka, prokuratora czy obrońcy wymagało dobrego przygotowania i było 
dla młodzieży niezwykłym przeżyciem. Efekt przerósł oczekiwania wszystkich, 
a młodzież wyszła z sądu dumna i bogatsza o nowe doświadczenia.

WYPRAWY I WYCIECZKI KLASOWE 
PRZED ZAKOŃCZENIEM ROKU SZKOLNEGO

Klaudia Głowacka, kl. IIb

Wielka grecka wyprawa długoszaków...
22 kwietnia – 1 maja 2017

W dniach 22.04 – 01.05.2017 uczniowie naszej szkoły pod opieką 
p. Agnieszki Szabłowskiej, p. Anny Waśkiewicz, p. Rafała Kurzępy 

i p. Andrzeja Przybylskiego mieli okazję poznać kulturę Grecji i na własne oczy 
zobaczyć zdumiewający krajobraz tego państwa.

Pierwsze dni upłynęły nam na podróży, jednakże mimo długiej drogi, nikt 
nie poczuł się zniechęcony czy znudzony. Niedzielny wieczór spędziliśmy na 
modlitwie w pobliskim kościele i spacerze po plaży. Emocje towarzyszyły nam 
przez cały czas, zwłaszcza podczas oglądania meczu piłki nożnej.

Trzeciego dnia udaliśmy się na zwiedzanie słynnych klasztorów Meteora, 
które budowane na wysokich skałach robią niesamowite wrażenie i nieprzy-
padkowo uważane są za jeden z cudów świata. Poszerzyliśmy naszą wiedzę 
o życiu mnichów za czasów największego rozkwitu tych środków monastycz-życiu mnichów za czasów największego rozkwitu tych środków monastycz- mnichów za czasów największego rozkwitu tych środków monastycz-
nych. Następnie udaliśmy się do pracowni ikon, gdzie dowiedzieliśmy się, w jaki 
sposób powstają sakralne obrazy. Nie obyło się również bez pamiątek i zdjęć.

Czwarty dzień również był pełen widoków i zabytków, ale tym razem 
zaspokoiliśmy potrzebę piękna zwiedzaniem starożytnych Delf. Poznaliśmy 
historię wyroczni, z której zdaniem liczył się cały antyczny świat.

Poranek rozpoczęliśmy od spaceru po mieście Kalavrita. Następnie udaliśmy 
się na wycieczkę kolejką zębatą przez wąwóz Vouraikos. Po przemierzeniu 
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licznych tuneli wyżłobionych w skałach i wiszących mostów mieliśmy okazję 
zobaczyć starożytny Korynt.

Szóstego dnia odwiedziliśmy leżące wśród lasów żywicznych starożytne 
uzdrowisko Epidauros. Poznaliśmy historię greckiej komedii i tragedii w naj-
lepiej zachowanym teatrze antycznym w Grecji. Zobaczyliśmy ruiny cytadeli 
mykeńskiej ze słynną Lwią Bramą oraz grób króla Agamemnona.

Kolejny dzień był z pewnością jednym z najbardziej wyczekiwanych. Udali-
śmy się na górujący nad miastem Akropol z doryckim Partenonem. Na Areopagu 
posłuchaliśmy opowieści o ateńskiej demokracji. Na koniec uczestniczyliśmy 
w zmianie warty przed budynkiem greckiego Parlamentu.

Dziewiąty dzień rozpoczęliśmy od wizyty w Termopilach, a zakończyliśmy 
w Salonikach. Odwiedziliśmy między innymi jeden z kościołów bizantyjskich, 
z których słynie miasto.

Zgodnie z maksymą „wszystko co dobre, kiedyś się kończy”, nadszedł czas 
na powrót do Polski. Szczęśliwie dojechaliśmy na miejsce, by móc przekazać 
wszystkim historię naszej wielkiej greckiej wyprawy.

Wycieczka odbyła się dzięki uprzejmości Biura Pielgrzymkowo-Turystycznego 
„Travelpoint”, szczególne podziękowania należą się p. Januszowi Gajewskiemu 
za organizację naszego pobytu i panom kierowcom, dzięki którym bezpiecznie 
dotarliśmy na miejsce oraz naszym opiekunom.
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Wioletta Piasecka

Wyprawa szlakiem zamków krzyżackich
Wycieczka uczniów szkoły podstawowej do Gniewu, 

Malborka oraz Trójmiasta
10–11 maja 2017 

Uczniowie starszych klas szkoły podstawowej pod opieką p. A. Go-
łębieskiego, p. Ewy Bieniek, p. Kamili Kurdubskiej, p. Magdaleny 

Budnickiej i p. Wioletty Piaseckiej wzięli udział w wyprawie „Szlakiem zam-
ków krzyżackich” zorganizowanej przez Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne 
p. J. Gajewskiego „Travelpoint”. Pierwszego dnia w godzinach porannych 

dojechaliśmy do zamku krzyżackiego w Gniewie. Po zwiedzeniu twierdzy 
i wysłuchaniu wielu ciekawych opowieści o życiu zakonników w średniowieczu 
czekała nas niemała atrakcja, a mianowicie pokaz jazdy husarskiej. Kawaleria 
dzielnie szarżowała, zwłaszcza że pogoda spłatała wszystkim psikusa i zaczął 
padać śnieg. Następnym wyzwaniem był zamek w Malborku. Spędziliśmy tam 
kilka godzin, chodząc korytarzami i krużgankami. Dowiedzieliśmy się wielu 
ciekawostek o codziennym życiu Wielkiego Mistrza. Wieczorem bawiliśmy 
się na plaży w Gdyni i podziwialiśmy księżyc w pełni. Kolejny majowy dzień 
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spędziliśmy w Trójmieście. Powitał nas jednak wiatrem od morza, śniegiem 
i deszczem. Mimo zimowej aury czas upływał nam bardzo ciekawie. Kilka 
godzin spędziliśmy w gdyńskiej Arenie Zoltar, gdzie każdy mógł zostać boha-
terem. Uczniowie w odpowiednich strojach przenieśli się na prawdziwe pole 
bitwy, by toczyć ze sobą drużynowe potyczki z użyciem łuków i bezpiecznych 
strzał zakończonych gąbkami, następnie zagraliśmy w paintball laserowy. Na 
sali znajdowały się oczywiście dmuchane przeszkody, które uatrakcyjniały 
pełną emocji zabawę. Nie mogliśmy zrezygnować z obejrzenia „Błyskawicy” 
czy „Daru Pomorza”, który stoi zacumowany przy starym nabrzeżu w porcie 
gdyńskim, a także spaceru po Starówce w Gdańsku. Wieczorem zadowoleni 
i pełni wrażeń wróciliśmy do Włocławka.

 

Małgorzata Jaskólska

IIa i IIe on The Tour – Kotlina Kłodzka 
30 maja – 3 czerwca 2017

Na przełomie maja i czerwca klasy IIa i IIe gimnazjum wybrały się z wy-
chowawcami p. Piotrem Chodołą, p. Małgorzatą Jaskólską oraz p. Pau-

liną Stężewską na pięciodniową wycieczkę. Naszą przygodę rozpoczęliśmy od 
przyjazdu do Wrocławia. W przepiękny, upalny czerwcowy dzień zwiedzaliśmy 
najstarszy ogród zoologiczny w Polsce, który w 2015 r. obchodził 150-lecie. 
Ogród ten posiada najbogatszą kolekcję zwierząt w kraju i jedną z bogatszych 
kolekcji gadów i płazów w Europie. W ZOO mieszka obecnie ok. 12000 zwie-
rząt reprezentujących ponad 1100 gatunków. We wrocławskim ZOO mieliśmy 
okazję zwiedzić Afrykarium – unikatowy na skalę światową kompleks prezen-
tujący różnorodne ekosystemy związane ze środowiskiem wodnym Czarnego 
Kontynentu. W ich skład wchodzą: ekosystem rafy koralowej z 60 gatunkami 
przepięknych kolorowych ryb z Morza Czerwonego; hipopotamy nilowe, mylone 
z mrówkojadami mrówniki, kolonię golców, najmniejsze antylopy świata czyli 
dikdiki oraz endemiczne ryby z jezior Wielkich Rowów Afrykańskich – Tanganiki 
i Malawi; 18-metrowy tunel umożliwiającego podziwianie płaszczek, żółwi, 
rekinów i ryb z Kanału Mozambickiego; można tu zobaczyć mylone z fokami 
kotiki afrykańskie, pingwiny przylądkowe, meduzy, mureny, skrzydlice z Wy-
brzeża Szkieletów oraz krokodyle, manaty i liczne gatunki ptaków z dżungli 
nad rzeką Kongo.
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Drugiego dnia udaliśmy się do przepięknej Pragi, miasta, które ze wzglę-
du na bogactwo atrakcji, należy do najchętniej odwiedzanych miast Europy. 
Zwiedzaliśmy tu m.in. Hradczany, czyli największy zespół zamkowy na 
świecie, wpisany nie tylko do księgi rekordów Guinnessa, ale także na listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Przeszliśmy 
przez dziedziniec hradczańskiego zamku - siedziby prezydenta Republiki 
Czech, w kierunku Katedry św. Wita, Wacława i Wojciecha, a następnie do-
tarliśmy do Pałacu i Ogrodu Waldsteina. Kolejnym punktem był Most Karola, 
najsłynniejszy most na rzece Wełtawie, łączący dzielnice Mala Strana ze 
Starym Miastem. Na Rynku Staromiejskim mieliśmy okazję zobaczyć Ra-
tusz Staromiejski, na którego południowej ścianie znajduje się zegar Orloj. 
Składa się on z trzech części: pierwsza – astronomiczna, ukazuje położenie 
ciał niebieskich, druga – kalendarzowa z tarczami, symbolizuje miesiące, 
trzecia – animacyjna, przedstawia ruchome figurki dwunastu apostołów. 
We wschodniej części Starego Miasta stoi gotycki kościół Marii Panny przed 
Tynem. Na Staromiejskim Rynku położony jest także późnobarokowy kościół 
Św. Mikołaja. Kończąc zwiedzanie Pragi przeszliśmy obok Bramy Prochowej 
i Miejskiego Domu Reprezentacyjnego.

Trzeci dzień naszej podróży to zdobywanie szczytów. Naszym celem były 
Góry Stołowe, fragment rozległego płaskowyżu. Na początek postanowiliśmy 
zdobyć Szczeliniec Wielki, najwyższy szczyt Gór Stołowych znajdujący się 

Na praskich Hradczanach
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na terenie Parku Narodowego, liczą-
cy 919 metrów n.p.m. Formy skalne 
na Szczelińcu przypominają różne 
postacie i kształty, stąd ich nazwy: 
„Słoń” czy „Kołyska”. Wewnątrz kory-
tarzy panuje specyficzny mikroklimat, 
a w niektórych miejscach leży śnieg. 
Kolejną atrakcją były Błędne Skały. Jest 
to labirynt szczelin i zaułków, niekie-
dy niezwykle wąskich, oddzielających 
bloki skalne kilkunastometrowej wyso-
kości. Po trudach górskiej wspinaczki 
dzień zakończyliśmy, relaksując się 
podczas spływu pontonowego Prze-
łomem Bardzkim. Ta 15-kilometrowa 
trasa na Nysie Kłodzkiej, trwająca ok. 
3 godzin dostarczyła wszystkim nieza-
pomnianych wrażeń.

Czwartego dnia wróciliśmy na stronę czeską. Do zwiedzania mieliśmy Ad-
rspach, unikalne Skalne Miasto. Są to malowniczo wyrzeźbione przez naturę 
skalne formy zbudowane z piaskowca płytowego. 100-metrowe ściany skalne 
sprawiają monumentalne wrażenie. Zobaczyliśmy tutaj skalny wodospad, 
piękne szmaragdowe jezioro starej piaskarni otoczone barwną roślinnością. 
Ciekawą atrakcją był przepływ wieloosobową tratwą po górnym jeziorku, gdzie 
czas wesołymi opowiastkami umilał czeski przewodnik. Zwiedzanie tego dnia 
zakończyliśmy wcześniej, ponieważ czekał nas międzyklasowy mecz, który 
oczywiście wygrali uczniowie klasy IIe oraz wieczorne pieczenie kiełbasek 
przy ognisku.

Ostatniego dnia w drodze powrotnej do Włocławka wstąpiliśmy ponownie 
do Wrocławia. Czas ten spędziliśmy w Centrum Wiedzy o Wodzie – Hydropolis. 
Jest to unikatowe centrum wiedzy, które łączy walory edukacyjne z nowoczesną 
formą wystawienniczą. Zastosowane tu technologie multimedialne, interaktywne 
instalacje, wierne repliki i modele, bogate w informacje ekrany dotykowe służą 
ukazaniu wody z różnych perspektyw. 

Po intensywnie spędzonych dniach uczniowie wracali do miejsca zakwate-
rowania w Domu Wczasowym Korund w Dusznikach Zdroju. Tam, jak również 
podczas całej wycieczki, mieli niepowtarzalną okazję do integracji. 

 

W Górach Stołowych
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Joanna Filińska

Wycieczka klasy 2a SP nad morze
5–6 czerwca 2017

Klasa 2a SP pod opieką pani Joanny Filińskiej, Magdaleny Budnickiej 
oraz naszej klasowej Babci Tereski uczestniczyła w dwudniowej wy-

cieczce nad morze. Wyprawę zaczęliśmy od zwiedzania akwarium w Gdyni, 
odkrywając tajemnice podwodnego świata wraz z ponad tysiącem okazów 
morskich i wodno-lądowych pochodzących z bliskich i dalekich wód. Tuż nie-
daleko na nabrzeżu mogliśmy zobaczyć „Dar Pomorza”, a także inne statki, 
które imponowały swoją wielkością i zdobieniem. Mieliśmy okazję brać udział 
w zajęciach ruchowych w Jamp-City. Dzieci były zachwycone, trampoliny 
przyniosły im wiele radości i relaks. Po zakwaterowaniu w Gdańsku dzieci 
samodzielnie przygotowały kolację, co również stanowiło atrakcję. Nie mo-
gło zabraknąć dyskoteki, dzieci starannie się przygotowały i poprzez zabawę 
wspólnie integrowały. Drugi dzień spędziliśmy w Sopocie, spacerowaliśmy po 
plaży i deptaku, podziwialiśmy piękne widoki, jedliśmy pyszne lody. Resztę dnia 
wypełniło zwiedzanie Gdańska oraz ZOO w Oliwie – jednego z największych 
ogrodów zoologicznych w Polsce.

Uczniowie i nauczyciele, pomimo zmęczenia drogą, byli zadowoleni i szczę-
śliwi, a wycieczka dostarczyła dzieciom wielu niezapomnianych wrażeń.
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Aneta Pawłowska
Sara Jabłońska, kl. IIIc

Na bałkańskim szlaku
Wyprawa długoszaków do Chorwacji, Słowenii i Medjugorie

2–9 czerwca 2017

W dniach od 2 do 9 czerwca uczniowie klas IIIa, IIIc, IIIe oraz Id 
gimnazjum uczestniczyli w wycieczce nad Morze Adriatyckie, któ-

rej głównym punktem był pobyt w Chorwacji. Organizatorem i kierownikiem 
wycieczki była p. Aneta Pawłowska, opiekunami młodzieży byli wychowawcy 
klas: p. Anna Baranowska, p. Agnieszka Sołtysiak oraz p. Krzysztof Łodygowski. 
Drugiego czerwca wyjechaliśmy z Włocławka. W nocy pokonaliśmy drogę wio-
dącą przez Czechy i Austrię, docierając do Słowenii. Tam zwiedziliśmy Lublanę, 
która zachwyciła nas swą architekturą – katedra św. Mikołaja, Ratusz oraz mosty: 
Smoczy i Potrójny. Do dyspozycji mieliśmy też czas wolny, w którym mogliśmy 
pospacerować, zjeść coś lub zakupić piękne, wyszywane rękodzieła. Potem uda-
liśmy się do Jaskini Postojnej, której widoki zapierały dech w piersiach. Pierwszy 
odcinek trasy pokonaliśmy kolejką, dalej pieszo. Ciekawą atrakcją było tam rów-
nież zobaczenie pewnego płaza – odmieńca jaskiniowego, zwanego ludzką rybką. 

Później przejechaliśmy do hotelu w Chorwacji, gdzie udaliśmy się na wieczor-
ny spacer po okolicy. Następnego dnia w Splicie spotkaliśmy się z Panią Agatą 
– naszą przewodniczką. Dzięki niej nauczyliśmy się kilku chorwackich słówek, 
a także zapamiętaliśmy wiele ciekawych informacji, m.in. o Pałacu Dioklecjana. 
Był to cesarz Imperium Rzymskiego, który jako pierwszy człowiek w historii prze-
szedł na emeryturę i z tego powodu postanowił zbudować sobie rezydencję nad 
samym Morzem Adriatyckim. Najlepiej zachowały się jej piwnice, ale dlatego, że 
miały one taki sam układ jak pierwsze piętro, możemy sobie dziś wyobrazić, jak 
dawniej wyglądała ta budowla. Kolejny dzień spędziliśmy na plaży. Mogliśmy 
się wykąpać, poopalać, a także zagrać w różne gry, m.in. w „ziemniaka”. Póź-
niej korzystaliśmy z basenu. We wtorek pojechaliśmy do Bośni i Hercegowiny. 
Weszliśmy tam na Górę Objawień w Medjugorje, gdzie chwilę pomodliliśmy się, 
a potem mieliśmy czas wolny. Następnie udaliśmy się nad Wodospady Kravica. 
W środę zwiedzaliśmy Dubrownik. Jest to piękne miasto, otoczone słynnymi 
murami obronnymi. Ciekawym zabytkiem jest tam fontanna, której legenda 
głosi, że jeśli ktoś napije się wody ze wszystkich kraników, to znajdzie prawdziwą 
miłość. W Dubrowniku osoby chętne mogły wejść także na mury. Spróbowaliśmy 
też pysznych lodów i zobaczyliśmy sztuczki wykonywane przy ich nakładaniu. 
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W czwartek odwiedziliśmy Park Narodowy Jeziora Plitwickie, którego największą 
atrakcją są jeziora połączone wodospadami. Wieczorem odbyło się pożegnanie. 
W ramach podziękowania odczytaliśmy wierszyk dla panów kierowców, bez 
których nie moglibyśmy zobaczyć tych wszystkich miejsc, a także zaśpiewaliśmy 
piosenkę dla organizatora – p. Janusza Gajewskiego, która wywołała łzy w oczach. 
Czy ich powodem był śmiech, wzruszenie, a może smutek rozstania...?

Każdy z nas przywiózł ze sobą wiele wspomnień, wróciliśmy pełni emocji 
oraz przeżyć, których z pewnością nie zapomnimy do końca życia. Cieszymy 
się wszyscy z tego niezwykłego czasu. Już planujemy kolejne wyprawy. Z taką 
grupą naprawdę warto! Uczestnikom wycieczki za niesamowicie pozytywną 
energię, zdyscyplinowanie i wyśmienite humory dziękuję w imieniu wszystkich 
opiekunów. Wychowawcom dziękuję za profesjonalną opiekę nad naszą mło-
dzieżą. Szczególne słowa wdzięczności składamy p. Januszowi Gajewskiemu 
za podjęcie się organizacji tej niezwykłej wyprawy.

 

Marta Pankiewicz, Agata Nawrocka, Jakub Kostrzewski 

Ku upragnionej przygodzie!
12–13 czerwca 2017

W dniach 12–13 czerwca br. klasy Ib, Ie oraz IIId gimnazjum wraz 
z wychowawcami udały się na zasłużoną i wyczekiwaną po cało-

rocznych trudach wycieczkę na trasie Zator – Kraków – Ojców. Grafik był dosyć 
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napięty, ale wszyscy podołali kondycyjnie temu wpisującemu się w wakacyjny 
już klimat zadaniu.

Wyprawę rozpoczęliśmy o godz. 5.15, wyruszając sprzed gmachu naszej 
szkoły. Pierwszym punktem na mapie przygód był największy w Polsce rodzinny 
park rozrywki „Energylandia” położony w miejscowości Zator. Miejsce to okazało 
się rajem dla miłośników doznań ekstremalnych. Przebogaty wachlarz atrakcji 
obejmował rozwijające zawrotne prędkości rollercoastery, wirujące karuzele, 
nieprzewidywalne autozderzaki oraz strefę wodną z bitwą morską. Dla nieco 
spokojniej usposobionych uczestników dostępne były ekspozycje ukazujące 
bogactwo starożytnych cywilizacji Rzymian, Egipcjan czy Azteków. Moc wrażeń 
dostarczał też seans w technologii 7D, gdzie można było np. zasmakować iście 
realnej ucieczki przed rekinem w odmęty przebogatego w różnorakie formy 
życia oceanu.

Po zakosztowaniu najciekawszych atrakcji „Energylandii” udaliśmy się 
do Krakowa, gdzie po szybkim kwaterunku rozpoczęliśmy zwiedzanie jakże 
klimatycznej dzielnicy Kazimierz. Naszym oczom ukazało się bogactwo kul-
tury żydowskiej w formie architektury synagog, opowieści o wielokulturowej 
spuściźnie tamtych czasów, przybliżeniu sylwetek zasłużonych dla Krakowa 
postaci lekarzy, adwokatów czy działaczy społecznych związanych z gminą 
żydowską. Wszystko to przebiegało w rytmie pobrzmiewającej w tle muzyki 
etnicznej, która pomogła nam bardziej wczuć się w atmosferę miejsca, gdzie 
nagrywano m.in. sceny do oscarowej produkcji „Lista Schindlera”. U kresu dnia 
przyszedł czas na posiłek, integrację oraz regenerujący sen.
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Drugiego dnia ruszyliśmy na Wawel, aby podziwiać wnętrza tamtejszej 
katedry. Była to wielka lekcja historii, podczas której mogliśmy obejrzeć sar-
kofagi królów i dowódców (m.in. Władysława Jagiełły, Jana III Sobieskiego, 
Tadeusza Kościuszki), wybitnych reprezentantów polskiej kultury (Juliusza 
Słowackiego i Adama Mickiewicza), a także dotknąć serca Dzwonu Zygmunta. 
Kolejnym punktem był kościół Mariacki, obok którego mogliśmy wysłuchać 
hejnału oraz później zbadać kryjące się w jego wnętrzu skarby związane ze 
sztuką sakralną. W trakcie naszej wizyty nie mogło zabraknąć dwóch punktów 
obowiązkowych dla każdego długoszaka – wizyty pod oknem papieskim przy 
ul. Franciszkańskiej, gdzie tyle razy wlewał radość w serca Polaków Ojciec 
Święty Jan Paweł II, oraz symbolicznego zdjęcia przed domem, którego gospo-
darzem był swego czasu sam... Jan Długosz! Nie zapomnieliśmy o krakowskiej 
Alma Mater – Uniwersytecie Jagiellońskim. Wizyta na dziedzińcu historycznej 
siedziby tej uczelni skłoniła niektórych uczestników naszej wyprawy do wstęp-
nych planów studenckich. Po dwugodzinnym poszukiwaniach pamiątek oraz 
kosztowaniu specjałów serwowanych przez krakowskich piekarzy, przyszedł 
czas na drogę powrotną, w trakcie której odwiedziliśmy Ojców. W tutejszym 
Parku Narodowym odbyliśmy ścieżkę edukacyjną, docierając do Bramy Krakow-
skiej. Zapoznając się z hodowlą tutejszego pstrąga potokowego, podziwiając 
wapienne ostańce oraz odwiedzając „źródełko miłości”, zakosztowaliśmy nieco 
piękna przyrodniczego Polski.

Wyprawa zakończyła się w późnych godzinach nocnych szczęśliwym po-
wrotem na ul. Łęgską. Mamy nadzieję, że uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę 
dotyczącą bogactwa kulturowo-przyrodniczego naszej Ojczyzny, a także wy-
ciągnęli kilka cennych lekcji dotyczących zasad porządkowo-organizacyjnych 
podczas wycieczki.

 

Wiktoria Kijewska, Oliwia Kuźniewicz, kl. Ia

Nadmorska wyprawa klasy Ia
15–18 czerwca 2017

Dzień pierwszy
Od rana 15 czerwca czekała nas długa, lecz bardzo wesoła podróż po-

ciągiem. Naszą przygodę rozpoczęliśmy w Sopocie. Po krótkim wypoczynku 
w naszych domkach zaczęliśmy zwiedzanie tego urokliwego miasta pełnego 
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turystów. Udaliśmy się na plażę, gdzie chwilę mogliśmy odpocząć. Brzegiem 
morza z Kamiennego Potoku udaliśmy się na słynne sopockie molo, gdzie oprócz 
spaceru postanowiliśmy zatańczyć „belgijkę”. Ludzie się uśmiechali, nagrywali, 
a niektórzy nawet do nas dołączyli. W drodze powrotnej znaleźliśmy gołębia 
ze złamanym skrzydłem. Nie mógł on latać. Nieustraszona Alicja wzięła go 
na ręce i dzielnie zanieśliśmy biedaczka do schroniska. Tam się zajęli naszym 
gołębiem. Po tych wrażeniach, kilkukilometrowym spacerze, wszyscy byliśmy 
zmęczeni i udaliśmy się do domków.

Dzień drugi
Z samego rana pojechaliśmy do Gdańska. Zaczęliśmy od spaceru po Sta-

rówce, gdzie na Drodze Królewskiej podziwialiśmy urokliwie kamieniczki, dwór 
Artusa, ratusz i pomnik Neptuna. Czekaliśmy cierpliwie, żeby ujrzeć „Panienkę 
z okienka”. Przy nabrzeżu nad Motławą oglądaliśmy bramy prowadzące niegdyś 
do miasta, wśród których najbardziej rozpoznawalną jest Żuraw – drewniany 
średniowieczny dźwig portowy, dziś symbol Gdańska. Weszliśmy również do 
pięknej bazyliki Mariackiej, w której podziwialiśmy wspaniałe zabytki sztuki 
sakralnej, między innymi obrazy znane z podręczników i omawiane na lekcjach 
języka polskiego. Bardzo podobała się nam wizyta w Europejskim Centrum 
Solidarności, które mieści się obok Stoczni Gdańskiej. Zwiedzanie tego mu-
zeum pozwoliło z zaciekawieniem poznać fragment najnowszej historii Polski. 
Potem zajrzeliśmy jeszcze do kościoła św. Brygidy, gdzie znajduje się piękny 
bursztynowy ołtarz. Nasz dzień zakończyliśmy podziwianiem zachodu słońca 
i zabawami na plaży, na co zdecydowała się mniej zmęczona całodniowym 
zwiedzaniem większa część grupy.

Przed fontanną Neptuna Nabrzeże nad Motławą przed słynnym Żurawiem
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Dzień trzeci
W sobotę zwiedziliśmy ostatnie już miasto Trójmiasta – Gdynię. Na słynnym 

Skwerze Kościuszki wybraliśmy się do Akwarium Gdyńskiego, w którym mieli-
śmy możliwość poznania życia w wodzie. Widzieliśmy wiele gatunków ryb oraz 
innych zwierząt morskich i oceanicznych, podziwialiśmy szczególnie piękne rafy 
koralowe, zachwyceni różnorodnością i różnobarwnością podwodnego świata. 
Nieopodal oceanarium można zwiedzać okręty: „Dar Pomorza” i „Błyskawicę”. 
Mieliśmy okazję wejść na pokład statku wojennego „Błyskawica”, na którym mieści 
się jeden z działów Muzeum Marynarki Wojennej poświęcony walkom polskich 
marynarzy na morzu podczas II wojny światowej. Zanim wróciliśmy do Sopotu, 
spacerowaliśmy po okolicy, podziwiając uroki nabrzeża Gdyni, zapatrując się 
w krajobraz wybrzeża klifowego widocznego z portu. Po powrocie, pod wieczór, 
wszyscy wybraliśmy się do niedaleko położonego od naszych domków parku 
wodnego. Wyczerpaliśmy tam wszystkie możliwe sposoby na świetne spędzanie 
czasu, ostatecznie wracając i wspominając, jak bardzo ten dzień był udany.

Dzień czwarty
Ostatni dzień rozpoczęliśmy od Mszy Świętej w urokliwym kościele pw. Du-

cha Świętego. Po zakończeniu pakowania, uprzątnięciu domków, kilka godzin 
pozostałych do odjazdu pociągu spędziliśmy na plaży, gdzie korzystaliśmy 
z pięknej, iście wakacyjnej pogody. Pomimo świadomości, że nasza wycieczka 
dobiega końca, wszyscy byli w świetnych humorach. Wsiedliśmy więc do po-
ciągu powrotnego do Włocławka i szczęśliwie dotarliśmy do domów. Naszymi 
opiekunami podczas wyprawy byli: wychowawczyni p. Lidia Wiśniewska i nasz 
ulubiony nauczyciel chemii p. Konrad Trokowski. 

W Gdyni przed ORP „Błyskawica” Na plaży w Sopocie
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CZAS PODSUMOWAŃ
ks. Marcin Lewandowski

Msza Święta w kościele św. Witalisa 
na zakończenie roku szkolnego maturzystów

27 kwietnia 2017

Słowa znanej nam piosenki Krzysztofa Krawczyka „Upływa szybko ży-
cie” uświadamiają wszystkim nieunikniony i niczym niepowstrzymany 

bieg czasu! Po kilku latach spędzonych w murach Długosza nadeszła chwila 
rozstania dla naszych maturzystów.

Pożegnanie rozpoczęło się od uroczystej Mszy Świętej 27 kwietnia o godzinie 
9.00 w kościele pod wezwaniem Świętego Witalisa w Wyższym Seminarium 
Duchownym we Włocławku. Liturgii przewodniczył JE ks. bp Wiesław Alojzy 
Mering, a homilię wygłosił ksiądz kapelan Janusz Bartczak.

Wśród zgromadzonych uczniów, wychowawców i pracowników szkoły pojawili 
się również rodzice. Wielu spośród naszych absolwentów godnie reprezentowało 
ZSK im. ks. J. Długosza w różnych konkursach , olimpiadach i zawodach. Wyrazem 
uznania i podziękowania za ich pracę były słowa Księdza Dyrektora. Natomiast 
najlepsi uczniowie otrzymali medale i nagrody w następujących kategoriach:
 Za najwyższy wynik w nauce: Jeremi Lewandowski z kl. IIIA
 Za zaangażowanie w misję szkoły katolickiej: Paulina Słowińska z kl. IIIA 

i Maria Piątkowska z kl. IIIB
 Za najwyższą frekwencję w całym cyklu edukacyjnym: Mateusz Wojcie-

chowski z kl. IIIA

Medal za zaangażowanie w misję ewangelizacyjną 
otrzymała Paulina Słowińska, uczennica klasy IIIA

Medal za najwyższy wynik w nauce otrzymał Jeremi 
Lewandowski, uczeń klasy IIIA
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Maturzyści nie zapomnieli o słowach podziękowań skierowanych do Księdza 
Biskupa, Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i wszystkich Pracowników szkoły. 
Niezwykle wzruszającym momentem uroczystości była chwila, gdy młodzież, 
zwróciła się do Księdza Dyrektora oraz do Księdza Biskupa słowami: „Szkoła 
jest jak okręt płynący po wzburzonych falach rzeczywistości. A każdy okręt, aby 
bezpiecznie mógł dopłynąć do portu, potrzebuje mądrego i dobrego kapitana.

Księże Dyrektorze! Ta szkoła ma szczęście, że za jej sterami stanął właśnie 
Ksiądz Dyrektor! Dzięki determinacji, a przede wszystkim oddaniu i sercu 
„Długosz” od siedemnastu lat spokojnie omija rafy trudności i nie rozbija się 
o skały niepowodzeń. Dziś, żegnając się z Księdzem Dyrektorem i całym Gro-
nem Pedagogicznym, życzymy jeszcze wielu lat żeglugi, u kresu której czeka 
spokojny i bezpieczny port spełnionych marzeń.

Bezpieczne dotarcie do portu możliwe jest dzięki światłu latarni, która 
wskazuje kapitanowi odpowiedni kierunek. W ostatnich latach dla naszej 
szkoły i dla nas samych stał się nią niewątpliwie Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy 
Mering. To Twoje, Drogi Ojcze, mądre decyzje, podejmowane już od 14 lat dla 
diecezji włocławskiej, przyczyniły się, do rozkwitu naszej szkoły. Dziękujemy za 
słowa, zarówno te wypowiedziane na forum publicznym, jak i te skierowane 
bezpośrednio do nas, długoszaków...”.

* * *

ks. Janusz Bartczak 

„Idźcie i głoście, że Jezus jest dawcą życia...”
Homilia wygłoszona na zakończenie roku szkolnego maturzystów

Ekscelencjo, Pasterzu i Ojcze Kościoła Włocławskiego, Czcigodni Bracia 
w kapłaństwie, Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie! 

Medal za zaangażowanie w misję ewangelizacyjną 
otrzymała Maria Piątkowska, uczennica klasy IIIB

Medal za najwyższą frekwencję otrzymał Mateusz 
Wojciechowski, uczeń klasy IIIA
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Za kilka dni będą miały miejsce bardzo ważne wydarzenia w życiu naj-
liczniej tutaj zgromadzonej grupy, jednocześnie najmłodszej – cieszcie się tym 
przywilejem! Kończycie nie tylko kolejny etap edukacji, ale bardzo wyjątkowy, 
bo jak powiedział Ksiądz Prałat, Wasz Dyrektor: „Jest to brama do Waszych 
marzeń, do dalszej kariery naukowej, zawodowej, życiowej”. Tak, to jest wejście 
w środowisko nowych ludzi, w świat podejmowania decyzji o założeniu rodziny, 
o wybraniu drogi życiowej, przekroczeniu bramy seminaryjnej czy zakonnej. 
Na pewno jest to czas wystawiania na próbę Waszej dojrzałości. Z tym słowem 
– dojrzałość – spotykaliście się przez ostatnie lata Waszego życia, począwszy 
od bierzmowania nazywanego sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. 
Najbliższe tygodnie to czas składania egzaminów, które zostaną zwieńczone 
świadectwem Waszej dojrzałości, ale edukacyjnej. Tak naprawdę dojrzałość nie 
jest jednorazowym wydarzeniem, ale będzie kształtowana przez długi czas, 
a nawet przez całe życie. 

Obecne lata to także czas zdobywania dokumentów innych niż szkolne. Pew-
nie wszyscy już posiadacie dowody osobiste, zdajecie egzaminy na prawo jazdy. 
To są bardzo ważne momenty w życiu, ale nie najważniejsze. Jeden z zespołów 
(myślę, że znany także niektórym z Was) tak śpiewa: „Mamy NIP, mamy REGON, 
mamy PESEL i co z tego? Mamy coś więcej, znaczymy coś więcej”. Czym jest 
to „coś więcej”? Myślę, że po latach formacji w szkole, gdzie najważniejszym 
nauczycielem jest Jezus Chrystus, nikt nie ma wątpliwości. Bo właśnie taką 
jest szkoła Długosza. Szkoła o nieprzeciętnym profilu, formacji. Szkoła, która 
cieszy się i dobrym gronem pedagogicznym, i wyjątkowymi uczniami. I z takiej 
właśnie szkoły wychodzicie, by rozproszyć się po różnych miastach, ośrodkach 
akademickich i jednocześnie wejść w świat neopogan, w ogromnej większości 
ochrzczonych, ale neopogan. I pewnie nieraz będziecie, Kochani Młodzi Przy-
jaciele, wystawieni na taką próbę, jakiej został poddany bohater dzisiejszego 
pierwszego czytania – św. Piotr. On też był przedstawicielem bardzo wąskiej 
grupy ludzi. Apostołów było kilkunastu, uczniów kilkudziesięciu, później kil-
kuset. Ale to była wciąż kropla w morzu ówczesnego żydowsko-pogańskiego 
świata. Podobnie jak ilość szkół katolickich w porównaniu z pozostałymi. Nie 
uważam, że uczniowie innych szkół są mniej wierzący od Was; mam na myśli 
atmosferę w szkole sprzyjającą ożywianiu miłości do Boga i pobożności: ka-
plica, wspólna modlitwa, najważniejsze wydarzenia scalone z Eucharystią. To 
wszystko przez lata Wam pomagało, ale nie wyręczy Was. Zobaczycie bowiem, 
zderzając się ze światem, że wiele wartości wyniesionych z domu rodzinnego, 
ze szkoły, z kościoła... bardzo szybko wobec prób topnieje; łatwo się z nich 
wycofać. Dlatego potrzeba nam św. Piotra, potrzeba nam jego postawy: „Trzeba 
bardziej słuchać Boga niż ludzi”. I nie są to, Kochani, słowa teoretyczne; bo 
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jeżeli sobie przypomnimy życiorys Piotra, to zobaczymy, że człowiek ten miał 
wiele dylematów związanych z wiarą. Przechodził przez wielkie uniesienia: 
pierwszy wyznawał wiarę w Chrystusa; obiecywał, że choćby wszyscy Go zo-
stawili, to nie on. Ale też wiemy, że nad ranem trzykrotnie się zaparł Mistrza. 
Piotr też miał swoje zwątpienia, swoje słabości, swój „wsteczny bieg”, ale 
mimo wszystko wiedział, że warto iść za Jezusem, bo nikt mu nie da tej siły, 
nadziei, wiary, co właśnie Chrystus. I umocniony Jego zmartwychwstaniem 
mógł odważnie powiedzieć wobec zgromadzonych wokół niego ludzi: „Trzeba 
bardziej słuchać Boga”. Myślę, że Piotr jest gdzieś obecny w każdym z nas. Mamy 
przecież swoje wzloty i upadki na drodze wiary, ale jeżeli szukamy Chrystusa 
i siły tkwiącej w Jego zmartwychwstaniu, to bardzo szybko odkryjemy, że nie 
ma lepszej drogi w życiu niż właśnie z Jezusem. I to jest część odpowiedzi na 
to, co powiedziałem, cytując Luxtorpedę: „Mamy NIP, mamy REGON, mamy 
PESEL (i wiele dokumentów), i co z tego?” Mamy coś więcej: mamy przyjaźń 
z Chrystusem i obiecane przez Niego życie wieczne, o którym powiedział dziś 
św. Jan w końcówce swojej Ewangelii. „Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. 
Kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia”. 

Dostaniecie niebawem świadectwo egzaminu dojrzałości, ale w tym sensie 
życiowym, praktycznym i duchowym tak naprawdę będziecie zdawać egza-
min, dając świadectwo Waszej dojrzałości. Zapewne nie raz będziecie brali 
udział w różnych rozmowach, dyskusjach na temat moralności, duchowości, 
Kościoła, Chrystusa, księży... I pewnie często w sercu będziecie chcieli stanąć 
w obronie, dać świadectwo, ale właśnie ten lęk, który często nam towarzyszy, 
będzie kazał się powstrzymać. Tylko czy warto? A może ktoś obok mnie myśli 
podobnie, tylko brakuje mu odwagi, mojej odwagi i czeka, aż ktoś zacznie 
pierwszy? Wiele razy byłem świadkiem podobnych sytuacji. I nagle okazywało 
się, że ludzi dobrej woli jest więcej i właśnie dzięki nim nasz świat – pomimo 
ogromu zła – idzie jakoś w dobrą stronę. 

Chciałbym się z Wami, Kochani, podzielić pewnym świadectwem, opowieścią, 
której wysłuchałem, będąc jeszcze na studiach we Włoszech. Jak wielu studentów, 
miałem okazję podczas przerw świątecznych i wakacyjnych pomagać w różnych 
parafiach, aby poznawać tamtejsze duszpasterstwo, szlifować język włoski. Które-
goś roku taką posługę pełniłem w małej, górskiej wiosce Gerola Alta w Lombardii. 
Piękna, maleńka mieścina, gdzie w ciągu zaledwie dwóch dni można było poznać 
wszystkich mieszkańców. Bez trudu można było dostrzec wśród Włochów, którzy 
codziennie przychodzili na wieczorną Mszę Świętą, wyróżniającą się osobę. Była 
to około czterdziestoletnia Afrykanka. Przychodziła zawsze z trojgiem swoich 
dzieci. Któregoś dnia zatrzymała mnie po Mszy Świętej, mówiąc: „Padre, wiem, 
że jesteś Polakiem, chciałam opowiedzieć Ci pewną historię, która mi się przy-
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darzyła w ubiegłym roku. Otóż jechałam pociągiem z Mediolanu do Rzymu, 
w przedziale obok mnie siedziała dziewczyna, zapatrzona w okno, smutna, 
popłakująca co chwilę. Zmartwiło mnie to, więc zapytałam: „Co się dzieje? Jak 
mogę Ci pomóc?” Na początku nie chciała odpowiedzieć, ale po jakimś czasie, 
ponieważ byłam uparta – jestem nie tylko matką, ale i pielęgniarką – otworzyła 
się i mówi, że jest na kursie językowym w Mediolanie, kilka dni temu odkryła, że 
jest w stanie błogosławionym, spodziewa się dziecka. Więc z radością zadzwoniła 
do ojca tego dziecka, aby się pochwalić. Jednak on kategorycznie przedstawił 
swoje stanowisko, że albo wróci bez dziecka, albo niech do niego nie wraca wcale. 
A ponieważ bardzo go kocha i chce do niego wrócić, poradziła się koleżanek, od 
których otrzymała kilka „złotych rad” i adresów w Rzymie. Właśnie jest w drodze 
do jednej z tamtejszych klinik, nie chce bowiem, by kojarzyło jej się to z Me-
diolanem, w którym chodzi do szkoły językowej. Afrykanka po wysłuchaniu tej 
historii i mówi: „Słuchaj, ale jeżeli ty go kochasz, a on ciebie najwidoczniej nie, 
bo nie chce twojego, waszego dziecka, to wcale nie musisz za niego wychodzić. 
Życie dziecka jest ważniejsze”. „Ale my już jesteśmy małżeństwem..”. Afrykanka 
przetarła oczy ze zdumieniem: „Jak to, to jesteście małżeństwem, wzięliście ślub 
i takie jest jego stanowisko wobec potomstwa?” „No tak, bo jeszcze chcemy się 
pobawić, pozwiedzać, pojeździć, bez problemów, bez dzieci”. I wtedy Afrykanka 
zaczęła opowiadać swoją historię, jak poznała swojego męża inżyniera, który 
z Włoch przyjechał do Ugandy, aby wybudować szkołę. Tam się w sobie zakochali, 
podjęli decyzję, że będą mieszkać we Włoszech, bo tak będzie dzieciom łatwiej 
zdobyć wykształcenie, pracę. Niestety, pierwsze lata po przyjeździe do Włoch, 
do tej małej mieściny były straszne. Nie spodziewała się, że w środku Europy 
(i to nie w Polsce!) ktoś może być tak zamknięty na inną kulturę, na inny kolor 
skóry. Nawet najbliższa rodzina jej męża nie akceptowała jej ani jej pierwszego 
i drugiego dziecka. Dopiero przy trzecim przekonali się, że to małżeństwo raczej 
przetrwa... Szukała więc pomocy m.in. w grupach modlitewnych, gdzie mogła 
liczyć na wsparcie ludzi podobnie myślących. A na marginesie – to także dla Was 
zachęta, abyście włączali się w duszpasterstwa akademickie, abyście szukali, w tym 
pędzącym świecie, szukając dobrego wykształcenia, kariery, żebyście zatrzymali się 
w miejscach, gdzie można pooddychać Bogiem, porozmawiać z ludźmi podobnie 
myślącymi, umocnić swoją wiarę. Zachęcam. W każdym mieście akademickim 
są takie ośrodki. Ale wróćmy do naszego pociągu relacji Mediolan – Rzym. 
Afrykanka podzieliła się świadectwem, że w tych trudnych pierwszych latach 
bardzo dużo modliła się do św. Jana Pawła II, którego w Afryce bardzo kochają 
i szanują. I to był też jeden z argumentów tej rozmowy w pociągu: „Przecież ty 
jesteś z ojczyzny Jana Pawła II, jak ty możesz podnosić rękę na nienarodzone 
dziecko? Przecież Papież o tym tyle mówił. To my go słuchamy, czytamy, mam 
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jego obrazek w portfelu obok zdjęć męża i dzieci, a ty jesteś z Polski i chcecie 
z mężem pozbyć się dziecka?” (Może warto o tym przypomnieć właśnie dziś, 
kiedy przeżywamy trzecią już rocznicę kanonizacji św. Jana Pawła II.) Jednym 
z ostatnich argumentów Afrykanki był ten, aby po wyjściu z pociągu na dworcu 
Termini weszła do pierwszego lepszego kościoła i zawierzyła duszę tego dziecka 
Bogu. „Na ciało możesz podnieść rękę, ale duszy nie zniszczysz”. I tak się rozstały. 
Po roku Afrykanka otrzymuje telefon i słyszy głos znajomej Polki: „Zrobiłam tak, 
jak mi sugerowałaś. Poszłam do kościoła, przemyślałam wszystko, wyryczałam się 
przed ołtarzem, potem wróciłam do Polski, mieszkałam kilka miesięcy z mamą, 
mój mąż wszystko zrozumiał, zamieszkaliśmy znowu razem. Urodziłam i bardzo 
chcę, abyś została chrzestną, bo to tobie zawdzięczam taką decyzję. Ale możesz 
sobie wybrać, bo... urodziłam bliźnięta”. 

Kochani, kiedy tak siedzieliśmy przed kościołem w Geroli i opowieść dobrnę-
ła do tego momentu, oboje mieliśmy na twarzach wielki uśmiech i wielkie łzy. 
I wiem, że ta historia jest prawdziwa, bo później było jeszcze kilka wydarzeń, które 
to potwierdziły. Zobaczcie, jak niewiele zależy od zwykłej rozmowy w pociągu. 
Od zapytania: Dlaczego płaczesz? Dlaczego jest ci źle? To jest codzienność, czy 
codzienna odpowiedź na wezwanie tego roku: „Idźcie i głoście!”. 

Cokolwiek robić będziecie, gdziekolwiek będziecie – głoście, że Jezus jest 
dawcą życia, doczesnego i wiecznego! Gdziekolwiek pójdziecie pamiętajcie, 
że Duch Święty, którego otrzymaliście inwestując w Waszą dojrzałość, już 
nigdy Was nie opuści. Nawet jeżeli wszyscy już wyrośliśmy z tamtych ubrań 
z bierzmowania, to nasze ciało zawsze będzie Jego świątynią. On nigdy nas 
nie opuści, a my nigdy nie będziemy tak słabi, czy tak dalecy, aby nie mógł 
nas dosięgnąć, dotknąć i wypełnić. „Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa 
Boże, a bez miary udziela mu Ducha”. To też dzisiejszy św. Jan. Wypełnieni 
więc tym Bożym Duchem, z głową wypełnioną wiedzą, sercami pełnymi wiary, 
nadziei i miłości oraz marzeń, idźcie budować lepszy świat. Amen.

* * *

bp Wiesław Alojzy Mering

„Bądźcie wierni ideałom”
Słowo wygłoszone do maturzystów przed udzieleniem błogosławieństwa

Księże Prałacie Dyrektorze, Szanowni Państwo Profesorowie, Rodzice na-
szych absolwentów, Drodzy Dziewczęta i Chłopcy!

To już ostatni raz, gdy mogę do Was powiedzieć „dziewczęta i chłopcy”; 
następnym razem trzeba będzie już mówić „drodzy państwo”. Czas mija na-
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prawdę szybko; wydaje się, że dopiero zaczynaliśmy, a już jesteśmy u kresu 
– edukacyjny cel został osiągnięty. Co powinienem Wam powiedzieć w dniu, 
w którym modlimy się o Boże błogosławieństwo na maturze dla Was, o mądrość 
w Waszym życiu, o dzielne przejście przez kolejny etap Waszego życia, który 
już jest w zasięgu ręki, oddzielony tylko okresem wakacyjnym? Zawsze myślę, 
że najpiękniejsze odpowiedzi daje sam Pan Bóg: tolle lege („weź i czytaj”). Dzi-
siaj słyszeliśmy reakcję Żydów na powstające chrześcijaństwo, na pierwszych 
uczniów Jezusa. To była jedna z pierwszych konfrontacji rodzącego się Kościoła. 
To był trzydziesty trzeci, trzydziesty czwarty rok po narodzeniu Chrystusa. Żydzi 
przerazili się, bo byli przekonani, że sprawę Jezusa załatwili raz na zawsze, że 
wreszcie odetchną, że wreszcie będzie spokój. Ale jak się okazuje, nigdy nie ma 
spokoju po złych czynach. Ten Jezus, który ich zdaniem umarł i został złożony 
w grobie, On jest teraz obecny w swoim Kościele. I ten Kościół ma „czelność”, 
odwagę wobec nich, najwyższych kapłanów, którzy w Jerozolimie odgrywali 
olbrzymią rolę – bo czy taką odgrywali w całym swoim kraju, trochę bym wątpił, 
ale w Jerozolimie z pewnością tak – głosić naukę Jezusa, o którym sądzili, że 
On umarł! Ale uczniowie Jezusa także dziś mają odważnie mówić wszystkim 
zajętym doczesną wygodą, urządzaniem sobie życia: pamiętajcie, „bardziej należy 
słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5, 29). Uważam, że to jest cudowny przekaz dla 
Was, stojących u progu decyzji związanych z rozstaniem ze szkołą, z wyjściem 
spod „opiekuńczych skrzydeł” Księdza Prałata Dyrektora, Państwa Profesorów, 
Rodziców. Oni wszyscy pragnęli tylko jednego: żebyście się uczyli, żebyście 
dobrze wykorzystali czas. Mobilizowali Was, stawiali wymagania, bo szkoła, 
która nie stawia wymagań, jest szkołą demoralizacji. Ja widziałem takie szkoły 
we Francji w latach siedemdziesiątych i z bólem, wstydem patrzę, jak niektóre 
szkoły w Polsce do tamtego stylu zupełnie się upodabniają. Przyznam, że tego 
nie rozumiem; ale jestem już stary, mogę nie rozumieć nauczyciela, który buntuje 
się, strajkuje. Czego on chce nauczyć swojego wychowanka? Ja do dzisiejszego 
dnia jestem wdzięczny nauczycielom. Zawsze mówię o nich z szacunkiem. Za-
wsze podziwiam ich moralną odwagę. Żyłem w nieporównanie trudniejszych 
czasach. Bogu dzięki, że Wy już nie musicie takich czasów doświadczać! Ale 
wtedy jedno nieostrożne zdanie powodowało olbrzymie konsekwencje. Tak to 
naprawdę było. Teraz jesteście, w pewnym sensie, w warunkach komfortowych. 

Cieszę się, że tylu z Was uzyskuje jeszcze te ostatnie nagrody szkolne, słowa 
uznania. To jest nie tylko zaszczyt: to jest zobowiązanie. Kiedy w 1983 r. Jan 
Paweł II przyjechał do Polski – nam się wydaje, że wszyscy to wiedzą, ale ro-
sną całe pokolenia młodych ludzi, dla których on już jest tylko wspomnieniem 
– stanął na miejscu, gdzie rozpoczęła się II wojna światowa: w Gdańsku, na 
Westerplatte. Od mojej mamy pamiętam, że w Żukowie, miejscowości, w której 
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mieszkałem, 1 września 1939 r. o godz. 5.45, słyszano ten wybuch, te właśnie 
wystrzały z pancernika Schleswig-Holstein. Dlatego ja zawsze mówię o sobie: 
owszem, urodziłem się po wojnie, w grudniu 1945 roku, ale ta wojna we mnie 
została, przez doświadczenia rodziców, wujów, ciotek. Kiedy ludzie w tamtym 
czasie spotykali się w domu, często mówili o wojnie, o jej strasznych, bole-
snych doświadczeniach. Jakie to jest szczęście, że dziś na naszych oczach nie 
rozgrywają się tamte dramaty, okrucieństwa. Oczywiście, bolą nas wszystkich 
podziały, które widzimy w Polsce – moim zdaniem zupełnie niepotrzebne – i – 
wybaczcie słowo – „głupawe”. Ale one są faktem. Szkoda, że ludzie – choć jedna 
i druga strona twierdzi, że zależy jej na dobru społeczeństwa, dobru Ojczyzny 
– nie potrafią się zjednoczyć, nie potrafią walczyć o to, co naprawdę jest godne 
walki: żeby życie było lepsze, uczciwsze, żeby ludzie czuli się szczęśliwsi. I to 
jest Wasze zadanie. Nie dajcie się zainfekować nienawiści! Obojętnie z której 
strony. Zawsze zachowajcie trzeźwość sądów. Bądźcie roztropni! Pamiętajcie, 
że życie jest trudne i trzeba się do niego dobrze przygotować. Pamiętajcie: nic 
w Waszym życiu się nie kończy – wszystko dopiero się zaczyna. A Wy będziecie 
korzystali z tej wiedzy, z tej mądrości, którą tu, w tej szkole zdobyliście.

Życzę Wam dobrych wyników egzaminu maturalnego, a potem dostania 
się na studia. Polsce potrzeba ludzi mądrych, wykształconych, światłych, ale 
równocześnie niewywyższających się i niepatrzących na innych z góry. Zawsze 
pamiętajcie, że nawet w najsłabszym, najbrzydszym, najmniej ciekawym czło-
wieku można znaleźć twarz Jezusa. Tego uczy nas z takim naciskiem Ojciec 
Święty Franciszek.

Bądźcie wdzięczni swoim wychowawcom, nauczycielom i rodzicom, którzy 
nie szczędzili ani wysiłku, ani czasu, ani środków materialnych na to, żebyście 
mogli się znaleźć tu, gdzie się znaleźliście. 

Pamiętajcie o swojej więzi z Bogiem: bardziej słuchajcie w życiu Boga niż 
nawet najbardziej atrakcyjnych ludzi. To co ludzkie, szybko się kończy. On jeden 
trwa na wieki. Dlatego warto zaczepić się o Niego, tak jak to powiedział jeden 
z amerykańskich filozofów: „Orzę moją ziemię, ale zaczepiony jestem o gwiaz-
dy”. Mówimy, że gwiazdy to właśnie – tak nam się wydaje – mieszkanie Boga, 
że ono jest u góry. Nie wiemy, jak to jest. Pan Bóg nie uważał tego za istotne 
w naszym przypadku, żeby nam takie informacje przekazać. Ale zaprzęgajcie 
swój życiowy pług o gwiazdy, o ideały. Tym ideałom bądźcie wierni, nie raniąc 
innych ludzi, ale zachowując zdrowy dystans od wszystkiego, od każdego 
banału, którym niektórzy chcą napełnić Wasze umysły i Wasze serca. Niech 
Wam Pan Bóg błogosławi w tym niełatwym etapie życia, który rozpoczynacie. 
I pamiętajcie: nigdy nie jesteśmy sami: Jezus zawsze nam pomaga, pomagają 
nam święci patronowie, pomaga Kościół. 
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Kiedy przed trzema tygodniami miałem okazję spotkać się z Ojcem Świętym 
Franciszkiem, prosiłem go o błogosławieństwo dla dzieci i młodzieży – czyli dla 
Was – dla rodziców i ludzi dotkniętych cierpieniem w diecezji włocławskiej – był 
tego świadkiem ksiądz kapelan, który mi towarzyszył – Ojciec Święty udzielił 
mi takiej łaski. Dlatego teraz przekażę Wam to jego błogosławieństwo, to czułe 
przygarnięcie do serca, żebyście w swoich zadaniach, w realizacji swoich celów, 
w drodze, którą podejmujecie, nigdy nie czuli się osamotnieni. 

 

Wychowawcy klas maturalnych

Rozdanie świadectw ukończenia szkoły maturzystom
28 kwietnia 2017

W piątek, 28 kwietnia, uczniowie klas maturalnych odebrali świadec-
twa ukończenia szkoły. Uroczyste pożegnanie absolwentów miało 

miejsce w szkolnej auli, a poprowadziły je uczennice klasy IIA: Julia Perlikowska 
i Katarzyna Chruściel. W części oficjalnej, po odśpiewaniu hymnów: państwo-
wego i szkoły, głos zabrał dyrektor ZSK ks. dr Jacek Kędzierski, który wyraził 
podziękowania młodzieży i rodzicom, a także życzył podejmowania w życiu 
mądrych, właściwych decyzji. Maturzyści usłyszeli także życzenia od przewod-
niczącego Samorządu Uczniowskiego Filipa Zarzeckiego. Sami również wyrazili 
w pięknych słowach wdzięczność Księdzu Dyrektorowi oraz Pani Wicedyrektor 
Urszuli Brykalskiej. Na zakończenie wszyscy absolwenci zostali obdarowani 
Pismem Świętym oraz ostatnim egzemplarzem „Rocznika”. Ponadto otrzymali 
drobne upominki od młodszych kolegów – uczniów klas drugich liceum.

Świadectwo z wyróżnieniem i List Gratulacyjny z rąk 
Księdza Dyrektora odbiera Wiktor Zabielski z Tatą

Świadectwo z wyróżnieniem i List Gratulacyjny z rąk 
Księdza Dyrektora otrzymuje Natalia Daroszewska
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Świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego z wyróżnieniem otrzy-
mali następujący uczniowie: Izabela Eska, Paulina Drzewiecka, Jeremi Lewan-
dowski, Witold Bazela, Damian Jóźwiak, Piotr Wujec, Tomasz Maciejewski, Ma-
teusz Wende, Mateusz Wojciechowski, Maria Piątkowska, Natalia Daroszewska, 
Joanna Dębczyńska, Kinga Gołębiewska, Jerzy Kacprowicz, Jakub Kolanowski, 
Alicja Niemczyk, Julia Piłat, Gabriela Spychalska i Wiktor Zabielski.

Trzecioklasiści usłyszeli serdeczne słowa gratulacji i życzenia powodzenia 
– tak na maturze, jak i w całym życiu – od swoich wychowawców: p. Joanny 
Karwowskiej, p. Anety Jabłońskiej i p. Macieja Ziółkowskiego.

 

Milena Witkowska

Zakończenie roku 2016/2017 dla maturzystów 
z internatu w parku linowym

20 kwietnia 2017

Kiedy kolejny rocznik maturzystów opuszcza mury naszej szkoły, a także 
internatu – swojego drugiego domu, co roku wychowawcy w szczególny 

sposób starają się pożegnać tę wyjątkową, bo najstarszą grupę wychowanków. 
W pamięci pozostały nam wspomnienia z poprzednich uroczystości organizo-

Park linowy
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wanych m.in. nad jeziorem Wikaryjskim, w kinie, w stadninie koni Michelin. 
Tym razem maturzyści postanowili aktywnie spędzić czas na łonie natury.

Pełni obaw związanych z niekorzystną aurą wraz z grupą wychowanków 
wybraliśmy się nad jezioro Czarne do parku linowego. Kiedy dotarliśmy na miej-
sce pierwsze przywitało nas słońce, które przecież powinno być tak oczywiste 
o tej porze roku. Dla nas pomimo gęstych chmur zrobiło wyjątek i rozgrzało 
wszystkich do uczestnictwa w linowej zabawie. Swoich sił spróbowali nie tylko 
wychowankowie. Przyglądający się wspaniałej zabawie księża również wyra-
zili chęć uczestnictwa. Ostatecznie zdecydował się ks. Łukasz, który wybrał 
najtrudniejszy etap trasy.

Śmiechu, ale i współpracy na wysokościach, nie brakowało. Wychowan-
kowie dzięki zabawie nauczyli się również odpowiedzialności za drugą osobę, 
wspomagając się w trudnych chwilach. Największą atrakcją była tyrolka – czyli 
przejazd nad taflą wody na drugą stronę jeziora. Na zakończenie wszyscy mogli 
posilić się kiełbaskami z ogniska. We wspaniałych nastrojach, bogaci w nowe 
doświadczenia sportowe, wróciliśmy do internatu.

Długo jeszcze po powrocie na korytarzach internatu słuchać było, jak 
wszyscy dzielą się wrażeniami po wyprawie do parku linowego. Nawet tekst 
i zdjęcia nie oddadzą tej wspaniałej atmosfery i wrażeń, które nam towarzyszyły. 
Pozostaną nam wspomnienia, aby na kolejny rok przywołać je i zorganizować 
równie wyjątkową wyprawę.

 

Zakończenie roku maturzystów
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Sławomira Lewandowska

Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych
17 maja 2017

17 maja 2017 r. o godz. 11.00 w III Liceum Ogólnokształcącym 
im. Marii Konopnickiej we Włocławku odbyła się Gala Laureatów 

Konkursów Przedmiotowych Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Organi-
zatorem tego wydarzenia było Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Gale zostały 
zaplanowane w trzech największych miastach naszego regionu: Bydgoszczy, 
Toruniu i Włocławku.

Nasze gimnazjum może poszczycić się największą liczbą laureatów i finali-
stów wśród innych szkół z terenu miasta oraz obszaru działania Włocławskiej 
Delegatury Kuratorium Oświaty. W sumie 23 uczniów naszej szkoły zdobyło 
w tym roku szkolnym 16 tytułów laureata i 20 tytułów finalisty. Ksiądz Dyrek-
tor Jacek Kędzierski odebrał w związku z tym okolicznościową statuetkę dla 
najlepszej placówki. Warto dodać, iż Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Długo-
sza uplasowało się w gronie trzech najlepszych szkół w całym województwie 
kujawsko-pomorskim.

Ks. Dyrektor Jacek Kędzierski przyjmuje statuetkę i gratulacje z rąk Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 
p. Marka Gralika
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Sukces ten to ciężka praca uczniów oraz nauczycieli, którzy poświęcili 
swój czas, uwagę, energię, aby sprostać wymaganiom konkursów. Cieszymy 
się z ich osiągnięć i mamy nadzieję, że nadal będą oddawać się swoim pasjom.

Nazwiska laureatów i ich opiekunów znajdują się w rozdziale „SUKCESY 
UCZNIÓW DŁUGOSZA” naszego „Rocznika”.

 

Lidia Wiśniewska

Ostatnia w tym roku środa u Długosza
Szkolna Gala Laureatów i Finalistów

31 maja 2017

Mszą Świętą w szkolnej auli rozpoczęła się ostatnia w tym roku środa 
u Długosza. Głównym celebransem Eucharystii – dziękczynienia za 

kończący się rok szkolny – był ks. Jacek Kędzierski – dyrektor ZSK im. ks. Jana 
Długosza, a homilię wygłosił katecheta ks. Marcin Lewandowski. Nawiązując 
do swoich czytelniczych doświadczeń, podzielił się ze zgromadzonymi chińską 
opowieścią o glinie niezadowolonej z długotrwałego, męczącego, wyczerpu-
jącego procesu ulepiania, wygniatania, wypalania przez garncarza, z której to 
gliny po czasie formowania ukształtowało się cudne naczynie, niepodobne do 
pierwotnej bezkształtnej bryły ukrytej w ziemi. Metaforyki tej historii nawet 
objaśniać nie trzeba w kontekście dalszej części spotkania, które miało wyjątko-
wy charakter. Stanowiło bowiem, tak jak w poprzednim roku, podsumowanie 
największych sukcesów uczniów gimnazjum i liceum Długosza. Z tego względu 
zostali na nie zaproszeni rodzice najzdolniejszych długoszaków wraz ze swymi 

Kacper Kotkiewicz z Tatą Adam Piętowski z Mamą
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dziećmi – zdobywcami w roku szkolnym 2016/2017 tytułów laureatów i fina-
listów konkursów przedmiotowych Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 
oraz tytułu Prymusa Pomorza i Kujaw. Uroczystą Galę Laureatów i Finalistów 
poprowadziła p. wicedyrektor Sławomira Lewandowska, a Listy Gratulacyjne 
wręczył ks. dr Jacek Kędzierski – dyrektor ZSK im. ks. Jana Długosza. Oprawę 
muzyczną zarówno Gali, jak i Mszy św. przygotował chór szkolny pod batutą 
uczącej muzyki p. Iwony Grzelczak. Uczniowie wykonali kilka pięknych śpiewów, 
wśród których usłyszeliśmy premierowe chóralne wykonanie skomponowanej 
przez nauczycielkę pieśni Vita sine litteris mors est.

Z rąk Księdza Dyrektora okolicznościowy List Gratulacyjny wraz z rodzicami 
otrzymało 42 uczniów z gimnazjum i liceum, którzy w tym roku szkolnym uzy-
skali tytuł laureata lub finalisty w konkursach kuratoryjnych czy olimpiadach 
przedmiotowych, osiągnęli wybitne wyniki w sporcie oraz tytuł Prymusa Pomo-
rza i Kujaw za osiągnięcia w konkursach wojewódzkich z poprzedniego roku. 

Nazwiska uczniów, którzy zostali nagrodzeni za wybitne osiągnięcia, Czy-
telnik znajdzie w rozdziale pt. „SUKCESY UCZNIÓW DŁUGOSZA” naszego 
„Rocznika”.

Szymon Bieniek z Mamą

Leszek Jaworski z Mamą

Jakub Waśkiewicz z Tatą

Dominika Rzadkowolska z Tatą
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WAŻNE NAGRODY I STYPENDIA
Katarzyna Zarzecka

Wyróżnienie Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

dla Księdza Dyrektora
19 czerwca 2017

W dniu 19 czerwca w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki 
w Toruniu odbyła się Gala Nagród Marszałka Województwa Ku-

jawsko-Pomorskiego. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są już od 17 lat, 
począwszy od 2000 r., w 13 kategoriach społecznych i biznesowych, od których 
zależy wszechstronny rozwój. W tym roku spłynęło ponad 160 wniosków nomi-
nowanych o tytuł najlepszych z najlepszych. Prestiżowe wyróżnienie w kategorii 
EDUKACJA za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opie-
kuńczej z rąk Marszałka p. Piotra Całbeckiego otrzymał w tym roku ks. dr Jacek 
Kędzierski – dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza, który 
od siedemnastu lat rozwija działalność edukacyjną najlepszej szkoły we Wło-

cławku. Wraz z wyróżnieniem Ksiądz 
Dyrektor otrzymał nagrodę pieniężną 
w wysokości 1000 zł, które przeznaczył 
na budowę boiska wielofunkcyjnego 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
powstającego przy Publicznej Szkole 
Podstawowej przy ul. Wojska Polskie-
go 2a we Włocławku.
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ks. Jacek Kędzierski

Izabela Biernacka
stypendystką Prezesa Rady Ministrów

28 listopada 2016

28 listopada 2016 r. w III LO im. Marii Konopnickiej odbyła się uro-
czystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Mini-

strów. Tym szczególnym wyróżnieniem może szczycić się uczennica naszego 
liceum – Izabela Biernacka z kl. IIA.

Dyplomy wręczał Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty – Pan Marek Gralik 
w obecności Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego – Pana Józefa Ramlau. 
Wśród zaproszonych gości wraz z Kuratorem Oświaty obecne były również 
Panie Wicekurator – Maria Mazurkiewicz oraz Małgorzata Oborska.

Całą uroczystość urozmaicił program artystyczny przygotowany przez 
uczniów LMK. 
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Piotr Mroczkowski, kl. IIB LO

Stypendium im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego
23 lutego 2017

Dnia 23 lutego 2017 roku o godz. 16.00 w gmachu Sekretariatu Kon-
ferencji Episkopatu Polski po raz trzynasty odbyła się uroczystość 

wręczenia nagrody i stypendium Fundacji Solidarna Wieś. Fundacja powstała 
w 1997 r., a od roku 2004 przyznaje nagrody i stypendia im. ks. bp. Romana 
Andrzejewskiego, reaktywatora naszej szkoły.

Zebranych gości, posłów i senatorów, ludzi związanych z wsią powi-
tał Sekretarz Generalny KEP – ks. bp Artur Miziński. Laudację na cześć 
tegorocznego laureata wygłosił ks. abp Józef Michalik. Nagrodę wręczył 
metropolita gnieźnieński, Prymas Polski abp Wojciech Polak. Laureatem za 
rok 2016 został ks. prałat Kazimierz Kaczor, kapłan walczący o zachowanie 
prywatnej własności ziemi oraz odzyskiwanie dla kultu kościołów i cerkwi 
bieszczadzkich, za co był szykanowany i skazywany na więzienie. Stypendium 

Prymas Polski abp Wojciech Polak, ks. dyrektor Jacek Kędzierski, Piotr Mroczkowski
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im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego na rok szkolny 2016/2017 przyznano 
Piotrowi Mroczkowskiemu – uczniowi klasy IIB LO, którego opiekunem był 
ks. dr Jacek Kędzierski.

Pragnę złożyć podziękowania na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji 
Solidarna Wieś – p. Sławomira Siwka, Prezesa Zarządu – p. Zenona Sułeckie-
go oraz Dyrektora ZSK – ks. dr. Jacka Kędzierskiego za okazaną życzliwość 
i pomoc stypendialną.

 

Anna Baranowska

Adam Piętowski – laureatem
Stypendium Prezydenta Miasta Włocławek 

dla uzdolnionych uczniów
21 czerwca 2017

W sali nr 4 ratusza przy Zielonym Rynku nastąpiło wręczenie stypen-
diów Prezydenta Miasta Włocławek dla uzdolnionych uczniów. 

„To zaszczyt i chluba, móc uhonorować młodych, zdolnych ludzi, którzy 
doceniają naukę i cenią swoich nauczycieli. Połączenie talentu, pracy, dobrej 
opieki dydaktycznej oraz wsparcia rodziców i wychowawców, daje efekt w po-

staci celujących wyników w nauce”. 
Takie słowa skierował Pan Prezydent 
Marek Wojtkowski do uczniów, którzy 
zostali wyróżnieni za wybitne osiągnię-
cia w nauce. 

Stypendia otrzymało 19 osób: 
5 uczniów szkół podstawowych, 
7 gimnazjalistów i 7 uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. W gronie tych 
najlepszych uczniów znalazł się nasz 
długoszak – Adam Piętowski z klasy 
IIIa gimnazjum. Adam w roku szkol-
nym 2016/2017 uzyskał tytuł laureata 
– z historii, finalisty z biologii, chemii 
i matematyki. Gratulujemy sukcesu Adam Piętowski i p. Anna Baranowska
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i bardzo cieszymy się, że tak zdolny młody człowiek zamierza kontynuować 
naukę w naszym liceum.

 

Lidia Wiśniewska

Wyniki egzaminów gimnazjalnych 2017
19–21 kwietnia, 13 czerwca 2017

Dla trzecioklasistów gimnazjum 19 kwietnia rozpoczął się gorący czas 
egzaminów sprawdzających wiedzę i umiejętności, jakie uczniowie 

zdobyli przez trzy lata solidnej nauki w murach naszej szkoły. Pierwszego dnia 
uczniowie rozwiązywali testy z części humanistycznej. O godz. 9.00 rozpoczął 
się 60-minutowy egzamin z zakresu historii i wos-u, który tradycyjnie obejmował 
zadania zamknięte, wymagające jednak w dużym stopniu umiejętności czytania 
ze zrozumieniem tekstu źródłowego. Od 11.00 przez półtorej godziny gimnazja-
liści zmagali się z testem polonistycznym, na którym wymagana jest umiejętność 
czytania ze zrozumieniem, odczytywania dosłownego i przenośnego znaczenia, 
a także interpretacji różnego typu tekstów: od popularnonaukowych po poetyckie. 
Jak zawsze pojawiła się odrobina gramatyki i frazeologii, no i wypracowanie – 
tym razem, po kilku latach nieobecności – rozprawka na temat: „Czy zgadzasz 
się ze stwierdzeniem, że marzenia mają sprawczą moc?”. Dla tych, którzy czekali 
na rozprawkę, z pewnością ta myśl mogłaby stanowić argument, jednak w pracy 
należało odwołać się do dwóch przykładów z literatury. 

Nastroje wśród zdających po egzaminach z części humanistycznej były różne, 
przeważał jednak optymizm i wiara w to, że wyniki okażą się zadowalające. 

Czwartek 20 kwietnia to kolejny dzień egzaminacyjnych zmagań dla 
trzecioklasistów gimnazjum. W części matematyczno-przyrodniczej o 9.00 
uczniowie zdawali 60-minutowy test obejmujący wiedzę z biologii, geografii, 
fizyki i chemii, a po przerwie o godz. 11.00 oddali się tylko rozwiązywaniu 
zadań matematycznych. Tak jak pierwszego dnia, prawie stu uczniów naszego 
Długosza (nie licząc laureatów konkursów przedmiotowych) pisało w sali gim-
nastycznej i ok. 20 osób z wydłużonym czasem pracy (głównie dyslektyków) 
w bibliotece. W opinii wielu zdających część przyrodnicza była trudniejsza niż 
matematyka, którą niektórzy oceniali nawet jako prostą.

Piątek 21 kwietnia to ostatni dzień tegorocznych egzaminów gimnazjalnych 
– sprawdzenie znajomości języków obcych. Większość długoszaków wybrała 
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język angielski, choć byli i tacy, którzy zdawali język niemiecki, a także j. fran-
cuski. O godz. 9.00 rozpoczął się egzamin w zakresie podstawowym, a o 11.00 
uczniowie pisali test na poziomie rozszerzonym. Trwał on 60 minut z wydłużo-
nym o połowę czasem dla dyslektyków. Pierwsza część egzaminu językowego 
na każdym poziomie sprawdzała znajomość języka poprzez wykonywanie 
zadań odsłuchiwanych z płyty. Potem był czas na zadania pisemne. Uczniowie 
Długosza ogólnie zdawali się być zadowoleni z napisanych egzaminów, chociaż 
oczywiście niektórzy trafili na coś, co stanowiło trudność. Czy egzaminacyjny 
trud przełożył się na oczekiwane wyniki? Na efekty egzaminacyjnych zma-
gań uczniowie czekali do 13 czerwca z niecierpliwością, gdyż jak wiadomo, 
punkty z egzaminu w dużym stopniu decydują o dostaniu się do wymarzonej 
szkoły średniej. Okazało się, że wyniki są zadowalające, co obrazują poniższe 
zestawienia.

Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Długosza w 2017 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 84,9% 82,3% 85,6% 73,7% 90,1% 79,6% 91,5% 100% – –

IIIb 75,8% 71,7% 63,2% 62,1% 89,2% 74% 72,7% – – –

IIIc 84,7% 73,6% 60,7% 62,5% 90% 73,1% – – – –

IIId 86,4% 76,4% 69,9% 68% 84,7% 72,4% – – 58,8% 100%

IIIe 80,9% 74,7% 66,3% 64,3% 86,3% 75,3% 89,3% 100% – –

Długosz 82,2% 75,8% 69,3% 66,1% 88,2% 75% 86,3% 100% 58,8% 100%

Miasto 64,7% 55,4% 43,4% 48,2% 69,2% 51,6% 43,8% 69,9% 50% –

Skala staninowa*
Długosz 8 8 8 8 8 brak 

danych 9 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.

Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Długosza z lat 2015–2017

Rok 
szkolny

Liczba
uczniów

GH-P GH-H GM-M GM-P GA-P GA-R GN-P GN-R GF-P GF-R Średni 
wynik

2015 122 71% 75,1% 63,7% 63,7% 84% 71,6% 80,7% 87,7% 89% 100% 78,65%

2016 129 82,9% 68,8% 67,8% 60,2% 81,8% 67,6% 65,1% 100% 58,5% 100% 75,27%

2017 120 82,2% 75,8% 69,3% 66,1% 88,2% 75% 86,3% 100% 58,8% 100% 80,17%
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Uczniowie klas trzecich gimnazjum

Bal gimnazjalny 2017
14 czerwca 2017

Noc z 14 na 15 czerwca 2017 roku trzecioklasiści gimnazjum Długosza 
będą pamiętać przez bardzo długi czas, gdyż wtedy w restauracji 

„Gościniec” przy ulicy Toruńskiej przeżyliśmy nasz bal gimnazjalny.
Świętowanie zaczęliśmy o godzinie osiemnastej tradycyjnym polonezem. 

Dzięki licznym próbom wszyscy prezentowaliśmy się bardzo dobrze na par-
kiecie, a publiczność na chwilę została przeniesiona w czasy „Pana Tadeusza” 
i przyjęć szlacheckich. Za tę niesamowitą choreografię i przygotowanie nas 
do występu bardzo dziękujemy Pani Milenie Kujawie. Oprócz poloneza mie-
liśmy okazję obserwować pokaz walca wiedeńskiego w wykonaniu naszych 
szkolnych kolegów i koleżanek. Do stołów zasiedliśmy po przemówieniach 
znamienitych gości.

Zarówno wspaniałe jedzenie, doskonała muzyka, jak i szalona zabawa 
na parkiecie wpłynęły na niepowtarzalną atmosferę tego wieczoru. Oprócz 
radosnych chwil były też momenty pełne wzruszenia i nostalgii – do takich 
należały podziękowania Nauczycielom i Wychowawcom za trzyletnią współ-
pracę. Śmiech mieszał się ze łzami wzruszenia, zdawaliśmy sobie bowiem 
sprawę, iż ta wyjątkowa noc jest początkiem końca pewnego etapu w naszym 
życiu. Ten bal będziemy wszyscy bardzo pozytywnie wspominać, ponieważ 
było to cudowne osiem godzin wspólnie spędzonego czasu, który został 
utrwalony nie tylko na zdjęciach czy filmie, ale przede wszystkim w naszych 
sercach.

Chcemy bardzo gorąco podziękować Rodzicom oraz wszystkim zaanga-
żowanym w to wydarzenie osobom za jego organizację i sprawowanie nad 
nami opieki w czasie trwania zabawy. Serdecznie dziękujemy za poświęcenie 
tym, którym nie dane było spać tej nocy, gdyż byli z nami w „Gościńcu” bądź 
czekali, aby o wyznaczonej godzinie nas odebrać. 

Pragniemy również przekazać wyrazy wdzięczności wszystkim zapro-
szonym osobom, które przybyły do „Gościńca”, by razem z nami przeżywać 
ten szczególny moment. Mamy nadzieję, że pozostałe dwa bale gimnazjalne, 
które odbędą w kolejnych latach, będą równie udane jak nasz i tego na za-
kończenie życzymy naszym kolegom i koleżankom z młodszych roczników 
gimnazjum.
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Zgodnie z tradycją bal rozpoczął się polonezem
Przywitanie zaproszonych Gości

Pokaz tańca z Weroniką Morawską w
 roli głów

nej
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Angelika Szumińska, Joanna Karwowska, Jakub Kostrzewski

MATURA 2017
Uroczyste wręczenie świadectw dojrzałości 

i podsumowanie wyników
4–24 maja, 30 czerwca 2017

4 maja rozpoczęły się egzaminy maturalne, które trwały aż do 24 maja. 
Pierwszy dzień skupił się na języku polskim. Rozwiązując test na po-

ziomie podstawowym, zdający musieli zmierzyć się z tekstem sprawdzającym 
umiejętność czytania ze zrozumieniem, a także napisać wypracowanie. W tym 
roku mogli wybrać miedzy rozprawką na temat: „Praca – pasja czy obowiązek?” 
a interpretacją utworu Kazimierza Wierzyńskiego „Słyszę czas”. Ci, którzy za-
deklarowali zdawanie egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, 
przystąpili do pisania wypracowania. Tutaj mieli do wyboru: zredagowanie 
wypowiedzi argumentacyjnej, jako punkt wyjścia traktując tekst Wolfganga 
Kaysera zatytułowany „Groteska” albo dokonanie interpretacji porównawczej 
utworów poetyckich Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Zbigniewa Herberta.

Na pewno nasi abiturienci wykazali się w odpowiednim stopniu zdobytą 
wiedzą i umiejętnościami. 

5 i 9 maja 2017 r. to dwa dni w kalendarzu, które były w tym roku zare-
zerwowane na maturę z matematyki. Jaka była matura na poziomie podsta-
wowym? Zadania były przekrojem wiedzy od gimnazjum po liceum. Bryły, 
prawdopodobieństwo, działania na potęgach, funkcja kwadratowa, trójkąt 
prostokątny, procenty, równania, itd. Natomiast poziom rozszerzony to łączenie 
faktów, wykorzystanie wiedzy i sprytu, ponieważ było kilka zadań, na które 
my matematycy mówimy, że są „zjadaczami czasu”. Wymagają one żmudnego 
liczenia, a do tego wychodzą w nich jeszcze niewygodne w obliczeniach wyniki. 

8 maja 2017 r. uczniowie naszej szkoły przystąpili do egzaminu maturalnego 
z języka angielskiego. Na poziomie podstawowym w ciągu 120 minut uczniowie 
musieli zmierzyć się z zadaniami sprawdzającymi umiejętność słuchania i czytania 
ze zrozumieniem m.in. z tematów takich jak dom, praca oraz życie kulturalne, 
znajomość struktur leksykalno-gramatycznych, a na sam koniec pozostało im 
opisanie spotkania ze znanym aktorem w formie wpisu na blogu internetowym. 
W tym dniu również maturzyści zdawali egzamin na poziomie rozszerzonym, 
który trwał 150 minut. Uczniowie ponownie musieli stawić czoła – tym razem 
już bardziej zaawansowanym – zadaniom weryfikującym ich poziom biegłości 
językowej. W części sprawdzającej rozumienie tekstów czytanych i pisanych 
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zostały poruszone m.in. tematy związane ze stylem życia, ekologią oraz nauką 
i reklamą. Zadania dotyczące znajomości środków językowych wymagały tym ra-
zem samodzielnego uzupełnienia luk w transformacjach odpowiednimi zwrotami 
lub konstrukcjami gramatycznymi. Na koniec pozostała dłuższa forma pisemna. 
Uczniowie mogli wybrać rozprawkę prezentującą wady i zalety występowania 
dzieci w telewizyjnych programach typu „talent show” lub napisać artykuł 
dotyczący problematyki braku przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas 
wycieczek górskich w formie opisu konkretnego przypadku oraz przedstawienia 
pomysłu na skuteczną kampanię edukacyjną promującą bezpieczne postawy. 

W kolejnych dniach maja maturzyści podchodzili do egzaminów z wybra-
nych przedmiotów rozszerzonych: fizyki, chemii, biologii, geografii historii, 
wos-u, informatyki czy j. niemieckiego. Na wyniki egzaminacyjnych zmagań 
czekali prawie dwa miesiące. 

30 czerwca uroczyście zostały wręczone świadectwa maturalne. Po odśpie-
waniu hymnów – państwowego i szkoły – głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół 
Katolickich im. ks. Jana Długosza – ks. dr Jacek Kędzierski, który pogratulował 
zdanych egzaminów i uzyskanych wysokich wyników, życząc tegorocznym 
maturzystom dalszych sukcesów. Następnie, w towarzystwie wychowawców: 
p. Joanny Karwowskiej, p. Anety Jabłońskiej i p. Macieja Ziółkowskiego, wręczył 
świadectwa. Osobą, która najlepiej zdała maturę, uzyskując najwyższą średnią ze 
wszystkich przedmiotów, jest Jeremi Lewandowski – uczeń klasy IIIA. W 100% 
zdana matura z matematyki na poziomie podstawowym, w 90% na poziomie 
rozszerzonym, tak samo język angielski; 92% z rozszerzenia z fizyki to wyniki 
najlepszego maturzysty. Na drugim miejscu uplasowała się uczennica klasy 
IIIB – Maria Piątkowska, a na trzecim – uczeń klasy IIIC Jakub Kolanowski. 

Egzamin maturalny z języka polskiego
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Porównanie średniej egzaminu maturalnego LO Długosza z średnią kraju

przedmiot średnia kraju (%) dla LO średnia szkoły (%) różnica

j. polski PP 59 65 +7

j. polski PR 52 61 +10

matematyka PP 60 69 +9

matematyka PR 47 56 +9

j. angielski PP 77 81 +5

j. angielski PR 65 68 +3

j. francuski PR 63 70 +7

j. niemiecki PP 72 92 +20

j. niemiecki PR 63 44 -19

biologia PR 41 42 +1

chemia PR 44 33 -11

fizyka PR 46 49 +3

geografia PR 36 38 +2

historia PR 36 43 +7

informatyka PR 42 56 +14

wiedza o społ PR 29 23 -6

Porównanie zdawalności egzaminu maturalnego LO Długosza i inych włocławskich szkół*

Nazwa szkoły LIczba uczniów, którzy przystąpili do matury LIczba uczniów, którzy zdali

I Liceum Ogólnokształcące 182 182

II Liceum Ogólnokształcące 204 182

III Liceum Ogólnokształcące 198 193

IV Liceum Ogólnokształcące 98 78

V Liceum Ogólnokształcące 7 3

Zespół Szkół Budowlanych 46 23

Zespół Szkół Chemicznych 73 40

Zespół Szkół Ekonomicznych 79 47

Zespół Szkół Elektrycznych 168 162

Zespół Szkół Samochodowych 70 43

Zespół Szkół Technicznych 92 52

LO im. ks. Jana Długosza 87 86

RAZEM 1304 1091

* Dane zostały zaczerpnięte ze stron internetowych poszczególnych szkół oraz informacji dostępnych w mediach. 
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PODSUMOWANIE WYNIKÓW MATURZYSTÓW DŁUGOSZA 2017 

Przed egzaminem poprawkowym
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j.polski 90 87 87 100% 0 0% 0

matematyka 90 87 86 99% 1 1% 1

j.angielski 87 86 86 100% 0 0% 0

j.niemiecki 2 1 1 100% 0 0% 0

j. rosyjski 1 0

Przedmiot dodatkowy 
poziom ROZSZERZONY

Liczba uczniów zgłoszonych Liczba uczniów, którzy 
przystąpili do matury

średni procent

j.polski 28 27 61%

matematyka 25 25 56%

j.angielski 62 60 68%

j.niemiecki 1 1 44%

j. francuski 1 1 70%

biologia 35 35 42%

fizyka 11 11 49%

chemia 17 17 33%

historia 6 5 43%

WOS 12 12 23%

geografia 10 10 38%
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filozofia 0

historia sztuki 0

historia muzyki 0

informatyka 5 5 56%

język łaciński 
i kultura antyczna 0

Szczegółowe wyniki części ustnej
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j.polski 90 87 87 100% 0 0% 0

j.angielski 87 86 86 100% 0 0% 0

j.niemiecki 2 1 1 100% 0 0% 0

j. rosyjski 1 0

Przedmiot dodatkowy

Przedmiot dodatkowy 
poziom rozszerzony

Liczba uczniów zgłoszonych Liczba uczniów, którzy 
przystąpili do matury

średni procent

j.polski 5 5 47,40%

matematyka 3 3 24,67%

j.angielski 31 31 69,61%

j.niemiecki 2 2 55,00%

biologia 8 8 36,25%

fizyka 9 9 51,11%

chemia 27 27 30,81%

historia 4 4 54,00%

WOS 2 2 43,50%

geografia 11 11 53,00%

filozofia 0

historia sztuki 0

historia muzyki 0

informatyka 3 3 60,00%

język łaciński 
i kultura antyczna 0
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Wyniki egzaminu maturalnego – poprawkowego

Przedmiot Liczba uczniów uprawnionych 
do poprawki

Uczniowie, którzy zdali 
egzamin poprawkowy

matematyka 1 1

OSTATECZNIE: 97 abiturientów przystąpiło do matury i 97 zdało maturę

 

Sławomira Lewandowska

Pożegnanie klas trzecich gimnazjum
22 czerwca 2017

W dniu 22 czerwca, w przeddzień zakończenia roku szkolnego, odbyło 
się uroczyste pożegnanie trzecioklasistów.

W czwartkowe popołudnie do szkolnej auli przybyli uczniowie klas trzecich 
oraz ich rodzice. Po odśpiewaniu przez wszystkich hymnu państwowego oraz 
szkolnego głos zabrał ks. dr Jacek Kędzierski, dyrektor Zespołu Szkół Katolic-
kich im. ks. Jana Długosza, który podsumował wyniki egzaminu gimnazjalnego 
w tym roku, oceniając je jako dobre. Ksiądz Dyrektor pogratulował obecnym 
rodzicom znakomitych wyników ich dzieci i wyraził zadowolenie, że ogromna 
większość szkolnych prymusów będzie kontynuowała swoją edukację w naszym 
liceum ogólnokształcącym.

Następnie wspólnie z wicedyrektor gimnazjum – p. Sławomirą Lewandowską 
oraz wychowawcami klas trzecich: p. Agnieszką Sołtysiak, p. Anną Waśkiewicz, 

Część oficjalną poprowadzili Michalina Piotrowska 
i Jakub Fryzowski

Świadectwo z wyróżnieniem i List Gratulacyjny z rąk 
Ks. Dyrektora odbiera Weronika Morawska z Mamą
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p. Krzysztofem Łodygowskim, p. Agatą Nawrocką oraz p. Anetą Pawłowską, 
wręczyli Listy Gratulacyjne rodzicom najlepszych absolwentów gimnazjum, 
którzy również uhonorowani zostali dyplomami i nagrodami książkowymi.

Na zakończenie uroczystości uczniowie klasy IIb gimnazjum pod kierunkiem 
p. Agnieszki Szabłowskiej zaprezentowali zabawny skecz, uświadamiający, 
jak groźne mogą być konsekwencje nieznajomości języków obcych. Występ 
zakończyła sentymentalna piosenka, która była muzycznym tłem prezentacji 
pokazującej gimnazjalną historię odchodzącego rocznika. Było wesoło i wzru-
szająco. Dzisiejsza uroczystość stanowiła przedsmak radości ze znakomitych 
świadectw i zaświadczeń OKE, które uczniowie otrzymali 23 czerwca – w dniu 
zakończenia roku szkolnego. 

 

Angelika Szumińska

Msza Święta pod przewodnictwem 
Pasterza Diecezji na zakończenie roku szkolnego

23 czerwca 2017

W Dzień Ojca oraz w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
podziękowaliśmy Panu Bogu za kończący się rok szkolny, uczest-

nicząc we Mszy Świętej, której przewodniczył Pasterz Diecezji – ks. bp Wie-
sław Alojzy Mering. Homilię wygłosił ks. Marcin Lewandowski. Kaznodzieja 
podkreślił, że na zakończenie szkolnych zmagań przychodzi do nas w Słowie 
Bożym przeznaczonym właśnie na ten dzień Pan Jezus – nauczyciel w szkole 
życia, udzielając nam lekcji, której temat brzmi: „Bóg Ojciec źródłem miłości”. 
Z miłości Bóg przychodzi do człowieka w osobie swojego Syna, zachęcającego, 
by Go naśladować w „byciu cichym i pokornego serca”. Boskie Serce Jezusa 
przyzywa nasze serca, byśmy z siebie czynili dar miłości dla innych ludzi. To 
właściwie można potraktować jako zadanie domowe. Tak, jak nie da się żyć 
bez narządu, jakim jest serce, tak niemożliwe jest, by żyć prawdziwie, nie 
czerpiąc z miłości Jezusa Chrystusa. Na zakończenie ks. Marcin podkreślił, 
że szkoła, z którą uczniowie żegnają się dziś na dwa miesiące, oprócz wiedzy 
chce przekazywać miłość, pragnie uczyć miłości.

Dowodem na to, że w roku szkolnym uczniowie dążyli do zdobycia wiedzy, 
osiągając przy tym wspaniałe wyniki, były wręczone po zakończonej Eucharystii 
medale. Najlepsi uczniowie kończący Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół 
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Medal za wzorowy udział w wypełnianiu misji szkoły 
katolickiej w cyklu edukacyjnym w latach 2014–2017 
otrzymuje Sara Jabłońska

Medal za stuprocentową frekwencję w całym cyklu 
edukacyjnym otrzymuje Aleksandra Pikulska

Medal za stuprocentową frekwencję w całym cyklu 
edukacyjnym otrzymuje Olga Jurczykowska

Medal za najlepsze wyniki w nauce w całym cyklu 
edukacyjnym otrzymuje Adam Piętowski

Medal za najwyższy wynik egzaminu po kl. trzeciej 
gimnazjum otrzymuje Julia Gutowska

Medal za najwyższy wynik egzaminu po kl. trzeciej 
gimnazjum otrzymuje Aleksandra Lewandowska

Medal za najwyższy wynik egzaminu po kl. trzeciej 
gimnazjum otrzymuje Leszek Jaworski

P. Rafał Kurzępa został odznaczony Medalem za 
wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą



420

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 16

Katolickich im. ks. Jana Długosza otrzymali je z rak Księdza Biskupa. Sara 
Jabłońska otrzymała Medal za wzorowy udział w wypełnianiu misji szkoły 
katolickiej w latach 2014–2017. Aleksandra Pikulska oraz Olga Jurczykowska 
– otrzymały Medale za 100% frekwencję w całym cyklu edukacyjnym w latach 
2014–2017. Adam Piętowski został nagrodzony Medalem za najlepsze wyniki 
w nauce w całym cyklu edukacyjnym w latach 2014–2017. Julia Gutowska 
otrzymała Medal za najlepiej napisany egzamin po trzeciej klasie gimnazjum. 
Aleksandra Lewandowska oraz Leszek Jan Jaworski to uczniowie, którzy 
otrzymali Medale za najwyższy wynik egzaminu po trzeciej klasie gimnazjum.

Medalem za zasługi dla Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we 
Włocławku, a szczególnie za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą, 
został nagrodzony nauczyciel – p. Rafał Kurzępa.

Po tej pięknej chwili p. wicedyrektor Katarzyna Zarzecka, w imieniu całej 
społeczności Długosza, złożyła Księdzu Biskupowi życzenia imieninowe, a także 
podziękowała za ojcowską troskę, jaką zawsze otaczał naszą szkołę.

W końcowym przesłaniu ks. bp Wiesław Mering życzył długoszakom chwil 
wytchnienia podczas rozpoczynających się wakacji, ale też tego, by trochę 
tęsknili za szkołą. Nawiązując do dzisiejszych czytań, Ksiądz Biskup wskazał 
na postać Boga Ojca, podkreślając, że w życiu człowieka bardzo istotne jest 
to, w kogo czy w co się wierzy. Jeśli ktoś wierzy w sprawy drugorzędne, sam 
siebie stawia na takiej samej pozycji – właśnie drugorzędnej. Dlatego też wiara 
w Boga jest najwłaściwszym wyborem.

Po zakończonej Mszy św. uczniowie, nauczyciele i rodzice udali się do szkoły, 
gdzie miały miejsce dalsze uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego.

* * *

ks. Marcin Lewandowski

„Jezus – Nauczyciel szkoły życia” 
Homilia wygłoszona podczas Mszy św. na zakończenie roku szkolnego

Drodzy Uczniowie!!!
Niejeden z Was w tych ostatnich dniach nauki zmagał się z wieloma trud-

nościami, ślęcząc po nocach nad zeszytami i książkami z przeróżnych przed-
miotów szkolnych, wysłuchując kolejnych ponagleń rodziców typu: weź się do 
roboty, popraw te oceny, a to wszystko po to, by uzyskać jak najlepszy wynik 
końcowy, by ukończyć kolejny rok edukacji z paskiem.

Na zakończenie roku szkolnego, pośród tych wszystkich sukcesów i zmar-
twień, jakie towarzyszyły przy wystawianiu ocen, przychodzi dziś do nas Je-
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zus, Nauczyciel szkoły życia. Staje w katedralnej bazylice i mówi do uczniów 
z Długosza: „Zamknijcie drzwi na kłopoty i codzienność! Usiądźcie w ławce 
chrześcijańskiej wiary! Otwórzcie zeszyty waszego umysłu! Zapiszcie piórem 
serca temat dzisiejszej lekcji: „Bóg Ojciec – źródłem miłości”. Temat zapisany? 
A więc posłuchajcie... Najpierw otwórzmy Świętą Księgę – Biblię, i zobaczmy, 
jak Bogu zależy na Was!!!”.

On, który wszystko powołuje do istnienia swoją miłością, z nią rządzi 
i kieruje życiem każdego stworzenia, z miłością też opiekuje się życiem ludu 
Bożego – czyli nami. Najpierw go wybiera i to nie z innego powodu, jak tylko 
powodowany swoją Miłością. Usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu: „Pan wy-
brał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie 
wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym, lecz 
ponieważ Pan was umiłował”. Następnie wyzwala go z Egiptu, zawiera z nim 
przymierze, daje mu w posiadanie Ziemię Obiecaną.

Czasami Izrael odpowiadał na ten Boży wybór miłością, innym razem 
obojętnością, a nawet niewdzięcznością. Taki jest już człowiek, tacy jesteśmy 
my sami. Mimo to Pan Bóg nie pozostawił swego ludu na łasce losu: „On leczy 
wszystkie twoje choroby, On twoje życie ratuje od zguby, obdarza cię łaską 
i zmiłowaniem” – mówi psalmista.

Bóg nie zniechęca się niewiernością umiłowanego ludu, lecz stara się go 
wychować, podobnie zresztą jak czynią to nauczyciele w Długoszu, i to ciągle 
w sposób coraz bardziej dla niego przystępny. Dlatego też – kiedy nadeszła 
pełnia czasów – Bóg ofiaruje swojemu ludowi swoją miłość w postaci czegoś 
więcej niż prawo. Ofiaruje mu Osobę. Nie ukrywa się już tylko w swoich dzie-
łach ani w historii zbawienia, ale przychodzi w Osobie swojego Syna, który 
umiłował świat ludzkim sercem.

Ten właśnie Syn woła: „Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego 
serca”. Jest to jedyny raz, kiedy Jezus odwołuje się do swojego własnego serca, 
podkreślając jego „cichość i pokorę”. „Cichość” Jezusa wskazuje na to, że On jest 
Bogiem łagodnym, delikatnym w traktowaniu ludzi, przebaczającym i czułym. 
Będąc człowiekiem, nie wynosi się ponad innych, nie chodzi dumny jak paw, 
lecz staje się sługą wszystkich. Tylko taką drogą pragnie zdobyć człowieka, 
tylko tą drogą pragnie stać się Królem naszych serc.

Syn, zgodnie z wolą Ojca, wziął na siebie los zniszczonej miłości. Pragnie 
ludziom zniewolonym przez grzech przywrócić na nowo godność dzieci Bożych. 
„Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował”, a symbolem Jego 
miłości, przewyższającej śmierć, jest bok przebity włócznią żołnierza. 

„Miłość zechciała, byś włócznią
Było widzialnie przebite,
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Byśmy w tej ranie ujrzeli
Żar, który w Tobie jest skryty”.

(z hymnu Godziny Czytań na uroczystość NSPJ) 
W Sercu Jezusa wyraża się istota chrześcijaństwa. W Nim została nam 

objawiona i ofiarowana cała rewolucyjna nowość Ewangelii – Miłość, która 
nas zbawia i sprawia, że już teraz żyjemy w wieczności Boga. Ewangelista Jan 
pisze: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Jego Boskie 
Serce przyzywa nasze serce. Zachęca nas, byśmy wyszli poza siebie, porzucili 
nasze ludzkie pewniki i zaufali Jemu, a biorąc z Niego przykład, uczynili z siebie 
bez zastrzeżeń dar miłości dla innych.

Kochani Uczniowie! Lekcja powoli dobiega końca. Zostało nam tylko za-
danie domowe:

„Któż nie odpowie miłością.
Takiej miłości bez granic?
Kto z odkupionych nie zechce
W Sercu Chrystusa przebywać?”

(z hymnu Godziny Czytań na uroczystość NSPJ)
Co znaczy przebywać w Sercu Jezusa? Otóż, każdy z nas potrzebuje nie 

tylko poczuć bicie własnego serca, ale – jeszcze głębiej w swoim wnętrzu – 
poczuć pulsowanie niezawodnej obecności, wyczuwalnej zmysłami wiary 
obecności Chrystusa, który jest sercem świata. Kiedy On znajdzie się w cen-
trum naszego życia, staje się źródłem prawdy i dobroci, z którego możemy 
czerpać siły dla pokonania trudów codzienności. Podobnie jak nie możemy 
przeżyć bez tego narządu, jakim jest nasze ludzkie serce, tak też niepodobna 
żyć prawdziwie po ludzku bez czerpania ze źródeł Bożej Miłości. „Przyjdźcie 
do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” 
– zachęca nas Jezus.

Tak, człowiekowi potrzeba nie tylko pożywienia i napoju, ale potrzeba 
również świadomości, że się kocha i jest się kochanym. W życiu można zrezy-
gnować z wielu pragnień, ambicji, ale nigdy nie można zrezygnować z miłości. 
Czym jest życie pozbawione miłości, widać najlepiej, patrząc w smutne oczy 
dzieci z domów dziecka. O tym, czym jest życie bez miłości, świadczą domy 
starców, zwane „domami pogodnej starości”. Odwiedzając je, nieraz słyszymy 
skargę starszych ludzi: „Nie jesteśmy już nikomu potrzebni”. 

W Uroczystość Serca Jezusowego wsłuchujemy się zatem w Jego puls, 
nie tylko dlatego, by złożyć w Nim wszystkie nasze troski, ale by otrzymać od 
Niego Miłość, „jakiej świat dać nie może”. Wsłuchujemy się także po to, aby 
nauczyć się od Niego prawdziwej Miłości.
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Szkoła, jaką jest Długosz, chce Was, Drodzy Uczniowie, oprócz wiedzy 
potrzebnej do życia, nauczyć miłości – i to tej za darmo. Mimo iż w każdym 
z nas jest głęboko zakorzenione przekonanie, że za wszystko trzeba płacić, że 
nie da się kupować bez płacenia, że nic nie ma za darmo, istnieje przecież rze-
czywistość, którą otrzymujemy za darmo, a jest nią miłość. Co więcej, świat nie 
mógłby w ogóle istnieć, gdyby nie było bezinteresownej miłości. Nie mogłyby 
istnieć małżeństwa, rodzicielstwo ani przyjaźń, a przecież one są właśnie za 
darmo. Miejmy więc odwagę kochać innych za darmo, podobnie jak ukochał 
nas miłością bezinteresowną nasz Pan.

To jest zadanie i to są życzenia. W Dniu Ojca, prosimy Cię więc łaskawie, Drogi 
Księże Biskupie Wiesławie, o modlitwę i błogosławieństwo przy zakończeniu tej 
Najświętszej Ofiary. I zapewniamy o modlitewnej pamięci z naszej strony, abyśmy 
wszyscy zadanie wypełniali bez końca, abyśmy kochali Ojca niebieskiego sercem 
dobrych dzieci, nie tylko po to, aby przejść do życia wiecznego jak do następnej 
klasy, ale by już dzisiaj nie czuć się sierotą, mając takiego Ojca!

 

Angelika Szumińska

Zakończenie roku szkolnego I i II klas gimnazjum, 
liceum i szkoły podstawowej

23 czerwca 2017

Uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2016/2017. Najpierw społeczność 
Zespołu Szkół Katolickich uczestniczyła we Mszy Świętej, której prze-

wodniczył JE ks. bp Wiesław Alojzy Mering. Następnie przeszliśmy do szkoły, 
gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Na początku głos zabrał dyrektor 
ZSK ks. dr Jacek Kędzierski, gratulując uczniom świetnych wyników w nauce. 
Zwrócił także uwagę na trud rodziców i nauczycieli zaangażowanych w rozwój 
uczniów. Najlepsi z nich otrzymali świadectwa z wyróżnieniem z rąk Księdza 
Dyrektora. Następnie wszyscy udali się do klas na spotkania z wychowawcami.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego stanowiła doskonałą okazję, 
aby podsumować wyniki rocznej klasyfikacji w Zespole Szkół Katolickich im. 
ks. Jana Długosza. 

Rok szkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Długosza 
ukończyło 187 uczniów. W klasach 4–6, spośród 70 uczniów, 46 może się 
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pochwalić świadectwem z wyróżnieniem. Ocenę wzorową z zachowania 
otrzymało 88 osób, a bardzo dobrą 62. Najwyższą średnią ocen spośród 
wszystkich uczniów wywalczyła Julia Rojewska z klasy 6 – to średnia 5,67. 
Z klasy 5 najwyższy wynik uzyskała Aleksandra Babis, a z klasy 4 Kaja 
Wiśniewska – 5,46. Najlepszą frekwencją wykazała się klasa 6 – 91,06%. 
Najwyższą średnią wszystkich ocen uzyskała klasa 5 – to 4,91, natomiast 
najwyższą średnią z j. polskiego miała klasa 5 – to wynik 4,32, a klasa 4b 
z matematyki – 4,38. W klasach 1–3 najwyższą frekwencję uzyskała klasa 
2a – 95,24%. W tym przedziale znaleźli się uczniowie ze 100% frekwencją. 
Są to: Amelia Rybacka kl. 2a, Zuzanna Trojanowska i Marika Skrzypińska 
z kl. 2c oraz Remigiusz Morawski z kl. 3a.

W Publicznym Gimnazjum im. ks. Jana Długosza na 358 uczniów aż 
108 miało średnią ocen 4,75, czyli otrzymało świadectwo z wyróżnieniem. 
181 osób zasłużyło na ocenę wzorową, a 134 na bardzo dobrą ocenę zacho-
wania. Najwyższą średnią ocen z języka polskiego – 4,73 – mieli uczniowie 
klasy IIIa, również oni uzyskali najwyższą średnią ocen z j. angielskiego – 
4,42. Z matematyki natomiast najwyższym wynikiem może poszczycić się 
klasa Ia – 4,85. Uczniowie klasy IIIa uzyskali najwyższą średnią wszystkich 
ocen spośród wszystkich klas gimnazjalnych – to wynik 5,05. Średni procent 
frekwencji w gimnazjum wyniósł 91,45 %, a najwyższą wywalczyli uczniowie 
klasy Ia, gdyż uczęszczali do szkoły w 95,36 %. 

W roku szkolnym 2016/2017 w Publicznym Liceum im. ks. Jana Długosza 
promocję do klasy wyższej uzyskało 151 uczniów klas pierwszych i drugich, 
w tym 48 otrzymało świadectwa z wyróżnieniem, co znaczy, że osiągnęli średnią 

Świadectwo z wyróżnieniem odbiera Szymon 
Waśkiewicz z kl. Ia gim.

Świadectwo z wyróżnieniem odbiera Filip Zarzecki 
z kl. IA LO z Rodzicami
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ocen co najmniej 4,75. Najwyższe wyniki uzyskała Izabela Biernacka z IIA ze 
średnią ocen 5,25. W wyniku klasyfikacji z zachowania wystawionych zostało 
76 ocen wzorowych i 52 oceny bardzo dobre. Najwyższe wyniki uzyskała kla-
sa IA, uzyskując średnią ocen 4,82 przy średniej wszystkich klas pierwszych 
i drugich 4,26. Średnia frekwencja licealistów wyniosła 88,14%. Najlepiej na 
zajęcia uczęszczali uczniowie klasy IA, uzyskując frekwencję prawie 92%. 
Czworo licealistów: Gabriel Rosiński z IA, Patrycja Zaroślińska z IA, Krzysztof 
Kamiński z IIB i Paweł Włodarski z IIC nie opuściło ani jednej godziny lekcyjnej 
w tym roku szkolnym, uzyskując tym samym 100% frekwencję.

WAKACJE DŁUGOSZAKÓW
Sławomira Lewandowska

Wdzięczność i misja
Pielgrzymka nauczycieli na Jasną Górę

1–2 lipca 2017

Pod takim hasłem w tym roku po raz 80. spotkali się na Jasnej Górze na-
uczyciele, wychowawcy i pracownicy szkoły. Pielgrzymka Diecezjalnego 

Duszpasterstwa Nauczycieli pod przewodnictwem ks. dr. Andrzeja Tomalaka 
wyruszyła rano w sobotę, 1 lipca, sprzed naszej szkoły.

Adoracja Najświętszego Sakramentu 
w Kaplicy Cudownego Obrazu poprowadzona 
przez ks. Andrzeja Tomalaka

Podczas XVI Ogólnopolskiego Sympozjum 
Ewangelizacyjnego w Auli o. Augustyna Kordeckiego: 
ks. Andrzej Tomalak, p. Jolanta Nowak, p. Bożena 
Sobierajska, p. Sławomira Lewandowska, p. Dorota 
Goldewicz
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Po przyjeździe krótkie powitanie z Matką Najświętszą, a potem udział 
w sympozjum ewangelizacyjnym, którego głównym przesłaniem było uświado-
mienie, że powinniśmy odwoływać się do kulturowego dziedzictwa poprzednich 
pokoleń nauczycieli i czerpać z nich z wdzięcznością, gdyż praca nauczyciela 
jest czymś więcej niż tylko zawodem, lecz posłannictwem, którego celem jest 
stała troska o kształt człowieczeństwa przyszłych pokoleń.

Dla nas wszystkich największe jednak znaczenie miał aspekt duchowy piel-
grzymki, wspólna Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Cudownego 
Obrazu poprowadzona przez naszego diecezjalnego duszpasterza, a oprawiona 
muzycznie przez zespół z parafii św. Stanisława oraz nocna Eucharystia pod 
przewodnictwem bp. Piotra Turzyńskiego, w której podczas homilii usłyszeliśmy 
o Maryi-Wychowawczyni.

Następnego ranka, w strugach deszczu, odmawialiśmy różaniec na Jasno-
górskim Szczycie, ale południowa Msza Święta z udziałem Minister Edukacji 
Narodowej pani Anny Zalewskiej i tysięcy polskich nauczycieli odbyła się przy 
pogodnym niebie.

Pod przewodnictwem bp. Piotra Turzyńskiego rozważaliśmy stacje Drogi 
Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich, by na koniec pielgrzymki, przed Obliczem 
Matki Bożej, otrzymać błogosławieństwo na wakacje i kolejny rok nauczyciel-
skiego i wychowawczego trudu.

Długosza na Jasnej Górze reprezentowali: p. Jolanta Nowak, p. Bożena 
Sobierajska, p. Dariusz Goldewicz i pisząca te słowa Sławomira Lewandowska.

 

ks. Marcin Lewandowski

Wakacyjna wyprawa długoszaków w Tatry
9–14 lipca 2017

Są takie miejsca, do których wraca się pamięcią, a kiedy się zamknie 
oczy – wydają się one być na wyciągnięcie ręki. Moją Arkadią są właśnie 

Tatry – ta piękna kraina sprawia, że problemy dnia codziennego schodzą na 
dalszy plan. Będąc tam, człowiek zapomina o tym, jaki jest dzień tygodnia, 
a życie toczy się zupełnie innym rytmem. 

I tak od 9 do 14 lipca wraz z grupą młodzieży z Długosza znaleźliśmy się 
w Zakopanem na wakacyjnej wyprawie. Zaczęło się jak zwykle od męczącej 
podróży do zimowej stolicy Polski, która już na wstępie wyjazdu łapczywie 
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odbiera pokłady energii, jednak nie poddawaliśmy się i po zakwaterowaniu 
wykrzesaliśmy z siebie ostatnie pokłady sił, by wejść na znaną wszystkim 
Gubałówkę, a stamtąd zobaczyć piękno Tatr w świetle zachodzącego słońca. 
Pierwsze pamiątkowe zdjęcia, radość i lekkie przerażenie z tego, co nas czeka 
w najbliższych dniach.

Naszym zamiarem było spędzenie jak najwięcej czasu w górach. Pierwszą 
poważniejszą wyprawą było zdobycie Doliny Pięciu Stawów. Pogoda zapo-
wiadała się dość dobrze, bez upału czy burz, dzień więc należało wykorzystać 
jak najlepiej. Podążając szlakiem, czuliśmy lekki podmuch wiatru, który był 
ukojeniem. Co chwilę zmieniający się krajobraz jest wręcz nie do opisania – 
jedynie do zobaczenia. Wodospad Siklawa przytłoczył nas swą potęgą i uro-
kiem. Chwilę później znaleźliśmy się już u celu naszej wyprawy. To co ukazało 
się naszym oczom, przerosło najśmielsze oczekiwania – miejsce bajkowe, 
oryginalne i wyjątkowe w całej swej okazałości. Gdzieniegdzie w wyższych 
partiach gór leżało jeszcze trochę białego puchu. Chwilę posiedzieliśmy, 
aby nacieszyć oko i ruszyliśmy dalej. Dumni i zadowoleni, postanowiliśmy 
zjeść i odpocząć w schronisku. Jeszcze chwila odpoczynku i pora była ruszać 
dalej – do Morskiego Oka. Z każdym pokonanym krokiem, nogi stawały się 
już coraz słabsze, łydki drżały z nadmiaru wysiłku, ale widoki rekompen-
sowały zmęczenie i trud włożony w tę wyprawę. Spoglądając co chwilę do 
tyłu, podziwialiśmy błyszczące od promieni słońca stawy i schronisko, które 
wraz z pokonywaną przez nas wysokością, stawało się teraz coraz mniejszym 
punktem. Widoki zapierające dech w piersiach, stąd można było dostrzec 
monumentalność gór i małość człowieka względem nich. Z niecierpliwością 
czekaliśmy, aż ukaże się na horyzoncie Morskie Oko i Czarny Staw pod Rysami 
– są i one!!! Cudowny punkt widokowy i ta świadomość, że to jest już ostatni 
etap dzisiejszej wyprawy. Więc do boju, ruszyliśmy dalej. Kamienne stopnie 
wówczas stawały się naszymi przyjaciółmi, nigdy nie byliśmy tak skupieni 
na tym, w jaki sposób mamy postawić na nich stopę, jak wtedy. Nareszcie 
wyłoniła się droga asfaltowa i już tylko niewielka odległość dzieliła nas od 
Morskiego Oka. Pogoda stawała się coraz gorsza. Chmury zaczęły pokrywać co 
lepsze tatrzańskie kąski, upośledzając kadry. Niektórzy z nas już nie walczyli 
o nowe panoramy do albumu, walczyli już tylko o każdy kolejny krok. Z nóg 
pozostały chwiejne galaretki, dlatego rozwaga nakazywała drogę powrotną, 
ale to już z górki – dosłownie. Co chwilę mijały nas bryczki z roześmianymi 
turystami i zmęczonymi końmi.

Kolejny dzień musiał być związany z odpoczynkiem, regenerowaliśmy 
siły, dlatego wybraliśmy się na spływ Dunajcem. Jest to jedna z największych, 
najbardziej typowych atrakcji turystycznych Polski. I pewnie nie ma Polaka, 
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który albo był już w Pieninach, albo dopiero będzie. Tratwy przepływają wzbu-
rzonym korytem rzeki, początkowo pośród rozległego, górskiego krajobrazu, 
aby potem zagłębić się w labirynt skalnych ścian Pienin. Spływ Dunajcem, to 
także ludzie. Flisacy, kierujący swoimi tratwami poprzez spienione wody rzeki, 
zajmują turystów ciekawymi opowieściami, anegdotami i dowcipami. Spływ 
nie byłby tym, czym jest, bez tej całej góralskiej otoczki. Jedna osoba z naszej 
grupy chciała przejąć rolę flisaka, niestety mogła tylko liczyć na zostanie pomoc-
nikiem. Wśród opowieści jedna rozwiała wątpliwości kilku z nas, dlaczego na 
góralskiej czapce są morskie muszle? Okazuje się, że flisacy w dawnych latach 
na swoich tratwach dopływali do morza z różnego rodzaju towarami, stamtąd 
zabierali małe muszle mówiące o ilości ich wypraw nad morze i umieszczali 
je na swoich kapeluszach. Spływ zakończyliśmy szczęśliwie, choć były małe 
podtopienia tratwy.

Następnego dnia wybraliśmy się na Halę Ornak, trasę rozpoczęliśmy w Ki-
rach. Pogoda była piękna, na początku minęliśmy bacówkę, która stała na tle 
Tatr i pomaszerowaliśmy dalej. Zboczyliśmy trochę z naszego szlaku, aby zwie-
dzić Jaskinię Mroźną, gdzie niezależnie od pory roku temperatura w środku 
jest zawsze taka sama, czasami trzeba było iść zgiętym w pół, co stanowiło dla 
nas jeszcze większą atrakcję. Gdy zeszliśmy na dół, przywitał nas szum rzeki 

Magdalena Baryza, Julia Szczęsny, Beata Siwińska, Sylwia Kubacka, Oliwia Leśnik, Oliwia Kokoszyńska, 
Oliwia Tunicka, Julia Błaszkiewicz
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Bystrej, bardzo czystej i strasznie zimnej. Chwilę posiedzieliśmy i poszliśmy 
dalej prosto do schroniska na Hali Ornak, aby zjeść zapakowane do plecaka 
kanapki i spróbować zareklamowanej przez turystów szarlotki. Gdy doszliśmy, 
naszym oczom ukazał się piękny staw błyszczący od promieni słonecznych, 
otoczony zielonymi drzewami na tle gór. Tutaj postanowiliśmy odprawić Mszę 
Świętą, by jeszcze bardziej poczuć obecność Boga. Dla niektórych turystów 
staliśmy się atrakcją do fotografowania. Zwieńczeniem naszego dnia był pobyt 
na Chochołowskich Termach.

Znacie takie szczyty, które przez kilka lat oglądacie tylko z pewnej od-
ległości? Takie, które jednocześnie przyciągają i odpychają? Takie, na które 
wybieracie się jak ta przysłowiowa sójka za morze? W naszej „kolekcji” 
mieliśmy taki szczyt – Giewont. Już pierwszego dnia, będąc na Gubałówce, 
mówiliśmy sobie, że będzie przez nas zdobyty. Niektóre osoby wspominały 
nawet coś o „szpilkach na Giewoncie”. Jednak w tym przypadku na nic były 
nasze plany – a to pogoda się psuła, a to siły nie pozwalały, po prostu Giewont 
nie chciał nas do siebie zaprosić. Można wręcz powiedzieć, że stał się naszym 
małym koszmarem. W czwartek w drodze na ten szczyt musieliśmy zawró-
cić z powodu pogody, mgła i deszcz nie pozwoliły nam nawet zrealizować 
opcjonalnej trasy na wodospad Siklawicę i Sarnie Skałki, z każdym krokiem 
nasze siły i motywacja opadały. W trosce o bezpieczeństwo zrezygnowaliśmy 
i zeszliśmy do doliny Małej Łąki. Kto był w tej dolinie, ten zapewne doskonale 
zapamiętał szlak, jako never ending story. Kiedy tam przebywaliśmy, pogoda 
trochę się uspokoiła, przestało padać, a delikatna mgła nadała w tym wypadku 
niebywały urok dolinie.

Myślę, że w Tatrach nauczyliśmy się szacunku do gór oraz do spotykanych 
po drodze turystów. Piękne jest to, że na szlakach, na których nie ma dużego 
ruchu, wędrujący nimi ludzie witają się i pozdrawiają. W momencie kiedy 
jesteś już zmęczony wyprawą, a organizm pragnie odpoczynku, tacy właśnie 
ludzie, którzy mówią „Cześć” lub „Dzień dobry” dodają siły i energii – wówczas 
aż chce się iść dalej i pokonywać kolejne wzniesienia. 

Mogę powiedzieć, że w góry z pewnością wrócimy za rok, bo przecież 
czeka na nas Giewont.

Dziękuję młodzieży za odwagę w zdobywaniu Polskich Tatr, za radość: tę 
na szlaku i tę podczas wspólnej zabawy w gry planszowe, za przygotowania do 
Mszy Świętej i za dobrze spędzony czas. Dziękuję ZSK im. ks. Jana Długosza 
a także księdzu dyrektorowi Jackowi Kędzierskiemu za pomoc w zorganizo-
waniu wyjazdu.
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Aleksandra Lewandowska

Śladami Jana Pawła II po słonecznej Italii
4–12 sierpnia 2017

W dniach 4–12 sierpnia laureaci Wojewódzkiego Interdyscypilnar-
nego Konkursu Wiedzy o Wielkich Polakach wyruszyli w podróż 

śladami Jana Pawła II. Od kilku edycji długoszacy zajmowali wysokie miejsca 
w tym konkursie, zaznajamiając się z życiorysami znaczących dla historii Polski 
postaci, zaczynając od Wincentego Frelichowskiego, poprzez prymasa Stefana 
Wyszyńskiego do Ojca Świętego Jana Pawła II. W tym roku w gronie laureatów 
znaleźli się: Aleksandra Lewandowska kl. IIIa, Aleksandra Pikulska kl. IIIb, Piotr 
Sikorski kl. Ia, Aleksandra Łącka kl. IIIb oraz Bartłomiej Konopka kl. IIIa, który 
zrezygnował z wyjazdu do słonecznej Italii. Oprócz wyżej wymienionych osób 
4 sierpnia o 5.30 po Mszy Świętej z Górska wyruszył z nami Michał Szczupakow-
ski i ksiądz Łukasz Sztylka, któremu jesteśmy wszyscy ogromnie wdzięczni za 
poświęcony czas i zaangażowanie włożone w przygotowanie nas do konkursu.

Drugiego dnia naszej wyprawy zatrzymaliśmy się w sanktuarium Mariazell, 
jednym z najsłynniejszych ośrodków kultu Maryjnego w Europie, położonym 
w malowniczych Alpach Wschodnich, a po Mszy Świętej udaliśmy się w dalszą 
podróż ku włoskiej granicy.

Pierwszym miastem, jakie odwiedziliśmy w tamtym kraju, było Arezzo. Spa-
cer po mieście założonym przez Etrusków, placu Piazza Grande oraz zwiedzanie 
kościoła Świętego Franciszka, przeniósł nas myślami wiele lat wstecz i pozwolił 
poczuć klimat dawnych Włoch. Po tym krótkim pobycie przemieściliśmy się do 
Asyżu, który zwany jest różowym miastem. To właśnie z tym miejscem związana 
jest osoba św. Franciszka i św. Klary. Po nawiedzeniu bazylik tychże świętych 
udaliśmy się do bazyliki Matki Bożej Anielskiej, aby zobaczyć Porcjunkulę, czyli 
kapliczkę, w której rozwijał swą działalność zakon franciszkanów.

Kolejnego dnia po śniadaniu udaliśmy się do Nepi, aby odwiedzić sanktu-
arium Santissima Maria ad Rupes oraz klasztor pofranciszkański Castel Sant Elia, 
zobaczyć piętrowy cmentarz i most zbudowany w czasach zakładania Rzymu.

Piąty dzień naszej pielgrzymki był jednym z najbardziej intensywnych, gdyż 
po Mszy św. przy grobie Jana Pawła II czekało nas całodzienne zwiedzanie 
Rzymu. Zaczęliśmy od wizyty w Watykanie, widzieliśmy Bazylikę Świętego 
Piotra, Zamek Anioła, następnie poszliśmy aleją pełną platanów nad rzeką 
Tybr w stronę Panteonu. Kolejne zabytki, które zobaczyliśmy, to m.in. Schody 
Hiszpańskie, Plac Wenecki, Forum Trajana, Fontanna Czterech Rzek, Fontanna 



431

Wydarzenia szkolne

Di Trevi, Koloseum, Łuk Konstantyna, Forum Romanum, Ołtarz Ojczyzny, Ka-
pitol dzieła Michała Anioła, Bazylika Santa Maria Magiore, Bazylika św. Jana 
na Lateranie oraz Święte Schody.

Dzień 9 sierpnia wyróżniał się w planie pielgrzymki, gdyż po Mszy św. 
sprawowanej przez księdza Łukasza w intencji całej społeczności Zespołu Szkół 
Katolickich im. ks. Jana Długosza przy grobie Świętego Piotra, udaliśmy się na 
audiencję do papieża Franciszka, podczas której nikt nie czuł się obcy, mimo 
iż byli tam przedstawiciele wielu krajów mówiący różnymi językami. Wszyscy 
jednoczyli się w miłości do Boga, pozostając w łączności duchowej. Po audiencji 
nasza grupa śpiewała przy barierkach hymn Światowych Dni Młodzieży z 2016 
roku, oczekując z nadzieją na wychodzącego Ojca Świętego. Papież Franciszek, 
przechodząc, machał i rozsyłał pielgrzymom uśmiechy. Po południu ruszyliśmy 
do Bazyliki Świętego Pawła za Murami, by następnie udać się na wypoczynek 
nad Morze Jońskie.

Kolejny dzień był nieco spokojniejszy. W planie mieliśmy zwiedzanie Loreto. 
Zobaczyliśmy tam między innymi Domek Matki Bożej przywieziony z Nazaretu 
i cmentarz polski. Wieczór spędziliśmy, relaksując się nad Adriatykiem, w czym 
nie przeszkodziły nam nawet zawirowania pogodowe.

11 sierpnia po zwiedzeniu Padwy ruszyliśmy w drogę powrotną do kraju, 
która upłynęła nam na śpiewie, modlitwie, rozmowie oraz opowieściach naszej 
wspaniałej Pani Przewodnik na temat mijanych miejscowości. Grupa laureatów 
konkursu bardzo się zżyła, kilka osób spośród uczestników zawiązało grupę 
muzyczną przy Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku; są wśród nich uczniowie 
naszej szkoły. W trakcie wyjazdu panowała rodzinna atmosfera. Myślę, iż wy-
jazd ten zostanie na długo w naszych sercach, gdyż z Włoch każdy z nas oprócz 
pamiątek i zdjęć przywiózł przede wszystkim miliony wspomnień i refleksji.

 

Lidia Wiśniewska

Pielgrzymka śladami Matki Bożej
w 100. rocznicę objawień fatimskich

5–14 sierpnia 2017

Pragnieniem kilku osób związanych ze środowiskiem Długosza było udać 
się do Fatimy w roku, w którym mija 100 lat od objawień Matki Bożej. No 

i udało się. Szkolnym busem, z którego mogliśmy skorzystać dzięki uprzejmości 
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Księdza Dyrektora, 9-osobową grupą przemierzyliśmy ponad 8000 kilometrów 
przez Francję, Hiszpanię i Portugalię. Celem naszej wyprawy była przede 
wszystkim Fatima, ale odwiedziliśmy również sanktuaria w Lourdes i w Santiago 
de Compostela. Nie zabrakło też czasu na zwiedzanie – zobaczyliśmy zabytki 
i obiekty warte uwagi w Lizbonie, Madrycie, Barcelonie, Oviedo i Avinionie. 
Będąc na południu Europy, skorzystaliśmy z pięknej pogody, wypoczywając 
na plażach w San Sebastian i Nazare nad Oceanem Atlantyckim oraz w Bar-
celonie nad Morzem Śródziemnym. W wyprawie uczestniczyły reprezentujące 
nauczycieli Długosza panie Joanna Karwowska i Lidia Wiśniewska z synem 
Mariuszem, pani Beata Jabłońska z synem Bartoszem – uczniem klasy IIA LO 
oraz państwo Mirosława i Zbigniew Kowalscy z córką Sarą, która mimo iż nie 
uczęszcza do naszej szkoły, jest z nią związana poprzez bycie w grupie naszych 
tancerzy lednickich. Opiekunem duchowym naszej grupy był ks. Sebastian 
Adamczyk – wikariusz włocławskiej katedry, który okazał się być również do-
skonałym kierowcą, towarzyszem podróży i przewodnikiem po odwiedzanych 
przez nas miejscach. 

Wrażeń i przeżyć związanych z pobytem w Lourdes i Fatimie nie da się 
w pełni wyrazić. Tam trzeba być i uczestniczyć we wszystkich odbywających 
się nabożeństwach, aby odczuć prawdziwą obecność Matki Bożej i Dzieci, 
którym Ona się objawiała. Każdy z uczestników wybrał się na tę pielgrzymkę 

U stóp Pirenejów, przed sanktuarium Matki Bożej w Lourdes
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z własnymi intencjami, które niósł w swoim sercu, oddając Maryi problemy, 
słabości, choroby i zranienia swoje i swoich bliskich, ale także chcąc uczcić 
Niepokalaną w miejscach Jej objawień. W każdym z tych miejsc zawierzaliśmy 
Matce Bożej również naszą szkołę wraz z całą jej społecznością. 

W Lourdes, gdzie Maryja objawiała się 14-letniej Bernadecie Soubirous, 
nawołując do modlitwy różańcowej, można dziś zwiedzić domek św. Berna-
dety, a przede wszystkim nawiedzić sanktuarium, które powstało w miejscu 
objawień, a do którego zmierzają tysiące pielgrzymów, aby się modlić, obmyć 
się w wodzie wytryskającej ze źródełka i prosić o uzdrowienie. Stąd też liczne 
pielgrzymki chorych i niepełnosprawnych, i wszystkich, którzy potrzebują 
duchowego uleczenia. Wielkim przeżyciem była dla nas Msza św. odprawiona 
o świcie w Grocie Objawień, koncelebrowana przez ks. Sebastiana. Ogromne 
wrażenie zrobiła procesja eucharystyczna, a przede wszystkim wieczorna pro-
cesja światła, podczas której odmawiana modlitwa różańcowa płynie do nieba 
w różnych językach przy blasku zapalonych świec. 

W Fatimie, gdzie Matka Boża objawiała się trojgu pastuszkom: Francisz-
kowi i Hiacyncie Marto oraz Łucji dos Santos, została wybudowana ogromna 
bazylika, obok której znajduje się Kaplica Objawień, gdzie 100 lat temu na 
dębie po raz pierwszy ukazała się dzieciom Maryja. Podobnie jak w Lourdes, 
tak i w Fatimie Matka Boża wzywała do odmawiania różańca i ofiarowania 
modlitw i wyrzeczeń w intencji biednych grzeszników oraz dusz cierpiących 

Fatima – Kaplica Objawień oraz Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej
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w czyśćcu. Będąc w Fatimie, warto 
oprócz uczestnictwa w Eucharystii, 
modlitwie różańcowej i wieczornej 
procesji światła, udać się do Aljustrel, 
aby zwiedzić domki-muzea, w których 
niegdyś wychowywali się mali wizjo-
nerzy, a także przejść Drogę Krzyżową 
na Cova da Iria, czyli na polach, na 
których dzieci wypasały owce i gdzie 
ukazywał im się Anioł oraz Matka 
Boża. W Fatimie można ofiarować 
swoje intencje, idąc na kolanach spe-
cjalnie wyznaczoną drogą przez plac 
przed bazyliką oraz wokół Kaplicy 
Objawień. Można również zaczerp-
nąć wody z cudownego źródełka, bo 
wszędzie tam, gdzie ukazywała się 
Maryja, wytryskają źródełka wody.

Na naszym pątniczym szlaku nie 
ominęliśmy sanktuarium św. Jakuba w Santiago de Compostela, gdzie również 
uczestniczyliśmy we Mszy św. koncelebrowanej przez ks. Sebastiana i mogliśmy 
zanosić prośby za wstawiennictwem św. Jakuba, którego figurę w głównym 
ołtarzu można dotknąć, podchodząc specjalnym schodami z tyłu. W Oviedo, 
małym miasteczku na północy Hiszpanii, zwiedzaliśmy przepiękną zabytkową 
świątynię, w której znajduje się jedna z chust z grobu Pana Jezusa, w którą 
owinięte było Jego ciało.

Ostatnim miastem, które nas urzekło swoim niepowtarzalnym klimatem, 
była Barcelona ze słynną świątynią Sagrada Familia, kamienicami i ogrodami 
Gaudiego, przecudną plażą i wieczornym spektaklem Magicznej Fontanny na 
Placu Hiszpańskim. 

Wróciliśmy z naszej wyprawy bardzo zadowoleni. A oto wrażenia i przeżycia 
poszczególnych jej uczestników: 

„Wzięliśmy udział w pielgrzymce do Fatimy przez Lourdes. Nasza grupa 
była niewielka, za to bardzo radosna i życzliwa. Od pierwszych chwil nie 
opuszczał nas ogrom radości i uśmiechu na twarzy. Choć mieliśmy wyznaczony 
plan, wiele razy przydarzały nam się bardzo miłe niespodzianki i dodatkowe 
atrakcje. Lourdes i Fatima dostarczyły nam wielu wrażeń, które trudno jest 
opisać słowami. Mieliśmy okazję kąpać się w Morzu Śródziemnym i Oceanie 
Atlantyckim. Udało nam się zwiedzić Madryt, Lizbonę i Barcelonę oraz spróbo-

Przed Sagrada Familia w Barcelonie
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waliśmy lokalnej kuchni. Wielkie wrażenie wywarła na nas droga z Hiszpanii 
do Portugalii, gdzie z jednej strony widzieliśmy ocean, a z drugiej strony wy-
sokie, skaliste góry. Po raz kolejny zachwyciło nas piękno tego świata. Nasza 
wyprawa udała się dzięki uprzejmości Księdza Dyrektora, a miłą atmosferę 
zawdzięczamy paniom nauczycielkom naszej szkoły oraz ks. Sebastianowi”.

(p. Beata Jabłońska, Bartosz Jabłoński, kl.IIA LO) 

* * *

„Od 28 listopada 2015 r. świat mojej rodziny, mój świat runął. Cała radość 
mojego życia, pewność siebie zniknęły. Od tego dnia cały czas dotykały nas 
trudne sytuacje, które odbierały ostatnie chęci życia. Kiedy pojawiła się wizja 
pielgrzymki do Fatimy, pomyślałam, że to byłby dobry czas, abym oddała Matce 
Bożej Fatimskiej wszystkie trudności, ale 8 lipca 2017 r. wizja ta rozmyła się. 
Kolejne wydarzenie przekreślały mój wyjazd. I właśnie tu zaczynają się cuda 
Matki Bożej. Z 4 na 5 sierpnia jednak wyruszam na pielgrzymkę do Fatimy. 
Czym dla mnie był ten czas pielgrzymowania? Był to czas uzdrowienia, czas, 
w którym każdego dnia mówiła do mnie Maryja przez zdania wypowiadane 
przez moich współtowarzyszy, wspaniałych ludzi, których mogłam poznać, 
którzy swoją postawą przypomnieli mi, jak żyć. Zginęły obawy, lęk, bezrad-
ność. Każdego dnia dostrzegałam cuda, na które od prawie dwóch lat byłam 
zamknięta. Wróciłam z wielką radością i spokojem w sercu.

Oprócz pięknych krajobrazów, które cieszyły moje oczy, beztroskiej zabawy 
w falach oceanu, wspaniałej architektury zwiedzanych miejsc, bogactwa łask, 
których doświadczyłam, jedno wydarzenie utkwiło mi bardzo mocno w pamięci.

W Fatimie, jak pisała Pani Lidia, jest droga, którą można przejść na kola-
nach, oddając swoje intencje Matce. Na tej drodze poznałam, jaka jestem słaba 
fizycznie i pewnie nie udałoby mi się jej przejść, bo ból tysiąca igieł wbijanych 
w moje kolana (tak odczuwałam każde oparcie kolana na drodze) był tak 
przenikliwy, że paraliżował całe moje ciało, ale obok mnie szła Pani Beata. 
Kiedy przystawałam, by nabrać sił, ona stawała obok i odmawiając różaniec, 
obdarzała mnie uśmiechem, więc zaciskałam zęby i oddając ból na ręce Matki 
Fatimskiej, szłam dalej. Wyprzedzało nas wiele osób, a z czasem nawet uśmiech 
Pani Beaty przestawał działać, tylko ten ból kłębił się w moich myślach, ciele, 
zagłuszał moją modlitwę i intencje, które co parę chwil powtarzałam. I wtedy 
nagle pojawiła się przede mną młoda dziewczyna, Azjatka, która coś mówiła, 
kiedy podchodziła, ale jej nie rozumiałam. Stanęła na wprost mojej klęczącej 
postaci i modląc się, wykonała znak krzyża, a potem z czułością złapała mnie 
za ramię. Ten obraz wyparł ból z moich myśli i poszłam dalej, przed oblicze 
Matki Fatimskiej, aby jej oddać pokłon i podziękować.
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Kiedy wróciłam do domu, każdy z moich bliskich zauważył moją przemia-
nę, więc to nie mój wymysł, ale namacalny cud, którym właśnie z Wami się 
podzieliłam”. 

(p. Joanna Karwowska)

* * *

„Przed naszym wyjazdem często uczestniczyłam w nabożeństwach fatim-
skich, odprawianych we włocławskich kościołach, które stanowiły przygotowa-
nie do stulecia objawień. W drodze do Lourdes i Fatimy, przemierzając długie 
kilometry, aby dowiedzieć się czegoś więcej o miejscach, do których zmierzamy, 
przeczytałam książkę, która ukazała się z okazji 100-lecia objawień Matki 
Bożej. Dokładny opis tamtych wydarzeń, relacje dzieci z rozmowy z Maryją, 
słowa Matki Bożej kierowane do pastuszków, a przede wszystkim postawa tych 
kilkuletnich dzieci, które codziennie gorliwie odmawiały różaniec, modliły 
się tak, jak im polecił Anioł i Matka Boża, podejmowały cierpienie za chorych 
i biednych grzeszników, bardzo mnie poruszyły. Dotknięte światłem miłości 
Bożej, dzieci tęskniły za zapowiadanymi spotkaniami z Matką Bożą, modliły się 
jeszcze bardziej gorliwie, wykazując świadomą i dojrzałą wiarę, którą w formie 
autorefleksji zestawiłam ze swoją mizerną wiarą osoby dorosłej. I niesamo-
wite było dla mnie poczucie obecności tych Świętych Dzieci podczas pobytu 
w Fatimie i w Aljustrel. No i Matki Bożej, która i w Lourdes, i w Fatimie jest 
wszechobecna, wysłuchuje niekończących się różańców, które są odmawiane 
w różnych językach świata, i czeka, aby zawierzyć Jej swoje życie i oddać się 
pod Jej Matczyną opiekę, gdzie zawsze jest dobrze i bezpiecznie”. 

(p. Lidia Wiśniewska).
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SPRAWOZDANIA 
Z PRACY PEDAGOGÓW SZKOLNYCH

Bożena Sobierajska 

Z pracy pedagoga szkolnego 
w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Długosza 

w roku szkolnym 2016/2017

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

rok szkolny 2016/2017. Nadrzędnym jego celem było tworzenie sprzyjających 
warunków dla rozwoju uczniów. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów w roku szkolnym 
2016/2017 była realizowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i orga-
nizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach. Współpracowałam z wychowawcami klas oraz nauczy-
cielami prowadzącymi terapię pedagogiczną. Opracowałam plany pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami 
w uczeniu. Udzielałam konsultacji pedagogicznej uczniom. Koordynowałam 
pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły. Nawiązałam ścisłą 
współpracę z wychowawcami klas. 

Prowadzona działalność z zakresu profilaktyki w szkole podstawowej 
obejmowała: przeprowadzenie ankiet wśród uczniów klas 4–6 oraz ich ana-
lizę i wnioski, które przekazałam wychowawcom klas do wspólnej realizacji. 
Koordynowałam zajęcia profilaktyczne z cyklu „Młody człowiek, szczęśliwy 
człowiek”. Realizatorem zajęć było Stowarzyszenie na Rzecz Readaptacji 
i Aktywizacji Społecznej „Nowa Droga” we Włocławku, a prowadzącą zaję-
cia warsztatowe dla klasy 4b i 4b była pani Grażyna Cudna. Organizatorem 
całego przedsięwzięcia był Urząd Miasta Włocławek, Wydział Polityki Spo-
łecznej i Zdrowia Publicznego. Warsztaty miały na celu pomóc młodemu 
człowiekowi, jak być szczęśliwym, aby spełnić swoje największe pragnie-
nia. Przybliżały odbiorcom, że nikt nie jest w stanie stać się człowiekiem 
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szczęśliwym w sposób spontaniczny i bez wysiłku. Szczęście uzyskać mogą 
wyłącznie ci, którzy wiedzą, na czym ono polega oraz jaka droga do niego 
prowadzi. Człowiek szczęśliwy jest nie tylko radosny i silny, jest również 
człowiekiem mądrym. Kolejne zajęcia profilaktyczne organizowane przez 
UM Włocławek były skierowane do uczniów klasy 5 i klasy 6 oraz rodziców. 
Nosił one tytuł „Nikt nie jest samotną wyspą”, a osobą prowadzącą zajęcia 
była pani Agnieszka Antkowska.

Wśród programów profilaktycznych na uwagę zasługuje realizowany w kla-
sie pierwszej we współpracy z panią pielęgniarką szkolną i Powiatową Stacją 
Sanitarno-Epidemiologiczną we Włocławku program „Radosny uśmiech, ra-
dosna przyszłość”.

Do kolejnych zrealizowanych programów profilaktycznych z uczniami 
szkoły podstawowej należy zaliczyć: „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Trzymaj 
Formę” oraz udział w Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł”, na którą składały się prowadzone przez pedagoga szkolne-
go warsztaty oraz udział uczniów w konkursie plastycznym „Na skrzydłach 
przyjaźni”.

Uczniowie pod moim kierunkiem uczestniczyli w wielu akacjach profilak-
tycznych m.in.: Światowy Dzień bez Tytoniu i Światowy Dzień Rzucania Palenia 
Tytoniu. W ramach akcji zorganizowano konkursy na hasła antynikotynowe, 
wykonano okolicznościowe gazetki, zorganizowano konkurs na plakat oraz 
happening na dziedzińcu szkoły, włączając rodziców. W ramach programu 
„Trzymaj Formę” zorganizowano akcje informacyjne nt. zdrowego odżywania 
i zbilansowanej diety. 

Koordynowałam spotkanie w ramach społecznej kampanii „Czad i ogień. 
Obudź czujność”. Spotkanie prowadził pan brygadier Dariusz Krysiński z Pań-
stwowej Straży Pożarnej we Włocławku. 

Współpracowałam z wychowawcami klas, organizując warsztaty oraz zapra-
szając do współpracy Pedagogów z PPP we Włocławku. Na bieżąco współpra-
cowałam z rodzicami uczniów. Koordynowałam pomoc psychologiczną, której 
udzielała uczniom i rodzicom pani Agnieszka Cieślak z PPP we Włocławku. 

Koordynowałam warsztaty dla uczniów klas czwartych z p. mgr Grażyną 
Cudną z PPP we Włocławku nt. „Integracji w zespole klasowym”. Celem za-
jęć było doskonalenie społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci, 
zapobieganie nieprawidłowej adaptacji dzieci do warunków życia i wymagań 
otoczenia, uświadamianie własnych emocji, nabywanie umiejętności radzenia 
sobie z przykrymi emocjami.

W ciągu roku szkolnego prowadziłam długofalowe konsultacje z uczniami, 
eliminujące przemoc i agresję oraz budujące poczucie własnej wartości uczniów. 
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W trosce o bezpieczeństwo uczniów odbyły się spotkania z przedstawicielem 
Straży Miejskiej we Włocławku p. Mariolą Łojewską oraz KMP we Włocławku. 
Pierwsze spotkanie prowadziła pani strażnik, która przybliżyła uczniom klas 
1–3 zasady bezpieczeństwa: jak zachować się, kiedy kontaktuje się z nami 
osoba nieznana; kiedy częstuje nas np. cukierkami a jej wygląd budzi zaufanie 
oraz kiedy ktoś nieznajomy puka do drzwi. W klasach 4–6 poruszyła także 
kwestie związane z przestępczością nieletnich. Uczniowie z uwagą wysłuchali 
pani strażnik, mieli okazję zadawać pytania, na które uzyskali wyczerpujące 
odpowiedzi. Zostały przeprowadzone trzy prelekcje z przedstawicielem KMP 
we Włocławku panią Edytą Olszewską nt. cyberprzemocy, bezpiecznych ferii 
zimowych i wakacji. Nawiązano ścisłą współpracę z policjantem dzielnico-
wym, który także uczestniczył w spotkaniach z uczniami. Odbyły się syste-
matyczne akcje dotyczące bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych i wakacji. 
Uczniowie tematykę bezpieczeństwa utrwalili poprzez zaangażowanie się w 
konkursy, m.in. na plakat „Bezpieczne ferie zimowe”, „Bezpieczne wakacje” 
czy prezentacje dotyczące bezpieczeństwa. W ciągu roku szkolnego współ-
pracowałam z następującymi instytucjami z Włocławka: Powiatową Stacją 
Sanitarno-Epidemiologiczną, Strażą Miejską, Komendą Miejską Policji, UM 
Włocławek, kuratorami społecznym Sądu Rejonowego, Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Rodzinie. Nawiązałam współpracę z Fundacją „Kasisi” oraz Fundacją 
„Pracownia Dialogu”. Ponadto wdrożyłam uczniów w problematykę praw 

Uczniowie klas czwartych podczas spotkania Hejt STOP
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dziecka, angażując ich w wykonanie klasowych plakatów, co także stanowiło 
formę doskonałej integracji zespołów klasowych. Jako pedagog szkolny zaan-
gażowałam się w Drzwi Otwarte w szkole podstawowej. 

Na terenie szkoły współpracowałam z wychowawcami świetlic, angażując 
się we wspólne przedsięwzięcia oraz pomagałam w rozwiązywaniu bieżących 
konfliktów uczniowskich. Współpracowałam również pielęgniarką szkolną 
i panią logopedą.

Prowadziłam bibliotekę szkolną dla klas 4–6. Zaangażowałam uczniów 
w Tydzień Bibliotek oraz zorganizowałam konkurs „Na hasło zachęcają-
ce do czytania książek”. W ramach kształcenia ustawicznego uczestniczyłam 
w szkoleniach organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 
we Włocławku oraz w dwudziestogodzinnym szkoleniu i konferencji na te-
mat „Rozwiazywanie konfliktów w szkole” w ramach rządowego programu 
„Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Organizatorem była Fundacja „Pracownia 
Dialogu”. 

Podsumowaniem mojej całorocznej pracy jako pedagoga szkolnego było 
uczestnictwo w 80. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Nauczycieli i Wychowawców 
na Jasną Górę „Wdzięczność i Misja”. 

 

Bożena Sobierajska

Sprawozdanie działalności 
Szkolnego Koła Wolontariatu „Mały Książę”

Dobrze widzi się tylko sercem. 
Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.

Antoine de Saint-Exupery

Rok szkolny 2016/2017 został ogłoszony przez MEN w polskich szko-
łach Rokiem Wolontariatu. Jako pedagog szkolny w roku szkolnym 

2016/2017 wyszłam z inicjatywą powołania w Publicznej Szkole Podstawowej 
im. ks. Jana Długosza Szkolnego Koła Wolontariatu. Pani wicedyrektor Kata-
rzyna Zarzecka przyjęła mój pomysł z wielką radością i go zaakceptowała. 
I tak się zaczęło...

Uczniowie z wielkim entuzjazmem przystąpili do bycia wolontariuszami. 
Pierwsze spotkania były poświęcone zapoznaniu uczniów z pełnieniem misji 
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wolontariusza oraz programem koła, inicjatywami oraz pomysłami wolon-
tariuszy i wyborem władz. W skład reprezentantów koła zostali wybrani: 
Zuzanna Liberacka kl. 5 – przewodnicząca, Hubert Olszewski kl. 5 – zastępca 
przewodniczącego, Witold Przewozikowski kl. 4b – skarbnik, Maria Miazga 
– sekretarz. 

Wolontariusze ogłosili konkurs na nazwę koła. Wśród wielu pomysłów na 
nazwę koła, ogólną akceptację otrzymał pomysł uczennicy Zofii Kwiatkowskiej 
– „Mały Książę”. 

Pierwszym przedsięwzięciem była pomoc Radkowi Wiśniewskiemu po-
przez zbiórkę nakrętek przez całą społeczność uczniowską Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku. 

W ostatnim tygodniu października przybyła na spotkanie wolontariatu 
mama Radka Wiśniewskiego. Uczniowie stawiali pytania odnośnie sytuacji, 
w której znajduje się Radek, jak można mu pomóc. Uzyskali szczegółowe 
odpowiedzi. Przekazali na ręce Pani Wiśniewskiej zebrane nakrętki, które 
pomogą sfinansować turnus rehabilitacyjny. Wolontariusze ofiarowali także 
Radkowi list i książkę – „Historia Polski w obrazach”. Akcję zbierania nakrętek 
prowadziliśmy w pierwszym i drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017. 
Zebrane nakrętki przekazaliśmy pp. Wiśniewskim z przeznaczeniem na wie-
lokierunkową rehabilitację Radka. 

Zofia Kwiatkowska, Zuzanna Liberacka, Hubert Olszewski, Dominik Kozłowski, Witold Przewozikowski, Maria 
Kosiewicz, Maria Miazga z pracownikiem schroniska p. Agnieszką Kauwą
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Solankowe inspiracje to przykład twórczych i manualnych zajęć koła 
plastycznego, w których uczestniczyli wolontariusze. Zajęcia te zapewne 
wzbogaciły osobowość uczniów, wpłynęły na wyobraźnię oraz zdolności ma-
nualne. Uczniowie swoje prace przekazali na kiermasz charytatywny „Gdzie 
misjonarze – tam nadzieja”.

Zorganizowaliśmy na terenie szkoły zbiórkę karmy dla zwierząt przebywa-
jących w schronisku. Przekazaliśmy zebrany pokarm schronisku. Wolontariusze 
uczestniczyli w pogadance nt. funkcjonowania schroniska, zadając wiele kon-
struktywnych pytań, na które uzyskali wyczerpujące odpowiedzi. Następnie 
obejrzeli miejsce pobytu zwierząt – psów i kotów.

Rok 2017 ogłoszony przez Konferencję Episkopatu Polski i Sejm RP Rokiem 
św. Brata Alberta, był kolejnym wyzwaniem dla wolontariuszy. Poprzez pre-
zentację uczniowie pod moim kierunkiem zapoznali społeczność uczniowską 
z pięknem i bogactwem postaci Świętego oraz zetknęli się z jego duchowością 
oraz przesłaniem: „Być dobrym jak chleb”.

Rok 2017 to ogłoszony przez Sejm RP rok naszej królowej rzek – Wisły. 
Uczniowie poprzez przygotowaną prezentację omówili rolę rzeki Wisły, jej 
związek z powstaniem miast leżących w jej pobliżu oraz jej odbiciem w poezji, 
literaturze i sztuce.

Szkolne Koło Wolontariatu „Mały Książę” włączyło się aktywnie w pomoc 
dzieciom mieszkającym w największym sierocińcu w Zambii – Kasisi Children’s 
Home. Sierociniec prowadzony jest przez siostry zakonne, utrzymuje się z da-
rów ludzi dobrej woli z całego świata. Wolontariusze pod moim kierunkiem 
przystąpili do realizacji III edycji projektu „Ozłacamy Kasisi”.

W ramach projektu wolontariusze przygotowali prezentację o Kasisi, 
którą przedstawili całej społeczności szkolnej. Przybliżając działalność Kasisi 
Children’s Home oraz Fundacji Kasisi, włączyli się w dyskotekę charytatywną. 
Dyskoteka była bogata w różnorodne atrakcje. Odbyły się pokazy tańca oraz 
konkursy, a członkowie koła zorganizowali dla całej społeczności szkolnej lo-
terię fantową. Zebrane pieniądze z dyskoteki charytatywnej i loterii fantowej 
przekazaliśmy na sierociniec w Kasisi. Zebrano 272 zł i 62 gr. Za każdy dar 
serca – dziękujemy!!!

Należy podkreślić, że członkowie koła charakteryzowali się wysokim stop-
niem wrażliwości, empatią, cierpliwością, odpowiedzialnością, umiejętnością 
współdziałania, punktualnością oraz dążeniem do samodoskonalenia się. 

Dziękuję wszystkim wolontariuszom, którzy zaangażowali się w działalność 
Szkolnego Koła Wolontariatu „Mały Książę” w roku szkolnym 2016/2017.
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Paulina Kłonowska

O pracy pedagoga szkolnego 
w klasach gimnazjalnych

Praca pedagoga szkolnego to przede wszystkim wspieranie młodych lu-
dzi, w niekiedy bardzo trudnych sytuacjach dnia codziennego. Bardzo 

ważną rolę w działaniach pedagoga odgrywało kształtowanie pozytywnych 
postaw społecznych wśród uczniów. Odbywało się to poprzez liczne pogadanki, 
w tym jak być dobrym człowiekiem, dobrym uczniem, jak znajdować rozwią-
zania w sytuacjach trudnych. Przeprowadzałam zajęcia w klasach, poznając 
uczniów oraz wychwytując ich problemy, zmartwienia, a wyniki przedstawiałam 
i konsultowałam z wychowawcami poszczególnych klas podczas rozmów, co 
pomagało w ustalaniu dalszych działań.

Podczas zastępstw na lekcjach w klasach gimnazjalnych organizowałam 
liczne zajęcia. Wybierane tematy sprawdzały zintegrowanie uczniów w klasie, 
mając na celu kształtowanie umiejętności współpracy zespołowej. Odnosiły się 
również do tworzenia u uczniów cech związanych z samokontrolą zachowania, 
wdrażania do odpowiedzialności za efekty uczenia się. Często podczas takich 
zajęć duży wkład mieli sami uczniowie, starali się nakierować moje działania 
na interesujące ich tematy.

Wraz ze świetlicą szkolną organizowane były liczne akcje, m.in.: „Niebie-
ski Bieg dla Autyzmu”, podczas którego, na długiej przerwie międzylekcyjnej, 
uczniowie ubrani w niebieskie koszulki, w dłoni trzymając niebieskie balony, 
przeprowadzili symboliczny bieg wokół boiska, łącząc się w ten sposób z oso-
bami cierpiącymi na tę chorobę. 

Organizatorki akcji „Niebieski bieg dla autyzmu:
p. Paulina Kłonowska, p. Paulina Iwańska, 
p. Sandra Iwańska

Uczestnicy „Niebieskiego biegu”, poprzez który 
uczniowie solidaryzowali się z osobami z autyzmem
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Jako pedagog w klasach gimnazjalnych przeprowadziłam również zajęcia, 
podczas których omówione zostały zagadnienia związane z zagrożeniami pły-
nącymi z Internetu. Uczniowie podczas pogadanki z policjantem poinformowani 
zostali o konsekwencjach podejmowania niewłaściwych działań w Internecie. 
Zostali również ostrzeżeni przed złudnymi „znikającymi informacjami”, w których 
można udostępniać wszystko. Również, przed czasem wyczekiwanym przez każ-
dego ucznia – wakacjami, zostały przeprowadzone zajęcia z policjantem, podczas 
których zostały poruszone kwestie bezpieczeństwa w wakacje oraz handlu ludźmi, 
abyśmy wszyscy, cali i zdrowi, powrócili po odpoczynku we wrześniu do szkoły. 

Zorganizowałam warsztaty przeprowadzone przez psychologa z Poradni PP 
we Włocławku, podczas których poruszona została kwestia wpływu środków 
psychoaktywnych na emocje młodych ludzi. Uczniowie chętnie brali udział 
w tych zajęciach, mieli liczne pytania, które pomagały rozwiać różne wątpliwości. 

W ciągu roku szkolnego 2016/2017 udzielałam porad zarówno uczniom, 
jak i ich rodzicom. Wspólnie z wychowawcami klas i nauczycielami staraliśmy 
się rozpoznawać warunki życia i nauki uczniów, które niekiedy stawały się 
przyczyną trudności wychowawczych. Działania realizowane były przez roz-
mowy z uczniami i rodzicami odnośnie organizacji pracy dziecka w domu czy 
radzenia sobie z problemami i stresem. Uczniowie gimnazjum bardzo często 
potrzebowali wysłuchania lub konsultacji w sprawach ich dotyczących. Każdy 
uczeń jest inny, dlatego potrzebuje indywidualnego podejścia, co niekiedy 
stawia wyzwania przed pedagogiem szkolnym. 

Przywracanie uśmiechu na twarzy, zadowolenia i poczucia własnej wartości 
u każdego ucznia jest niezwykle ważne! 

 

Aleksandra Madajczyk

By przetrwać każdą trudność...
Sprawozdanie z pracy pedagoga w liceum

Długosz to szkoła, która fundamentem swoich działań czyni wychowanie. 
Jest miejscem, w którym uczniowie uczą się mądrości i samodyscypliny. 

Te dwie najważniejsze wartości dają wychowankom poczucie własnej wartości, 
budują szacunek do samego siebie i innych, są źródłem dumy z własnych osią-
gnięć i poczucia związku z tradycją. Rozwijanie w sobie samodyscypliny i dążenie 
do mądrości gwarantuje przezwyciężanie rozmaitych życiowych przeszkód oraz 
pomaga w byciu wiernym określonym wartościom. Budowanie tego systemu 
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wartości jest procesem i wymaga ciężkiej pracy. Nic, co wartościowe, piękne, 
dobre nie przychodzi łatwo. Wymaga trudu i nieustannych mądrych wyborów.

Nasza szkoła to także miejsce, które stwarza możliwość osiągania sukcesów 
dydaktycznych, rozwijania talentów, sięgania po najwyższe trofea naukowe. 
Nasi uczniowie są laureatami wielu konkursów przedmiotowych i olimpiad, sty-
pendystami programów dla najzdolniejszej młodzieży w województwie i kraju.

Rozwój naszych wychowanków jest wynikiem codziennej rzetelnej współ-
pracy dyrekcji szkoły, nauczycieli, wychowawców, rodziców i uczniów. Towa-
rzyszymy młodzieży w jej drodze ku wartościom i sukcesom dydaktycznym. 
Jako pedagog szkolny mam szczególne zadanie wspierania zarówno uczniów, 
jak i nauczycieli oraz rodziców w codziennych trudnościach. Jestem kimś, kto 
musi empatycznie rozumieć złożone czasami historie rodzinne, ograniczenia 
i problemy. Rozmawiam, tłumaczę, wyjaśniam, jestem mediatorem w sytuacjach 
konfliktowych. Dbam, by nasi wychowankowie czuli się w szkole bezpiecznie. 
By mogli się rozwijać na miarę swoich możliwości, by umieli rozpoznać swoje 
uzdolnienia i by pokonywali swoje ograniczenia. Uświadamiam im, że w drodze 
do sukcesu zdarzają się też porażki, dlatego trzeba umieć znaleźć rozwiązania, 
radzić sobie ze stresem i pomimo wszystko realizować swoje plany.

Do mnie jako pedagoga szkolnego licealiści przychodzą z następującymi 
problemami: stres i frustracje z różnych powodów (negatywne przeżycia szkolne 
i osobiste, niepokój i strach przed testem, klasówką, obawa przed niezdaniem); 
trudne relacje w grupie rówieśniczej i kontakty z rodzicami; trudności emo-
cjonalne: depresja, zagubienie, poczucie bezsilności, agresja, wyobcowanie, 
apatia, egocentryzm; nieumiejętność racjonalnego zarządzania czasem: natłok 
obowiązków, zmęczenie; problemy zdrowotne i kompleksy.

W ciągu roku szkolnego organizowałam dla uczniów liceum szereg warsz-
tatów, pogadanek i spotkań ze specjalistami. W ramach działań dotyczących 
profilaktyki agresji i przemocy w szkole na początku roku zostały zorganizo-

Uczniowie klas IB LO i IC LO podczas warsztatów „ABC szczęścia...”
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wane w trzech klasach I LO zajęcia integrujące zespół klasowy. Kolejny blok 
zajęć dotyczył motywowania do nauki, gospodarowania czasem i radzenia 
sobie ze stresem. Oprócz prowadzonych przeze mnie warsztatów do współpra-
cy zaprosiłam również specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
we Włocławku. Licealiści uczestniczyli także w warsztatach zorganizowanych 
przez Urząd Miasta Włocławek pt. „ABC szczęścia, czyli jak przestać się mar-
twić i zacząć żyć”, które poprowadziła p. Agnieszka Antkowska – psycholog ze 
Stowarzyszenia na Rzecz Readaptacji i Aktywizacji Społecznej „Nowa Droga”.

Realizując priorytet MEN „Wychowanie do wartości. Kształtowanie postaw”, 
przeprowadzałam zajęcia w klasach licealnych, a także uczestniczyłam wraz 
z uczniami klasy IIB i IIIB LO w spektaklu w reżyserii i z udziałem Jerzego 
Zelnika pt. „Blizny Pamięci – rzecz o Janie Karskim” w ramach projektu Przy-
stanek Historia.

Systematycznie podejmowałam działania profilaktyczne. We współpracy 
z Urzędem Miasta Włocławek został przeprowadzony cykl warsztatów dla 
uczniów klas II LO pt. „Szczęśliwi ludzie nie mają nałogów”, zrealizowany 
przez pedagoga i terapeutę p. Grażynę Cudną z Centrum Rozwoju Osobiste-
go i Psychoterapii „Alter-Ego”. Jego dopełnieniem były zajęcia warsztatowe 
dla rodziców uczniów kl. II LO, które odbyły się podczas listopadowej środy 
u Długosza. Przy realizacji zagadnień dotyczących szeroko rozumianej profi-
laktyki współpracowałam ściśle ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej we Włocławku. Przystąpiłam do programu „ARS – czyli jak dbać 
o miłość – rozważania o zdrowiu i życiu bez nałogów”, którego organizatorem 
była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku. W jego 
ramach zrealizowane zostały warsztaty, a uczniowie uczestniczyli także w przy-
gotowanej ankiecie. Z reprezentacją uczniów klas IIA i IIC LO uczestniczyłam 
w seminarium połączonym z debatą pt. „Oblicza uzależnień”, zorganizowanym 
przez Wydział Nauk Pedagogicznych oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Kujawskiej 
Szkoły Wyższej we współpracy z Urzędem Miasta Włocławek oraz Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku.

Przez cały rok szkolny pracowałam z młodzieżą nad budowaniem prawi-
dłowych relacji rówieśniczych. Reagowałam w sytuacjach problemowych, ale 
także zgodnie z planem pracy przeprowadzałam warsztaty, podczas których 
poruszałam kwestie stereotypów, uprzedzeń, podkreślałam znaczenie przyjaźni 
i dobrych relacji w klasie.

W klasach III LO poruszałam zagadnienia związane z ukierunkowaniem 
zawodowym – orientacją zawodową, stąd warsztaty pt. „Co jest w życiu ważne 
– refleksje na temat wartości istotnych w życiu oraz dalszej drogi kształcenia, 
wyborów zawodowych”.
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Współpracowałam z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji we 
Włocławku. Pracownicy tej instytucji przygotowywali dla licealistów prelekcje 
dotyczące bezpieczeństwa.

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej podejmowałam na-
stępujące aktywności: zebranie we wrześniu 2016 r. informacji od uczniów 
o stwierdzonej u nich dysleksji i zaleceniach poradni, sporządzenie list uczniów 
dyslektycznych i przekazanie informacji wychowawcom klas, poinformowanie 
nauczycieli o konieczności dostosowania wymagań zgodnie z opisem na za-
świadczeniach z PPP, kontakt z nauczycielami w sytuacji braku respektowania 
zaleceń poradni, pomoc w zgłoszeniu do OKE uczniów dyslektycznych zdających 
egzamin maturalny, pomoc w przygotowaniu egzaminu maturalnego zgodnie 
z dostosowaniami uczniów wynikającymi z dysleksji lub innych schorzeń 
zdrowotnych, wsparcie dla uczniów, których rodzice przebywają za granicą, 
rozpoznanie uzdolnień uczniów, spotkania z rodzicami podczas comiesięcznych 
spotkań – tzw. śród u Długosza, inicjowanie i prowadzenie działań mediacyj-
nych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych (uczeń – nauczyciel, rodzic 
– uczeń, rodzic – nauczyciel), pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu 
i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 
wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej, praca w Zespole Interdyscyplinarnym w procedurze Niebieskiej 
Karty, współpraca z kuratorem sądowym, monitorowanie sytuacji domowej 
uczniów, przygotowanie i wysłanie pism do Sądu Rodzinnego w sytuacjach, 
gdy pozyskano informację o nieprawidłowym funkcjonowaniu rodziny.

Byłam także odpowiedzialna za stypendia uczniowskie: udzielałam infor-
macji o wymaganiach formalnych dotyczących stypendiów szkolnych, przygo-
towałam wniosek o stypendium Prezydenta Miasta Włocławek i o stypendium 
Prezesa Rady Ministrów, sprawdzałam poprawność złożonych wniosków 
o stypendium Dyrektora ZSK.

Zajęcia psychologiczne w kl. II B LO Zajęcia psychologiczne w kl. II A LO
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Współpracowałam z dyrekcją ZSK, m.in. pomagałam, jak co roku, w przy-
gotowaniu egzaminu maturalnego: uzupełniałam dane w aplikacji HERMES 
dla OKE w Gdańsku, zawierające informacje o zdawanych przedmiotach oraz 
dostosowaniach uczniów, przez cały czas trwania matur pełniłam dyżur przed 
salą, w której trwał egzamin. Zostałam powołana do zespołu ds. ewaluacji 
wewnętrznej, w ramach której badaliśmy „Wychowawczą rolę oceny zachowa-
nia”. Skonstruowałam ankietę, którą następnie przeprowadziliśmy w klasach 
II LO i wśród wychowawców tych klas, następnie ją opracowaliśmy, a wyniki 
zaprezentowaliśmy na posiedzeniu rady w dniu 12 lipca br. Na bieżąco przygo-
towywałam pisma służbowe do różnych instytucji, w tym do Sądu Rodzinnego 
i MOPR-u.

Cieszy mnie fakt zaangażowania licealistów w ogólnopolską akcję pt. Szla-
chetna Paczka. W tym roku LO w ZSK zbierało dary dla samotnej matki i jej 
nastoletniej córki. Rodzina ta znalazła się w trudnej sytuacji materialnej 
i wszelka pomoc przyjęta została przez nią z wielką wdzięcznością.

Co roku zwiększa się zakres pracy pedagoga szkolnego i ma on wiele wy-
miarów, ponieważ wzrasta liczba nieadekwatnych zachowań uczniów, posze-
rza się karta problemów wychowawczych. Zmieniają się też przepisy prawa 
oświatowego, a od nowego roku wdrażana będzie reforma edukacji. Dlatego 
dbam o swój rozwój zawodowy i duchowy. W minionym roku szkolnym brałam 
systematycznie udział w spotkaniach sieci współpracy i samodoskonalenia 
pedagogów szkolnych zorganizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedago-
giczną oraz KPCEN we Włocławku. Wśród wielu ciekawych szkoleń wymienię 
warsztaty przeprowadzone przez eksperta Ośrodka Rozwoju Edukacji z War-
szawy dotyczące zmian w szkolnictwie zawodowym i kształcenia dualnego. 
W czerwcu uczestniczyłam w szkoleniu pt. „Budowanie i modyfikowanie Pro-
gramu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły i placówki” zorganizowanym 
przez ODN we Włocławku.

Wszystkie moje działania mają służyć wskazaniu młodzieży właściwej drogi 
w życiu, pragnę ostrzec licealistów przed zagrożeniami, pomagać w stawaniu 
się dojrzałymi ludźmi, potrafiącymi podejmować właściwe decyzje. Szczególnie 
ważne stają się dla mnie słowa Jana Pawła II uznanego w tym roku patronem 
naszego województwa, który radził z ojcowską troską: „Gdy będzie wam trud-
no, 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”.
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SPRAWOZDANIA Z PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Monika Kwiatkowska

Sprawozdanie z pracy dolnej świetlicy 
w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Długosza 

we Włocławku w roku szkolnym 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 do dolnej świetlicy uczęszczało 
73 uczniów z klas 1a, 2a, 2b i 2c. W ciągu całego roku szkolnego 

dolna świetlica łączyła się z górną w godzinach: 6.30–8.00 oraz 15.00–16.30. 
Wychowawcami świetlicy dolnej były: p. Monika Kwiatkowska w godzinach 
8.00–15.00, p. Monika Brzostowicz w godzinach 12.00–15.00, p. Monika Lipi-
górska w godzinach 6.30–8.00 oraz p. Karolina Szałek w godzinach 15.00–16.30.

Zostały zrealizowane wszystkie założone tematy na rok szkolny 2016/2017. 
Świetlica szkolna zapewniała opiekę uczniom przez cały rok szkolny w godzi-
nach 6.30–16.30, a także w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych. 

Świetlica organizowała ciekawe i kreatywne zadania oraz aktywności dla 
uczniów. Dzieci wykonywały szereg prac plastycznych związanych z obcho-
dzonymi w szkole uroczystościami i wydarzeniami. Uczniowie brali aktywny 
udział w przygotowywaniu gazetek szkolnych oraz dekorowaniu szkoły. Pod-
czas sprzyjającej pogody dzieci wraz z wychowawcami aktywnie spędzały czas 
w szkolnym ogrodzie. Uczniowie grali w piłkę, jeździli na rolkach i hulajnogach 
oraz rysowali kredą. Dzieci chętnie brały udział w zabawach z wykorzystaniem 

Wiosenny spacer
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chusty animacyjnej. Wychowawca świetlicy dolnej p. Monika Kwiatkowska 
przygotowała wraz z uczniami krótką akademię z okazji Dnia Matki. Świetlica 
aktywnie włączyła się w organizację oraz przebieg Drzwi Otwartych w Szkole 
Podstawowej, które odbyły się 6 kwietnia 2017 r. 

Świetlica brała udział w szkolnych i międzyszkolnych konkursach. W tym 
roku świetlica naszej szkoły włączyła się w obchody Światowego Dnia Autyzmu. 
Nasi uczniowie podczas zajęć  zostali zapoznani z informacjami na temat au-
tyzmu, mieli możliwość obejrzenia materiałów multimedialnych ukazujących 
świat widziany oczyma osoby autystycznej. Nasza świetlica wzięła także udział 
w konkursie plastycznym pt. „Niebieskie natchnienie” organizowanym przez SP 
nr 20 we Włocławku w ramach akcji „Dwudziestka na niebiesko” pod Honorowym 
Patronatem Prezydenta Miasta Włocławek. Konkurs, w którym nasi uczniowie 
odnieśli olbrzymi sukces, składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie – szkol-
nym – wyłoniliśmy 5 prac, które przeszły do drugiego etapu – międzyszkolnego. 
W bardzo silnej konkurencji ponad 50 zgłoszeń, praca Kasi Thorsen, uczennicy 
klasy 4a, zajęła I miejsce w kategorii klas 4–6. Praca Wiktorii Markowskiej, uczen-
nicy klasy 2c, zajęła II miejsce w kategorii klas –3. Rozdanie nagród odbyło się 
31 marca 2017 w Szkole Podstawowej nr 20 we Włocławku. Po raz drugi świetlica 
25 listopada zorganizowała Dzień Pluszowego Misia. W tym dniu uczniowie za-
brali ze sobą do szkoły swoje ulubione przytulanki, które towarzyszyły im przez 
cały dzień. Wychowankowie świetlicy wzięli także udział w międzyszkolnym 
konkursie „Mój Przyjaciel Miś”, w którym wyróżnienie otrzymał uczeń klasy 
3a Konrad Felińczak. Dolna świetlica zdobyła również II miejsce w szkolnym 
konkursie na „Najładniejszy Bożonarodzeniowy wystrój klasy”.

Do zadań wychowawcy świetlicy dolnej należało również sprawowanie opieki 
nad dziećmi w ramach zastępstw podczas nieobecności nauczycieli oraz podczas 
wyjść poza szkołę. Świetlica sprawowała także opiekę nad dziećmi w czasie ferii, 
organizując ciekawe formy spędzania czasu wolnego od zajęć dydaktycznych. 

Wychowawcy systematycznie brali udział w odrabianiu prac domowych wraz 
z uczniami, pomagali w nadrabianiu zaległości oraz utrwalaniu wiadomości 
zdobytych w trakcie lekcji. Ćwiczone były umiejętności samodzielnego czytania 
i słuchania tekstu czytanego przez wychowawcę. Prowadzone były również za-
jęcia z zakresu matematyki. Systematycznie była zmieniana dekoracja świetlicy.

Wychowawcy pracujący w świetlicy szkolnej współpracowali z wychowaw-
cami klas oraz pedagogiem szkolnym w zakresie wymiany informacji o zacho-
waniu uczniów. Nauczyciele mieli codzienny kontakt z rodzicami, wymiana 
informacji przebiegała bardzo sprawnie. 
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Paulina Iwańska, Sandra Iwańska 

Sprawozdanie wychowawców świetlicy szkolnej
w II półroczu roku szkolnego 2016/2017

Świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i poży-
tecznie spędzić czas przed rozpoczęciem lekcji i po zakończeniu zajęć 

lekcyjnych. Świetlica jako wewnątrzszkolna instytucja wychowania, uzupełnia 
pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: oddziaływań wychowawczych, opie-
kuńczych, profilaktycznych oraz dydaktycznych. 

Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki 
w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych i rozwijanie ich zainteresowań in-
dywidualnych oraz grupowych. 

Świetlica szkolna powinna być otwarta na oczekiwania i potrzeby środowi-
ska. Formy, metody i techniki stosowane podczas zajęć wpływają na sprawność 
komunikacji, warunkując dalszy sukces edukacyjny uczniów. Jako wychowawcy 
staramy się uczynić świetlicę miejscem atrakcyjnym, w którym uczniowie mogą 
wyzwalać własną aktywność, ekspresję twórczą, rozwijać swoje talenty i pasje. 
Prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem metod aktywnych: burza mózgów, eks-
presja artystyczna, metoda projektu i drama. Pod naszym kierunkiem działa 
szkolny wolontariat i szkolne koło Caritas. 

Organizowałyśmy dla naszych uczniów szereg zajęć, konkursów, imprez 
i akcji charytatywnych. Należy tu wymienić zajęcia profilaktyczne: „Bezpieczne 
ferie”, „Niebieskie Bieg dla Autyzmu”, „Światowy dzień bez papierosa”, „Kręci 
mnie bezpieczeństwo – bezpieczny wypoczynek nad wodą”, „Bezpieczne waka-
cje”, „Handel ludźmi”, „Zdrowe odżywianie”, „Zagrożenia wirtualnego świata”, 
„Fonoholizm”. Zorganizowałyśmy Dzień Życzliwości i Dzień Niezapominajki. 

Świetlica organizowała konkursy plastyczne, fotograficzne i literackie: 
Bezpieczne ferie – plakat, „Niebieskie Natchnienie”, „Zwierzęta i książki – nasi 
najlepsi przyjaciele”, Wielkanoc – najładniejsza kartka świąteczna, stroik, palma, 
pisanka, Najpiękniejsze życzenia na Dzień Mamy i Taty.

Na uwagę zasługuje zorganizowana przez świetlicę Noc Filmowa, która 
miała na celu zintegrowanie uczniów, a przy tym miłe spędzenie czasu. 

Prowadziłyśmy koło gier planszowych oraz teatralne. Klub Taktyk CKBB 
zawitał w progi naszej szkoły i uczniowie mogli wziąć udział w Turnieju gry 
planszowej „Mały Książę”. Wielu uczniów zarówno gimnazjum, jak i liceum 
wzięło w nim udział. Nasi wolontariusze wystawili spektakl pt. „Czerwony 
Kapturek” w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Jaś i Małgosia” w Brzeziu. 
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Świetlica inicjowała kiermasze charytatywne. Podczas kiermaszu wielka-
nocnego rozprowadzane były ozdoby świąteczne przygotowane przez naszych 
uczniów, ale także przez osoby ze Stowarzyszenia OLIGO. Do zadań świetlicy 
zaliczyć należy akcję „Marzycielska poczta” – pisanie listów do chorych dzie-
ci z całej Polski, kalambury w „tłusty czwartek”, zbiórki: na dzieła misyjne, 
środków opatrunkowych dla szpitali w Afryce, którą zorganizowała Fundacja 
Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio z Poznania. 

W świetlicy prowadzone były również akcje charytatywne: „Pieluszka dla 
Maluszka”, „Słodycze dla Maluszka”, „Pomaluj mój świat” – zbiórka artykułów 
szkolnych, „Wkręć się w pomaganie” – zbiórka plastikowych nakrętek, „Puszka 
dla Maluszka” – zbiórka puszek aluminiowych, zbiórka artykułów dla najmłod-
szych z Domu Samotnej Matki w Łodzi.

Wolontariusze uczestniczyli w zajęciach hipoterapii, zajęciach plastycznych 
oraz kulinarnych w Stowarzyszeniu OLIGO.

Znając pasję naszych uczniów, zachęcaliśmy ich do rozwoju osobistego. 
Wielu uczniów pod naszą opieką przygotowywało i składało swoje prace 
w różnych konkursach. 

Nasza praca z uczniami nie ograniczała się tylko do świetlicy, a współgrała 
z życiem całej szkolnej społeczności. Podejmowałyśmy różne inicjatywy i dzia-
łania, np.: w ramach Dnia Dziecka wspólnie p. Mileną Kujawą przygotowały-
śmy tańce na dziedzińcu oraz kosz słodyczy. Również współorganizowałyśmy 
Turniej Tańca Towarzyskiego oraz konkurs „Talencik”. 

Uczniowie pod opieką wychowawców świetlicy mogli przygotowywać 
gazetki tematyczne, które były wywieszane w świetlicy. 

Emocjonująca rozgrywka między 
p. Jakubem Kostrzewskim i Karolem Nencka z kl. Ie

Kiermasz ciast 
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W ramach działalności dydaktycznej świetlica umożliwia uczniom odra-
bianie lekcji i pomoc uczniom słabszym, a także organizuje pomoc koleżeńską. 

Szczególną uwagę zwracamy na zachowania przejawiające się agresją fizyczną 
i słowną wśród uczniów oraz łamanie podstawowych zasad życia w grupie i spo-
łeczności szkolnej, co ma na celu eliminowanie zachowań negatywnych poprzez 
wskazywanie na ich wpływ na samopoczucie poszczególnych osób w grupie 
rówieśników. Należy również dodać, że poza zorganizowanymi zajęciami wy-
chowawczo-dydaktycznymi, akcjami w trakcie roku szkolnego uczniowie mogli 
korzystać ze stołu do tenisa stołowego, bilarda oraz gier dydaktycznych. Ucznio-
wie w ciepłe dni wychodzili pod naszą opieką na świeże powietrze. W ramach 
zajęć w świetlicy były prowadzone również zajęcia z doradztwa zawodowego. 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Bożena Sobierajska

Sprawozdanie z działalności 
Samorządu Uczniowskiego 

w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Długosza 
we Włocławku w roku szkolnym 2016/2017

Samorząd Uczniowski jest organizacją działającą na rzecz uczniów i za-
rządzaną przez uczniów. Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec 

dyrekcji szkoły, nauczycieli i rodziców. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy 
uczniowie szkoły. 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 automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestają nimi 
być w momencie, gdy szkołę opuszczają. 

W Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Długosza Samorząd Uczniow-
ski aktywnie uczestniczył w procesie funkcjonowania szkoły, w budzeniu po-
czucia wspólnoty, wzajemnego zaufania, życzliwości, bezinteresownej pomocy. 
Służył rozwiązywaniu problemów przez uczniów, rozwijaniu wyobraźni, twór-
czego myślenia, prowadzenia dialogu, wrażliwości na dobro wspólne. Uczył 
także dobrze pojętej demokracji.
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W naszej szkole SU był metodą wychowawczą, miał ambitny plan pracy 
i wspaniałe efekty swojej działalności.

A oto efekty naszych działań:
Początek roku szkolnego był okresem kampanii wyborczej poprzedzającej 

wybory do Samorządu Uczniowskiego. Społeczność uczniowska wyłoniła spośród 
siebie najlepszych kandydatów. Kandydaci do SU przedstawiali swoje programy 
wyborcze koleżankom i kolegom oraz wyeksponowali je formie ciekawych pla-
katów wyborczych na korytarzach szkolnych. Każdy uczeń miał okazję zapoznać 
się z osobą kandydata i jego programem. W dniu 28 września 2016 roku społecz-
ność uczniowska uczestniczyła w wyborach do Samorządu Uczniowskiego. Na 
potrzeby szkolnych wyborów został powołany Komitet Wyborczy, który czuwał 
nad przebiegiem wyborów oraz podsumowaniem głosów. Uczniowie głosowali 
na jedną spośród siedmiu kandydatek, stawiając znak X w kratce z prawej strony 
jego zdjęcia i nazwiska. Społeczność uczniowską uczestniczącą w wyborach po-
witała pani wicedyrektor Katarzyna Zarzecka, która podkreśliła, że dla uczniów 
klasy pierwszej są to pierwsze wybory, gdzie samodzielnie w sposób demokra-
tyczny dokonają wyboru przedstawiciela do władz Samorządu Uczniowskiego. 
Społeczność szkolna wybrała do SU następujących uczniów: Julię Gęsicką z kl.6 
– przewodnicząca klas 4–6, Marię Fryżewską – przewodnicząca kl. 1–3, Olivię 
Prouve z kl. 4a do funkcji skarbnika i Zofię Kwiatkowską z kl. 5 jako sekretarza.

W dniu 28 października 2016 r., w okresie poprzedzającym dzień Wszystkich 
Świętych, członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem p. Bożeną 
Sobierajską odmówili modlitwę i zapalili znicze pod pomnikiem upamiętniają-
cym bł. bp. Michała Kozala, Alumnów Seminarium Duchownego we Włocławku 

Komisja wyborcza w składzie: Filip Etynkowski, 
Aleksandra Arkuszewska, Nadia Pietrzak

Samorząd SP: Julia Gęsicka, Maria Fryżewska, Olivia 
Prouve, Zofia Kwiatkowska
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oraz Nauczycieli zamordowanych w czasie II wojny światowej. Spotkanie przy 
pomniku było okazją do zapoznania uczniów z historią miejsca i życiorysami 
tych, którzy oddali życie w imię obrony wartości chrześcijańskich i Ojczyzny.

Wspólne spotkanie uczniów w sali gimnastycznej podczas „Studniówki” było 
okazją do podsumowania konkursów plastycznych, które polegały na zilustrowa-
niu Praw Dziecka i Obowiązków Ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. 
Jana Długosza we Włocławku. W kategorii „Prawa dziecka” I miejsce uzyskała 
klasa 4b, II miejsce kl. 6, a III miejsce kl. 5. W kategorii „Obowiązki ucznia”: 
I miejsce przypadło klasie 1a, II miejsce kl. 3a, a III miejsce zajęła klasa 3b.

Dzień św. Walentego w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Dłu-
gosza rozpoczął się od „Poczty walentynkowej”. Uczniowie obdarowali się 
walentynkami. Nad pracą „Poczty” czuwali przedstawiciele SU. Samorząd 
Uczniowski wraz z opiekunem p. Bożeną Sobierajską w dniu 14 lutego 2017 
roku zorganizował dla uczniów klas 4–6 dyskotekę walentynkową, która była 
bogata w różnorodne atrakcje. Odbyły się pokazy tańca, konkursy oraz wybrano 
królową i króla dyskoteki, którymi zostali Michalina Pszeniczka kl. 5 i Hubert 
Olszewski kl. 5. Dyskotekę możemy uznać za udaną, przyświecały jej radość, 
uśmiech, wzajemny szacunek i dobra zabawa. Kolejna dyskoteka dla klas 4–6 
miała cel charytatywny. Zebrane dary serca przekazano dzieciom z Afryki. 

Działalność SU związana była z propagowaniem wartości patriotycznych. 
Pod kierunkiem opiekuna SU zorganizowano I Koncert Pieśni Patriotycznych. 
W okresie poprzedzającym Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości 
uczniowie klas starszych czytali legendy polskie młodszym kolegom.

Maria Fryżewska i Zuzanna Liberacka przypominają 
uczniom kl. 1 o zasadach bezpiecznego wypoczynku 
podczas ferii zimowych

Julia Rojewska i Nadia Pietrzak z Walentynkową 
Pocztą
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SU aktywnie włączył się w święto województwa kujawsko-pomorskiego, 
organizując konkurs poświęcony osobie Świętego Jana Pawła II. Święto w na-
szym województwie obchodzimy na pamiątkę wizyty świętego Papieża Polaka 
w naszym regionie. Oficjalnie Jan Paweł II dwukrotnie odwiedzał Kujawy 
i Pomorze, a 6 i 7 czerwca 1991 roku był we Włocławku. 

W ramach działań SU przeprowadzono konkurs „Na hasło zachęcające do 
czytania książek”, w którym I miejsce zdobyła klasa 6 za hasło: „Biblioteka 
na nas czeka, mnóstwo książek się uśmiecha”; II miejsce przyznano klasie 2a, 
która zgłosiła hasło: „Kiedy książki czyta zuch, wtedy wiedzy ma za dwóch”. 
III miejsce wywalczyła klasa 1a za myśl: „Książki coś magicznego w sobie mają 
i fantazję nasze rozbudzają”. Wyróżnienie otrzymała klasa 4a:„Każdy czyta, 
każdy żyje”; kl. 3a została wyróżniona za największą ilość pomysłów.

Członkowie Samorządu Szkolnego przedstawili uczniom naszej szkoły 
najważniejsze informacje dotyczące zasad bezpiecznego zachowania podczas 
zbliżających się ferii zimowych i wakacji. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem 
wysłuchali rad starszych kolegów, a efektem tych działań było zorganizowanie 
konkursu na plakat pt. „Bezpieczne wakacje 2017”.

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym współdziałał z dyrekcją i nauczy-
cielami. Współpracował ze Szkolnym Kołem Wolontariatu „Mały Książę”. Jego 
głównym celem było zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy 
i szkoły. Praca w nim wyzwala w uczniach kreatywność, uwrażliwiała na od-
powiedzialność za swoje słowa i postępowanie.

 

Piotr Chodoła

Sprawozdanie z działalności 
Samorządu Uczniowskiego w gimnazjum i liceum 

Tradycyjnie głównymi celami działalności Samorządu Uczniowskiego 
było: budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przy-

datności działania na rzecz szkoły; urzeczywistnienie idei wolności poprzez 
rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka; kształtowanie 
zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju; 
promowanie szkoły na zewnątrz poprzez udział w różnego rodzaju imprezach 
kulturalnych oraz akcjach charytatywnych; współorganizowanie uroczystości 
szkolnych oraz obchodów świąt państwowych ujętych w terminarzu imprez 
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szkolnych na dany rok szkolny; dbanie o dobrą współpracę między uczniami 
i nauczycielami oraz dyrekcją szkoły w ramach realizacji celów wychowawczych; 
wzmacnianie poczucia wspólnoty oraz kształtowanie umiejętności współpracy 
w ramach realizacji poszczególnych zadań; wpajanie zasad „zdrowej” rywalizacji 
i motywowanie do wysiłków na rzecz klasy oraz szkoły; kształtowanie umie-
jętności działania w zespole, tworzenia warunków do aktywności społecznej 
i wzmacnianie samodyscypliny uczniów.

Na początku roku szkolnego zgłoszeni kandydaci przeprowadzili burzliwą 
kampanię wyborczą. 30 września odbyły się wybory, w których ponownie 
zwyciężył Filip Zarzecki, a zastępcami przewodniczącego zostali Wiktoria 
Marchlewska i Jakub Oleradzki. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego po-
został p. Piotr Chodoła. Zebrania Samorządu odbywały się w miarę potrzeb 
i możliwości członków Rady. We wrześniu, oprócz wyborów do Rady SU, ob-
chodziliśmy w naszej szkole Dzień Chłopaka. W październiku zorganizowaliśmy 
dla wszystkich uczniów naszej szkoły dyskotekę, a w ramach obchodów Dnia 
Edukacji Narodowej – wręczyliśmy nauczycielom tort z życzeniami. Zorgani-
zowaliśmy także wybory do Młodzieżowej Rady Miasta, do której dostała się 
Wiktoria Marchlewska, czynnie angażując się w jej prace. Grudzień jest zawsze 
w naszej szkole miesiącem, w którym 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. W nowym roku z dobrym sło-
wem i pękiem kwiatów udaliśmy się do wszystkich Pań z okazji Dnia Kobiet. 
W kwietniu uczestniczyliśmy w Dniach Otwartych szkoły. Hitem naszej dzia-
łalności były pierwsze Dni Wiosny. Zorganizowaliśmy konkurs „TeleDisco” na 
najwierniejsze odwzorowanie teledysku muzycznego. Młodzież zaskoczyła 
wszystkich pomysłowością i fantazją oraz głębią dowcipu. Na czas występów 

TeleDisco: kl. IIb gimnazjum
Wiosenni przebierańcy: kl. IIa gimnazjum 
z przewodniczącym SU Filipem Zarzeckim
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korytarze i sale lekcyjne prawie opustoszały – każdy chciał obejrzeć występy 
kolegów, koleżanek, a nawet nauczycieli. Samorząd Uczniowski pamiętał także 
o księżach pracujących w naszej szkole. W Wielki Czwartek – dzień ustanowie-
nia kapłaństwa, który zawsze świętujemy podczas rekolekcji wielkopostnych 
– w imieniu całej społeczności długoszackiej SU przygotował dla księży pracu-
jących w naszej szkole oraz dla księdza rekolekcjonisty podziękowanie i kwiaty. 
W czerwcu włączyliśmy się do obchodów Dnia Dziecka oraz Dnia Sportu. Ponadto 
Samorząd Uczniowski brał udział w organizacji i przeprowadzeniu kilku akcji 
charytatywnych, z których dochód został przeznaczony na szczytne cele. Przez 
cały rok byliśmy otwarci na pomysły i propozycje uczniów, które miałyby na celu 
udogodnienie warunków nauki. W ten sposób udało nam się, w porozumieniu 
z Dyrekcją szkoły, wprowadzić zmiany w Regulaminie Ubioru Szkolnego czy do-
prowadzić do możliwości odpoczynku podczas przerw na dziedzińcu szkolnym.

CYKLICZNE ZAJĘCIA I SPOTKANIA
Aneta Pawłowska, Dorota Antczak

Długoszacy na szlaku...
Krajobrazy są stanami duszy...

Henri Frederic Amiel

Od roku szkolnego 2002/2003 w Długoszu systematycznie odbywają 
się rajdy piesze w ramach koła krajoznawczo-turystycznego. W roku 

szkolnym 2016/2017 koło wspólnie prowadziły p. Dorota Antczak i p. Aneta 
Pawłowska. Głównymi celami wspólnych sobotnich wypraw było pokazanie 
uczestnikom walorów krajoznawczo-turystycznych okolic Włocławka oraz 
zapoznanie się z historią i zabytkami miasta. Wędrówki często odbywały 
się pięknymi szlakami po Włocławsko-Gostynińskim Parku Krajobrazowym. 
W roku szkolnym 2016/2017 odbyło się 10 pieszych rajdów, z których każdy 
miał odrębny cel.

Wrześniowy Krajoznawczy Rajd na Orientację „Spacerkiem przez historię 
Włocławka” stanowił spacer po ciekawych miejscach, ale także podróż w czasie 
od narodzin miasta do czasów współczesnych. 
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„Rajd na Raty IV Rata”, który odbył się w październiku, miał na celu pro-
pagowanie walorów krajoznawczo-turystycznych miejscowości nadwiślańskich 
Raciążka i Nieszawy.

Celem listopadowego „Rajdu z latarkami” było propagowanie aktywnego 
wypoczynku, poznanie walorów krajobrazowych okolic Włocławka oraz uka-
zanie możliwości spędzenia czasu wolnego.

„Rajd Grzywno 1939–2014” miał na celu uczczenie oraz przypomnienie 
wydarzeń, jakie miały miejsce 75 lat temu w zapomnianej i nieistniejącej już 
dzielnicy Włocławka. 

„Rajd Świąteczno-Noworoczny”, który odbył się w grudniu, miał jako cel 
zachęcenie do uprawiania turystyki pieszej, przybliżenie walorów krajoznaw-
czych okolic Włocławka, edukację leśną oraz dokarmianie zwierzyny w okresie 
zimowym.

„Rajd Powstania Styczniowego” oprócz zachęcania do aktywnego spędzania 
wolnego czasu wzbudził zainteresowanie uczestników historią Włocławka i oko-
lic oraz miał na celu uczczenie 154. rocznicy wybuchu powstania styczniowego.

Celem lutowego „Rajdu na Raty I Rata” było zachęcenie do aktywnego spę-
dzania wolnego czasu poprzez uprawianie turystyki pieszej, szczególnie w gronie 
rodzinnym, oraz zdobywanie odznak krajoznawczych i turystyki kwalifikowanej. 

W marcu odbył się „Rajd Topienie Marzanny”, który miał na celu zapoznanie 
uczestników z tradycjami ludowymi, folklorem i kulturą, propagowanie czynnego 
wypoczynku przez uprawianie turystyki pieszej, przybliżenie i zapoznanie uczest-
ników z walorami krajoznawczymi okolic Włocławka, zdobywanie odznak 
turystyki kwalifikowanej: OTP, ROK, „Znam Włocławek i okolice”, „Turysta 
– Przyrodnik”.

Kwietniowy „Rajd na Raty II Rata” propagował walory krajoznawczo-
-turystyczne ziemi dobrzyńskiej, zachęcał również do aktywnego spędzania 

„Rajd Świąteczno-Noworoczny” Kwietniowy „Rajd na Raty”
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wolnego czasu, zdobywania odznak krajoznawczych i turystyki kwalifikowanej, 
propagowania wiedzy na temat Wisły i jej kulturowego oraz gospodarczego 
znaczenia w dziejach Polski i Polaków oraz popularyzację Dobrzyńsko-Kujaw-
skiej Drogi św. Jakuba. 

W czerwcu odbył się „Rajd Powitanie Wakacji”, a tym samym rozstrzygnięcie 
VI edycji regionalnego konkursu „O puchar Oddziałowej Komisji Turystyki Pie-
szej”’. Jak zawsze jego celem było zachęcenie do uprawiania turystyki pieszej 
w gronie rodzinnym, propagowanie czynnego wypoczynku, a także zdobywanie 
punktów na odznaki turystyczne: Siedmiomilowe Buty, OTP, ROK, Odznaka 
Krajoznawcza Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Znam Włocławek i okolice.

Miło jest obserwować, że w rajdach z roku na rok bierze udział coraz więcej 
długoszaków, stanowimy najliczniejszą włocławską grupę. Pomocą w opiece 
nad młodzieżą służą nawet Rodzice, którym dziękujemy za ten niezwykły 
czas. Miła atmosfera i zdrowy wypoczynek pozytywnie wpływają na wzajemne 
relacje. Tworzymy zgrany zespół.

Wszystkim uczestnikom rajdu za niesamowicie pozytywną energię, zdyscy-
plinowanie i wyśmienite humory dziękuję w imieniu wszystkich opiekunów. 

 

Rafał Kurzępa 

X edycja Ligi Starożytniczej

To już dziesięć lat odkąd Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. 
Mikołaja Kopernika w Toruniu organizuje wykłady popularyzujące wśród 

młodzieży świat antyku grecko-rzymskiego. W tym roku szkolnym rekordowa 
liczba długoszaków, bo ponad 120 uczniów, zapisało się do udziału w Lidze, 
by w jedną sobotę miesiąca pojechać do Torunia i od wybitnych specjalistów 
zapraszanych z całej Polski posłuchać wykładu o starożytności.

Na tegoroczny sezon ligowy składało się siedem wykładów. Podczas pierw-
szego spotkania prof. dr hab. Krystyna Bartol z Uniwersytetu Adama Mickie-
wicza w Poznaniu przedstawiła wykład pt. „Po co nam poeci? Platon i Epikur 
o poezji”. Pani profesor w bardzo sugestywny sposób ukazała słuchaczom fakt, 
że świat filozofów czyli naukowców i świat poetów nie pasowały do siebie już 
w starożytności oraz że filozofowie nie darzyli poetów zbytnią sympatią ani sza-
cunkiem. Podczas kolejnego spotkania dr hab. Hubert Wolanin z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie opowiedział o igrzyskach. Wykład nosił tytuł „W roku 
olimpijskim o Olimpii i jej igrzyskach”. Pan profesor zwrócił uwagę na bardzo 
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silny związek pomiędzy sportem a religią oraz szczegółowo omówił stanowisko 
archeologiczne w Olimpii. Podczas następnego spotkania dr hab. Dariusz Pniewski 
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przedstawił wykład: „Ilustracje 
waz antycznych. Pierwowzory i modne przetworzenia z XVIII i XIX wieku”. 
Rozpoczynając od historii i ewolucji sztuki ceramicznej starożytnej Grecji, pan 
doktor pokazał, jak wieki wpływ miała ona na współczesność, a szczególnie 
na XVIII i XIX wiek, kiedy to nawiązania do antyku stały się bardzo modnym 
motywem w ceramice. Autorem kolejnego wykładu była pani dr Barbara Bibik, 
koordynatorka Ligi Starożytniczej. Przedstawiła słuchaczom wykład pt. „Tajem-
nice didaskaliów”. Uczestnicy spotkania mogli się dowiedzieć, że didaskalia 
nieodzownie towarzyszące wszystkim sztukom dramatycznym tak naprawdę 
nie powstały w starożytności, lecz współcześnie – jako wskazówki do wystawia-
nia sztuk antycznych w nowożytnych teatrach. W trakcie kolejnego spotkania 
dr hab. Marek Więckowski z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił wykład 
pt. „Po co nam dzisiaj Homer?”. Pan doktor uzmysłowił słuchaczom, jak ważną 
rolę odegrał Homer i jak wielki miał wpływ nie tylko na literaturę grecką, lecz 
również na religię starożytnych. Na kolejnym spotkaniu ligowym mgr Dorota 
Sutkowska z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiła wykład zatytułowany 
„Mój przyjaciel Maro czy mój przyjaciel Homer? „Pan Tadeusz” i antyk.” Pani 
magister przedstawiła niezliczone wręcz nawiązania do antyku, jakie można 
znaleźć w „Panu Tadeuszu”. Podczas ostatniego już wykładu pani Maria Mach, 
dyrektor biura Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, przedstawiła wykład zaty-
tułowany „Sokrates jako nauczyciel”. Dzięki wykładowi słuchacze mogli poznać 
Sokratesa nie tylko jako filozofa, ale również jako nauczyciela i wychowawcę 
młodzieży ateńskiej. 

Uroczyste zakończenie i podsumowanie Ligi Starożytniczej miało miejsce 
w Collegium Maius Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wśród 
nagrodzonych osób znalazła się Justyna Rosol – uczennica klasy IIc gimnazjum.

 

Konrad Trokowski

Nowatorski projekt chemika: 
wyjazdy na żużel i hokej do Torunia

Po czterech latach pracy w szkole jako nauczyciel wiem, że ten zawód 
jest moim powołaniem i jednocześnie wielką pasją. Doskonale czuję się 
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w Długoszu i mam znakomity kontakt z uczniami, dlatego czasami wspólnie 
wpadamy na ciekawe i nowatorskie pomysły. Tak też było z wyjazdami na mecze 
Nesty Mires Toruń w ramach Polskiej Hokej Ligi na TorTorze i spotkania Get 
Well Toruń w ramach żużlowej PGE Ekstraligi na MotoArenie. Łącznie odbyło 
się sześć wycieczek na hokej od grudnia do marca i osiem wypadów na żużel 
od kwietnia do sierpnia.

Pomysł zorganizowania takich wyjazdów zrodził się podczas sportowych 
zajęć dodatkowych, w których miałem okazję uczestniczyć. Okazało się, że 
niektórzy uczniowie nie znają żużla i hokeja na lodzie albo niewiele wiedzą 
o tych dyscyplinach sportowych. Głównym celem tej inicjatywy stało się zatem 
poszerzanie horyzontów uczniów i pokazanie im, że oprócz tych „mainstre-
amowych” sportów istnieją także dyscypliny niszowe, o których też warto coś 
wiedzieć. Wszystkie wycieczki odbyły się w czasie wolnym od zajęć dydaktycz-
nych, ale uczniowie bardzo chętnie w nich uczestniczyli.

Od urodzenia mieszkam w Toruniu, dlatego oprócz emocji typowo spor-
towych wplotłem w program wyjazdów elementy kulturowe i historyczne. 
W trakcie każdej wycieczki odbyliśmy spacer toruńską Starówką lub Bulwarem 
Filadelfijskim, podczas którego opowiadałem uczniom ciekawostki związane 
z Grodem Kopernika. Była to też świetna okazja do nawiązania i pogłębienia 
relacji koleżeńskich i wzajemnego poznania się. Ponadto wspólnie mieliśmy 
okazję aktywnie spędzić wolny czas i oderwać się od nowoczesnych wynalaz-
ków, które kradną dzieciom bardzo dużo ich cennego czasu.

Działam dość aktywnie w toruńskim środowisku sportowym jako dzien-
nikarz-amator, współpracując z klubami i niektórymi zawodnikami. Wyko-
rzystując ten fakt, zorganizowałem uczniom spotkania z hokeistą Michałem 
Kalinowskim, żużlowcem Pawłem Przedpełskim i speedrowerzystą Adamem 
Bożejewiczem. Michał opowiedział nam o wyrzeczeniach, jakie początkujący 
hokeista musi zaakceptować, aby tak jak on dojść do poziomu reprezenta-
cyjnego. Uczniowie chętnie pytali Michała Kalinowskiego o jego codzienne 
treningi, a także skorzystali z krótkiej lekcji techniki kija. Paweł, który jest 
dwukrotnym Drużynowym Mistrzem Świata Juniorów, pokazał nam swój 
motocykl i opowiedział o przygotowaniach zawodowego żużlowca do sezonu. 
Potwierdził też, że stając pod taśmą nie wolno czuć strachu, choć w każdym 
wyścigu można zginąć. Dzięki opowieściom Przedpełskiego i Kalinowskiego 
uczniowie nabrali szacunku do zawodowych sportowców i zrozumieli, że 
sukcesy wymagają wielu poświęceń.

Adam Bożejewicz to przedstawiciel speedrowera – sportu w Polsce typowo 
amatorskiego, co nie przeszkodziło mu w zdobyciu Drużynowego Mistrzostwa 
Świata Juniorów. Na spotkanie z uczniami przyniósł swój złoty medal i w bar-
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dzo ciekawy sposób przedstawił główne zasady dyscypliny, którą uprawia. Po 
krótkiej rozmowie, Adam i kilku kolegów z TSŻ-u Toruń udostępniło uczniom 
profesjonalne rowery bez hamulców i przerzutek oraz pozwolili pokonać kil-
kanaście okrążeń toru. Uczniowie mieli wielką frajdę móc przejechać się po 
tej samej nawierzchni, na której niedawno ścigali się speedrowerzyści w ob-
serwowanym przez nich meczu ligowym.

Przed jednym z wyjazdów na mecz żużlowy 9 kwietnia z inicjatywy dzia-
łaczy Klubu Sportowego Toruń odbył się „Otwarty parking”, czyli spotkanie 
wszystkich żużlowców Get Well z kibicami w parku maszyn. Uczniowie otrzy-
mali programy zawodów, na których zebrali autografy toruńskich żużlowców, 
mając okazję do krótkiej rozmowy z każdym z nich.

Wycieczki na mecze hokejowe odbywały się zwykle w piątek po lekcjach, 
oprócz pierwszego wyjazdu, na który pojechaliśmy w środę i wypadu w ferie 
zimowe. Do Torunia jeździliśmy pociągiem Przewozów Regionalnych lub rzadziej 
PKP InterCity. Najczęściej uczniowie zostawali w szkole po kółku chemicznym, 
które kończyło się o godz. 14.15 i razem ze mną spacerem docierali na dworzec 
kolejowy we Włocławku. Po przyjeździe do Torunia mieliśmy chwilę czasu na 
spacer Starówką i wizytę w sklepie, aby uzupełnić zapasy. Mecze hokejowe 
rozpoczynały się o godz. 18.30, ale na TorTorze byliśmy nieco wcześniej, aby 
zająć najlepsze miejsca na trybunach. Spotkania bardzo się uczniom podobały, 
gdyż nigdy wcześniej nie widzieli na żywo meczu hokejowego. Po zakończonym 
pojedynku na lodzie jechaliśmy na Dworzec Główny PKP w Toruniu i ostatnim 
pociągiem wracaliśmy do Włocławka. 

Nieco inny przebieg miały wycieczki na spotkania żużlowe. Odbywały się 
one w niedziele, dlatego najważniejszym punktem naszych wyjazdów była 
Msza św. Uczestniczyliśmy w Eucharystiach sprawowanych w kościołach na 
toruńskiej Starówce: pw. Ducha św., św. Jakuba, św. Katarzyny i w katedrze śś. 
Janów. Dla uczniów ten punkt programu był równie ważny i przy kolejnych 
wyjazdach sami proponowali kościół, do którego chcieliby pójść na niedzielną 
Mszę św. Zwykle uczestniczyliśmy w Eucharystiach sprawowanych w samo 
południe, dlatego z Włocławka wyjeżdżaliśmy ok. godz. 9.00 również pociąga-
mi. Oczywiście przed lub po Mszy św. odbył się tradycyjny spacer edukacyjny 
toruńską Starówką okraszony moimi opowieściami. Przed meczem żużlowym 
zjedliśmy jeszcze obiad w CH Toruń Plaza, a na MotoArenie meldowaliśmy się 
pół godziny przed pierwszym wyścigiem. 

Na uczniach ogromne wrażenie zrobiła MotoArena, czyli najnowocze-
śniejszy stadion żużlowy na świecie. Nie wszyscy z nich bowiem uczestniczyli 
w wycieczkach organizowanych przeze mnie w ferie zimowe, podczas których 
mieliśmy możliwość zajrzenia we wszystkie zakamarki stadionu i spaceru po 



466

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 16

torze. Po kilku wyścigach pierwszego spotkania uczniowie dobrze rozumieli za-
sady żużla, większość procedur torowych i sposób liczenia punktów, ale bardzo 
często i bez zawahania dopytywali mnie o szczegóły lub prosili o wyjaśnienie 
zaistniałych na stadionie faktów. Wszystkim żużel bardzo się spodobał, choć 
wcześniej niektórzy nawet nie słyszeli o takiej dyscyplinie sportu. Frekwencja 
na wycieczkach żużlowych była wyższa niż na tych hokejowych, choć w obu 
przypadkach zawsze była dwucyfrowa. Rodzice bardzo chętnie zgadzali się 
na wyjazd swoich dzieci ze mną do Torunia. Po przyjeździe słyszałem bardzo 
wiele pozytywnych komentarzy ze strony zarówno uczniów, jak i ich rodzi-
ców. To motywowało mnie do organizowania kolejnych wyjazdów, a miejsca 
kończyły się najczęściej po dwóch dniach od ogłoszenia zapisów. W trakcie 
tych czternastu wycieczek nie odnotowałem żadnego problemu wychowaw-
czego, co jest moim sukcesem jako opiekuna, ale świadczy też o poziomie 
kultury osobistej uczniów i doskonałym wychowaniu, które odebrali w domu 
od swoich rodziców.

W mojej pracy jako nauczyciela i w organizowanych przeze mnie wyciecz-
kach odnajduję realizację zaleceń „Ojca i Nauczyciela Młodzieży” – ks. Jana 
Bosko, który powiedział: „Staraj się, aby cię pokochano, a potem łatwo będą 
ci posłuszni” oraz „Jeżeli pragniemy dobrego społeczeństwa, musimy włożyć 
wszystkie nasze wysiłki w chrześcijańskie wychowanie młodzieży”. Oba afo-
ryzmy ks. Bosko są motywami przewodnimi mojej pracy dydaktyczno-wycho-
wawczej od czterech lat i z pewnością tak pozostanie.

 

Uczniowie klas pierwszych gimanzjum na trybunach stadionu żużlowego MotoArena
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Krzysztof Krychowiak

Innowacja informatyczna w szkole podstawowej

Od września 2016 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Dłu-
gosza we Włocławku w klasach pierwszej i czwartych realizowali 

zajęcia z innowacji informatycznej. Swoją przygodę z programowaniem za-
częli, w szczególności ci najmłodsi, nie od pracy z komputerem, lecz zabaw 
logicznych. Dzięki temu dzieci uczą się algorytmicznego myślenia, które będzie 
potrzebne na późniejszym etapie nauki.

Korzystamy także z programu Baltie, gdzie można, przechodząc kolejne etapy 
wtajemniczenia, wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w programowaniu.

 

Jadwiga Piasecka

Programowanie – prezentem na przyszłość
Nauka programowania w gimnazjum

Taki tytuł nosi innowacja pedagogiczna w ramach pilotażowego wdroże-
nia nauczania programowania w edukacji formalnej w naszym gimna-

zjum. Innowacja wprowadziła nauczanie programowania w oparciu o projekt 

Zajęcia z programowania dla gimnazjalistów z naszego 
miasta, zorganizowane w ramach „Święta Nauki 
w Długoszu” Mateusz Betke pod opieką p. Jadwigi Piaseckiej
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nowej podstawy programowej z informatyki na podstawie, przygotowanego 
na potrzeby tej innowacji, mojego autorskiego programu nauczania „Program 
nauczania informatyki. Nauka programowania w gimnazjum”. Innowacja ta 
jest realizowana w klasie Ia i Ib.

W pierwszym semestrze uczniowie musieli się zapoznać z nowymi poję-
ciami, nauczyć się algorytmicznego myślenia. Bardzo pomocna okazała się 
platforma edukacyjna mCourser, która ułatwiła przyswojenie wiedzy, a dzięki 
interaktywnym zadaniom – utrwalenie wiedzy i umiejętności. Dodatkowo 
w atrakcyjnym środowisku Baltie uczniowie budowali, czarowali, a później 
programowali, utrwalając przy zabawie techniki algorytmiczne.

 

Paweł Gmys

Innowacja informatyczna w LO

Informatyka! Zapewne każdy z nas słyszał, poznał i zna się na tej dziedzinie 
wiedzy, ale informatyka w szkole? Wiemy, jak to jest siedzieć przy stano-

wisku komputerowym i słuchać jednocześnie, co nauczyciel mówi. Każdy z nas 
ma jakieś doświadczenia związane z obsługą komputera: i te miłe, i niezbyt 
przyjemne. Szczególnie, by zapobiec tym mniej przyjemnym, powstał pomysł 
takich zajęć informatycznych, które będą realizowały nasze marzenia, pomysły 
i projekty. Tak rozpoczęliśmy przygodę projektowania i programowania gier 
w telefonie, reklamowania jej na stronach WWW oraz – zupełnie przypadkowo 
i przy okazji – naukę algorytmiki. Dotychczas tajne i nieznane skróty PHP, JAVA, 
JME, JSE, C++, HTML stały się znane i jakby bardziej sympatyczne. Robot 
Arduino czy Rasberry Pi stał się naszym pomocnikiem gotowym zrealizować 
każdy algorytm, który podaliśmy mu w tym skomplikowanym i wcześniej 
nieznanym „tajnym kodzie”. Byliśmy twórcami kodu, niepodzielnie zarządza-
jąc i tworząc sztuczną inteligencję. Marzeniami żyliśmy już w świecie kodów 
binarnych lub heksadecymalnych – to był nasz mały osobisty „Matrix”. To 
zaangażowanie skutkowało licznymi sukcesami licealistów w ogólnopolskich 
zawodach programowania oraz konkursach organizowanych przez wyższe 
uczelnie, w których uczniowie zdobywali czołowe nagrody, a nawet indeksy. 
(Wykaz nazwisk i miejsc w rozdziale SUKCESY)
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WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ ANWIL DLA WŁOCŁAWKA
Sławomira Lewandowska

Fundacja Anwil dla Włocławka 
wspiera młodych włocławian

Fundacja Anwil dla Włocławka w ramach wsparcia młodych włocławian 
w roku szkolnym 2016/17 ogłosiła kolejną edycję programu stypendialne-

go, w związku z czym przyznała 40 stypendiów naukowych dla 20 uczniów szkół 
gimnazjalnych oraz 20 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wśród których 
nie zabrakło również uczniów z Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza.

28 listopada 2016 r. nasi gimnazjaliści i licealiści, przy okazji uroczystości 
wręczania certyfikatów beneficjentom konkursu grantowego „Uczę się z ANWIL”, 
odbywającej się w sali konferencyjnej przy Centrum Administracji ANWIL S.A., 
zostali wyróżnieni m.in. za bardzo dobre wyniki w nauce, szczególne osiągnię-
cia edukacyjne, sportowe lub artystyczne, a także zaangażowanie społeczne.

W gronie stypendystów z włocławskich szkół znaleźli się następujący 
uczniowie  ZSK: Aleksandra Lewandowska z kl. IIIa, Adam Piętowski z kl. IIIa, 
Klaudia Kazimierska z kl. IIIb, Adam Woźniak z kl. Id gimnazjum, a spośród 
licealistów Kamil Klonowski z klasy IA.

 

Konrad Trokowski

Kolejna odsłona współpracy Fundacji ANWIL 
dla Włocławka i Zespołu Szkół Katolickich 

im. ks. Jana Długosza

28 listopada 2016 r. w siedzibie Fundacji ANWIL dla Włocławka roz-
strzygnięto konkurs grantowy „Uczę się z ANWIL” popularyzujący 

nauki ścisłe: chemię, fizykę, informatykę i matematykę wśród młodych ludzi. 
Miło nam poinformować, że jednym z dwunastu beneficjentów tego konkursu 
został Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku, który przy 
wsparciu finansowym Fundacji zrealizuje projekt „Święto nauki w Długoszu”.  
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Autorami wniosku z ramienia ZSK są: pani Jadwiga Piasecka, pan Paweł 
Gmys i pan Konrad Trokowski, a ponadto wykonawcami projektu będą: pani 
Agnieszka Sołtysiak i pani Joanna Karwowska. W pierwszym tygodniu ferii 
zimowych w budynku ZSK Długosz przy ul. Łęgskiej 26 odbyły się zajęcia labo-
ratoryjne i obliczeniowe z chemii, fizyki i matematyki oraz zajęcia komputerowe 
z informatyki. Zaproszenie do udziału w projekcie zostało wystosowane nie 
tylko do uczniów naszej szkoły. Poniżej zostały zamieszczone sprawozdania 
nauczycieli realizujących projekt „Uczę się z ANWIL”.

 

Konrad Trokowski

Ciekawe jest życie chemika!
Zajęcia chemiczne w ramach „Święta nauki w Długoszu”

Zajęcia chemiczne w ramach „Święta nauki w Długoszu” były współfi-
nansowane przez Fundację „ANWIL dla Włocławka” z projektu „Uczę 

się z ANWIL”. Ze środków Fundacji oraz z wkładu własnego zakupiono spe-
cjalistyczny sprzęt analityczny, w tym wagę analityczną, biurety, pipety jedno- 
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i wielomiarowe, odczynniki chemiczne i markowe szkło laboratoryjne. Dzięki 
tym zakupom możliwa była organizacja zajęć praktycznych z chemii na bardzo 
wysokim, niespotykanym w szkole poziomie.

Pierwsze zajęcia, w których uczestniczyło piętnaścioro uczniów z naszej 
szkoły i gości, odbyły się w poniedziałek, 30 stycznia. Przez sześć godzin ze-
garowych uczestnicy podzieleni na pięć grup nauczyli się pipetować, ważyć 
w sposób analityczny, przygotowywać próbkę do analizy, dopełniać roztwór 
do kreski w kolbie miarowej, wyznaczać współmierność kolby z pipetą, myć 
szkło laboratoryjne oraz finalnie – miareczkować w układzie kwas-zasada. 
Opanowanie tych wszystkich umiejętności chemika analityka i samodzielne 
wykonanie oznaczenia zaprocentuje w przyszłości – między innymi w kon-
kursach chemicznych. Drużyna uczniowska, która uzyskała wynik najbliższy 
ideałowi, otrzymała słodką niespodziankę.

Drugiego dnia zajęć, w środę 1 lutego, ponownie przez sześć godzin zegaro-
wych, piętnaścioro uczniów wykorzystało nabyte w poniedziałek umiejętności 
i zastosowało je do manganometrycznego oznaczenia szczawianów w prób-
ce biologicznej. Uczniowie musieli samodzielnie, oczywiście przy wsparciu 
prowadzącego zajęcia – pana Konrada Trokowskiego – przygotować swoje 
stanowisko pracy i dbać o jego czystość przez całe zajęcia. Dzięki zestawieniu 
i porównaniu wyników, uzyskanych przez wszystkie pięć grup uczniów, możliwe 
było wyciągnięcie wniosków na temat błędów popełnianych w trakcie analizy 
oraz prawidłowa interpretacja wyniku.

Trzecie spotkanie chemiczne odbyło się w piątek 3 lutego i zostało po-
święcone doświadczeniom objętym podstawą programową dla gimnazjum i li-

Młodzi pasjonaci chemii z p. Konradem Trokowskim
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ceum oraz podstawom obliczeń stechiometrycznych. Uczniowie samodzielnie 
wykonali próby charakterystyczne na grupę aldehydową pozwalającą wykryć 
cukry (próba Tollensa i próba Trommera), próbę akroleinową charaktery-
styczną dla tłuszczów, a także poznali szereg reakcji związków organicznych 
z wodorotlenkiem miedzi (II). Po tych doświadczeniach przyszedł czas na 
zabawę. Uczniowie wykonali chemiczny wulkan i lokomotywę, przekonali 
się o higroskopijnych właściwościach kwasu siarkowego (VI) oraz poznali 
zasadę działania alkomatu.

Zajęcia chemiczne w ramach „Święta nauki w Długoszu” były bardzo cie-
kawe i atrakcyjne dla uczniów. W przyszłości takie spotkania na pewno będą 
kontynuowane.

 

Jadwiga Piasecka

„Święto nauki w Długoszu” trwa... 
Programowanie – intelektualna zabawa podczas ferii 

Od poniedziałku 30 stycznia 2017 do 8 lutego 2017 r. w naszej szkole 
przy ul. Łęgskiej 26 odbywały się ciekawe zajęcia dla młodzieży naszego 

miasta. Były one realizowane dzięki wsparciu Fundacji ANWIL dla Włocławka 
w ramach konkursu grantowego „Uczę się z ANWIL”.

W piątek 3 lutego 2017 r. zakończyły się pięciodniowe zajęcia z programo-
wania dla gimnazjalistów z naszego miasta, zorganizowane w ramach „Święta 

nauki w Długoszu”. Były one ukierun-
kowane na rozwiązywanie problemów 
i myślenie algorytmiczne.

W poniedziałek tworzyliśmy gry 
w przyjaznym wizualnym środowisku 
Scratch, poznając konstrukcje języ-
ków programowania. Scratch uczy 
myślenia kreatywnego i strategicz-
nego, dzięki czemu uczniowie zdo-
bywają znacznie więcej umiejętności 
niż tylko programowanie w Scratchu. 
Wspólnie zaprogramowaliśmy podsta-
wowy szkielet gry, a później fantazja, 
wyobraźnia i pomysłowość uczniów 

Informatycy pod opieką p. Jadwigi Piaseckiej 
w Długoszu
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zaowocowały przeróżnymi grami. Powstały gry polegające na przeprowadze-
niu bohatera przez tor poruszających się przeszkód w określonym czasie oraz 
platformówki składające się z wielu etapów. Następnego dnia tworzyliśmy 
ciekawe wzory z powtarzanych figur geometrycznych oraz fraktale. W ten 
sposób poznaliśmy pojęcie rekurencji. W środę rozpoczęliśmy programowa-
nie w języku C++. Formułowaliśmy własne funkcje i wykorzystywaliśmy 
rekurencję. Zajęcia były tak prowadzone, aby skorzystali z nich zarówno 
zupełni nowicjusze, jak i ci, którzy już wcześniej próbowali programować. 
Przez dwa kolejne dni, korzystając z zestawu Arduino, weszliśmy w świat 
robotyki. Budowaliśmy proste układy elektroniczne z oprogramowaniem. 
Przy okazji zdobyliśmy również trochę wiedzy z fizyki. Skonstruowaliśmy 
włącznik światła z „czasomierzem”, układ przełączanych świateł drogowych, 
sygnalizator otwarcia okna oraz woltomierz, utrwalając przy tym umiejętność 
programowania. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem łączyli poszczególne 
elementy, testowali działanie układów, a niektórzy próbowali zmieniać ich 
działanie według własnych pomysłów. Na koniec zajęć młodzież za wytrwa-
łą i owocną pracę została nagrodzona książkami, które pozwolą na dalsze 
pogłębianie zdobytych umiejętności.

 

Joanna Karwowska

Matematykę i fizykę można polubić
„Uczę się z ANWIL” 

W ramach „Święta nauki w Długoszu” zorganizowano cykl zajęć ma-
tematyczno-fizycznych, które dla chętnej młodzieży przygotowali: 

p. Joanna Karwowska, p. Agnieszka Sołtysiak oraz p. Grzegorz Matusiak.
Uczestnicy mogli nauczyć się na zajęciach prowadzonych przez p. Sołtysiak 

różnych trików matematycznych przydatnych przy szybkim liczeniu w pamięci, 
a niesamowite zagadki matematyczne zaintrygowały nawet najbardziej scep-
tycznych uczniów. Dodatkowo uczniowie poznali zasady dwóch gier logicznych 
„Mosty” i „Sudoku”. Po tym niesamowitym zetknięciu się z nietypowym obliczem 
matematyki uczestnicy przenieśli się na zajęcia do p. Karwowskiej, gdzie otrzy-
mali podstawowe informacje dotyczące trygonometrii i funkcji kwadratowej. 
Zapoznali się z wykresem funkcji trygonometrycznych i nauczyli się odczytywa-
nia wartości kąta ostrego w trójkącie prostokątnym. Dodatkowo zdobyli wiedzę, 
jak rozwiązać równanie kwadratowe na kilka sposobów. Zdobyte na zajęciach 
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p. Karwowskiej informacje przydały się 
na kolejne zajęcia prowadzone przez 
p. Matusiaka. Składały się one z dwóch 
części: doświadczalnej i ćwiczeniowej. 
W tej pierwszej części uczestnicy mogli 
nauczyć się strzelania do celu piłeczką 
tenisową z działa pneumatycznego na 
sprężone powietrze. W drugiej części 
zajęć dokonali analizy przeprowadzo-
nych doświadczeń z działem i dzięki 
obliczeniom matematyczno-fizycznym 
dowiedzieli się, jak to wszystko dzia-
ła i jakie procesy zachodzą w czasie 
wystrzału.

Ten trzyetapowy cykl zajęć zakończył się konkursem. Składał się on z trzech 
części: konkursu na szybkie liczenie, testu wiedzy matematyczno-fizycznej oraz 
zawodów z gier logicznych. Najlepsi i najwytrwalsi uczestnicy zdobyli cenną 
nagrodę – książkę „Gabinet matematycznych zagadek”. 

 

Paweł Gmys

„Programowanie aplikacji mobilnych 
w systemie Android” w ramach grantu 

„Uczę się z ANWIL” Fundacji ANWIL dla Włocławka

Zajęcia z zakresu programowania aplikacji dla urządzeń z systemem 
Android przeprowadzono w dniach 6–8 lutego 2017 r. Celem warsz-

tatu było wprowadzenie w świat tworzenia aplikacji mobilnych z akcentem 
na rozwój umiejętności społecznych: współpracy w grupie, wzmacniania 
pewności siebie, konstruktywnego rozwiązywania problemów. Uczestnicy 
zapoznali się z przebiegiem procesu projektowania aplikacji, tworzeniem 
aplikacji w środowisku graficznym (App Inventory), jak i profesjonalnym 
środowisku programistycznym – Android Studio z pełnym kodowaniem lay-
outu w języku XML, jak i kodowaniu aktywności z języku Java. Poznali różne 
środowiska programistyczne oraz programowanie wizualno-zdarzeniowe 
z zastosowaniem tabletów „Lenovo”.

Pani Agnieszka Sołtysiak, Zuzanna Kowalczyk, 
p. Grzegorz Matusiak
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W trakcie zajęć uczestnicy skonfigurowali i zainstalowali urządzenia 
mobilne, dzięki czemu efekty kodowania można było śledzić na zakupionych 
do projektu tabletach. Taki sposób projektowania pozwalał na bieżące ko-
rekty aplikacji w „czasie rzeczywistym”, bez konieczności kompilacji źródeł 
programu. Kolejnym etapem była publikacja programów, pobranie ich i in-
stalacja w urządzeniach mobilnych – zarówno w tabletach, jak i na różnych 
smartfonach.

Warsztaty prowadzone były w formule „Medialabu przestrzennego”, 
w której eksperymentuje się z formą wyrażania myśli i wariacją sposobów 
komunikacji. Niezwykle ważny jest tu aspekt nabywania doświadczenia. 
Aktywność jest po stronie uczestnika, będącego jednocześnie twórcą – w tym 
przypadku twórcą aplikacji autorskiej. Podejście DIY, czyli „zrób to sam(a)”, 
otwiera przestrzeń do eksperymentu, daje zgodę na popełnianie błędów 
i badanie granic. Ważne jest współdziałanie umożliwiające uczenie się od 
siebie, dzielenie się różnymi umiejętnościami oraz wykorzystanie nowych 
mediów i otwartych technologii.

 

Rafał Kurzępa

Długosz łączy pokolenia – warsztaty modelarskie

We współczesnym świecie bardzo trudno wyzwolić u młodych ludzi 
pozytywną energię. Zbyt często uciekają się oni do niewyma-

gających rozrywek, jakimi są gry komputerowe, serwisy społecznościowe 
oraz telewizja. W ten sposób bezproduktywnie tracą czas oraz szanse na 
prawidłowy rozwój. Zagłębiają się w wirtualnym świecie, a przyjaźnie, jakie 
w ten sposób nawiązują i utrzymują, oparte są na nierzeczywistych relacjach. 
Ciężko tych młodych ludzi zmusić, by wyszli z domu i spędzili trochę czasu 
z rówieśnikami, a jeśli przy tym mieliby się czegoś nauczyć, coś zbudować 
lub wytężyć swoje szare komórki do logicznego myślenia, to już w ogóle 
stracona sprawa.

Mając to wszystko na uwadze, postanowiłem skorzystać z okazji, jaką dała 
Fundacja „ANWIL dla Włocławka” i przystąpić do konkursu grantowego w celu 
pozyskania funduszy na warsztaty modelarskie. Strategiczne gry bitewne łączą 
w sobie modelarstwo, kolekcjonowanie oraz strategiczne myślenie, a przy 
tym wymagają znajomości języka angielskiego. Modelarstwo rozwija zdol-
ności manualne. Wielu młodych ludzi nawet nie potrafi poprawnie trzymać 
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długopisu, uczniowie piszą niestarannie. SMS-y na telefonie i klawiatura przy 
komputerze pogarszają jedynie sytuację. W modelarstwie należy pomalować 
model, używając precyzyjnego pędzelka i dbając o każdy najmniejszy detal. 
Budowanie modeli rozwija kreatywność, uczy cierpliwości oraz zmusza do 
samodoskonalenia. Modele pojazdów wykonane są z dużą dbałością o szcze-
góły – widać na nich nity, linie spawu itp. Warto nadmienić, że modele są 
tworzone w oparciu o dane historyczne. Dotyczy to również umundurowa-
nia żołnierzy. Z pomocą przy tworzeniu modeli mogą przyjść rodzice i/lub 
dziadkowie, którzy w młodości, gdy nie było Internetu, a w telewizorze tylko 
dwa kanały, bardzo często mieli do czynienia z modelarstwem. Dzielenie się 
doświadczeniem, wiedzą oraz umiejętnościami scala ze sobą pokolenia, mo-
tywuje do wspólnego spędzania czasu oraz buduje właściwe relacje pomiędzy 
członkami rodziny. Kolekcjonowanie modeli natomiast zachęca do zdobywania 
wiedzy na temat historii jednostek armii, którą się posiada, szlaku bojowego, 
umundurowania, dowódców i specyfiki używanego sprzętu. Większość ko-
lekcjonerów jest prawdziwą kopalnią takiej wiedzy. Nierzadko wiedza ta jest 
wykorzystywana przy samym przygotowaniu modeli – sklejaniu, malowaniu 
i konwersjach istniejących modeli tak, aby jak najbardziej przypominały rze-
czywiste wojska. Po zbudowaniu i skolekcjonowaniu armii przychodzi czas na 
grę. Wcielamy się w rolę generała, który dowodzi jednostkami na polu bitwy. 
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Gra wymaga logicznego myślenia, stosowania odpowiednich taktyk, znajo-
mości możliwości bojowych poszczególnych oddziałów oraz przewidywania 
i wyprzedzania ruchów przeciwnika o kilka tur do przodu. Po drugiej stronie 
pola bitwy naszym przeciwnikiem nie jest komputer lecz człowiek, który tak 
jak my ze wszystkich sił dąży do zwycięstwa. Gra jest szalenie emocjonująca 
i wciągająca. Jednakże, by poznać zasady gry, należy przeczytać instrukcję 
w języku angielskim, co stanowi silną motywację do rozwijania umiejętności 
językowych oraz poznawania specjalistycznego słownictwa. 

Na koniec należy wyjaśnić, że modelarstwo, tak jak wiele innych hob-
by, nie należy do tanich. Modele w stanie surowym oraz akcesoria sprowa-
dzane są z Wielkiej Brytanii. Dzięki projektowi wielu młodych ludzi będzie 
mogło pozwolić sobie na stworzenie swojej własnej armii i poprowadzenie 
jej do boju.

 
Anna Waśkiewicz

Półkolonie językowe z Długoszem

Projekt „Półkolonie językowe z Długoszem”, realizowany dzięki współ-
pracy z Fundacją „ANWIL dla Włocławka”, skierowany był do wło-

cławskich dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz tych, które ze 

Zajęcia z j. niemieckiego (grupa uczestników w wieku 9 – 10 l.)



478

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 16

względów ekonomicznych lub innych spędzają wakacje w mieście, a także dzieci 
przebywających we włocławskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Pięciodniowe półkolonie odbyły się w dwóch turnusach: w terminach od 
26 do 30 czerwca 2017 roku oraz od 21 do 25 sierpnia 2017 roku. Uczestni-
czyło w nich 140 dzieci z Włocławka, w tym 10 osób z placówki opiekuńczo-
-wychowawczej. Podczas trwania półkolonii opiekę nad dziećmi sprawowało 
łącznie 10 opiekunów i 22 wolontariuszy – nauczycieli Długosza. Zespół Szkół 
Katolickich udostępnił bazę lokalową szkoły na czas ich trwania – sale języ-
kowe, pracownię komputerową, salę gimnastyczną, boisko szkolne, stołówkę. 
Uczestnicy mieli zapewnione codzienne warsztaty językowe z języka angiel-
skiego, niemieckiego, elementów języka migowego i łaciny. Zajęcia odbywały 
się w siedmiu 10-osobowych grupach z podziałem na wiek oraz poziom zna-
jomości języka. Nauka języków połączona była z zabawą z wykorzystaniem 
językowych gier planszowych. Uczestnicy półkolonii otrzymali wyżywienie 
w postaci śniadania i dwudaniowego obiadu. Dzieci miały zapewnione pomoce 
dydaktyczne, tj.: sztalugi, farby, pędzle, podobrazia malarskie, bloki, kredki, 
słowniki, rozmówki językowe, karty pracy. W trakcie trwania półkolonii odbył 
się szereg wyjść edukacyjno-kulturalnych do instytucji znajdujących się na 
terenie Włocławka. 

Pierwszego dnia obu turnusów tj. 26 czerwca i 21 sierpnia uczestnicy 
półkolonii odwiedzili jednostkę Państwowej Straży Pożarnej mieszczącą się 
przy ul. Wysokiej we Włocławku. Dzieci miały okazję zapoznać się z wyposa-
żeniem wozu strażackiego, zwiedziły jednostkę oraz poznały specyfikę pracy 

Oprócz zajęć był czas na wspólne spędzanie czasu i małe przyjemności
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strażaków. Następnie odwiedziliśmy zajezdnię Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego przy ul. Rysiej we Włocławku. Uczestnicy półkolonii poznali 
historię przedsiębiorstwa, zobaczyli obecnie kursujące po ulicach Włocławka 
autobusy, ale także te trochę starsze, które przed laty woziły pasażerów ulicami 
naszego miasta. Najwięcej radości sprawiło dzieciom zasiadanie na fotelu 
kierowcy. Na zakończenie naszej wizyty w MPK dzieci skorzystały z przejażdż-
ki autobusem. 27 czerwca 2017 roku po śniadaniu i zajęciach językowych 
uczestnicy półkolonii mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na 
włocławskiej kręgielni. 28 czerwca panie z Włocławskiego Centrum Edukacji 
Ekologicznej przeprowadziły warsztaty dla młodszych grup, podczas których 
dzieci własnoręcznie wykonały ekologiczne mydła oraz miodowe świece. 
W tym samym czasie starsze grupy (20 osób – 2 opiekunów i 2 wolonta-
riuszy) wybrały się do parku linowego, aby sprawdzić swoje umiejętności 
i spędzić miło czas. 29 czerwca dzięki uprzejmości MPK wszyscy uczestnicy 
wraz z opiekunami zostali zawiezieni do włocławskiego nadleśnictwa, gdzie 
odbyły się zajęcia pt. „Co w trawie piszczy?”, a następnie wszyscy zasiedli 
przy ognisku i piekli kiełbaski. 30 czerwca, ostatniego dnia I turnusu półko-
lonii językowych, dzieci wybrały się wraz z opiekunami na seans filmowy do 
włocławskiego Multikina. 21 sierpnia, podobnie jak w pierwszym turnusie, 
uczestnicy mieli możliwość zwiedzania jednostki Państwowej Straży Pożar-
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nej i Zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. 22 sierpnia 
ze względu na warunki pogodowe zostało zorganizowane wyjście na seans 
filmowy do włocławskiego Multikina (wyjście było planowane na piątek 
28 sierpnia). 23 sierpnia, trzeciego dnia II turnusu półkolonii językowych, 
uczestnicy odwiedzili włocławską kręgielnię. 24 sierpnia dzieci uczestniczyły 
w zorganizowanym przy ul. Wysokiej ognisku z kiełbaskami. Dzięki sprzy-
jającej pogodzie i dostępności boisk i placu zabaw czas podczas pieczenia 
kiełbasek został uatrakcyjniony zabawą młodszych dzieci na placu zabaw 
i rozgrywkami w piłkę nożną i siatkową. Niektórzy grali na trawie w gry 
planszowe, inni zaś wykonywali prace plastyczne. 25 sierpnia w budynku 
Zespołu Szkól Katolickich odwiedziły uczestników półkolonii panie z Włocław-
skiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Dzieci wzięły udział w warsztatach 
ekologicznych i własnoręcznie zaprojektowały torby na zakupy oraz wykonały 
odlewy odcisków tropów zwierząt leśnych. 

Po każdym wyjściu edukacyjno-kulturalnym w stołówce ZSK czekał na 
wszystkich uczestników dwudaniowy obiad. Czas po obiedzie uatrakcyjniały 
różnorodne, innowacyjne zajęcia edukacyjno-rekreacyjne, tj.: plener malarski, 
zabawy sportowe na świeżym powietrzu, zajęcia na siłowni, robotyka z Lego, 
zajęcia komputerowe. Wszyscy uczestnicy półkolonii językowych zostali na-
grodzeni pamiątkowymi dyplomami.

 

Bożena Sobierajska

„ANWIL oczami włocławian”
Udział uczniów w konkursach plastycznych

Na zaproszenie Fundacji „ANWIL dla Włocławka”, w związku z 50 rocz-
nicą powstania Anwilu, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. ks. Jana Długosza wzięli udział w konkursie plastycznym „ANWIL oczami 
włocławian”. W kategorii plastycznej sukcesy odnieśli uczniowie szkoły pod-
stawowej. Laureatką I miejsca została Hanna Kalinowska z kl. 2c, a wyróżnie-
nie otrzymał Jakub Kępski z klasy 4b. Jesteśmy dumni z osiągnięć młodych 
artystów, którzy dzięki Fundacji „ANWIL dla Włocławka” mogli wykazać się 
swoimi zdolnościami.
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SPRAWOZDANIA WYCHOWAWCÓW

Szkoła podstawowa
Gabriela Goszcz

Z życia klasy 3a

Kolejny rok szkolny klasy 3a dobiegł końca. Był to czas pełen zabawy, 
w którym dzieci chętnie podejmowały się różnych inicjatyw. Uczniowie 

brali udział w konkursach szkolnych, a także pozaszkolnych, w których zdo-
bywali dyplomy i zajmowali miejsca na podium, m.in. Sudoku, OLIMPUSEK, 
Kangur Matematyczny, konkursach plastycznych oraz turniejach szachowych 
i zawodach pływackich. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach dodatkowych, 
takich jak: koło matematyczne, szachowe, gier planszowych, języka angielskiego, 
zajęcia korekcyjne, plastyczne, LEGO robotyka oraz aerobik.

Jest to klasa tolerancyjna, niesprawiająca większych problemów wycho-
wawczych, która spędza wspólnie czas nie tylko w szkole, ale również poza jej 
murami. Do naszej klasy dołączyła nowa uczennica. Ku mojej wielkiej radości 
Marta szybko się zaaklimatyzowała i znalazła wspólny język z rówieśnikami.

W tym roku szkolnym klasa była wielokrotnie w Teatrze Impresaryjnym 
i kinie. Dzieci mogły zobaczyć bardzo interesujące przedstawienia oraz filmy. 
Podczas jednej z wizyt w Teatrze Impresaryjnym uczniowie uczestniczyli 
w warsztatach teatralnych. Mogli wcielić się w różne postacie, stanąć na sce-
nie, zwiedzić wszystkie ciekawe miejsca oraz zobaczyć rekwizyty i kostiumy.

Wielkim wydarzeniem w życiu klasy była wycieczka do Kopalni Soli w Kło-
dawie. Uczniowie zwiedzali podziemną trasę turystyczną kopalni oraz modlili 
się w podziemnej kaplicy św. Kingi – opiekunki górników solnych. Każdy zabrał 
do domu kawałek kopalni w postaci bryłki soli.

Kolejnym ciekawym wydarzeniem była wycieczka do Torunia, gdzie dzieci 
miały wiele atrakcji. Między innymi poszliśmy do Muzeum Piernika, gdzie 
uczniowie mogli samodzielnie zrobić pierniki. Następnie udaliśmy się do Ma-
nufaktury Cukierków, gdzie nauczyliśmy się, jak robi się pyszne lizaki. Każde 
dziecko wykonało swojego lizaka i zabrało go do domu.

Część klasy uczestniczyła również w pielgrzymce do Częstochowy. 
W tym roku szkolnym uczniowie po raz pierwszy w bazylice katedralnej 

przyjęli Ciało Chrystusa. Na uwagę zasługuje przygotowanie dzieci do uroczy-
stości I Komunii Świętej, które w pięknych, jednolitych białych albach wraz 
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z księdzem proboszczem chwaliły Pana w pieśniach przygotowanych na tę 
wyjątkową chwilę. 

W czerwcu wybraliśmy się do Świnic Warckich, gdzie uczniowie w swoich 
albach szli w procesji z relikwiami św. Faustyny. Następnie uczestniczyli we 
Mszy Świętej oraz Koronce do Miłosierdzia Bożego. 

Jako wychowawca jestem dumna z postępów naukowych moich podopiecz-
nych. Ich koleżeńskość również napawa dumą, gdyż otoczyli w taki sposób 
opieką swoją nową koleżankę, że już następnego dnia dziewczynka czuła się, 
jakby od zawsze była to jej klasa.

Tak naprawdę 3a to taka „klasowa rodzinka”, gdzie wszyscy przeżywaliśmy 
razem radości i smutki, i tylko nam smutno, że od września nie będziemy razem...

 

Klaudia Majewska-Rybacka

„Wszystko się kończy, wszystko zaczyna...”
Chciałbym kiedyś tu powrócić, chciałbym kiedyś tu zapukać, 

Porozglądać się dokoła, by dzisiejszy dzień odszukać... 
Nikt nam przecież nie zabroni wrócić tutaj wspomnieniami, 
Po cichutku, tak znienacka znów będziemy wszyscy razem... 

Kochani, minęły wspólne trzy lata... Tylko trzy? A może aż trzy... Były to 
Wasze pierwsze lata w szkole. Dziś już umiecie pisać, czytać, liczyć, mó-

wicie po angielsku. Za chwilę rozpoczniecie kolejny rok nauki. Wszystko będzie 
nowe: sala lekcyjna, nauczyciele, przedmioty... Nadszedł czas na podsumowania 
i pierwsze wspomnienia, którymi pragnę się z Wami podzielić. Jestem dumna 
z wszystkich Waszych osiągnięć, szczególnie z bardzo dobrych wyników testu 
kompetencji trzecioklasisty. Udowodniliście, że było warto ciężko pracować, 
a przecież nie zawsze było łatwo. Cieszą mnie też Wasze sukcesy w wielu kon-
kursach, z których wymienię najważniejsze: Kangur Matematyczny, Sudoku, 
Ogólnopolska Olimpiada „Olimpusek”, Mistrz Pięknej Mowy, konkursy plastyczne 
oraz sportowe... Za nami wspólnie przygotowane uroczystości szkolne i klasowe 
z zeszłorocznymi jasełkami na czele, Dniem Tabliczki Mnożenia, Dniem Języ-
ków Obcych czy Dniem Mamy i Taty, którym zakończyliśmy rok szkolny i naszą 
wspólną szkolną przygodę. Przed nami długo wyczekiwane wakacje! Pamiętam 
dzień Waszej I Komunii Świętej – wszyscy w pięknym orszaku i z przejęciem 
wkroczyliście w progi katedry, by kilka dni później podczas pielgrzymki do Świnic 
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Warckich wraz z tysiącami Waszych koleżanek i kolegów przeżywać święto wiary 
i radości płynącej z Waszych czystych serc. To piękne i niezapomniane chwile 
wywołujące łzę wzruszenia... W jednej ze swoich książek ks. Marek Dziewiecki 
napisał: „Wychowanie to pomaganie początkowo bezradnemu i nieświadomemu 
siebie dziecku, by stopniowo stawało się ono kimś, kto potrafi myśleć, kochać 
i pracować. Nic zatem dziwnego, że odpowiedzialne wychowanie wymaga wyjąt-
kowych kompetencji, które bywają określane mianem geniuszu wychowawczego. 
Wychowankowie potrzebują nie tylko nauczycieli, ale też mistrzów i przyjaciół, 
którzy będą towarzyszyć im w drodze z miłością, a jednocześnie ze stanowczością”. 
Kochani Uczniowie, życzę Wam, żeby na Waszej drodze nigdy takich mistrzów 
i przyjaciół nie zabrakło. Życzę Wam sukcesów w nauce, wytrwałości w zdoby-
waniu wiedzy, odwagi w dążeniu do celu oraz ludzkiej życzliwości. Powodzenia!

Gimnazjum
Anna Baranowska

Rok ciekawych wyzwań, wydarzeń i doświadczeń 
Historia to świadek dziejów, źródło prawdy, życia, pamięci, mi-

strzyni życia, piastunka przeszłości i zwiastunka przyszłości.
Tytus Liwiusz

Czerwiec. Zakończenie roku szkolnego. Jak szybko minął ten rok... Oczy-
wiście rok pełen różnych wydarzeń, pracy i wyzwań. Wśród wielu z nich 

wymienię te, które szczególnie mnie cieszyły i przyniosły ogromną satysfakcję. 
Jedno z nich to praca wychowawcza. Nowi uczniowie klasy Id, którzy za-

siedli w ławkach w pierwszych dniach września, okazali się bardzo zgranym 
zespołem młodych ludzi. Sympatyczni, otwarci, z głowami pełnymi zapału 
i pomysłów, od razu zaskarbili sobie moją sympatię. Razem udało się nam 
uczestniczyć w wycieczce integracyjnej klas pierwszych do Biskupina, wyciecz-
ce z klasą Ia do Torunia czy wyprawie wybrzeżem Adriatyku wraz z innymi 
klasami gimnazjum. Uczniowie chętnie angażowali się w wolontariat i akcje 
pomocowe w szkole. Klaudia Wilińska z naszej klasy otrzymała wyróżnienie 
za tę działalność na uroczystym zakończeniu roku szkolnego.

Udało się pięknie zorganizować wigilię klasową, Dzień Chłopca czy też Dzień 
Kobiet. Były to świetne okazje do integracji i zacieśnienia więzi klasowych.
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Cieszę się także tym, że uczniowie uzyskali dobrą średnią ocen z poszczegól-
nych przedmiotów, a pięcioro z nich świadectwo z wyróżnieniem. Oczywiście jest 
jeszcze sporo do zrobienia, jeśli chodzi o osiągane wyniki. Mam jednak nadzieję, 
że ten rok pracy, szlifowania nowych umiejętności w Długoszu przyniesie efekty.

Z zadań, które zawsze sprawiają mi wiele satysfakcji, jest praca z uczniem 
zdolnym. Na wyróżnienie zasługuje tutaj Adam Piętowski z klasy IIIa oraz Jakub 
Ginczelewski z klasy IIId, którzy uzyskali odpowiednio tytuł laureata i finalisty 
w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Historii. Ciekawą propozycją był 
również Wojewódzki Konkurs „Humanista Roku”, w którym Adam Piętowski 
i Anna Kaniewska z klasy IIId uzyskali tytuły finalisty.

Wśród różnych wydarzeń minionego roku, których byłam organizatorem, 
chcę wskazać jeszcze na te związane z poszerzaniem wiedzy historycznej 
wśród dzieci i młodzieży. Ciekawą propozycją była projekcja filmów w związ-
ku z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Obejrzeliśmy wówczas 
pokazy dokumentów: „Zapora”, „Obława” i „Wolność i Niezawisłość. Ostatnia 
nadzieja”, a także uczestniczyliśmy w spotkaniu z Kajetanem Rajskim – auto-
rem m.in. książki „Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych”. Warto 
też przywołać spektakl w reżyserii i z udziałem Jerzego Zelnika pt. „Blizny 
Pamięci – rzecz o Janie Karskim” w ramach projektu „Przystanek Historia”.

To tylko niektóre z wielu wydarzeń, którymi chciałam się podzielić. Mam 
nadzieję, że kolejny rok szkolny będzie również obfitował w ciekawe wyzwania.

 

Piotr Chodoła

Matematyka jest delikatnym kwiatem, 
który rośnie nie na każdej glebie 

i zakwita nie wiadomo kiedy i jak. 
Jean Fabre

A w Długoszu zakwitł! I to jak!

Nigdy jeszcze nie zdarzyło mi się pracować z takim talentem matema-
tycznym. Jakub Prokopczyk, bo o nim mowa, zapisał się w annałach 

Długosza. Nikt przed nim (i pewnie nikt po nim) nie zdobył Wielkiego Mate-
matycznego Szlema – tzn. został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przed-
miotowego z Matematyki, laureatem Ligi Zadaniowej i laureatem Konkursu 
Kangur. Poziom wszystkich tych konkursów był niesamowicie wysoki, A Jakub 



485

Sprawozdania nauczycieli

do rozwiązywania zadań podszedł z niesamowitą lekkością. To świadczy o skali 
talentu tego nadzwyczaj skromnego chłopaka z Brześcia Kujawskiego.

Co prawda sukcesy Kuby są taką „wisienką na torcie”, ale nie sposób wspo-
mnieć osiągnięć pozostałych moich wychowanków. Alicja Listewnik została 
finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, a Igor 
Mikołajczyk – finalistą Konkursu Liga Zadaniowa z Matematyki. Ponadto na 
Gali Laureatów Ligi Zadaniowej, oprócz Jakuba i Igora, którzy pojechali na 
Wielki Finał, otrzymaliśmy szereg innych nagród, dających nam – Długoszowi 
– pierwsze miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych powiatu włocławskiego, 
radziejowskiego, lipnowskiego, aleksandrowskiego, a mianowicie – jeden laureat 
I stopnia w Lidze Zadaniowej, czterech laureatów II stopnia w Lidze Zadanio-
wej, sześciu laureatów III stopnia w Lidze Zadaniowej. Żadna szkoła nie mogła 
się z nami równać pod względem ilości i jakości nagród – jak co roku zresztą...

Ponadto, jako nauczyciel matematyki, zorganizowałem wspólnie z uczniami 
II Międzygalaktyczny Turniej w Numblera – gry matematycznej na iPady – dla 
uczniów szkół podstawowych, miałem także gościnny występ ze swoim „Ma-
tematycznym Stand-upem – Jak trafiłem 6 w totka?” w Szkole Podstawowej 
w Szpetalu Górnym, a także zorganizowałem Turniej Łamigłówek Logicznych 
z okazji Dnia Matematyki w naszej szkole.

Ponieważ nie samą matematyką człowiek żyje, kilka słów o mojej klasie 
wychowawczej. Tak jak oni czerpią wiedzę od nauczycieli naszej szkoły, tak ja 
czerpię pozytywną energię, młodość i radość życia od nich. Chwile spędzone 
podczas wspólnej wycieczki do Gór Stołowych i Pragi, przygotowań do wy-
stępu w „Teledisco” czy wyprawy na paintball pozostaną na długo w pamięci.

 

Małgorzata Jaskólska

Za nami kolejny rok w Długoszu
Człowiek lubiący się kształcić

nigdy nie jest bezczynny.
Monteskiusz

I upłynął klasie IIe kolejny rok przygody z Długoszem. Jest to zgrany 
zespół sympatycznych, młodych osób. We wrześniu do grupy dołączyła 

nowa uczennica, która szybko znalazła swoje miejsce w społeczności klasowej. 
W klasie panuje miła atmosfera. Uczniowie chętnie angażują się w życie klasy 
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i szkoły, przygotowują uroczystości klasowe, biorą udział w różnego rodzaju 
konkursach. Część z nich godnie reprezentuje szkołę na zawodach sportowych. 
Tak jak w roku ubiegłym, Filip Jastrzębski  otrzymał świadectwo z wyróżnieniem. 
Klasa pełniła dziewięć dyżurów liturgicznych, na których stawiali się prawie 
wszyscy. Uczniowie brali udział w Orszaku Trzech Króli, procesji z relikwiami 
Wszystkich Świętych, Zjeździe Absolwentów czy ślubowaniu klas pierwszych. 
Z okazji Dnia Chłopaka dziewczęta zorganizowały wyjście do kina. 

W listopadzie doszło do długo wyczekiwanej, bo aż od klasy pierwszej, 
nocki w Długoszu. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 20 i skończyło nazajutrz 
o godz. 7. Dopisali wszyscy. Każdy znalazł coś dla siebie. Były mecze w piłkę 
nożną i siatkową, które zakończyły się po północy. Po ciężkich i wyczerpujących 
rozgrywkach przyszedł czas na mały posiłek. Wszyscy z przyjemnością zajadali 
się przepyszną pizzą. Później czas upływał już mniej intensywnie, aczkolwiek nie 
mniej ciekawie. Uczniowie spędzili go na wspólnym oglądaniu filmów, słuchaniu 
muzyki, grach i nocnych pogaduchach. I tak szybko nadszedł ranek. Zmęczeni, 
ale bardzo zadowoleni, wróciliśmy do swoich domów, by odespać tę jakże pełną 
wrażeń noc. W tym miejscu chcemy podziękować p. Marcie Muranowskiej, która 
pomimo swoich obowiązków, zgodziła się spędzić z nami wspólnie ten czas.

Na przełomie maja i czerwca wspólnie z klasą IIa wybraliśmy się na pięcio-
dniową wycieczkę do Wrocławia, w Góry Stołowe i do Czech, gdzie zwiedza-
liśmy Pragę i Adrspach – unikalne Skalne Miasto. Po intensywnie spędzanych 
dniach uczniowie wracali do miejsca zakwaterowania w Domu Wczasowym 
Korund w Dusznikach Zdroju. Wycieczka (opisana przeze mnie w rozdziale 
„Wydarzenia szkolne”) była doskonałą okazją do integracji klasy. Moi wycho-
wankowie już marzą o następnej tak ciekawej wyprawie.

Podsumowując upływający rok szkolny, można zauważyć u uczniów większe 
chęci do podejmowania różnych inicjatyw, jak również lepszą integrację. Pomimo 
że rok ten nie należał do najłatwiejszych i obfitował w nieprzewidywalne sytuacje 
w mojej pracy jako wychowawcy, a może właśnie dlatego, to przyniósł mi wiele 
satysfakcji i wiele rzeczy mnie nauczył. Za to dziękuję moim wychowankom 

 

Jakub Kostrzewski

„Coś się kończy, coś się zaczyna...”

Rok szkolny 2016/2017 okazał się być przełomowy w kontekście pod-
jęcia decyzji o wdrożeniu reformy oświaty polegającej na stopniowym 
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wygaszaniu gimnazjów, które zastąpić ma ośmioletnia szkoła podstawowa. 
W zaistniałych okolicznościach przypadło mi w udziale zadanie poprowadze-
nia ostatniej grupy uczniów w trzyletnim cyklu gimnazjalnym. Koniec jednego 
etapu stał się jednak zarazem początkiem nowej ery w dziejach naszej szkoły, 
gdyż dzięki zabiegom zaangażowanych anglistów oraz dyrekcji klasa Ie uzy-
skała status klasy językowej. Jest to swego rodzaju innowacja w historii dzia-
łalności gimnazjum Zespołu Szkół Katolickich, gdyż po raz pierwszy na tym 
etapie umożliwiono realizację doskonalenia umiejętności językowych naszych 
wychowanków w zwiększonym wymiarze godzin (6h/tydzień). Początek każ-
dego projektu, zwłaszcza zaś takiego, który obejmuje formację intelektualną 
młodego człowieka, to na starcie wielka niewiadoma. O przydziale uczniów do 
tego oddziału klasowego decydował przeprowadzony pod koniec poprzedniego 
roku szkolnego test kompetencji językowych. Obejmował on część pisemną 
(sprawdzającą znajomość środków leksykalno-gramatycznych wśród uczniów, 
jak również stopień ich biegłości w zakresie słuchania, a także czytania ze zro-
zumieniem) oraz ustną (uczniowie mieli za zadanie opisać losowo wybrany 
obrazek oraz odpowiedzieć na kilka pytań). Na podstawie selekcji wyników 
uformowała się grupa 22 uczniów, którzy rozpoczęli swoją przygodę z językiem 
angielskim na poważnie. 

Rzeczywistość gimnazjalna zweryfikowała początkowe założenia i pokazała, 
że przedsięwzięcie lingwistyczne to nie byle błahostka i wielu spośród „wybrań-
ców” musiało ostro wziąć się do pracy, aby nie stracić kontaktu z mocną czołówką 
klasy. W ramach zwiększonego zakresu godzin dokonano podziału na realizację 
podstawy programowej w zakresie 3 godzin oraz rozszerzaniu zagadnień gra-
matyczno-kulturowych w zakresie kolejnych 3 jednostek lekcyjnych. Dzięki temu 
uczniowie mogli doskonalić swe umiejętności receptywne (słuchanie i czytanie) 
w zakresie szczegółowo omówionej kultury oraz obyczajowości krajów angloję-
zycznego obszaru językowego, jak też zaczerpnąć z bardziej zaawansowanych 
tekstów poruszających tematykę związaną z takimi dziedzinami, jak chociażby 
nauka i technika czy zdrowie człowieka. W drugim semestrze większy nacisk 
został położony na doskonalenie umiejętności produktywnych (mówienie i pisa-
nie) za sprawą przetwarzania tekstów źródłowych w formie relacji ustnych, jak 
też sporządzania wypowiedzi pisemnych osadzonych w kontekście codziennych 
sytuacji życiowych (opis nowej okolicy, przepis na sporządzenie potrawy itp.). 
Oczywiście wszystkie te zabiegi były oparte na rozszerzaniu materiału grama-
tycznego już na tak wczesnym etapie (np. użycie strony biernej i mowy zależnej 
w większej niż zazwyczaj ilości konstrukcji czasowych).

Rok wspólnej nauki połączonej z integracją klasową był okresem nowych 
doświadczeń, zarówno dla uczniów, którzy musieli wyrobić w sobie nawyk 
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systematycznej pracy, a także regularnego powtarzania opanowanego ma-
teriału w celu gruntownego utrwalenia świeżo przyswojonych treści, jak 
i nauczyciela-wychowawcy, który miał za zadanie sprawnie wdrożyć uczniów 
w intensywny tok rozwoju kompetencji językowych. Aspekt integracyjny był 
realizowany w ramach godzin wychowawczych, w trakcie których na zasa-
dzie burzy mózgów oraz pracy w grupach realizowane były tematy związane 
z formacją kulturalno-etyczną: omawiane były zasady wzajemnego szacun-
ku, powinności oraz prawa ucznia, codzienne problemy nękające młodzież 
połączone z diagnozą i sposobami efektywnego ich rozwiązywania. Klasa Ie 
nie zaniedbywała jednak pracy nad odkrywaniem piękna rodzimej tradycji 
i kultury. W tym celu wzięliśmy udział w trzech wycieczkach integracyjnych: 
Festynie Archeologicznym w Biskupinie, wyjeździe edukacyjnym do Torunia 
oraz dwudniowym wyjeździe rekreacyjnym na trasie Zator-Kraków-Ojców. 
Integracja w trakcie roku szkolnego przebiegała również podczas angażo-
wania się uczniów w przygotowanie uroczystości okolicznościowych, takich 
jak chociażby wigilia klasowa czy Dzień Wiosny i związane z nim występy 
w ramach konkursu na odtworzenie na żywo wybranego przez klasę tele-
dysku. Formacja duchowa odbywała się w ramach comiesięcznych dyżurów 
liturgicznych organizowanych wspólnie z uczniami klasy Ib oraz udziale 
w uroczystościach kościelnych na terenie miasta, tj. procesji z relikwiami 
Świętych oraz procesji Bożego Ciała.

Podsumowując ten pierwszy rok wspólnej przygody, muszę przyznać, że 
praca wychowawcy w gimnazjum wymaga wiele samodyscypliny oraz cier-
pliwości. Nie wszystkie działania przynoszą efekt od razu, co jest też wielką 
lekcją pokory. Na szczęście wychowawca nie został pozostawiony samemu 
sobie – mógł liczyć na kompetentne rady ze strony bardziej doświadczonych 
członków gremium pedagogicznego, a przede wszystkim na wsparcie mądrych 
i odpowiedzialnych rodziców. Dzięki regularnej obecności na wywiadówkach 
oraz korespondencji w MobiDzienniku, wiele spraw było rozwiązywanych na 
bieżąco, dzięki czemu atmosfera w klasie była budująca i sprzyjała zgodnej 
i efektywnej pracy. Rozdział pierwszy za nami...ostatni egzamin gimnazjalny, 
który napiszemy za dwa lata, zweryfikuje nasze pionierskie w skali szkoły 
doświadczenie językowe i dostarczy cennego materiału do analizy. Dziękuję 
moim wychowankom za wszelki wysiłek edukacyjny, jaki podjęli w tym roku, 
mimo przeciwności, jakich w życiu ucznia nie brakuje, i mam nadzieję, że 
wspólnymi siłami jeszcze lepiej wykorzystamy potencjał, jaki wciąż skrywa 
się w głębi ich umysłów. 
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Marta Pankiewicz

Wspólnymi siłami odnieśliśmy sukces
W wychowaniu chodzi właśnie o to,

ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem (...)
umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.

Jan Paweł II

Szkoła jest drugim po domu rodzinnym środowiskiem wychowawczym, 
które ma zapewnić prawidłową opiekę i wychowanie. Osobą szczególnie 

znaczącą w tym środowisku jest wychowawca klasy. Nauczyciel – wychowawca, 
to przewodnik ułatwiający poznanie świata oraz przyswajanie wiadomości. 
Wychowawca jest dla swoich podopiecznych opiekunem, autorytetem, doradcą, 
przewodnikiem i mistrzem. W tym roku szkolnym otrzymałam po raz pierw-
szy szansę pełnienia tej jakże trudnej, ale zarazem dającej wiele satysfakcji 
roli nauczyciela-wychowawcy dla uczniów klasy Ib gimnazjum, która liczyła 
25 uczniów: 15 dziewcząt oraz 10 chłopców. Część dzieci znała się wcześniej, 
ponieważ uczęszczała razem do szkoły podstawowej. 

Pierwszą okazją do bliższego poznania się był wyjazd integracyjno-edu-
kacyjny wszystkich klas pierwszych gimnazjum wraz z wychowawcami na 
Festyn Archeologiczny w Biskupinie. Na tegorocznym festynie królowała 
moda sprzed tysięcy i setek lat – od epoki kamienia po czasy nowożytne – 
rekonstruowana na podstawie znalezisk archeologicznych, źródeł ikonogra-
ficznych i pisanych. 

Wydaje się to nie do pomyślenia? A jednak... – spędziliśmy wspólnie noc 
w szkole. Podczas „nocki w szkole” dzieci zobaczyły szkołę od innej, mniej 
oficjalnej strony. Atmosfera zabawy, akceptacji, życzliwości, która towarzyszyła 
tej imprezie na pewno pozwoliła uczniom polubić szkołę i odnaleźć tu swoje 
miejsce, a przejście wieczorem po szkolnych korytarzach w domowych kapciach 
i pidżamach pomogło traktować szkołę jak drugi dom.

Dnia 15 lutego 2017 roku wspólnie z klasą Ie gimnazjum wybraliśmy 
się na wycieczkę do Torunia. Pierwszym punktem wyjazdu było Centrum 
Nowoczesności Młyn Wiedzy, w którym uczniowie samodzielnie wykonywali 
preparaty w pracowni biologicznej oraz oglądali je pod mikroskopem, a także 
zwiedzali wystawy stałe, które wzbudzały szczególne zainteresowanie. Ko-
lejnym punktem był Dom Legend Toruńskich, w którym młodzież usłyszała 
najważniejsze legendy dotyczące historii „stolicy piernika” w bardzo ciekawy, 
a przede wszystkim humorystyczny sposób. 
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W dniach 12–13 czerwca br. udaliśmy się na zasłużoną i wyczekiwaną po 
całorocznych trudach wycieczkę na trasie Zator – Kraków – Ojców. Pierwszym 
punktem na mapie przygód był największy w Polsce rodzinny park rozrywki 
„Energylandia” położony w miejscowości Zator. Miejsce to okazało się rajem 
dla miłośników doznań ekstremalnych. Następnie udaliśmy się do Krakowa, 
gdzie mogliśmy brać udział w lekcji historii, zwiedzając najpiękniejsze polskie 
zabytki. Odwiedziliśmy również Ojców, gdzie w tutejszym Parku Narodowym 
odbyliśmy ścieżkę edukacyjną, docierając do Bramy Krakowskiej.

Rolą wychowawcy jest nie tylko organizowanie wycieczek i dbanie o in-
tegrację klasy, ale również przygotowywanie się do rozpoznawania wartości 
moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości, aby uczniowie 
mieli możliwość doskonalenia się. Klasa okazała się bardzo empatyczna. 
Z własnej inicjatywy uczniowie przygotowali prezenty dla dzieci z Domu 
Dziecka „Maluch” we Włocławku, ważną częścią było również odpisanie na 
listy, które sprawiły wszystkim najwięcej przyjemności, a uśmiech dzieci był 
dla nas największą nagrodą. 

Realizując katolicką misję szkoły, klasa co miesiąc brała udział w dyżurach 
liturgicznych, była to już nieodłączna część szkolnej rzeczywistości. Wspólnie 
uczestniczyliśmy w Orszaku Trzech Króli, procesji z relikwiami Świętych, re-
kolekcjach wielkopostnych oraz uroczystości Bożego Ciała.

Szczególnie dużym wyzwaniem było wspólne zaangażowanie się w udział 
w TELEDISCO na powitanie wiosny. Próby po lekcjach przynosiły wiele radości, 
działały na wyobraźnię, owocowały burzą mózgów i zakończyły się wspólnym 
występem całej klasy w przygotowanym teledysku.

Trudny był to rok również pod względem edukacyjnych osiągnięć. Jednak 
możemy powiedzieć, że wspólnymi siłami odnieśliśmy sukces. W porównaniu 
z pierwszym semestrem klasa wzięła się do pracy i większość z uczniów pod-
niosło swoje średnie ocen z poszczególnych przedmiotów. 

Uczniowie brali udział w licznych konkursach różnych szczebli, m.in. 
konkursach poetyckich, zawodach sportowych, Kangurze Matematycznym, 
Olimpusie z chemii, konkursie wiedzy o Janie Pawle II, konkursach kurato-
ryjnych z chemii, j.angielskiego, biologii oraz historii itd. Możemy pochwalić 
się 14 miejscem w Ogólnopolskiej Olimpiadzie OLIMPUS z chemii i historii, 
wyróżnieniem w Kangurze Matematycznym oraz wyróżnieniem w konkursie 
poetyckim. 

Część uczniów uczestniczy w rozmaitych formach zajęć pozaszkolnych 
i reprezentuje szkołę na zewnątrz, m.in. szkoła muzyczna, pływanie, siatkówka, 
jeździectwo, piłka nożna, Zespół Pieśni i Tańca Kujawy. Rok szkolny zakończył 
się w naszej klasie z trzema świadectwami z wyróżnieniem.
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Praca nauczyciela-wychowawcy należy do najważniejszych i najtrudniej-
szych. Jest też jednocześnie jednym z najciekawszych nauczycielskich wyzwań! 
Proces wychowania jest trudny i rozłożony w czasie, a wychowawca czasami 
musi długo czekać na efekty i wyniki swojej pracy. Miłym dowodem uznania 
są podziękowania: dziękuję za cierpliwość, dziękuję za wsparcie, dziękuję za 
pomoc, dziękuję za zaangażowanie, dziękuję za wyrozumiałość...

W tym roku szkolnym wychowawstwo w pełni mnie pochłonęło, jednak nie 
uniemożliwiło mi angażowania się w inne formy aktywności szkoły. 

13 stycznia 2017 r. młodzież gimnazjalna już po raz drugi uczestniczyła 
w Nocy Biologów, zorganizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w To-
runiu, której celem jest zachęcanie wszystkich entuzjastów przyrody ożywionej, 
tych najmniejszych i tych nieco większych, do odkrywania tajników życia. 
Przygotowano interesujące 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 zakre-
su różnych dziedzin biologii. Uczniowie stali się biologami na tę jedną noc, 
eksperymentowali i poznawali świat ożywiony.

10 maja 2017 roku młodzież gimnazjalna oraz licealna już po raz kolejny 
uczestniczyła w jednym z wykładów XXI edycji cyklu ogólnodostępnych wy-
kładów popularnonaukowych pt. „Medyczna Środa”, zorganizowanym przez 
Collegium Medicum w Bydgoszczy, którego celem jest poszerzanie medycznych 
horyzontów. Wysłuchaliśmy wykładu dr. hab. n. med. Marka Foksińskiego 
pt. „Nowotwory – niepokorne komórki w organizmie”.

9 czerwca 2017 r. Dominika Rzadkowolska, uczennica klasy IId gimna-
zjum, jedyna reprezentantka Włocławka, brała udział w XIII edycji Konkursu 
Wojewódzkiego „Znam swój organizm na szóstkę”. Konkurs poświęcony jest 
zagadnieniom budowy i funkcjonowania organizmu człowieka. Łączy wiado-
mości i umiejętności z zakresu biologii, chemii i fizyki. W etapie szkolnym brało 
udział 440 uczniów z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Wyłoniono 
w nim 34 najlepszych uczniów, którzy na etapie wojewódzkim zmagali się 
z bardzo trudnym testem, składającym się zarówno z pytań otwartych, jak 
i pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru. Dominika uzyskała tytuł finalisty, 
dziękujemy jej za udział oraz gratulujemy wyników.

Moim zdaniem nauczyciele to doprawdy szczególna kategoria ludzi. Tkwi 
w nas odrobina szaleństwa, skoro porywamy się na tak odpowiedzialne zadanie. 
Niemniej gdy tylko możemy, trwamy w obranym zawodzie i nie ma dla nas 
milszej rzeczy pod słońcem, niż uczyć. Sprawia nam to radość.
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Aneta Pawłowska

Pożegnania nadszedł czas...
Pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie 

ale ufaj tak, jakby wszystko zależało od Boga.
św. Augustyn z Hippony

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 ma znaczenie wyjątkowe w moim 
sercu, bowiem żegnam się z moją klasą wychowawczą. Minęły trzy lata 

naszej wspólnej wędrówki w Długoszu. Moi uczniowie bardzo chętnie podej-
mowali wiele działań na rzecz szkoły i klasy, zawsze chętnie angażowali się 
w kolejne przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że ten czas spędzony w gimnazjum 
Długosza będzie dobrym czasem zapisanym w Waszej pamięci – i z życzliwością 
będziecie wracać myślami do chwil spędzonych razem.

Korzystając z tej okazji, chcę Wam serdecznie podziękować za ten wspólnie 
spędzony czas, za życzliwość i szczerość. Dziękuję za Waszą obecność. 

W bieżącym roku szkolnym wraz z uczestnikami koła krajoznawczo-tu-
rystycznego uczestniczyliśmy w 9 rajdach pieszych zorganizowanych przez 
włocławski odział PTTK-u. Młodzież mogła poznać piękno okolic Włocławka 
i nie tylko. Z kolei raz w miesiącu z uczestnikami koła geograficznego uczest-
niczyliśmy w prelekcjach geograficznych w siedzibie Polskiego Towarzystwa 
Geograficznego we Włocławku. Prelekcje prowadzili pracownicy naukowi 
Instytutu Geografii z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W miesiącu kwietniu na terenie szkoły zorganizowane zostały Drzwi 
Otwarte, podczas których nastąpiło podsumowanie projektu edukacyjnego 
pt. „Piękna nasza Ziemia cała” realizowanego w roku szkolnym 2016/2017. 
Bardzo dziękuję wszystkim uczniom biorącym udział w projekcie za włożony 
trud w przygotowanie sali geograficznej i wystawy fotograficznej z naszych 
wspólnych szkolnych wycieczek.

W tym roku szkolnym ponownie pracowałam jako egzaminator egzaminu 
maturalnego z zakresu geografii i w miesiącu maju sprawdzałam prace ma-
turalne w Komisji Egzaminacyjnej w Toruniu. Jestem zadowolona z wyniku 
tegorocznych matur z geografii w Długoszu, które okazały się lepsze od średniej 
krajowej. 

W bieżącym roku szkolnym byłam organizatorem i kierownikiem ośmio-
dniowej wycieczki do Słowenii, Chorwacji oraz Medjugorie. Uczestnikami 
„zielonej szkoły” były klasy IIIe (moja klasa wychowawcza), IIIa, IIIc oraz Id 
i kilkoro uczniów z klasy Ia i Ib gimnazjum.
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Każdy z nas przywiózł ze sobą wiele wspomnień, wróciliśmy pełni emocji 
oraz przeżyć, których z pewnością nie zapomnimy do końca życia. Cieszymy 
się wszyscy z tego niezwykłego czasu. Już planujemy kolejne wyprawy. Z taką 
grupą naprawdę warto!!! Uczestnikom wycieczki za niesamowicie pozytywną 
energię, zdyscyplinowanie i wyśmienite humory dziękuję w imieniu wszystkich 
opiekunów. Wychowawcom: p. A. Baranowskiej, p. A. Sołtysiak oraz p. K. Ło-
dygowskiemu dziękuję za profesjonalną opiekę nad naszą młodzieżą.

Szczególne słowa wdzięczności składamy p. Januszowi Gajewskiemu za 
podjęcie się organizacji tej niezwykłej wyprawy i nie ukrywamy, że z utęsk-
nieniem czekamy na kolejne!!!

 

Andrzej Przybylski

Rok pełen wrażeń, wyzwań i wycieczek
Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia. 

Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze.
Frank Smith

Kolejny rok za nami. Kolejny rok pełen nauki, sukcesów, wrażeń, wyzwań, 
nowych przyjaźni i wspaniałych wycieczek. Po raz kolejny pracowałem 

zarówno z uczniami gimnazjum, jak i z klasami liceum. Moja kolejna klasa 
wychowawcza, klasa Ic gimnazjum, okazała się grupą sympatycznych, praco-
witych i zaangażowanych w życie szkoły młodych ludzi. Klasa, która nie tylko 
sprawdzała się w bliskich i dalekich wyjazdach, ale także uzyskała wspaniałe 
wyniki w nauce na koniec roku szkolnego. Ale od początku...

Tak jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku szkolnym 2016/2017 
pracowałem na podręcznikach wydawnictwa Nowa Era, czyli w klasach 
gimnazjum pracowałem na podręczniku „Das ist Deutsch. Kompakt” Jolanty 
Kamińskiej, wydawnictwa Nowa Era, a w liceum uczniowie zgłębiali wiedzę 
na podręczniku „Welttour” autorstwa Sylwii Mróz-Dwornikowskiej i Kata-
rzyny Szachowskiej, także wydawnictwa Nowa Era. Obie pozycje książkowe 
sprawdziły się doskonale w ciągu tych kilku lat w pracy z uczniami, zarówno 
młodszymi, jak i starszymi, gwarantując systematyczną i skuteczną naukę 
języka niemieckiego. Wzbogacone o ciekawe filmiki w języku obcym, które 
doskonale urozmaicały tok lekcji planowych czy też zajęć dodatkowych, są 
w pełni kompatybilne z tablicami elektronicznymi, co jeszcze bardziej wzmac-
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nia ich atrakcyjność i pozwala na szybsze przyswajanie nowego materiału 
oraz skuteczniejsze jego powtarzanie.

W ciągu roku szkolnego odbywały się trzy dodatkowe zajęcia w tygodniu 
dla chętnych uczniów, którzy chcieliby lepiej poznać język Goethego oraz 
przygotować się lepiej do egzaminów gimnazjalnego i maturalnego. Uczest-
nictwo w tych zajęciach przyniosło wymierne skutki w postaci dobrze zdanych 
egzaminów. W ciągu roku szkolnego przygotowywałem również dodatkowo 
uczniów, chcących sprawdzić się w Wojewódzkim Konkursie Języka Niemiec-
kiego dla Gimnazjum, pod patronatem Kuratorium Oświaty. Z dumą chciałbym 
zakomunikować, iż uczennica klasy IIIa gimnazjum – Aleksandra Lewandowska, 
uzyskała tytuł laureata tegoż konkursu, będąc automatycznie zwolnioną z części 
językowej egzaminu gimnazjalnego i uzyskując 100 % punktów możliwych do 
uzyskania z podstawy i rozszerzenia.

Będąc wychowawcą, jak co roku starałem się wziąć udział w jakiejś 
podróży z moimi uczniami. W tym roku udało nam się zwiedzić Biskupin 
(na corocznej wycieczce zapoznawczej klas pierwszych), byliśmy z wizytą 
w Berlinie na jarmarku bożonarodzeniowym, mogąc na własne oczy zobaczyć 
jedną z ważniejszych tradycji niemieckich, o jakich opowiadałem uczniom 
na moich zajęciach języka niemieckiego. Kwintesencją naszych wojaży była 
dziesięciodniowa podróż do kolebki naszej europejskiej cywilizacji, czyli do 
Grecji, którą odbyliśmy wraz z innymi uczniami naszej szkoły. Przy pięknej 
pogodzie, greckiej muzyce i lokalnej kuchni, odkrywaliśmy ciekawą historię 
tego pięknego kraju.

Jako nauczyciel germanista brałem udział w pracach komisji maturalnej, 
w pracach komisji Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimna-
zjum. Brałem też udział w szeregu szkoleń dla językowców, takich jak np. „Na-
uczanie języków obcych z iPadem” czy „Narzędzia informatyczne z eTwinning”, 
które to szkolenia pozwolą mi jeszcze bardziej urozmaicić i udoskonalić mój 
warsztat pracy. Ciekawym doświadczeniem dla mnie było wzięcie udziału 
jako opiekun i zarazem nauczyciel niemieckiego w półkoloniach językowych 
organizowanych przez naszą szkołę w ostatnim tygodniu czerwca w ramach 
projektu „Wakacje bez granic” Fundacji „ANWIL dla Włocławka”. Tym razem 
z całych sił i pełny pomysłów starałem się już sześcio-, siedmiolatków oswoić 
z obcobrzmiącym językiem naszych sąsiadów, co było nie lada wyzwaniem. 
Myślę jednak, iż uśmiechy i radość tych dzieci, chcących przyswajać kolejne 
nowe słówka, były dla mnie wspaniałą nagrodą motywującą do kolejnych 
wyzwań.
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Lidia Wiśniewska

Dobry rok dla pierwszoklasistów i wychowawcy...

Minął kolejny rok mojej pracy jako nauczyciela języka polskiego w Ze-
spole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku. To rok 

szczególny dla szkoły ze względu na obchody 100. rocznicy jej założenia, ze 
względu na 100. rocznicę urodzin Jerzego Pietrkiewicza oraz 100-lecie obja-
wień fatimskich. Jestem wdzięczna za możliwość przeżywania tych rocznic, 
włączając się w ich obchody, a tym samym poznając dokładniej historię szkoły 
oraz biografię autora szkolnego hymnu. Jestem wdzięczna również za możli-
wość wyjazdu do Fatimy i Lourdes – było to moim pragnieniem i do końca nie 
wiedziałam, czy się zrealizuje. Dzięki Bogu było mi dane...

Ten rok szkolny to również pierwszy rok wychowawstwa w klasie Ia o profilu 
matematycznym. Uczniowie tej klasy okazali się być grupą niezwykle uzdol-
nionych młodych ludzi wkraczających w wiek dojrzewania – ciekawych świa-
ta, krytycznie oceniających zjawiska, wydarzenia i ludzi, a przede wszystkim 
otwartych, kreatywnych, z entuzjazmem podejmujących wszystkie wyzwania, 
które stawiała przed nimi szkoła, niestroniący jednak od rozrywki i zabawy. I to 
wszystko złożyło się na wspólnie przeżyte 10 miesięcy: od obchodów 100-le-
cia szkoły ze Zjazdem Absolwentów, poprzez organizowanie Dnia Chłopaka 
w kawiarence gier planszowych „Taktyk”, mikołajkowego wyjazdu do Torunia, 
styczniowego wyjazdu do Teatru Muzycznego ROMA na spektakl „Mały Książę”, 
wigilii klasowej, Dnia Kobiet, przygotowania teledysku na Dzień Wiosny, Dnia 
Dziecka w kręgielni – aż po czterodniowy wyjazd do Sopotu, aby zwiedzić naj-
ciekawsze miejsca Trójmiasta, zażyć nadmorskiego klimatu, a przede wszystkim 
wspólnie spędzić czas, czego młodzież gimnazjalna bardzo potrzebuje. 

W kręgielni z okazji Dnia Dziecka

Kl. Ia świętuje Dzień Chłopaka w Kafejce Taktyk: 
Magda Balcerzak, Alicja Zaborowska, Wiktor 
Stachowski, Rafal Wierszyło, Alicja Skibowska
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Oczywiście cała klasa uczestniczyła w wydarzeniach religijno-patriotycz-
nych przeżywanych na terenie szkoły i miasta. Każdego miesiąca uczniowie 
przygotowywali klasowy dyżur liturgiczny. Kilka osób zaangażowało się w akcje 
charytatywne czy w zawody sportowe. 

Najmocniejszą stroną uczniów klasy Ia okazał się stosunek do nauki. Pierwszy 
rok gimnazjum uczniowie ukończyli ze średnią 4,52, co dało im drugie miejsce 
w szkole, oraz z najwyższą frekwencją: 95,2%. Aż 18 osób wywalczyło świa-
dectwo z wyróżnieniem, co też należy do najwyższych wyników w szkole. Jest 
więc powód do zadowolenia i dumy. Już w pierwszej klasie moi wychowankowie 
sięgnęli po sukcesy w konkursach. Są wśród nich laureaci konkursu przedmio-
towego z informatyki, Ligi Zadaniowej z matematyki oraz OLIMPUSA z chemii 
czy też mistrzowie gier planszowych i konkursu recytatorskiego (nazwiska tych 
uczniów znajdują się w rozdziale SUKCESY). Wszystkim gratuluję, a całej klasie 
dziękuję za wspaniałą postawę, kreatywność i zaangażowanie, na które można 
było liczyć w każdej sytuacji. 

Bardzo dziękuję za otwarte i pełne 
empatii serca: zarówno dla rannego 
gołębia, którego w Sopocie nieśliśmy 
do schroniska, pokonując dodatkowych 
kilka kilometrów po całym dniu zwie-
dzania, jak też, a przede wszystkim, dla 
nieuleczalnie chorych ludzi z hospicjum 
założonego przez śp. ks. Jana Kaczkow-
skiego w Pucku, które wsparliście finan-
sowo zamiast kwiatka dla wychowawcy. 
Za ten gest bardzo dziękuję. Kochani, 
jesteście młodzi, ale wielcy...

Pierwszy wyjazd integracyjny do Biskupina Klasa Ia z Kopernikiem w Toruniu

Na wycieczce w Sopocie
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Liceum
Agata Jankowska-Pakulska

Każda chwila była ważna...
Należy tak zorganizować życie, 
aby każda chwila była ważna.

Iwan Turgieniew

Rok szkolny 2016/2017 to czas, który minął jak jeden dzień. Nie tylko 
ja miałam takie odczucie, lecz również młodzież klasy IIC LO, której 

jestem wychowawczynią. Jednocześnie, można powiedzieć, że na każdym kroku, 
próbowałam im to uświadomić. Dlaczego? Ze względu na niepowtarzalność 
chwil spędzonych razem, dojrzewanie i osiąganie pełnoletności, również bardzo 
prozaicznie, ze względu na zbliżającą się w przyszłym roku maturę. 

Jak każdy rok, ten również minął bardzo pracowicie. Uczniowie klas trze-
cich gimnazjum przygotowywali się do wielu konkursów przedmiotowych 
i egzaminów gimnazjalnych. Do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 
z Biologii, jak co roku przystąpiła spora rzesza chętnych. Pięcioro z nich przeszło 
do etapu rejonowego, byli to: Agata Balcerowska z klasy IIIc, Alicja Listewnik 
z IIId, Krzysztof Konopka i Adam Piętowski z klas IIIa i Filip Józwiak z klasy 
IIIe. Do etapu wojewódzkiego dotarł i tytuł finalisty uzyskał Adam Piętowski. 
Drugim ważnym, a jednocześnie podsumowującym naukę o anatomii i fizjologii 
człowieka konkursem, do którego corocznie przystępujemy, jest Wojewódzki 
Konkurs „Znam swój organizm na szóstkę”. Do etapu wojewódzkiego zakwali-
fikowały się, zgodnie z regulaminem, dwie uczennice, w tym przygotowywana 
przeze mnie Agata Balcerowska z klasy IIIc. 

W lutym, razem z panią Ewą Bieniek, wzięłyśmy udział w bardzo cieka-
wym szkoleniu w ramach programu Amgen Teach – „Biologia na wynos”. Jest 
to międzynarodowy projekt Amgen Teach skierowany do nauczycieli biologii 
i przyrody szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, mający na celu przy-
bliżenie i zachęcenie nauczycieli do stosowania na zajęciach metody IBSE, 
czyli nauczania przez dociekanie i wykonywanie samodzielnych doświadczeń 
i eksperymentów. Zajęcia przeprowadzone były przez dr Takao Ishikawa z Wy-
działu Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz p. Urszulę Depczyk – doradcę 
metodycznego WCIES. Zaproponowane doświadczenia i eksperymenty były 
bardzo atrakcyjne od strony naukowej i przedstawione w taki sposób, aby 
można było wykonać je w warunkach szkolnych.
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W marcu, razem z panią Małgorzatą Jaskólską i uczniami klas gimnazjal-
nych, przygotowałyśmy krótką prezentację przybliżającą tematykę Narodowego 
Dnia Życia i Dnia Świętości Życia. Natomiast w maju, z okazji Dnia Polskiej 
Niezapominajki oraz Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej, 
wraz z młodzieżą klas trzecich gimnazjum, został zorganizowany Tydzień 
Bioróżnorodności. W związku z tym przez uczniów klas trzecich gimnazjum 
przygotowana została gra dydaktyczna. Na korytarzach zostały rozmieszczone 
różne wiadomości i informacje dotyczące bioróżnorodności. Zadaniem chętnych 
uczniów było pobranie karty z pytaniami i odszukanie właściwych odpowiedzi. 

W związku z organizowanym od kilku lat na Uniwersytecie Medycznym 
w Bydgoszczy cyklem wykładów popularnonaukowych pod tytułem Medycz-
na Środa, poświęconych zagadnieniom zdrowia, w maju zorganizowałam dla 
młodzieży wyjazd na wykład pt. „Nowotwory – niepokorne komórki w orga-
nizmie”. Opiekunami byli pani Marta Pankiewicz oraz pan Konrad Trokowski.

W bieżącym roku szkolnym byłam wychowawczynią klasy IIC liceum. Jest 
to zespół sympatycznych młodych osób. Rotacje w klasie trwały właściwie cały 
rok. W drugim semestrze nauki dołączyła do klasy Agata Rutkowska. Podobnie 
jak w pierwszym, tak i w drugim semestrze, uczniowie byli aktywni na wielu 
płaszczyznach. Jeśli chodzi o życie szkoły, uczestniczyli w uroczystościach 
szkolnych i zawsze byli chętni do pomocy przy ich organizowaniu. W grupie 
są osoby, które zaangażowały się w akcje charytatywne organizowane w szkole 
oraz same je organizowały – były to, m.in. Wiktoria Marchlewska, Agata Rut-
kowska i Anna Rożnowska. Natalia Grabkowska, Daria Kowalewska, Bogna 
Nowowiejska i Monika Tymburska reprezentowały szkołę w zawodach piłki 
siatkowej. Uczniowie również bardzo zaangażowali się w akcje organizowane 
przez Samorząd Uczniowski, wszyscy przebrali się podczas obchodów I Dnia 
Wiosny oraz wspólnie przygotowali teledysk z tej okazji. W tym roku szkolnym 
rozpoczął się „maraton” osiemnastkowy. Starałam się zaakcentować ten fakt 
uzyskania pełnoletności podczas godzin wychowawczych. Z dużym zadowo-
leniem i podziwem obserwowałam, jak przygotowywane są niespodzianki 
i drobne upominki dla osób, które kończą osiemnaście lat. W czerwcu, wspól-
nie z klasami IIA LO i IIIb gimnazjum, zorganizowaliśmy wycieczkę do Teatru 
Muzycznego w Łodzi na „Skrzypka na dachu”, który wszystkim uczestnikom 
bardzo się spodobał. Wcześniej, korzystając z ładnej pogody, odwiedziliśmy 
łódzkie ZOO i Ogród Botaniczny, aby podziwiać piękno flory i fauny, zarówno 
polskiej, jak i światowej. 

Mam nadzieję, że choć niektórzy z moich podopiecznych przyjęli mądrość, 
która zawarta jest w cytacie, którym rozpoczęłam moje sprawozdanie „Należy 
tak zorganizować życie, aby każda chwila była ważna”. Przez cały miniony rok 
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szkolny przypominałam o tym młodzieży. Mam nadzieję, że u progu dorosłości 
będą na tyle mądrzy, aby nie zmarnotrawić danego im czasu.

 

Joanna Karwowska

„Déjà vu ???, czyli kolejny rozdział kolejnej książki”

W roku szkolnym 2016/2017 byłam wychowawcą klasy IIIA LO oraz 
od 1 kwietnia 2017 r. również IIB LO. Tak, tak to nie żart, ani też 

nie jest to pomyłka. Kolejny raz IIIA LO, choć skład inny niż w zeszłym roku, 
i kolejny raz studniówka, też zupełnie inna. Jako trzeci wychowawca, w trze-
cim roku nauki uczniów klasy IIIA, podjęłam wyzwanie jak najspokojniejszego 
doprowadzenia do matury w tym trudnym czasie osiemnastek i zajęć związa-
nych z otrzymaniem prawa jazdy. Po wyboistych początkach nasza współpraca 
układała się bardzo dobrze. IIIA LO składała się z osób niepowtarzalnych, każdy 
był inny i obierał inne cele, ale kiedy wspólnie brali się do roboty, to potrafili 
zdziałać niesamowite rzeczy. Jednym z takich wyczynów była czołówka do filmu 
przed balem studniówkowym. Pomysł i wykonanie zasługiwał na szóstkę. Na 
równie wysoką ocenę zasługuje postawa końcoworoczna. Trzech wychowanków 
otrzymało najwyższe wyróżnienia – MEDALE ZSK w czterech kategoriach: za 
wzorowy udział w wypełnianiu Misji Katolickiej Szkoły (Paulina Słowińska), za 
najlepszy wynik w nauce w całym cyklu edukacyjnym (Jeremi Lewandowski), 
za najwyższą frekwencję w cyklu edukacyjnym (Mateusz Wojciechowski) oraz 
za najlepiej zdany egzamin maturalny (również Jeremi Lewandowski). Wyniki 
matur i oceny na świadectwach były imponujące. W konkursach przedmioto-
wych również dość mocno zaznaczyli swoją obecność. Oczywiście nie tylko 
wyniki się liczą. W tym miejscu chcę zaznaczyć, że IIIA LO to również niesa-
mowicie kulturalni ludzie, sportowcy, tancerze, malarze, śpiewacy, marzyciele, 
twardziele, atleci i figlarze.

Uczyłam wspaniałą młodzież i oddałam kolejną cząstkę siebie wychowankom 
z klasy IIIA LO. Ci młodzi ludzie zawsze pozostaną w mojej pamięci i sercu – 
wszyscy razem i każdy z osobna.

Kolejny podrozdział tego opowiadania to nowa przygoda z wychowankami 
klasy IIB. Są to uczniowie zafascynowani kulturą Polski i świata, malarstwem 
i literaturą. Było mi ciężko na sercu, gdy odkryłam tę prawdę. Oczy przeciera-
łem ze zdumienia, bo pierwszy raz dla moich wychowanków matematyka nie 
była najważniejsza. Jednak serce moje znów powiększyło swoją objętość, bo 
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moi nowi Wychowankowie z IIB LO znaleźli i dla siebie tam miejsce. Starają się 
jak mogą, i choć pewnie nie sprawia im to przyjemności, uczą się matematyki. 
Przy tablicy uśmiechnięci, zawsze chętni do pomocy, pokazują mi świat swoimi 
oczami. To bardzo ciekawe doświadczenie. Podsumowując bycie wychowawcą, 
muszę powiedzieć, że to wspaniała „misja”, z której można czerpać wiele radości.

 

Grzegorz Matusiak

Rok wytężonej pracy i satysfakcji
Ora et labora. 

Święty Benedykt – patron Europy

Koniec kolejnego roku szkolnego 2016/2017 skłania znów do refleksji, 
nie był to z pewnością łatwy rok, wymagał pracy. Ale jak zwykle praca 

daje konkretne sukcesy. W tym roku szkolnym byłem wychowawcą klasy IIA LO. 
Jest to zespół bardzo zdolny, osiągający bardzo dobre wyniki w nauce, o czym 
świadczy średnia końcoworoczna, która wynosiła 4,14! Aż dziewięcioro uczniów 
uzyskało świadectwa ze średnią 4,75 i powyżej, oczywiście z wyróżnieniem! 
Uczniowie tej klasy bardzo chętnie brali udział w konkursach przedmiotowych 
i olimpiadach, uzyskując nawet niezłe wyniki, były to zawody z matematyki, 
przedsiębiorczości, Olimpiada Wiedzy Technicznej. Oczywiście w klasie drugiej 
nie mamy jeszcze całej wiedzy i umiejętności objętej nauczaniem w liceum 
ogólnokształcącym i być może mimo ciężkiej pracy i wysiłku nie osiągnęliśmy 
jeszcze wyników w skali kraju, ale jeszcze jeden rok pracy przed nami... Ucznio-
wie również chętnie i z powodzeniem brali udział w zawodach sportowych. 
Ochoczo uczestniczyli w dodatkowych zajęciach na siłowni szkolnej. Z zaan-
gażowaniem włączali się w życie szkoły, biorąc czynny udział w imprezach 
szkolnych i akcjach Samorządu Uczniowskiego. 

Oczywiście nie tylko nauką żyje uczeń! Zorganizowaliśmy przepiękny 
okolicznościowy apel poświęcony pamięci biskupa Romana Andrzejewskiego, 
uczniowie dali popis swoich umiejętności aktorskich oraz muzycznych i wo-
kalnych! Dziękujemy przy tej okazji wspomagającemu nas szkolnemu chórowi. 

W ramach Święta Kobiet panowie zafundowali naszym drogim paniom 
pobyt w termach uniejowskich, ale nasze drogie panie zorganizowały przemiły 
Dzień Chłopca w kręgielni! Razem byliśmy również w Obserwatorium Astro-
nomicznym w Piwnicach pod Toruniem.  
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Część klasy uczestniczyła w wycieczce organizowanej przez klasę IA LO 
do Krakowa. Kilkoro uczniów brało również udział w corocznym spotkaniu na 
Polach Lednickich. Na koniec roku zorganizowaliśmy wycieczkę rowerową do 
Janowic na ognisko i solidny wypoczynek. Serdecznie dziękujemy za wspaniałe 
przyjęcie i organizację pobytu Państwu Jolancie i Waldemarowi Wilczyńskim. 

Jako zespół klasowy zorganizowaliśmy uroczystość pożegnania uczniów klas 
trzecich naszego liceum. Teraz wakacje i szczęśliwy czas odpoczynku i nabierania 
sił na następny najważniejszy rok nauki, kończący się egzaminem maturalnym. 

Oczywiście miniony rok był też pracowity dla kółka fizycznego. Gimnazjum 
swoje wysiłki skończyło tytułami finalistów Wojewódzkiego Konkursu Przedmio-
towego z Fizyki, tytuł ten zdobyli Aleksandra Lewandowska, Kacper Kotkiewicz 
i Jakub Oleradzki. Tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie z Fizyki i Astronomii 
uzyskał Leszek Jaworski, a tytuł finalisty Kacper Kotkiewicz. Wielkim sukcesem 
zakończyliśmy zmagania w Ogólnopolskim Konkursie Turbin Wodnych! Pierw-
sze miejsce w Polsce uzyskała turbina wodna Zuzanny Kowalczyk z klasy IIIb 
w kategorii gimnazjum! Ale również zespół w składzie Szymon Bieniek i Szymon 
Waśkiewicz z klasa Ia uzyskał doskonałe czwarte miejsce! Również w finale tego 
konkursu czwarte miejsce uzyskał uczeń liceum Jakub Waśkiewicz! Uczniowie 
wykazali się doskonałą wiedzą techniczną i umiejętnościami inżynierskimi podczas 
projektowania i wykonania turbin! Gratulacje! Chciało im się chcieć i to z powo-

Apel poświęcony pamięci biskupa Romana Andrzejewskiego przygotowany przez uczniów p. Grzegorza Matusiaka
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dzeniem! Oczekujemy kolejnych sukcesów w następnym roku. W Wojewódzkim 
Konkursie Fizycznym dla Szkół Średnich Jeremi Lewandowski uzyskał zaszczytny 
tytuł finalisty! Matura w tym roku również wypadła nieźle, uczniowie uzyskali 
średni wynik powyżej średniej krajowej! Gratulacje! Mamy porządny zespół 
uczniów rokujących na przyszłość sukcesami na polu nauk ścisłych! 

 

Konrad Trokowski

Intensywnie, nowatorsko i z licznymi sukcesami

14 października 2016 z rąk Księdza Dyrektora Jacka Kędzierskiego 
otrzymałem nagrodę za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej 

i wychowawczej za rok szkolny 2015/2016. Nie osiedliśmy jednak z uczniami 
na laurach i następne miesiące także obfitowały w liczne sukcesy moich gimna-
zjalistów i licealistów, a przede mną otworzyły nowe możliwości i perspektywy.

W roku szkolnym 2016/2017 prowadziłem lekcje z sześcioma klasami gimna-
zjum (Ia, Ib, Ic, IIa, IIIa, IIIe) w łącznym wymiarze dziewięciu godzin oraz w klasie 
matematyczno-fizycznej liceum i trzy grupy rozszerzeń (IC, IIAC, IIIC) w łącznym 
wymiarze 15 godzin. Jako wychowawca klasy IC prowadziłem jedną godzinę 
wychowawczą w tygodniu, dbałem o systematyczne uzupełnianie elektronicznego 
dziennika lekcyjnego i kontrolowałem postępy edukacyjne moich wychowanków. 
Z dwoma uczniami liceum prowadziłem zajęcia indywidualne w ich domach, 
a jeden uczeń gimnazjum miał ze mną zajęcia indywidualne w szkole. Do moich 
obowiązków należały także systematyczne dyżury śródlekcyjne.

Miarą jakości pracy nauczyciela są sukcesy jego uczniów. Ci bardzo zdolni 
zdobyli tytuły laureatów i finalistów w konkursach chemicznych oraz świetnie 
napisali egzamin gimnazjalny lub maturalny. Dla tych mniej zdolnych osiągnię-
ciem była promocja do następnej klasy. We wszystkich tych kategoriach moi 
uczniowie odnieśli spore sukcesy.

W Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z chemii gimnazjaliści zdobyli 
trzy tytuły laureatów (Maja Mysłowska z IIa, Alicja Orłowska z IIIa, Kacper 
Kotkiewicz z IIIa) i trzy tytuły finalistów (Aleksandra Lewandowska, Krzysz-
tof Naraziński i Adam Piętowski z IIIa). Trójka finalistów była już laureatami 
tego konkursu w poprzednim roku szkolnym, dlatego ten start potraktowała 
nieco ulgowo, skupiając się na innych olimpiadach. W ramach przygotowań 
do konkursu kuratoryjnego, prowadziłem mnóstwo zajęć dodatkowych dla 
38 uczniów z klas drugich i trzecich gimnazjum. Intensywność tych kółek po-



503

Sprawozdania nauczycieli

zwoliła awansować do etapu rejonowego aż 21 uczniom. Dla większości z nich 
był to kres możliwości, ale i tak odnieśli spory sukces. Warto też wspomnieć, 
że wynik osiągnięty przez moich uczniów (troje laureatów i troje finalistów) 
był zdecydowanie najlepszy we Włocławku. Uczniowie wszystkich innych 
szkół tego miasta zdobyli łącznie trzy tytuły laureatów, czyli dokładnie tyle, 
ile wywalczyli moi gimnazjaliści!

Równie spektakularny wynik osiągnęliśmy w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
„Olimpus” z chemii. Jest to konkurs o niższej randze, ale o zasięgu ogólno-
polskim, dlatego stanowi cenne źródło informacji o wiedzy i umiejętnościach 
uczniów oraz poziomie prowadzonych zajęć. Potraktowałem ten konkurs jako 
przetarcie przed startem w przyszłorocznym konkursie kuratoryjnym, dając 
szansę przede wszystkim uczniom klas pierwszych. Rezultaty, które osiągnę-
liśmy, przeszły moje najśmielsze oczekiwania. Magda Balcerzak (Ia) w sesji 
zimowej zajęła trzecie miejsce, ale w sesji wiosennej okazała się najlepsza 
w Polsce! W drugiej edycji konkursu warto też zauważyć trzecie miejsce Alicji 
Skibowskiej (Ia) i czwarte lokaty ex aequo Kacpra Kaznowskiego (Ia) i Michała 
Porębskiego (Ia). Łącznie w obu edycjach „Olimpusa” moi uczniowie zdobyli 
piętnaście tytułów laureatów!

Również licealiści odnosili chemiczne sukcesy pod moim kierunkiem. Jakub 
Kolanowski został laureatem Konkursu Chemicznego „Wygraj Indeks” organi-
zowanego przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej. W nagrodę Kuba 
otrzymał indeks na trzy wydziały nauk przyrodniczych tamtejszej uczelni. Rafał 
Brzeziński został w tym konkursie finalistą, co również jest dużym sukcesem 
zważywszy fakt, że jest on uczniem pierwszej klasy.

Wystawiłem uczniów także do Olimpiady Chemicznej i Konkursu Chemicz-
nego im. prof. A. Swinarskiego organizowanego przez Wydział Chemii Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W obu zawodach nie udało się pokonać 
I etapu, ale startowali w nim zarówno maturzyści, jak i uczniowie pierwszej 
klasy liceum oraz najlepsi gimnazjaliści. Ten start był inwestycją w przyszłość 
i mam nadzieję, że niedługo i w tych konkursach pojawią się sukcesy. W tym 
roku w Olimpiadzie Chemicznej najlepszy wynik uzyskał Jakub Kolanowski 
(42%, awans od 50%), a w toruńskim konkursie najwięcej punktów zdobył 
Rafał Brzeziński (42,5%, awans od 60%).

Z wielką radością zostałem opiekunem naukowym sześciorga beneficjentów 
projektu województwa kujawsko-pomorskiego przeznaczonego dla najzdolniej-
szych uczniów „Prymus Pomorza i Kujaw”. Łącznie przyznano 1724 stypendia, 
w tym sześć dla moich podopiecznych z gimnazjum: Alicji Orłowskiej, Julity 
Orankiewicz, Krzysztofa Narazińskiego, Kacpra Kotkiewicza, Leszka Jaworskiego 
i licealisty Rafała Brzezińskiego.
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W roku szkolnym 2016/2017 organizowałem, współorganizowałem lub 
brałem udział jako opiekun w wielu wycieczkach i wydarzeniach szkolnych. 
Nowatorskim i bardzo udanym pomysłem były wycieczki na mecze hokejowe 
i mecze żużlowe do Torunia. Odbyło się sześć wyjazdów na spotkania Nesty 
Mires Toruń w ramach Polskiej Hokej Ligi oraz osiem wyjazdów na pojedyn-
ki Get Well Toruń w żużlowej PGE Ekstralidze, mecze sparingowe i I rundę 
Indywidualnych Mistrzostw Europy. Mój pomysł bardzo przypadł do gustu 
uczniom, gdyż na większości wycieczek miałem komplet uczestników, dlatego 
w przyszłym roku szkolnym będę kontynuował te wyjazdy.

W trakcie ferii zimowych zorganizowałem dwie wycieczki do Torunia, podczas 
których pokazałem uczniom piękno miasta, z którego pochodzę i w którym nadal 
mieszkam. Pojechałem również jako opiekun na lednickie spotkania młodzieży 
oraz na czterodniową nadmorską wyprawę z klasą Ia gimnazjum. Ponadto byłem 
opiekunem wyjazdu na zajęcia terenowe do Myślęcinka i na medyczny wykład 
do Bydgoszczy oraz pełniłem rolę przewodnika klasy IB po Toruniu.

Angażowałem się również w wydarzenia i imprezy organizowane w na-
szej szkole. Z mojej inicjatywy dwukrotnie odbyła się noc w szkole klasy IC 
o profilu biologiczno-chemicznym. Byłem opiekunem podczas nocy filmowej, 
zajęć dotyczących bezpieczeństwa i odpowiedzialności nad wodą w trakcie 
wakacji i dyskotece szkolnej. Wspierałem akcję zbierania plastikowych korków 
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i nakrętek w świetlicy. Po raz trzeci zorganizowałem wystawę krystalizacji soli 
przygotowaną przez uczniów klas pierwszych gimnazjum, którą pokazaliśmy 
podczas drzwi otwartych w pracowni chemicznej. Według mojego pomysłu 
i z mojej inicjatywy odbyła się otwarta lekcja chemii dla kandydatów do naszej 
szkoły i jak się okazało, wielu jej uczestników wybrało siódmą klasę w Długo-
szu. Oprócz tego na wyraźne żądanie trzecioklasistów wziąłem udział w balu 
gimnazjalnym, a na polecenie Księdza Dyrektora wspólnie z uczniami wyko-
naliśmy kartkę z życzeniami z okazji 25-lecia święceń biskupich ks. biskupa 
Bronisława Dembowskiego.

Jako wychowawca klasy IC liceum przyznaję, że współpraca z moimi 
uczniami i ich rodzicami układała się bardzo dobrze. Realizując misję katolicką 
szkoły, przygotowaliśmy dziewięć dyżurów liturgicznych na poranne Msze św. 
Wspólnie zorganizowaliśmy dwie noce w szkole, ślubowanie klas pierwszych 
liceum w Dniu Nauczyciela, pojechaliśmy na pielgrzymkę integracyjną do 
Częstochowy oraz uczestniczyliśmy w Orszaku Trzech Króli i procesji z reli-
kwiami w wigilię Wszystkich Świętych. Zgodnie z naszą umową, uczniowie nie 
kupowali mi prezentu z okazji Dnia Nauczyciela i Świąt Bożego Narodzenia, 
a zamiast tego przekazaliśmy podarunki do placówki opiekuńczo-wychowawczej 
„Maluch” i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Na koniec roku natomiast 
uczniowie zobowiązali się do przekazania dowolnej kwoty na wybraną orga-
nizację dobroczynną.

Naukowo pierwszy semestr nie był dla mojej klasy zbyt udany, ale w drugim 
półroczu moi podopieczni pokazali się ze znakomitej strony. Wszyscy ucznio-
wie otrzymali oceny pozytywne ze wszystkich przedmiotów i aż dwunastu 
z nich uzyskało średnie powyżej 4,75 i świadectwo z czerwonym paskiem. 
Postawiłem aż 24 wzorowe oceny z zachowania i uczniowie w 100% na nie 
zasłużyli.

W roku szkolnym 2016/2017 rozpocząłem trwający dwa lata i dziewięć 
miesięcy staż na nauczyciela mianowanego. Z radością przyjąłem także funkcję 
przewodniczącego zespołu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, 
fizyka, geografia, przyroda), a do moich obowiązków należało zebranie i prze-
kazanie dyrekcji szkoły rozkładów materiału nauczycieli i informacji o podręcz-
nikach na przyszły rok szkolny. Przygotowałem również sprawozdanie z pracy 
zespołu za mijający rok. Zostałem też obdarzony ogromnym zaufaniem przez 
panią wicedyrektor liceum – Urszulę Brykalską, która powierzyła mi rolę prze-
wodniczącego zespołu nadzorującego egzamin maturalny z języka angielskiego 
na poziomie rozszerzonym i członka zespołu nadzorującego egzamin maturalny 
z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Byłem też członkiem szkolnej 
komisji konkursowej Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu o Wielkich 
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Polakach. Przygotowałem również egzamin klasyfikacyjny z materiału drugiej 
klasy liceum. Na początku wakacji ukończyłem kurs na kierownika wypoczynku. 
Realizując misję katolicką szkoły, wziąłem udział w spotkaniu duszpasterstwa 
nauczycieli w pierwszy piątek grudnia.

Wspólnie z panią Jadwigą Piasecką i panem Pawłem Gmysem napisałem 
wniosek grantowy na konkurs edukacyjny „Uczę się z ANWIL” organizowany 
przez Fundację ANWIL dla Włocławka. Realizując ów grant, przeprowadziłem 
laboratoryjne zajęcia chemiczne dla uczniów gimnazjum i liceum w trakcie 
ferii w formie półkolonii oraz w dwie soboty drugiego semestru.

Przygotowując uczniów do egzaminów, prowadziłem liczne kółka zain-
teresowań oraz przeprowadziłem próbny egzamin gimnazjalny i trzykrotnie 
próbny egzamin maturalny, opracowując statystycznie ich wyniki. „Prawdziwa” 
matura w maju przyniosła najlepszy wynik średni w trakcie mojej trzyletniej 
pracy w Długoszu, ale ciągle jest on poniżej średniej krajowej. Jakub Kolanow-
ski napisał jednak maturę z chemii na 90%, co pozwoliło mu podjąć studia na 
medycynie, co niewątpliwie jest sukcesem i naszej szkoły.

Znacznie lepiej wypadł egzamin gimnazjalny. Średni wynik z części przy-
rodniczej klas, które uczyłem (IIIa i IIIe) wyniósł 69,0% i był o 17% lepszy od 
średniego wyniku w Polsce i aż do 22% wyższy od przeciętnego rezultatu we 
Włocławku. Uczniowie intensywnie, z wielką pasją i chęcią uczęszczali na za-
jęcia dodatkowe z chemii przygotowujące właśnie do egzaminu gimnazjalnego 
oraz realizowali pod moją opieką projekt edukacyjny. Łącznie prowadziłem 
sześć grup uczniów z klas IIIa i IIIe, którzy opracowywali tematykę związaną 
ze zdrowym stylem życia i szkodliwością używek oraz z aktualnymi problema-
mi świata: energetyką jądrową i terroryzmem chemicznym. Powstały bardzo 
ciekawe prace, które wykorzystam w przyszłości.

Rok szkolnym 2016/2017 obfitował w liczne sukcesy moich uczniów na 
wielu polach naszej edukacyjnej działalności. Do poprawy jest wynik egzaminu 
maturalnego, nad czym pracuję od trzech lat.

Podsumowując trzeci rok pracy w Długoszu, muszę stwierdzić, że coraz bar-
dziej mi się podoba w tej szkole i czuję się coraz mocniej z nią związany. Z tego 
powodu inicjuję i angażuję się w liczne akcje, wycieczki i zajęcia dodatkowe, 
czując wsparcie Boga, dyrekcji szkoły i moich uczniów, co daje niesamowity 
zapał do pracy. Od początku mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej jestem 
przekonany, że realizuję swoje powołanie, które jest jednocześnie moją pasją. 
Wypalenie zawodowe na pewno mi nie grozi!
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KOŁA ZAINTERESOWAŃ 
I ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE DLA UCZNIÓW

w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza

Rokrocznie w ofercie Szkoły Długosza możemy odnaleźć bogatą ofer-
tę dodatkowych i pozalekcyjnych zajęć dla uczniów na wszystkich 

szczeblach kształcenia. Dzieci ze szkoły podstawowej mogły poznać tajniki 
robotyki, rozwijać swoje talenty kulinarne, sportowe i rekreacyjne w formie 
zabawy z grami planszowymi, a także i przede wszystkim pogłębiać swoją 
wiedzę z podstawowych przedmiotów jak matematyka, język angielski, historia 
i przyroda. W ofercie gimnazjum i liceum, poza zajęciami przygotowującymi 
do egzaminów gimnazjalnego i maturalnego oraz konkursów kuratoryjnych 
i ogólnopolskich, uczniowie mogli realizować swoje pasje sportowe, naukowe 
i turystyczne. Poniżej prezentujemy ofertę dodatkowych zajęć dla każdej ze 
szkół Długosza.

Szkoła podstawowa
Rodzaj koła, zajęć Imię i nazwisko 

nauczyciela prowadzącego

Koło biblijne s. mgr Paulina Bursiewicz

Koło gier planszowych p. mgr Kamila Kurdubska
p. mgr Klaudia Majewska-Rybacka

Koło historyczne p. mgr Jolanta Nowak

Koło informatyczne p. mgr Krzysztof Krychowiak

Koło języka angielskiego p. mgr Ilona Jabłońska
p. mgr Klaudia Majewska-Rybacka

Koło języka francuskiego p. mgr Małgorzata Tomaszewska

Junior Sport – projekt MSiT 
dofinansowany ze środków FRKF

p. mgr Andrzej Gołębieski
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Kuchcikowo p. mgr Ilona Jabłońska

Koło matematyczne p. mgr Gabriela Goszcz
p. mgr Kamila Kurdubska

Koło Młodego Chemika p. mgr Joanna Filińska

Mały Omnibus p. lic. Aleksandra Ujazdowska

Origami p. mgr Kamila Kurdubska

Koło plastyczne p. mgr Bożena Sobierajska

Koło przyrodnicze p. mgr Ewa Bieniek

Robotyka Firma TRobot Edukacja 
p. Grzegorz Troszyński 

Koło sportowe – areobik p. mgr Magdalena Budnicka

Koło sportowe – gimnastyka korekcyjna p. mgr Magdalena Budnicka

Koło sportowe – piłka nożna p. mgr Andrzej Gołębieski

Szachy p. mgr Andrzej Gołębieski

Zajęcia wyrównawcze p. lic. Aleksandra Ujazdowska

Gimnazjum
Rodzaj koła, zajęć Imię i nazwisko 

nauczyciela prowadzącego
Koło biologiczne p. mgr Agata Jankowska-Pakulska

p. mgr Marta Pankiewicz

Koło chemiczne p. mgr Urszula Brykalska
p. mgr Małgorzata Jaskólska
p. mgr Konrad Trokowski

Koło fizyczne p. mgr Grzegorz Matusiak

Koło geograficzne p. mgr Dorota Antczak
p. mgr Aneta Pawłowska

Koło historyczne p. mgr Anna Baranowska
p. mgr Katarzyna Kwiatkowska
p. mgr Jolanta Nowak
p. mgr Aleksandra Rusin

Koło informatyczne p. dr Paweł Gmys
p. mgr inż. Jadwiga Piasecka
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Koło języka angielskiego p. mgr Jakub Kostrzewski
p. mgr Rafał Kurzępa
p. mgr Agata Nawrocka
p. mgr Paulina Stężewska

Koło języka francuskiego p. mgr Łukasz Ściesiński

Koło języka hiszpańskiego p. mgr Lidia Trzmiel

Koło języka niemieckiego p. mgr Andrzej Przybylski
p. mgr Anna Waśkiewicz

Koło języka polskiego p. dr Anna Dominik

Koło krajoznawczo-turystyczne p. mgr Dorota Antczak
p. mgr Aneta Pawłowska

Koło matematyczne p. mgr Piotr Chodoła
p. mgr Joanna Karwowska
p. mgr Marta Muranowska
p. mgr Marta Pankiewicz
p. mgr Agnieszka Sołtysiak

Koło muzyczne p. mgr Iwona Grzelczak

Sodalicja Mariańska p. dr Anna Dominik
ks. mgr Marcin Lewandowski

Koło sportowe – piłka koszykowa p. mgr Józef Nowak

Koło sportowe – piłka nożna p. mgr Krzysztof Łodygowski
p. mgr Józef Nowak

Koło sportowe – piłka siatkowa p. mgr Józef Nowak

Koło sportowe – unihokej p. mgr Krzysztof Łodygowski

Koło taneczne p. mgr Milena Kujawa

Koło teatralne p. dr Anna Dominik

Koło wiedzy o społeczeństwie p. mgr Katarzyna Kwiatkowska

Terapia pedagogiczna p. mgr Lidia Wiśniewska

Zajęcia wyrównawcze z matematyki p. mgr Marta Muranowska

Liceum
Rodzaj koła, zajęć Imię i nazwisko 

nauczyciela prowadzącego
Fakultety dla maturzystów z biologii p. mgr Ewa Bieniek

p. mgr Marta Pankiewicz
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Fakultety dla maturzystów z chemii p. mgr Małgorzata Jaskólska

Fakultety dla maturzystów z fizyki p. mgr Grzegorz Matusiak

Fakultety dla maturzystów z geografii p. mgr Aneta Pawłowska

Fakultety dla maturzystów 
z języka angielskiego

p. mgr Rafał Kurzępa

Fakultety dla maturzystów 
z języka francuskiego

p. mgr Łukasz Ściesiński

Fakultety dla maturzystów 
z języka niemieckiego

p. mgr Andrzej Przybylski
p. mgr Anna Waśkiewicz

Fakultety dla maturzystów 
z języka polskiego

p. dr Anna Dominik

Fakultety dla maturzystów 
z języka rosyjskiego

p. mgr Elizawieta Nieznańska

Fakultety dla maturzystów z matematyki p. mgr Piotr Chodoła
p. mgr Joanna Karwowska
p. mgr Agnieszka Sołtysiak

Koło chemiczne p. mgr Konrad Trokowski

Koło fizyczne p. mgr Grzegorz Matusiak

Koło informatyczne p. dr Paweł Gmys

Koło krajoznawczo-turystyczne p. mgr Dorota Antczak

Koło matematyczne p. mgr Joanna Karwowska
p. mgr Marta Muranowska

Koło muzyczne p. mgr. Iwona Grzelczak

Sodalicja Mariańska p. dr Anna Dominik
ks. mgr Marcin Lewandowski

Koło sportowe – piłka siatkowa p. mgr Krzysztof Łodygowski
p. mgr Arkadiusz Różański

Koło sportowe – siłownia p. mgr Arkadiusz Różański

Koło strzeleckie p. mgr Krzysztof Łodygowski
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Magdalena Gutral

ROZWÓJ SZKOŁY NIE TYLKO NAUKOWY
Cierpliwość jest codzienną formą miłości

Benedykt XVI

Szkoła Długosza przy ul. Łęgskiej 26

Szkoła Długosza 
przy ul. Wojska Polskiego 2a
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Kiedy w ubiegłym roku szkolnym zamykaliśmy nr 15. „Rocznika Zespołu 
Szkół Katolickich”, trwały jeszcze prace związane z budową boiska, zaplecza 
sportowego i parkingu dla rowerów. Boisko było wówczas już prawie przygo-
towane, pozostało jeszcze wykończenie siatką ogrodzeniową i piłkochwytami, 
lecz nowy budynek sportowy zaledwie był postawiony w murach, pokryty 
dachem, a rowery nadal parkowane przy kratach okiennych i balustradach. 
W najbardziej uroczystym dniu Jubileuszu Szkoły Długosza, 2 września 2016 r., 
miało miejsce poświęcenie i przekazanie przez Księdza Biskupa W. Meringa 
boiska szkolnego uczniom gimnazjum i liceum. 

Dziedziniec szkoły wraz z boiskiem po zmroku

Ks. Biskup Wiesław Mering poświęcił nowe boisko 
wielofunkcyjne

Pierwszy mecz uczniów Długosza
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Nowy budynek zaplecza sportowego przy ul. Łęgskiej 26

Boisko, na które młodzież cierpliwie czekała 15 lat, było gotowe. I kiedy na 
ten jeden dzień ekipa remontowa firmy MS-BUD dostała „wolne” od Długosza, 
tak w kolejnych dniach powróciła ze zdwojoną siłą, aby w ciągu najbliższych 
tygodni dokończyć planowaną inwestycję. Czas był pilny, a prac bardzo dużo, od 
remontu wnętrza budynku sportowego i wykończenia zewnętrznego po wykona-
nie wiaty na rowery i miejsc odpoczynku po pokonanej podróży rowerowej czy 
przebytym treningu na boisku. Budynek zaplecza sportowego to okazały obiekt, 
w którym na I piętrze przygotowano przestronną salę ćwiczeniową, w niedalekiej 
przyszłości okazało się, że również konkursową i egzaminacyjną. Parter został 
podzielony na dwie części, jedna z nich to piękny, wyczekiwany przez nauczycieli 
wychowania fizycznego magazyn sportowy, w drugiej zostały zaprojektowane 
przebieralnie uczniów, pokój trenera i pomieszczenia sanitarne. Konstrukcja wiaty 
rowerowej została połączona z budynkiem szkoły, dla rowerów – tych większych 
i tych mniejszych – zakupiono różne stojaki. Całość wiaty, budynku i dziedzińca 
szkolnego dopełniły nowe ławki ze stali szlachetnej, które pozwalają odpocząć 
podczas ciepłej pogody w przerwie od nauki, a popołudniami zachęcają wycho-
wanków internatu do spotkań, rozmów, nauki i czytania na świeżym powietrzu.
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Przy inwestycji budowy boiska wraz z infrastrukturą sportową, która dla 
przypomnienia z ubiegłorocznej kroniki szkolnej, kosztowała organ prowadzący 
i szkołę znaczącą kwotę ponad 1 500 tys. zł, cierpliwie na swój czas czekały 
kolejne przedsięwzięcia. Dla gmachu przy ul. Łęgskiej 26 ważną decyzją ks. dy-
rektora Jacka Kędzierskiego była naprawa już mocno wyeksploatowanego 
systemu monitoringu szkolnego. W klasach, salach sportowych, korytarzach, 
wszystkich najważniejszych miejscach bezpieczeństwa uczniów wewnątrz i na 
zewnątrz budynku zostało wymienione ponad piętnastoletnie okablowanie oraz 

Magazyn sportowy

Dziedziniec szkolny już z ławeczkami

Nowy parking rowerowy
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kamery. Przy tych pracach doszła kolejna inwestycja własna szkoły – budowa 
serwerowni z prawdziwego zdarzenia, w której nowo usytuowana szafa z re-
jestratorami i innym sprzętem komputerowym i wizyjnym w pełni obsługują 
system monitorowania obiektu. 

Przy trwających pracach remontowo-inwestycyjnych, także i w tym roku 
szkolnym Ksiądz Dyrektor nie szczędził środków na ulepszenie i powiększenie 
bazy pomocy dydaktycznych dla całego Zespołu. Wśród ważnych zakupów 
warto wymienić pozyskanie zestawów LEGO Education dla szkoły podstawo-
wej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na łączną kwotę 60 tyś. złotych. 
Klocki wykorzystywane są na lekcjach matematyki (LEGO-matematyka) dla 
uczniów klas 1–3 SP oraz na lekcjach innowacji informatycznej we wszystkich 
placówkach. W „małym Długoszu” wyposażono od podstaw świetlicę szkolną, 
wzbogaconą o nowe meble, pojemniki, dekoracje, stoły, krzesełka i wygodne sofy, 
które nadały pomieszczeniu ciepły i przyjazny dzieciom klimat popołudniowego 
odpoczynku po lekcjach. Również świetlica „dużego Długosza” zyskała nowe 
meble, a dla obydwóch zostały zakupione gry logiczne i planszowe na potrzeby 
stworzenia w szkole podstawowej i gimnazjum koła gier planszowych. Sale 
naszego przedszkola „Pod Aniołem Stróżem” zostały wyposażone od podstaw 
w meble przedszkolne, sprzęt AGD, zabawki i pomoce dydaktyczne na łączną 
sumę ponad 70 tysięcy zł. 

Kiedy wydawać by się mogło, że i najmłodszych wychowanków Zespołu 
Szkół Katolickich czeka cierpliwy czas oczekiwania na zamienienie ogrodu 
szkolnego w nowoczesne boisko wielofunkcyjne i plac zabaw, gdyż brak jest 
funduszy na ten cel, Ksiądz Dyrektor nie stanął w miejscu. Poszukując z jednej 
strony nowych programów dofinansowania, nowych środków ministerialnych 
z przeznaczeniem na sport, już na początku roku szkolnego rozpoczął prace 
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projektowe, by w marcu 2017 r. wystąpić z wnioskiem o pomoc do Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Czekając z wiarą, ufnością i nadzieją na rozstrzygnięcie 
konkursu, w kolejnym miesiącu rozpoczęliśmy nową inwestycję budowy boiska 
wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Publicznej Szkole 
Podstawowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Z uwagi na znaczący zakres 
przedsięwzięcia, ten etap prac budowlanych zostanie ukończony w przyszłym 
2017/18 roku szkolnym, dlatego dziś prezentujemy początek nowego dzieła, 
a opis pozostawimy na nowe strony przyszłego „Rocznika”...

Znikający ogród przy szkole podstawowej przygotowywany pod budowę boiska wielofunkcyjnego 
przy ul. Wojska Polskiego
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Przygotowanie placu pod nowe boisko wielofunkcyjne

Pierwsze prace budowlane przy ul. Wojska Polskiego
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Prace budowlane na przyszłym boisku i placu rekreacyjnym przy szkole podstawowej
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Wykaz uczniów
Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku

w roku szkolnym 2016/2017

Publiczna Szkoła Podstawowa

Klasa 1a

wychowawczyni – p. lic. Aleksandra Ujazdowska

Amelia Erat, Oliwia Fydryszewska, Adam Gruberski, Jakub Jędrzejewski, Maria Krzywiec, 
Weronika Lawręc, Igor Lewandowski, Marceli Piekarski, Nikodem Piekarski, Weronika 
Podgórska, Bartosz Stasiński
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Publiczna Szkoła Podstawowa

Klasa 2a

wychowawczyni – p. mgr Joanna Filińska

Tymon Bajek, Jan Bartosz, Zuzanna Błaszczyńska, Iga Chruściel, Julia Derucka, Bartosz 
Duda, Michalina Golańska, Zofia Hasiuk, Dominik Kołaczyński, Maciej Kotwicki, Karol 
Król, Hanna Kurdubska, Natalia Lipińska, Paweł Łączkowski, Zuzanna Michalska, Jakub 
Orczyk, Nikola Pastuszak, Amelia Rybacka, Igor Węglarek, Franciszek Wszelak
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Publiczna Szkoła Podstawowa

Klasa 2b

wychowawczyni – p. mgr Aneta Stokfisz-Ozdoba

Karol Basis, Borys Bernasiewicz, Wiktoria Bordyn, Ewa Graczykowska, Michał Grzanka, 
Stanisław Imienowski, Adrian Kostrzewski, Mateusz Krysztoforski, Helena Linowiecka, 
Nadia Martyka, 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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Publiczna Szkoła Podstawowa

Klasa 2c

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
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Publiczna Szkoła Podstawowa

Klasa 3a

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, Urszula Linowiecka, Remigiusz Morawski, 
Antoni Perlikowski, Aleksandra Rybacka, Zuzanna Ryczkowska, Olgierd Rózik, 
Amelia Skibińska, Marta Skupniewicz, Zofia Sulińska, Amelia Śmiłowicz, Małgorzata 
Wróblewska, Natalia Ziółkowska
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Publiczna Szkoła Podstawowa

Klasa 3b

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
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Publiczna Szkoła Podstawowa

Klasa 4a

wychowawczyni – p. mgr Wioletta Piasecka

Maria Fryżewska, Klaudia Fydryszewska, Aleks Janiak, Tomasz Klarecki, Nikola 
Kosma, Igor Król, Miłosz Laskowski, Martyna Lewandowska, Zofia Linowiecka, Alicja 
Ochocińska, Olivia Prouve, Nicole Rybińska, Wojciech Sadowski, Łukasz Sielicki, Oliwia 
Skrzypińska, Anna Szychowska, Oskar Tadajewski, Katrina Thorsen, Gabriela Wilińska, 
Kaja Wiśniewska, Marcel Zalewski
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Publiczna Szkoła Podstawowa

Klasa 4b

wychowawczyni – p. mgr Kamila Kurdubska

Patrycja Bazyla, Aleksandra Golda, Jakub Kępski, Maja Konieczna, Maria Kosiewicz, 
Bartosz Kottas, Dominik Kozłowski, Wiktoria Kwapisz, Bartosz Macieja, Aleksander 
Matuszewski, Maria Miazga, Witold Przewozikowski, Jakub Ujazdowski
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Publiczna Szkoła Podstawowa

Klasa 5

wychowawczyni – p. mgr Ewa Bieniek

Aleksandra Babis, Zofia Chełminiak, Maja Gostyńska, Inga Gutral, Błażej Jóźwiak, 
Zuzanna Krzywiec, Zofia Kwiatkowska, Krzysztof Kwieciński, Antoni Lenczewski, Zuzanna 
Liberacka, Martyna Nencka, Hubert Olszewski, Barbara Parcheta, Michalina Pszeniczka, 
Maria Różycka, Kamil Sobolewski, Gabriela Taźbierska, Tomasz Wojciechowski
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Publiczna Szkoła Podstawowa

Klasa 6

wychowawca – p. mgr Andrzej Gołębieski

Aleksandra Arkuszewska, Tomasz Darowski, Wiktoria Dominiak, Julia Gęsicka, Alicja 
Gralak, Marta Kodymowska, Martyna Kwapińska, Martyna Małecka, Piotr Miłkowski, 
Wiktoria Mioduszewska, Maja Ostrowska, Nadia Pietrzak, Miłosz Rogiewicz, Julia 
Rojewska, Oliwier Rutecki, Weronika Szczepańska, Anna Wujec, Michalina Wszelak
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Publiczne Gimnazjum

Klasa Ia – profil matematyczny

wychowawczyni – p. mgr Lidia Wiśniewska

Izabela Bakalarska, Magda Balcerzak, Szymon Bieniek, Patryk Daroszewski, Marcin 
Gorajek, Szymon Jóźwiak, Kacper Karbowski, Kacper Kaznowski, Wiktoria Kijewska, 
Oliwia Kuźniewicz, Michał Leszczyński, Szymon Morawski, Oskar Niedzielski, Mateusz 
Ochociński, Krzysztof Ostrowski, Michał Porębski, Patryk Przybysz, Tymoteusz Rózik, 
Piotr Sikorski, Alicja Skibowska, Wiktor Stachowski, Michał Śmigielski, Szymon 
Waśkiewicz, Kornel Weber, Rafał Wierszyło, Alicja Zaborowska
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Publiczne Gimnazjum

Klasa Ib

wychowawczyni – p. mgr Marta Pankiewicz

Rafał Błaszak, Gabriela Borkiewicz, Maria Cieślewicz, Gabriela Gałęza-Kozłowska, 
Jakub Grączewski, Maria Grzędzicka, Jakub Jarzębowski, Gabriela Kaczorowska, Nikola 
Korpowska, Konrad Kozłowski, Wiktor Król, Aleksandra Kujawa, Sylwia Macieja, Maria 
Maćkowiak, Barbara Malanowska, Filip Mosakowski, Aleksander Rogiewicz, Natalia 
Spiżyk, Feliks Suski, Alicja Szmajda, Stanisław Śmigielski, Zofia Zarzecka
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Publiczne Gimnazjum

Klasa Ic

wychowawca – p. mgr Andrzej Przybylski

Aleksandra Bielawska, Nikola Bogusławska, Natalia Brejczak, Kamil Ciszak, Katarzyna 
Darowska, Grzegorz Gapiński, Dawid Genert, Jakub Grzębski, Karolina Karbowska, 
Marcel Kinasiewicz, Weronika Kowalska, Wiktoria Kujawa, Nikola Kwapińska, Bartosz 
Łuczak, Agnieszka Matuszewska, Natalia Rapsiewicz, Anna Rogalska, Agata Rozwora, 
Damian Sinkiewicz, Martyna Sobczak, Adrian Tryniszewski, Amelia Żaglewska
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Publiczne Gimnazjum

Klasa Id

wychowawczyni – p. mgr Anna Baranowska

Natalia Błażejewska, Miłosz Borczyński, Adam Bożenda, Agata Budny, Aleksandra 
Cieślakiewicz, Julia Czajka, Miłosz Gasik, Vanessa Gaworska, Aleksandra Greśkiewicz, 
Maja Hajczuk, Paweł Kalinowski, Kornelia Konopka, Aleksander Kowalski, Dominika 
Krysińska, Michał Madziar, Maja Mikucka, Adrianna Nowacka, Patrycja Nowakowska, 
Dominika Pokora, Remigiusz Tober, Dagmara Walerczak, Klaudia Wilińska, Adam 
Woźniak, Nikola Wysokińska, Weronika Zawadzka, Oskar Zieliński
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Publiczne Gimnazjum

Klasa Ie

wychowawca – p. mgr Jakub Kostrzewski

Anna Antosik, Eliza Borowska, Szymon Dębowy, Marita Grunwald, Anna Jarębska, 
Zuzanna Kaczmarek, Wiktoria Kubiak, Gabriela Kwiatkowska, Wiktoria Miłkowska, 
Maciej Modrzejewski, Mateusz Nawrocki, Maria Nalepka, Karol Nencka, Zuzanna Pączek, 
Julia Rawska, Adam Rymarkiewicz, Filip Sadowski, Martyna Suchomska, Wiktoria 
Szatkowska, Natalia Wichrowska, Aleksandra Wróbel, Igor Zielonka
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Publiczne Gimnazjum

Klasa IIa – profil matematyczny

wychowawca – p. mgr Piotr Chodoła

Mateusz Balcerak, Maciej Bartczak, Marta Bielawska, 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 IIb

wychowawczyni – p. mgr Agnieszka Szabłowska

Stanisław Adamiak, Ireneusz Chaberski, Kacper Czaplicki, Jakub Fryzowski, Klaudia 
Głowacka, Alicja Grzębska, Wiktor Kaczmarek, Jędrzej Kalinowski, Kacper Kłobukowski, 
Miłosz Kołaczyński, 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 IIc

wychowawca – p. mgr Rafał Kurzępa

Milena Banasiak, Weronika Ciechanowska, Gabriela Charzewska, Michał Feter, Damian 
Filipski, Weronika Frąckiewicz, Magdalena Hoffmann, Jakub Jastrzębski, Zuzanna 
Konieczna, Kinga Kowalska, Martyna Kumorczyk, Marta Lichman, Jakub Lisiecki, Mikołaj 
Majchrzak, Radosław Piekarski, Zofia Piotrowska, Justyna Rosol, Marek Różański, 
Anna Rychter, Maria Sadowska, Marcelina Szepielak, Karolina Ślubowska, Martyna 
Święcikowska, Artur Trojanowski, Małgorzata Ziółkowska, Wiktoria Żychowicz
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Publiczne Gimnazjum

Klasa IId

wychowawczyni – p. mgr Aneta Chrzanowska, p. mgr Sandra Iwańska

Kamil Bartczak, Mateusz Betke, Martyna Chojnacka, Witold Doliński, Paula Grabowska, 
Zuzanna Ignaczak, Agata Jarońska, Miłosz Kliński, Oliwia Kornacka, Olga Korpalska, Ewa 
Korycka, Weronika Kosińska, Maja Krygier, Karolina Kwiatkowska, Szymon Marczewski, 
Julia Pruszczyńska, Wojciech Rosiak, Wiktor Rosiński, Dominika Rzadkowolska, Weronika 
Sobczak, Oliwia Warszawiak, Oliwia Więckowska, Aleksandra Witkowska, Gabriela 
Wyszyńska, Martyna Zaborowska
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Publiczne Gimnazjum

Klasa IIe

wychowawczyni – p. mgr Małgorzata Jaskólska

Augustyn Bławat, Mariusz Czapczak, Sandra Dybowska, Gabriela Galińska, Hubert 
Giers, Filip Jastrzębski, Bartosz Karpiński, Marcel Łuczak, Patryk Malinowski, Magdalena 
Maszkiewicz, Patryk Nowak, Zuzanna Nowakowska, Agata Pinter, Joanna Reclaf, 
Szymon Rosół, Hanna Sipa, Adam Sliwowski, Martyna Stasiak, Eliza Stawicka, Patrycja 
Szałkiewicz, Radosław Szatkowski, Bartosz Wierzbicki, Wit Zielski
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Publiczne Gimnazjum

Klasa IIIa – 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 IIIb

wychowawczyni – p. mgr Anna Waśkiewicz

Julia Celmer, Mateusz Drzewiecki, Aleksandra Gradowska, Laile Jasińska, Emilia 
Kamińska, Jakub Kazimierczak, Klaudia Kazimierska, Nikola Kędzierska, Zuzanna 
Kowalczyk, Wojciech Kruczyński, Filip Kucharski, Aleksandra Łącka, Mateusz Maciejewski, 
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
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Publiczne Gimnazjum

Klasa IIIc

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 IIId

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
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Publiczne Gimnazjum

Klasa IIIe

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, Natalia Turska, Sebastian Wajda
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Liceum Ogólnokształcące

Klasa IA – profil matematyczny

wychowawczyni – p. mgr Angelika Szumińska

Julia Błaszczyk, Dominik Goleniewski, Wiktor Ignaczak, Paulina Jakubczyk, Katarzyna 
Jankowska, Katarzyna Jurewicz, Sandra Kasińska, Paulina Kaźmierczak, Kamil Klonowski, 
Julia Korejwo, Szymon Korpusiński, Michał Kuligowski, Jakub Lewandowski, Bartłomiej 
Łukaszewski, Adrianna Małas, Błażej Nowakowski, Łukasz Posłuszny, Gabriel Rosiński, 
Klaudia Skrzypińska, Karolina Smolińska, Szymon Stadnicki, Marta Stawska, Natalia 
Targańska, Jakub Walczak, Jakub Waśkiewicz, Natalia Wiankowska, Bartosz Wojtasiak, 
Patrycja Zaroślińska, Filip Zarzecki
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Liceum Ogólnokształcące

Klasa IB – profil matematyczno-humanistyczny

wychowawczyni – p. mgr Katarzyna Kwiatkowska

Wioletta Glonek, Aleksandra Grzesikowska, Mateusz Halik, Eryk Korpalski, Ewelina 
Kowalska, Dagmara Kurkowska, Kinga Lewandowska, Kacper Macieja, Małgorzata 
Marciniak, Nadia Ostrowska, Marta Rypińska, Zuzanna Sobiecka, Adam Stolarski, 
Ewelina Szablewska, Piotr Tomaszewski, Oliwia Wieszczyczyk
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Liceum Ogólnokształcące

Klasa IC – profil biologiczno-chemiczny

wychowawca – p. mgr Konrad Trokowski

Daria Adamczyk, Julia Blaśkiewicz, Rafał Brzeziński, Patrycja Czarnecka, Rozalia 
Ćwiklińska, Martyna Flaszyńska, Michał Guza, Klaudia Jankowska, Aleksandra Kamińska, 
Oliwia Kokoszczyńska, Kamila Kopaczyk, Patrycja Krakowska, Kornelia Kuklak, Matylda 
Kumirska, Oliwia Leśnik, Emilia Łukaszczyk, Andrzej Mazierski, Patrycja Michalak, 
Eryk Naraziński, Justyna Nowak, Justyna Nowakowska, Beata Siwińska, Aleksandra 
Sobczak, Magdalena Suska, Julia Szczęsny, Martyna Szymańska, Weronika Terpińska, 
Oliwia Tunicka, Natalia Wilga
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Liceum Ogólnokształcące

Klasa IIA – profil matematyczny

wychowawca – p. mgr Grzegorz Matusiak

Agnieszka Augustyniak, Magdalena Baryza, Izabela Biernacka, Szymon Biesiada, 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, Dagmara Szudzik, Wiktor Targański, Adrian Uchański, Tymoteusz 
Uzarczyk, Konrad Weber, Nikodem Wilczyński
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Liceum Ogólnokształcące

Klasa IIB – profil humanistyczny

wychowawczyni – p. mgr Marta Muranowska, p. mgr Joanna Karwowska

Jakub Bartczak, Ewa Budzińska, Lena Chmielewska, Wiktoria Cieszkowska, Dorian 
Durys, Marika Graczyk, Michał Van Hoang, Paweł Jaranowski, Sylwia Kubacka, Piotr 
Mroczkowski, Paweł Olakowski, Wiktoria Pietrzak, Gabriela Sławkowska, Paweł 
Szymczak, Jowita Trojanowska, Oliwia Wawrzeła, Marta Witwicka, Weronika Wojno, 
Mateusz Żychlewicz
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Liceum Ogólnokształcące

Klasa IIC – profil biologiczny

wychowawczyni – p. mgr Agata Jankowska-Pakulska

Natalia Daroszewska, Patrycja Daroszewska, Sylwia Dryjańska, Natalia Grabkowska, 
Joanna Jabłońska, Krzysztof Kamiński, Oliwia Koralewska, Daria Kowalewska, Adam 
Krygier, Emilia Kwiatkowska, Karolina Ławska, Joanna Makowska, Mirosława Malkus, 
Wiktoria Marchlewska, Sandra Mirecka, Angelika Musialska, Zuzanna Napiórkowska, 
Mikołaj Nowakowski, Bogna Nowowiejska, Michał Patyński, Alicja Perlińska, Jakub 
Pieczek, Anna Rożnowska, Agata Rutkowska, Marta Ścierzyńska, Wiktoria Tober, Monika 
Tymburska, Paweł Włodarski, Marcelina Żabicka
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Liceum Ogólnokształcące

Klasa IIIA – profil matematyczny

wychowawczyni – p. mgr Joanna Karwowska

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, Adrianna 
Raczkowska, Szymon Radzin, Michał Rzepka, Paulina Słowińska, Maria Szatkowska, 
Mateusz Wende, Patryk Wiliński, Mateusz Wojciechowski, Piotr Wujec
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Liceum Ogólnokształcące

Klasa IIIB – profil humanistyczny

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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Liceum Ogólnokształcące

Klasa IIIC – profil biologiczno-chemiczny

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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Lista wychowanków internatu 
ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku

w roku szkolnym 2016/2017

Augustyniak Agnieszka
Baryza Magdalena
Biernacka Izabela
Blaśkiewicz Julia
Błaszczyk Klaudia
Bielawska Aleksandra
Bielawska Marta
Cieszkowska Wiktoria
Ćwiklińska Rozalia
Dryjańska Michalina
Dryjańska Sylwia
Graczyk Danuta
Graczyk Marika
Halik Mateusz
Hoang Van Michał
Jankowska Klaudia
Jaroniewska Monika
Kalinowski Jędrzej
Kowalska Ewelina
Kowalski Andrzej
Kubacka Sylwia
Leśnik Aneta 
Leśnik Oliwia
Malkus Mirosława
Mroczkowski Piotr
Murawski Grzegorz
Naraziński Eryk
Olakowski Paweł

Orłowska Alicja
Ozdoba Klaudia
Pasik Anna 
Piątkowska Maria
Pietrzak Wiktoria
Piłat Julia
Piotrowska Michalina
Przysiecki Kacper
Raczkowska Adriana
Siwińska Beata
Słowińska Patrycja
Starzyk Lidia
Suska Magdalena
Szczęsna Wiktoria
Szudzik Dagmara
Tunicka Oliwia
Wieszczyczyk Oliwia
Wojciechowski Mateusz
Zaborowska Martyna
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Wykaz nauczycieli i pracowników
Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku

w roku szkolnym 2016/2017

Pierwszy rząd na dole (od lewej): p. Jolanta Gawrysiak, p. Roma Wietrzyńska, 
p. Aleksandra Madajczyk, p. Magdalena Gutral, ks. Marcin Lewandowski, s. Paulina 
Bursiewicz, p. Joanna Trawińska, p. Katarzyna Zarzecka, ks. Jacek Kędzierski, p. Urszula 
Brykalska, p. Sławomira Lewandowska, p. Aneta Wąsik, p. Aneta Jabłońska, p. Agnieszka 
Lasota-Staszak, p. Iwona Grzelczak, p. Anna Dominik, p. Paulina Kłonowska
Drugi rząd: p. Agata Nawrocka, p. Emilia Chodoła, p. Anna Baranowska, p. Anna 
Górzyńska, p. Małgorzata Jaskólska, p. Anna Waśkiewicz, p. Agnieszka Szabłowska, 
p. Wioletta Piasecka, p. Bożena Sobierajska, p. Monika Kwiatkowska, p. Aleksandra 
Ujazdowska, p. Klaudia Majewska-Rybacka, p. Małgorzata Pierścińska, p. Joanna 
Karwowska, p. Gabriela Goszcz, p. Paulina Stężewska, p. Lidia Wiśniewska, p. Lidia 
Trzmiel
Trzeci rząd: p. Jadwiga Piasecka, p. Aleksandra Rusin, p. Dorota Antczak, p. Aneta 
Pawłowska, p. Agata Jankowska-Pakulska, p. Joanna Kinasiewicz, p. Jolanta Nowak, 
p. Angelika Szumińska, p. Ewa Bieniek,p. Magdalena Budnicka, p. Kamila Kurdubska, 
p. Katarzyna Kwiatkowska, p. Milena Kujawa, p. Marta Pankiewicz, p. Sandra Iwańska, 
p. Marta Antczak, p. Paulina Makowska, p. Agnieszka Sołtysiak
Czwarty rząd: p. Maciej Ziółkowski, p. Piotr Chodoła, p. Andrzej Gołębieski, p. Konrad 
Trokowski, p. Grzegorz Matusiak, p. Arkadiusz Różański, p. Józef Nowak, p. Krzysztof 
Krychowiak, p. Andrzej Przybylski, p. Rafał Kurzępa, p. Krzysztof Łodygowski, p. Łukasz 
Ściesiński, p. Jakub Kostrzewski
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W dniu 30 czerwca 2017 r. odbył się egzamin klasyfikacyjny na stopień 
nauczyciela mianowanego. W skład komisji wchodzili: ks. Marcin Idzikowski – 
przewodniczący komisji, przedstawiciel Diecezji Włocławskiej – organu prowa-
dzącego szkołę, p. Jadwiga Sikorska – przedstawiciel Kuratorium Oświaty jako 
organu sprawującego nadzór pedagogiczny, p. Małgorzata Gontarek – ekspert 
ds. edukacji wczesnoszkolnej, p. Mirosława Leszczyńska – ekspert ds. terapii 
pedagogicznej. Opiekunem stażu p. Gabrieli była p. Aneta Wąsik. Do egzaminu 
przystąpiła i stopień nauczyciela mianowanego uzyskała: 

p. mgr Gabriela Goszcz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. 

Awans zawodowy nauczycieli
w roku szkolnym 2016/2017

p. mgr Gabriela Goszcz

Od lewej: p. Jadwiga Sikorska, p. Gabriela Goszcz, p. Małgorzata Gontarek, p. Mirosława Leszczyńska, ks. 
Marcin Idzikowski
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W tym samym dniu odbył się egzamin klasyfikacyjny na stopień nauczy-
ciela kontraktowego. W skład komisji klasyfikacyjnej weszli: ks. dyrektor Jacek 
Kędzierski, p. wicedyrektor Sławomira Lewandowska, Joanna Trawińska i Ka-
tarzyna Zarzecka oraz opiekunowie stażu poszczególnych nauczycieli.

Do egzaminu przystąpiły i stopień nauczyciela kontraktowego uzyskały 
następujące osoby:
p. mgr Monika Kwiatkowska – wychowawca świetlicy szkolnej 
p. lic Paulina Makowska – nauczyciel edukacji przedszkolnej 
p. mgr Ewelina Osińska (Rutkowska) – nauczyciel edukacji przedszkolnej 
p. mgr Karolina Szałek – wychowawca świetlicy szkolnej, nauczyciel edukacji 

przedszkolnej 
p. mgr Lidia Trzmiel – nauczyciel języka hiszpańskiego 
p. lic. Aleksandra Ujazdowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

p. mgr Monika Kwiatkowska

p. mgr Karolina Szałek

p. lic. Paulina Makowska

p. mgr Lidia Trzmiel

p. mgr Ewelina Osińska 
(Rutkowska)

p. lic. Aleksandra Ujazdowska
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Jeremi Lewandowski
za najlepsze wyniki w nauce
w całym cyklu edukacyjnym

w latach 2014–2017

Medale za załugi
dla Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku

w roku szkolnym 2016/2017

Maturzyści (klasy III LO)
kwiecień 2017

Maria Piątkowska
za wzorowy udział w wypełnianiu 

misji szkoły katolickiej 
w latach 2014–2017

Paulina Słowińska
za wzorowy udział w wypełnianiu 

misji szkoły katolickiej 
w latach 2014–2017

Mateusz Wojciechowski
za najwyższą frekwencję

w całym cyklu edukacyjnym
w latach 2014–2017

p. mgr Rafał Kurzępa
za wyróżniającą pracę 

dydaktyczno-wychowawczą

Pan mgr Rafał Kurzępa jest dyplomowanym nauczycielem języka angiel-
skiego i łacińskiego z trzynastoletnim stażem pracy. W Zespole Szkół Katolickich 
im. ks. Jana Długosza pracuje od 2004 roku. W roku szkolnym 2016/2017 prowa-
dził zajęcia we wszystkich szkołach Długosza – szkole podstawowej, gimnazjum 
i liceum. Jest egzaminatorem maturalnym z języka angielskiego. 

Pan Rafał Kurzępa przygotowuje uczniów do konkursów przedmiotowych 
z języka angielskiego na szczeblu wojewódzkim, wielu z nich uzyskało tytuł lau-
reata i finalisty. Jego uczniowie osiągają również wysokie wyniki na egzaminach 
zewnętrznych – gimnazjalnym i maturalnym. 

Pan Rafał Kurzępa od wielu lat aktywnie działa na rzecz naszej szkoły, jest 
między innymi opiekunem pocztu sztandarowego Zespołu Szkół Katolickich. 
Opiekuje się miejscem upamiętniającym męczeńską śmierć nauczycieli Długo-

sza oraz grobów Henryka Poraj-Sokołowskiego i zmarłych pracowników szkoły. Organizuje comiesięczne wyjazdy 
na Ligę Starożytniczą prowadzoną przez Katedrę Filologii Klasycznej UMK w Toruniu. Jest szkolnym koordynatorem 
kulturalno-oświatowym. Pan Rafał był orędownikiem namalowania obrazu oraz budowy pomnika księdza Jana Dłu-
gosza. Pełni funkcję przewodniczącego komisji socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jest koordy-
natorem Orszaku Trzech Króli. Jako autor projektu „Historia łączy pokolenia” finansowanego przez Fundację ANWIL 
dla Włocławka, prowadzi warsztaty modelarskie dla uczniów.

W roku 2009 oraz 2015 Pan Rafał Kurzępa został uhonorowany przez Księdza Dyrektora Jacka Kędzierskiego 
Nagrodą Dyrektora Szkoły za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
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Gimnazjaliści (klasy III GM)
czerwiec 2017

Sara Jabłońska
za wzorowy udział w wypełnianiu 

misji szkoły katolickiej 
w latach 2014–2017

Aleksandra Pikulska
za stuprocentową frekwencję
w całym cyklu edukacyjnym

w latach 2014–2017

Olga Jurczykowska
za stuprocentową frekwencję
w całym cyklu edukacyjnym

w latach 2014–2017

Adam Piętowski
za najlepsze wyniki w nauce
w całym cyklu edukacyjnym

w latach 2014–2017

Julia Gutowska
za najlepiej napisany egzamin
po trzeciej klasie gimnazjum

Aleksandra Lewandowska
za najwyższy wynik egzaminu
po trzeciej klasie gimnazjum

Leszek Jan Jaworski
za najwyższy wynik egzaminu
po trzeciej klasie gimnazjum
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Sukcesy uczniów Długosza
Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza

w roku szkolnym 2016/2017

SUKCESY NAUKOWE
Szkoła Podstawowa

Ogólnopolski Konkurs EDI „Biblia 
i przypowieści biblijne”

III miejsce w kategorii klas 4–6, 
tytuł laureata: Zofia Kwiatkowska kl. 5
opiekun: s. mgr Anna Bursiewicz

Wojewódzki Konkurs Historyczny
finalistka: Zofia Kwiatkowska kl. 5
opiekun: mgr Jolanta Nowak

VI Międzyszkolny Konkurs Sudoku
II miejsce – Iga Kobuszewska kl. 3b
opiekun: mgr Klaudia Majewska-Rybacka
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Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 
z Języka Polskiego

finalistka: Michalina Wszelak kl. 6
opiekun: mgr Wioletta Piasecka

Gimnazjum
Adam Piętowski z kl IIIa został laure-
atem Stypendium Prezydenta Miasta 
Włocławek dla uzdolnionych uczniów

Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Jan Długosz i jego czasy”
w kategorii gimnazjów: 
II miejsce – Aleksandra Lewandowska kl. IIIa
opiekun: mgr Anna Baranowska

VI Ogólnopolski Turniej Maszyn 
Wodnych

I miejsce w kategorii moc, 
III miejsce w kategorii wydajność – 
drużyna w składzie: Zuzanna Kowalczyk 
kl. IIIb, Szymon Bieniek kl. Ia, 
Szymon Waśkiewicz kl. Ia
opiekun: mgr Grzegorz Matusiak

Ósme Międzygimnazjalne Potyczki Językowe
I miejsce – drużyna w składzie: Agata Balcerowska IIIc, Sara Jabłońska IIIc, Alicja 
Listewnik IIId
opiekun: mgr Aneta Jabłońska

Wojewódzki Konkurs Interdyscyplinarny o Wielkich Polakach „Św. Jan Paweł II 
w województwie kujawsko-pomorskim: obecność i dziedzictwo” 
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 laureaci: Aleksandra Lewandowska 
kl. IIIa, Aleksandra Pikulska kl. IIIb, Piotr 
Sikorski kl. Ia, Aleksandra Łącka kl. IIIb, 
Bartłomiej Konopka kl. IIIa

 finaliści: Krzysztof Naraziński kl. IIIa, 
Klaudia Kazimierska kl. IIIb

 wyróżnienia: Patryk Ziółkowski IIIa,
 Julia Marczewska kl. Ib, Alicja Skibowska 

kl. Ia
opiekun: ks. mgr Łukasz Sztylka

Program „Prymus Pomorza i Kujaw”
stypendyści: Alicja Listewnik kl. IIId, Ju-
lita Orankiewicz kl. IIIa, Leszek Jaworski 
kl. IIIa, Kacper Kotkiewicz kl. IIIa, Adam 
Piętowski kl. IIIa, Igor Mikołajczyk kl. IIa, 
Kacper Kaznowski kl. Ia, Paweł Gołę-
biewski kl. IIa, Mateusz Ochociński kl. Ia, 
Krzysztof Ostrowski kl. Ia, Krzysztof Na-
raziński kl. IIIa, Magda Balcerzak kl. Ia, 
Wiktoria Drzewiecka kl. IIIa, Alicja Or-
łowska kl. IIIa, Jakub Prokopczyk kl. IIa

Ogólnopolska Franciszkańska Olim-
piada Wiedzy o św. Maksymilianie

finaliści: Elżbieta Kacprowicz kl. IIa, 
Mateusz Jędruch kl. IIa, 
Jakub Prokopczyk kl. IIa
opiekun: ks. mgr Marcin Lewandowski

Ogólnopolska Olimpiada Przedmioto-
wa OLIMPUS z Chemii – sesja zimowa

laureatka: Magda Balcerzak kl. Ia – 
III miejsce w Polsce
opiekun: mgr Konrad Trokowski

Ogólnopolska Olimpiada Przedmioto-
wa OLIMPUS z Chemii – sesja wiosenna 

laureaci: I miejsce w Polsce – Magda 
Balcerzak kl. Ia, 
III miejsce: Alicja Skibowska kl. Ia
opiekun: mgr Konrad Trokowski
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Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej CEO pod patronatem Kuratora 
Oświaty

finalista: Krzysztof Naraziński kl. IIIa
opiekun: mgr Katarzyna Kwiatkowska

XIII edycja Konkursu Wojewódzkiego 
„Znam swój organizm na szóstkę”

finalistka: Dominika Rzadkowolska kl. IId
opiekun: mgr Marta Pankiewicz 

IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy 
o Unii Europejskiej

III miejsce – Natalia Deskiewicz kl. IIIe
opiekun: mgr Katarzyna Kwiatkowska

Wojewódzki Konkurs „Humanista Roku”
finaliści: Anna Kaniewska kl. IIId, 
Adam Piętowski kl. IIIa
opiekun: mgr Anna Baranowska

Liga Zadaniowa
laureat: Jakub Prokopczyk IIa
finalista: Igor Mikołajczyk IIa
opiekun: mgr Piotr Chodoła
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Konkurs Matematyczny „Kangur”
laureat: Jakub Prokopczyk kl. IIa
wyróżnienie: Kacper Kaznowski kl. Ia
opiekun: mgr Piotr Chodoła

„Mój innowacyjny wynalazek” 2017
III miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych – Szymon Pałczyński kl. IIa
opiekun: mgr Krzysztof Krychowiak

X edycja Ligi Starożytniczej
wyróżnienie: Justyna Rosol kl. IIc
opiekun: mgr Rafał Kurzępa

Konkursy przedmiotowe Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
dla uczniów gimnazjów
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Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 
z Chemii

Laureatka: Agata Balcerowska kl. IIIc
opiekun: mgr Urszula Brykalska
laureaci: Maja Mysłowska kl. IIa, Alicja
Orłowska kl. IIIa, Kacper Kotkiewicz kl. IIIa
finaliści: Aleksandra Lewandowska 
kl. IIIa, Krzysztof Naraziński kl. IIIa, 
Adam Piętowski kl. IIIa
opiekun: mgr Konrad Trokowski

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 
z Języka Niemieckiego

laureaci: Weronika Raniszewska kl. IIIe, 
Julian Jędrzejczak kl. IIa 
finalistka: Julita Orankiewicz kl. IIIa
opiekun: p. Anna Waśkiewicz
laureatka: Aleksandra Lewandowska kl. IIIa
opiekun: mgr Andrzej Przybylski

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 
z Informatyki

laureaci: Jakub Prokopczyk kl. IIa, 
Tymoteusz Rózik kl. Ia, 
Szymon Bieniek kl. Ia 
finalista: Mateusz Betke IIa
opiekun: mgr inż. Jadwiga Piasecka

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 
z Języka Polskiego

laureatka: Dominika Rzadkowolska kl. IId
opiekun: mgr Aneta Chrzanowska
laureatka: Anna Kaniewska kl. IIId
finalistka: Wiktoria Fabiszewska IIId
opiekun: mgr Aneta Jabłońska
finalistka: Klaudia Głowacka kl. IIb
opiekun: dr Anna Dominik
finalistki: Aleksandra Lewandowska kl. IIIa, 
Alicja Orłowska kl. IIIa
opiekun: mgr Wioletta Piasecka
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Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 
z Języka Francuskiego

laureatka: Gabriela Alabrudzińska kl. IIId
finalistka: Alicja Listewnik kl. IIId
opiekun: mgr Łukasz Ściesiński

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 
z Matematyki

laureat: Jakub Prokopczyk kl. IIa
finalistka: Alicja Listewnik kl. IIId
opiekun: mgr Piotr Chodoła
laureat: Kacper Kotkiewicz kl. IIIa
finaliści: Leszek Jaworski kl. IIIa, 
Aleksandra Lewandowska kl. IIIa, 
Julita Orankiewicz kl. IIIa, 
Adam Piętowski kl. IIIa
opiekun: p. Agnieszka Sołtysiak

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 
z Historii

laureat: Adam Piętowski kl. IIIa
finalista: Jakub Ginczelewski kl. IIId
opiekun: mgr Anna Baranowska

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 
z Fizyki

finaliści: Kacper Kotkiewicz kl. IIIa, 
Aleksandra Lewandowska kl. IIIa, 
Jakub Oleradzki kl. IIIb
opiekun: mgr Grzegorz Matusiak
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Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 
z Wiedzy o Społeczeństwie 

finalista: Krzysztof Naraziński kl. IIIa
opiekun: mgr Katarzyna Kwiatkowska

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 
z Biologii

finalista: Adam Piętowski kl. IIIa
opiekun: 
mgr inż. Agata Jankowska-Pakulska

Liceum
Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Długosza we Włocławku znalazło się w elitarnym 
gronie placówek ujętych w rankingu „Rzeczpospolitej”, otrzymując tytuł „Szkoły 
Kompetencji Przyszłości”

Izabela Biernacka z kl. IIA została Sty-
pendystką Prezesa Rady Ministrów

Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Jan Długosz i jego czasy”
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce – Maria Piątkowska kl. IIIB
II miejsce – Agnieszka Skowrońska kl. IIIB
opiekun: mgr Anna Baranowska
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X Międzyszkolny Konkursu Wiedzy o Krajach Anglosaskich
I miejsce – Marta Witwicka kl. IIB
opiekun: mgr Jakub Kostrzewski

Konkurs Informatyczny „Interaktywny produkt IT” Akademii Morskiej w Szczecinie 
wyróżnienie – Michał Piątkowski IIIA
opiekun: dr Paweł Gmys

Program „Prymus Pomorza i Kujaw”
stypendyści – Maciej Chlebny kl. IIA, Rafał Brzeziński kl. IC, Jakub Waśkiewicz 
kl. IA, Damian Jóźwiak kl. IIIA

Konkurs Chemiczny „Wygraj indeks” 
Politechniki Gdańskiej

laureat i zdobywca indeksu 
– Jakub Kolanowski kl. IIIC
finalista – Rafał Brzeziński kl. IC
opiekun: mgr Konrad Trokowski

Finał XVII Wojewódzkiego Konkursu 
Fizycznego dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych

finalista – Jeremi Lewandowski kl. IIIA
opiekun: mgr Grzegorz Matusiak

Konkurs Matematyczno-Informatyczny 
„Bieg po indeks” Wydziału Elektroniki 
i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

laureaci i zdobywcy indeksu: Witold 
Bazela kl. IIIA (III miejsce – nagroda 
indywidualna i specjalna nagroda 
dla szkoły), Mateusz Wojciechowski 
kl. IIIA, Michał Piątkowski kl. IIIA, 
Dominik Mistera kl. IIIA
finalista: Damian Jóźwiak kl. IIIA, 
Wiktor Zabielski kl. IIIC
opiekun: dr Paweł Gmys
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Informiada 2017
finaliści: Witold Bazela kl. IIIA, Damian Jóźwiak kl. IIIA, Dominik Mistera kl. IIIA, 
Michał Piątkowski kl. IIIA, Wiktor Zabielski kl. IIIC
opiekun: dr Paweł Gmys

VI Ogólnopolski Turniej Maszyn Wodnych 
II miejsce w kategorii „Wydajność” – Jakub Waśkiewicz kl. IA 
opiekun: mgr Grzegorz Matusiak

XXI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
finalistka: Maria Piątkowska kl. IIIB
opiekun: ks. Marcin Lewandowski 

SUKCESY ARTYSTYCZNE
Szkoła Podstawowa

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Długosza jako jedyna placówka we Włocławku 
zakwalifikowała się do drugiego etapu konkursu „Podwórko Talentów Nivea”. Praca 
konkursowa polegała na nagraniu w ciekawy sposób filmu pokazującego talenty dzieci. 
Autorami tekstu są uczniowie z kl. 4b, oni też sami go wykonują. Wspólnymi siłami, poprzez 
głosowanie na nasze nagranie, szkoła wygrała plac zabaw, który będzie umilał dzieciom 
spędzanie czasu, jak również połączy zabawę z nauką. Opiekun: mgr Katarzyna Zarzecka

Konkurs na Formę Przestrzenną Instala-
cję „Ziarno” organizowany przez Gale-
rię Sztuki Współczesnej we Włocławku

I miejsce – drużyna w składzie: 
Maja Ostrowska kl. 6, Alicja Gralak kl. 6, 
Aleksandra Arkuszewska kl. 6
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 
„Korona jako symbol władzy”

II miejsce – Zofia Hasiuk kl. 2b
opiekun: mgr Bożena Sobierajska
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V Międzyszkolnym Konkurs Filmowy 
„W przyjaźni moc”

III miejsce – Patrycja Bazela kl. 4b, 
Maria Miazga kl. 4b
opiekun: p. mgr Kamila Kurdubska

Konkurs plastyczny „Dokarmiamy pta-
ki i inne zwierzęta zimą”

II miejsce – Jakub Kępski kl. 4b
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

„Anwil oczami włocławian”– konkurs 
plastyczny

I miejsce – Hanna Kalinowska kl. 2c
wyróżnienie – Jakub Kępski kl. 4b
opiekun: mgr Bożena Sobierajska
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Międzyszkolny Konkurs „Niebieskie 
natchnienie” pod Honorowym Patro-
natem Prezydenta Miasta Włocławek 

I miejsce w kategorii klas 4–6 – 
Katarzyna Thorsen kl. 4a
II miejsce w kategorii klas 1–3 – 
Wiktoria Markowska kl. 2c
opiekun: mgr Monika Kwiatkowska

„I Ty możesz być jak da Vinci” – konkurs plastyczny 
wyróżnienie – Alicja Ochocińska kl. 4a
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

IX Ogólnopolski Konkurs Rzeźbiarski 
dla Dzieci i Młodzieży im. Stanisława 
Zagajewskiego

wyróżnienie – Aleksandra Babis kl. 5
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

XIII edycja Konkursu Fotograficznego „Pokaż wreszcie, co masz w swoim 
mieście”

III miejsce – Hubert Olszewski kl. 5
opiekun: mgr Bożena Sobierajska
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XXXVI Plener Malarski dla Dzieci i Młodzieży „Bulwary nad Wisłą”
laureatki: Marika Skrzypińska kl. 2c, Natalia Nawrocka kl. 2b, Dominika Smolińska 
kl. 3b
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

Ogólnopolski Konkurs „Samochód 
Marzeń 2017”

wyróżnienia: Kamil Sobolewski kl. 5, 
Nicole Ignasz kl. 3a, Hanna Kalinowska 
kl. 2c
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

IX Międzyszkolny Konkurs Fotograficz-
ny „Jak szczęśliwa Polska cała w niej 
Maryi kwitnie chwała...”

II miejsce – Hubert Olszewski kl. 5
wyróżnienie – Lena Wolska kl. 2b
opiekun: mgr Bożena Sobierajska
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Międzyszkolny Konkurs „Mój przyjaciel miś”
III miejsce – Konrad Felińczak kl. 3a
opiekun: mgr Monika Kwiatkowska

I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski 
„Mistrz pięknej mowy”
I miejsce – Aleksander Nagler kl. 3b
opiekun: p. mgr Klaudia Majewska-Rybacka

Gimnazjum

Międzyszkolny Konkurs Literacki „Jesienne depresje-impresje” 
II miejsce – Julia Marczewska kl. Ib
opiekun: mgr Lidia Wiśniewska

XIV Międzygimnazjalny Konkurs Recytacji Poezji 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

III miejsce – Kornel Weber Ia
opiekun: mgr Lidia Wiśniewska

Wojewódzki Konkurs Plastyczny na plakat nt. „Obrona Cywilna wokół nas”. 
Edycja 2017 – „Sygnały alarmowe – znam i wiem, jak się zachować” 

wyróżnienie w kategorii szkół gimnazjalnych – Laile Jasińska kl. IIIb
opiekun: mgr Krzysztof Łodygowski

XXXVI Plener malarski z cyklu: 
„Włocławek w malarstwie i rysunku” pt. „Bulwary nad Wisłą”

wyróżnienie – Amelia Markowska kl. IIIc
opiekunowie: mgr Paulina Iwańska, mgr Sandra Iwańska 
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Międzyszkolny konkurs fotograficzny 
„Niebieskie natchnienie” pod Honoro-
wym Patronatem Prezydenta Miasta 
Włocławek

I miejsce – Oliwia Kornacka kl. IId
II miejsce – Elżbieta Kacprowicz kl. IIa 
opiekun: mgr Paulina Iwańska

XI Międzyszkolny Konkurs Poetycki im. Leona 
Stankiewicza

wyróżnienie: Sylwia Macieja kl. Ib
opiekun: mgr Lidia Wiśniewska

Konkurs Talentów „Talencik”
I miejsce w kategorii „taniec” – zespół w składzie: Weronika Morawska kl. IIIa, 
Marceli Michorzewski kl. IIIa, Wiktoria Więckowska kl. IIIa, Michał Wujec kl. IIIa, 
Dominika Strzelecka kl. IIa, Grzegorz Możdżyński kl. IIa
II miejsce w kategorii „inne umiejętności” (kuglarstwo) – Adam Woźniak kl. Id
opiekunowie: mgr Milena Kujawa, mgr Paulina Iwańska

Liceum

Wojewódzki Konkurs Plastyczny na 
plakat nt. „Obrona Cywilna wokół 
nas”. Edycja 2017 – „Sygnały alarmo-
we – znam i wiem, jak się zachować” 

wyróżnienie w kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych – 
Monika Tymburska kl. IIC
opiekun: mgr Krzysztof Łodygowski
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XXXVI Plener malarski z cyklu: „Wło-
cławek w malarstwie i rysunku”, 
pt. „Bulwary nad Wisłą”

I miejsce – Katarzyna Jankowska kl. IA 
opiekunowie: mgr Paulina Iwańska, 
mgr Sandra Iwańska 

IX Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny „Jak szczęśliwa Polska cała w niej 
Maryi kwitnie chwała...”

wyróżnienie: Kinga Olszewska kl. IIA
opiekun: mgr Bożena Sobierajska

SUKCESY SPORTOWE
Szkoła Podstawowa

Projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki „JuniorSport” – realizacja programu 
mającego na celu poprawę zdolności motorycznych oraz podnoszenie poziomu 
sprawności dzieci w szkole podstawowej. 

III miejsce szkoły w Konkursie fotograficznym na najbardziej kreatywną i ak-
tywną grupę JuniorSport w województwie kujawsko-pomorskim

koordynator projektu w Długoszu: p. Andrzej Gołębieski

Międzynarodowy Turniej Koszykówki w Suchym Lesie k. Poznania
I miejsce – reprezentacja Polski, w której był uczeń Długosza Jakub Kępski kl. 4b
Nagroda All Stars – Jakub Kępski kl. 4b

III Międzyszkolny Wielkanocny Turniej Szachowy
kategoria rocznik 2007

II miejsce – Aleksander Kwiatkowski kl. 3b
III miejsce – Remigiusz Morawski kl. 3b

kategoria rocznik 2008
I miejsce – Maksym Kaniewski kl. 3a
II miejsce – Konrad Felińczak kl. 3a
opiekun: p. Andrzej Gołębieski
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Gimnazjum

Lekkoatletyczne Mistrzostwo Polski 
Młodzików U16 w biegu na 1000 m

Złoty medal i tytuł Mistrzyni Polski – 
Klaudia Kazimierska kl. IIIb
opiekun: mgr Krzysztof Łodygowski

X Turniej Koszykówki o Puchar Andrzeja Persona
I miejsce – drużyna ZSK: Natalia Kowalska kl. IIId, Aleksandra Greśkiewicz kl. Id, 
Maja Mikucka kl. Id, Roksana Królikowska kl. IIId, Aleksandra Witkowska kl. IId, 
Oliwia Kornacka kl. IId, Oliwia Warszawiak kl. IId, Ewa Korycka kl. IIa
opiekun: mgr Arkadiusz Różański

Mistrzostwa Włocławka w Indywidu-
alnych Biegach Przełajowych 2016

w kategorii: gimnazjum – dziewczęta 
rocznik 2001 – I miejsce i tytuł Mistrzyni 
Włocławka – Klaudia Kazimierska 
kl. IIIb

w kategorii: gimnazjum – dziewczęta 
rocznik 2002+2003 – I miejsce i tytuł 
Mistrzyni Włocławka – 
kl. Martyna Święcikowska IIc

w kategorii: gimnazjum – chłopcy 
– II miejsce – Filip Kucharski kl. IIIb
opiekunowie: mgr Józef Nowak, 
mgr Krzysztof Łodygowski

Listopadowy Turniej Szachowy „Elek-
tryka” 2016

II miejsce – Oliwia Więckowska IId
Opiekun: mgr Violetta Gołdobin
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Ogólnopolski finał RED7 w ramach fe-
stiwalu gier logicznych „Rzuć Kostką”

II miejsce i tytuł Wicemistrza Polski – 
Patryk Daroszewski z kl. Ia

Finał Wojewódzki w Indywidualnych Biegach Przełajowych w Bydgoszczy
tytuł Mistrzyni Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Klaudia Kazimierska kl. IIIb
opiekun: mgr Krzysztof Łodygowski

Mistrzostwa Włocławka w Sztafeto-
wych Biegach Przełajowych 2016
w kategorii dziewcząt gimnazjum: 

III miejsce – drużyna w składzie: Natalia 
Brejczak kl. Ic, Martyna Święcikowska 
kl. IIc, Kinga Kowalska kl. IIc, Oliwia 
Warszawiak kl. IId, Joanna Reclaf kl. IIe, 
Klaudia Kazimierska kl. IIIb, Emilia 
Kamińska kl. IIIb, Olga Jurczykowska 
kl. IIId, Julia Mikołajczak kl. IIIe, Weronika 
Morawska kl. IIIe, Martyna Pałuska kl. 
IIIb, Barbara Napiórkowska kl. IIIb, Julita 
Jurczykowska kl. IIIc

w kategorii chłopców gimnazjum: 
III miejsce – drużyna w składzie: Filip 

Kucharski kl. IIIb, Marceli Michorzewski 
kl. IIIa, Krystian Żabicki kl. IIIa, Grzegorz 
Możdżyński kl. IIa, Stanisław Piotrowski 
kl. IIa, Kacper Czaplicki kl. IIb, Hubert 
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Giers kl. IIe, Michał Porębski kl. Ia, Mateusz Ochociński kl. Ia, Damian Sinkiewicz 
kl. Ic, Jakub Grzębski kl. Ic
opiekunowie: mgr Józef Nowak, mgr Krzysztof Łodygowski

Mistrzostwa Włocławka w Piłce Nożnej Chłopców
III miejsce – drużyna w składzie: Marceli Michorzewski kl. IIIa, Wojciech Kruczyński 
kl. IIIb, Mateusz Maciejewski kl. IIIb, Oskar Stroisz kl. IIIc, Bogusław Suski kl. IIIc, 
Jakub Ginczelewski kl. IIId, Łukasz Jarębski kl. IIIe, Hubert Jóźwiak kl. IIIe, Stanisław 
Piotrowski kl. IIa, Szymon Pałczyński kl. IIa, Jakub Fryzowski kl. IIb, Kacper Czaplicki 
kl. IIb, Augustyn Bławat kl. IIe, Hubert Giers kl. IIe, Patryk Nowak kl. IIe, Adam 
Sliwowski kl. IIe, Adam Woźniak kl. Id
opiekunowie: mgr Józef Nowak, mgr Arkadiusz Różański

Lekkoatletyczne Mistrzostwa Województwa U18 – Mistrzostwa Województwa 
w Biegach Przełajowych

I miejsce – tytuł Mistrzyni Województwa – Klaudia Kazimierska kl. IIIb
opiekun: mgr Krzysztof Łodygowski

Mistrzostwo Miasta Włocławka w Piłce Koszykowej Chłopców
III miejsce – drużyna w składzie: Krzysztof Bujak kl. IIIa, Bartłomiej Konopka kl. IIIa, 
Marceli Michorzewski kl. IIIa, Filip Rosół kl. IIIa, Filip Kucharski kl. IIIb, Jakub 
Ginczelewski kl. IIId, Kacper Antosik kl. IIId, Adam Sliwowski kl. IIe, Bartosz 
Wierzbicki kl. IIe
opiekun: mgr Józef Nowak

Mistrzostwa Polski Seniorów w Bie-
gach Przełajowych

złoty medal i tytuł Mistrzyni Polski 
w kategorii bieg kobiet U18 na 
dystansie ok. 3 km – Klaudia 
Kazimierska IIIb
opiekun: mgr Krzysztof Łodygowski

Bieg o Puchar Zawiśla 2017 
Nagroda dla Długosza za najliczniejszy udział reprezentacji szkoły;
w kategorii dziewcząt gimnazjum: 

I miejsce – Klaudia Kazimierska kl. IIIb
II miejsce – Joanna Reclaf kl. IIe

w kategorii chłopców gimnazjum:
II miejsce – Grzegorz Możdżyński kl. IIa
opiekunowie: mgr Józef Nowak, mgr Krzysztof Łodygowski
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II Edycja Światowego Dnia Gier Planszo-
wych w Koninie – turniej gry „KLASK”
I miejsce – Wiktor Stachowski kl. Ia

Mistrzostwa Włocławka w Siatkówce Plażowej Dziewcząt i Chłopców Szkół 
Gimnazjalnych

III miejsce w kategorii dziewcząt: Klaudia Głowacka kl. IIb, Maria Cieślewicz kl. Ib

III miejsce w kategorii chłopców: Jakub Ginczelewski kl. IIId, Bartosz Wierzbicki kl. IIe
opiekunowie: mgr Arkadiusz Różański, mgr Józef Nowak 

Liceum
Mistrzostwa Włocławka w Sztafetowych Biegach Przełajowych 2016

w kategorii dziewcząt liceum: III miejsce – drużyna w składzie: Magdalena Baryza 
kl. IIA, Zuzanna Sobiecka kl. IB, Nadia Ostrowska kl. IB, Karolina Smolińska kl. IA, 
Patrycja Zaroślińska kl. IA, Aleksandra Grzesikowska kl. IB, Oliwia Tunicka kl. IC, 
Klaudia Jankowska kl. IC, Rozalia Ćwiklińska kl. IC, Wiktoria Pietrzak kl. IIB, 
Gabriela Sławkowska kl. IIB, Natalia Ręklewska kl. IIA
opiekunowie: mgr Józef Nowak, mgr Krzysztof Łodygowski

Ćwierćfinał Licealiady Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w Piłce Siat-
kowej Dziewcząt
III miejsce – drużyna w składzie: Monika 
Tymburska kl. IIC, Julia Blaśkiewicz 
kl. IC, Beata Siwińska kl. IC, Aleksandra 
Sobczak kl. IC, Magdalena Suska kl. IC, 
Oliwia Tunicka kl. IC, Patrycja Czarnecka 
kl. IC, Katarzyna Jankowska kl. IA, Daria 
Kowalewska kl. IIC, Oliwia Leśnik kl. 
IC, Bogna Nowowiejska kl. IIC, Wiktoria 

Pietrzak kl. IIB, Justyna Tymburska kl. IIIC, Natalia Grabkowska kl. IIC
opiekun: mgr Arkadiusz Różański

XL Wojewódzkie Zawody Sportowo-Obronne „Sprawni jak żołnierze 2017”
III miejsce – drużyna dziewcząt Długosza: Agnieszka Augustyniak kl. IIA, Aleksandra 
Grzesikowska kl. IB, Ewa Budzińska kl. IIB
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V miejsce – drużyna chłopców Długosza: Wiktor Drabczak kl. IIIA, Piotr Tomaszewski 
kl. IB, Kacper Macieja kl. IB
opiekun: mgr Krzysztof Łodygowski

Mistrzostwa Włocławka SZS w Piłce Siatkowej Plażowej Dziewcząt szkół 
ponadgimnazjalnych

III miejsce – drużyna dziewcząt w składzie: Magdalena Suska kl. IC, Oliwia Leśnik 
kl. IC, Beata Siwińska kl. IC, Patrycja Czarnecka kl. IC, Aleksandra Sobczak kl. IC, 
Katarzyna Jankowska kl. IA
opiekun: mgr Arkadiusz Różański

Bieg o Puchar Zawiśla 2017
Nagroda dla Długosza za najliczniejszy 
udział reprezentacji szkoły.
w kategorii dziewcząt szkół 
ponadgimnazjalnych:

I miejsce – Klaudia Jankowska kl. IC
II miejsce – Agnieszka Augustyniak 
kl. IIA
III miejsce – Aleksandra Grzesikowska 
kl. IB
opiekun: mgr Krzysztof Łodygowski 

w kategorii chłopców szkół 
ponadgimnazjalnych:

I miejsce – Piotr Tomaszewski kl. IB
II miejsce – Adam Stolarski kl. IB
opiekun: mgr Józef Nowak

Sukcesy nauczycieli
Mistrzostwa Europy w Kulturystyce w Santa Susanna

Uczestnik finału w kat. pow. 90 kg i zdobywca VI miejsca – p. Arkadiusz Różański
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4a
Kaja Wiśniewska 5,46
Klaudia Fydryszewska 5,31
Olivia Prouve 5,23
Gabriela Wilińska 5,23
Marcel Zalewski 5,23
Maria Fryżewska 5,15
Oliwia Skrzypińska 5,15
Oskar Tadajewski 5,15
Wojciech Sadowski 5,08
Zofia Linowiecka 4,92
Nicole Rybińska 4,85
Katrina Thorsen 4,85
Tomasz Klarecki 4,77 
Igor Król 4,77

4b
Jakub Kępski 5,31
Witold Przewozikowski 5,31
Maria Miazga 5,23
Aleksandra Golda 5,00
Maria Kosiewicz 4,92
Wiktoria Kwapisz 4,92
Maja Konieczna 4,77
Bartosz Kottas 4,77
Bartosz Macieja 4,77
Aleksander Matuszewski 4,77

5
Aleksandra Babis 5,50
Inga Gutral 5,35
Zofia Kwiatkowska 5,27
Zofia Chełminiak 5,17
Karolina Długołęcka 5,17
Tomasz Wojciechowski 5,17
Antoni Lenczewski 5,08
Zuzanna Krzywiec 5,00
Maria Różycka 5,00
Zuzanna Liberacka 4,92
Kamil Sobolewski  4,92
Gabriela Taźbierska 4,92
Martyna Nencka 4,83
Barbara Parcheta 4,75

6
Julia Rojewska 5,67
Aleksandra Arkuszewska 5,42
Nadia Pietrzak 5,42
Alicja Gralak 5,33
Michalina Wszelak 5,33
Julia Gęsicka 5,17
Maja Ostrowska 5,17
Anna Wujec 5,17
Martyna Małecka 5,00

Uczniowie naszej szkoły podstawowej, 
którzy uzyskali średnią 4,75 i więcej

w roku szkolnym 2016/2017

Uczniowie naszego gimnazjum, 
którzy uzyskali średnią 4,75 i więcej

w roku szkolnym 2016/2017

Ia
Piotr Sikorski 5,29
Wiktoria Kijewska 5,29

Magda Balcerzak 5,21
Michał Porębski 5,21
Alicja Zaborowska 5,21
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Kacper Kaznowski 5,14
Alicja Skibowska 5,14
Szymon Bieniek 5,07
Marcin Gorajek 5,00
Oliwia Kuźniewicz 5,00
Mateusz Ochociński 5,00
Kornel Weber 5,00
Rafał Wierszyło 5,00
Szymon Jóźwiak 4,86
Szymon Waśkiewicz 4,86
Izabela Bakalarska 4,79
Patryk Daroszewski 4,79
Kacper Karbowski 4,79

Ib
Sylwia Macieja 5,00
Maria Cieślewicz 4,79
Feliks Suski 4,79

Ic
Karolina Karbowska 5,15
Amelia Żaglewska 5,15
Agata Rozwora 5,00
Natalia Brejczak 4,85
Adrian Tryniszewski 4,85
Aleksandra Bielawska 4,77

Id
Adam Woźniak 5,08
Maja Mikucka 5,00
Agata Budny 4,92
Maja Hajczuk 4,92
Aleksandra Cieślakiewicz 4,77

Ie
Wiktoria Kubiak 5,00
Anna Antosik 4,77
Gabriela Kwiatkowska 4,77
Julia Rawska 4,77

IIa
Igor Mikołajczyk 5,44
Julian Jędrzejczak 5,25
Marta Bielawska 5,13
Maja Mysłowska 5,13
Jakub Prokopczyk 5,06
Szymon Pałczyński 5,00

Konrad Pilarski 4,75

IIb
Klaudia Głowacka 5,31
Wiktor Kuchta 5,00
Jędrzej Kalinowski 4,81
Aleksandra Różańska 4,81
Michalina Piotrowska 4,75

IIc
Zofia Piotrowska 5,19
Justyna Rosol 5,13
Magdalena Hoffmann 5,00
Anna Rychter 4,75
Marek Różański 4,75

IId
Dominika Rzadkowolska 5,50
Ewa Korycka 5,06

IIe
Filip Jastrzębski 4,88

IIIa
Adam Piętowski 5,67
Aleksandra Lewandowska 5,60
Julita Orankiewicz 5,53
Leszek Jaworski 5,47
Kacper Kotkiewicz 5,33
Bartłomiej Konopka 5,27
Alicja Orłowska 5,27
Julia Brzezińska 5,20
Krzysztof Naraziński 5,13
Krzysztof Bujak 5,00
Marceli Michorzewski 5,00
Dominika Koc 4,93
Eryk Tężycki 4,93
Michał Wujec 4,93
Michał Szczupakowski 4,87
Aniela Walczak 4,87
Wiktoria Więckowska 4,87

IIIb
Aleksandra Gradowska 5,28
Klaudia Kazimierska 5,26
Aleksandra Pikulska 5,21
Martyna Pałuska 5,05
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Uczniowie naszego liceum, 
którzy uzyskali średnią 4,75 i więcej

w roku szkolnym 2016/2017

Jakub Oleradzki 5,00
Aleksandra Piętowska 4,78
Aleksandra Łącka 4,89

IIIc
Agata Balcerowska 5,63
Zuzanna Mikołajczyk 5,47
Sara Jabłońska 5,47
Julita Jurczykowska 5,16
Angelika Zwolińska 4,95
Wiktoria Grzelakowska 4,89
Wiktoria Michałek 4,84
Weronika Jabłońska 4,79

IIId
Alicja Listewnik 5,47
Jakub Ginczelewski 5,00

Wiktoria Fabiszewska 4,93
Anna Kaniewska 4,93
Karolina Lamparska 4,93
Kacper Antosik 4,87
Olga Jurczykowska 4,87
Adrian Sosnowski 4,80

IIIe
Weronika Raniszewska 5,33
Filip Józwiak 5,13
Sandra Krzemińska 5,13
Anna Karwaszewska 5,07
Klara Bienias 4,93
Natalia Turska 4,93
Klaudia Bielecka 4,87
Bartłomiej Rosołowski 4,80

* * *
Uczniowie gimnazjum ze średnią 5,00 i wyższą otrzymali semestralne 
stypendia naukowe.

IA
Karolina Smolińska 5,22
Sandra Kasińska 5,17
Paulina Kaźmierczak 5,11
Błażej Nowakowski 5,11
Paulina Jakubczyk 5,06
Katarzyna Jurewicz 5,06
Kamil Klonowski 5,06
Klaudia Skrzypińska 5,06
Marta Stawska 5,06
Patrycja Zaroślińska 5,06
Dominik Goleniewski 5,00
Jakub Waśkiewicz 5,00
Filip Zarzecki 5,00
Julia Błaszczyk 4,94

Wiktor Ignaczak 4,94
Katarzyna Jankowska  4,89
Łukasz Posłuszny 4,89
Szymon Stadnicki 4,89
Julia Korejwo 4,83
Adrianna Małas 4,78
Natalia Targańska 4,78
Jakub Walczak 4,78

IB
Małgorzata Marciniak 4,94
Nadia Ostrowska 4,76
Ewelina Szablewska 4,94
Piotr Tomaszewski 4,76
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IC
Kamila Kopaczyk 5,12
Justyna Nowak 5,12
Oliwia Tunicka 5,12
Beata Siwińska 5,06
Matylda Kumirska 5,00
Martyna Szymańska 4,94
Rozalia Ćwiklińska 4,94
Oliwia Leśnik 4,88
Justyna Nowakowska 4,88
Rafał Brzeziński 4,82
Patrycja Czarnecka 4,82
Klaudia Jankowska 4,82

IIA
Izabela Biernacka 5,25
Damian Goleniewski 5,22
Bartosz Jabłoński 4,75
Julia Perlikowska 5,13
Filip Rasiewicz 5,13

Maciej Chlebny 5,00
Tymoteusz Uzarczyk 5,00
Adam Czerwiński 4,88
Konrad Weber 4,78

IIB
Krzysztof Kamiński 5,00
Wiktoria Cieszkowska 4,78

IIC
Monika Tymburska 5,00
Patrycja Daroszewska 4,90
Angelika Musialska 4,89
Anna Rożnowska 4,89
Natalia Daroszewska 4,80
Alicja Perlińska 4,80
Oliwia Koralewska 4,78
Daria Kowalewska 4,75
Agata Rutkowska 4,75

IIIA
Jeremi Lewandowski 5,39
Witold Bazela 5,28
Paulina Drzewiecka 5,06
Izabela Eska 5,06
Damian Jóźwiak 5,00
Mateusz Wende 4,83
Mateusz Wojciechowski 4,83
Piotr Wujec 4,83
Tomasz Maciejewski 4,78

IIIB
Maria Piątkowska 5,24

IIIC
Jakub Kolanowski 5,33
Gabriela Spychalska 5,11
Kinga Gołębiewska 5,00
Alicja Niemczyk 5,00
Jerzy Kacprowicz 4,94
Wiktor Zabielski 4,89
Joanna Dębczyńska 4,89
Julia Piłat 4,83
Natalia Daroszewska 4,78

Uczniowie, którzy ukończyli LO z wyróżnieniem
w roku szkolnym 2016/2017

* * *
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 2016/2017

PRZEWODNICZĄCA – p. Bogna Kopaczewska-Jurewicz (IA LO)
Wiceprzewodnicząca ds. SP (kl. 1–3) – p. Barbara Brożek-Tyrjan (2b SP)
Wiceprzewodnicząca ds. SP (kl. 4–6) – p. Jolanta Olszewska (5 SP)
Wiceprzewodnicząca ds. gimnazjum – p. Joanna Krejs-Maćkowiak (Ib GM)
Wiceprzewodniczący ds. liceum – p. Piotr Uzarczyk (IIA LO)
SEKRETARZ – p. Małgorzata Mirecka (IB LO)
SKARBNIK – p. Anita Rogiewicz (Ib GM)
Członek Rady Rodziców – p. Jarosław Suliński (3a SP)
Członek Rady Rodziców – p. Michał Oleradzki (IIIb GM)
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – p. Jolanta Kaczmarek-Smolińska (IA LO)
Członek Komisji Rewizyjnej – p. Andrzej Ryczkowski (3a SP)
Członek Komisji Rewizyjnej – p. Agnieszka Szkopińska (Ic GM)

Wpłaty na Radę Rodziców
oraz dofinansowanie działalności edukacyjnej szkoły

2016/2017

Publiczne Przedszkole „Pod Aniołem Stróżem”

Rada Rodziców – 3-latki – 2260,00

Anna Balcerak, Karolina Bromirska, Maria Chełminiak, Marcel Chmielewski, Natalia 
Dołecka, Julia Długołęcka, Miłosz Jankowski, Ksawery Kaczmarek, Wojciech Kołucki, 
Kornelia Korpalska, Wiktor Kusowski, Julia Ryniec-Lewandowicz, Urszula Molewska, 
Filip Morawski, Aleksandra Osmólska, Amelia Podgórska, Natalia Rakoca, Wojciech 
Stocki, Tomasz Szewczyk, Joanna Ulewicz, Wiktor Warszawiak, Helena Zielińska

Rada Rodziców – 4- i 5-latki – 1590,00

Lena Balcerowska, Klara Bławat, Amelia Czyżniak, Lena Duda, Matylda Kępska, Igor 
Koprowski, Esther Kowalska, Kajetan Maj, Samuel Morawski, Apolonia Przybylska, 
Aleksandra Romatowska, Michał Stocki, Steffanie Stokwisz-Augusiak, Adrian 
Wojciechowski, Andrzej Kwiatkowski

Rada Rodziców – 6-latki – 2280,00

Igor Balcerowski, Michał Bieniek, Aleksander Czyżniak, Miłosz Gutral, Julia 
Jabłońska, Marcel Kotarski, Alex Michalak, Aleksandra Mijalska, Zofia Nencka, Tomasz 
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Pietraszkiewicz, Natan Prouve, Laura Przybysz, Manfred Roemer, Antonina Smółkowska, 
Gabriela Trojanowska, Urszula Ulewicz, Antonina Wiśniewska, Gabriela Wiśniewska, 
Kuba Ziemniewicz, Hanna Ziółkowska

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Długosza

Klasa 1a
Rada Rodziców – 325,00; dofinansowanie działalności edukacyjnej – 2980,00

Amelia Erat, Oliwia Fydryszewska, Adam Gruberski, Jakub Jędrzejewski, Maria Krzywiec, 
Weronika Lawręc, Igor Lewandowski, Marceli Piekarski, Nikodem Piekarski, Weronika 
Podgórska, Bartosz Stasiński 

Klasa 2a
Rada Rodziców – 1060,00; dofinansowanie działalności edukacyjnej – 6050,00

Tymon Bajek, Jan Bartosz, Zuzanna Błaszczyńska, Iga Chruściel, Julia Derucka, 
Bartosz Duda, Michalina Golańska, Zofia Hasiuk, Dominik Kołaczyński, Maciej 
Kotwicki, Karol Król, Hanna Kurdubska, Natalia Lipińska, Paweł Łączkowski, Zuzanna 
Michalska, Jakub Orczyk, Nikola Pastuszak, Amelia Rybacka, Igor Węglarek, Franciszek 
Wszelak

Klasa 2b
Rada Rodziców – 975,00; dofinansowanie działalności edukacyjnej – 5260,00

Karol Basis, Borys Bernasiewicz, Wiktoria Bordyn, Ewa Graczykowska, Michał Grzanka, 
Stanisław Imienowski, Adrian Kostrzewski, Mateusz Krysztoforski, Helena Linowiecka, 
Nadia Martyka, Natalia Nawrocka, Piotr Nowacki, Aleksander Piernikowski, Gabriela 
Rafalska, Brayan Rutkowski, Izabela Tyrjan, Filip Nadrajkowski, Lena Wolska, Szymon 
Wysocki, Jan Zarzecki

Klasa 2c
Rada Rodziców – 700,00; dofinansowanie działalności edukacyjnej – 6050,00

Mateusz Babiński, Witold Janakowski, Tomasz Jędruch, Zuzanna Jarmuszewicz, 
Hanna Kalinowska, Wiktoria Markowska, Filip Matyszczak, Oskar Michalak, Maria 
Mierzyńska, Franciszek Molewski, Julia Pasikowska, Gustaw Przybylski, Jan Ryniec, 
Marika Skrzypińska, Franciszek Sumiński, Zuzanna Trojanowska, Wiktor Urbanowski, 
Juliusz Wasilewski, Aleksander Wojciechowski

Klasa 3a
Rada Rodziców –1125,00; dofinansowanie działalności edukacyjnej – 7200,00

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, Aleksandra Rybacka, Zuzanna Ryczkowska, 
Olgierd Rózik, Amelia Skibińska, Marta Skupniewicz, Zofia Sulińska, Amelia Śmiłowicz, 
Małgorzata Wróblewska, Natalia Ziółkowska
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Klasa 3b
Rada Rodziców – 785,00; dofinansowanie działalności edukacyjnej – 6900,00

Zuzanna Bromirska, Julia Janiak, 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, Adrian Strychalski, Krzysztof Szaradowski, Maria 
Ścierzyńska, Maciej Śpiewak, Patryk Wąsik, Krzysztof Zasada

Klasa 4a
Rada Rodziców – 450,00; dofinansowanie działalności edukacyjnej – 6290,00

Maria Fryżewska, Klaudia Fydryszewska, Aleks Janiak, Tomasz Klarecki, Igór Król, Miłosz 
Laskowski, Martyna Lewandowska, Zofia Linowiecka, Tymoteusz Morawski, Alicja 
Ochocińska, Olivia Prouve, Wojciech Sadowski, Łukasz Sielicki, Oliwia Skrzypińska, Anna 
Szychowska, Oskar Tadajewski, Katrina Thorsen, Gabriela Wilińska, Kaja Wiśniewska, 
Marcel Zalewski

Klasa 4b
Rada Rodziców – 675,00; dofinansowanie działalności edukacyjnej – 4050,00

Patrycja Bazyla, Julia Golda, Jakub Kępski, Maja Konieczna, Maria Kosiewicz, Bartosz 
Kottas, Dominik Kozłowski, Wiktoria Kwapisz, Bartosz Macieja, Aleksander Matuszewski, 
Maria Miazga, Witold Przewozikowski, Jakub Ujazdowski

Klasa 5
Rada Rodziców – 650,00; dofinansowanie działalności edukacyjnej – 4720,00

Aleksandra Babis, Zofia Chełminiak, Maja Gostyńska, Inga Gutral, Zuzanna Krzywiec, 
Zofia Kwiatkowska, Krzysztof Kwieciński, Antoni Lenczewski, Zuzanna Liberacka, 
Martyna Nencka, Hubert Olszewski, Barbara Parcheta, Michalina Pszeniczka, Maria 
Różycka, Gabriela Taźbierska, Tomasz Wojciechowski

Klasa 6
Rada Rodziców – 717,00; dofinansowanie działalności edukacyjnej – 5500,00

Aleksandra Arkuszewska, Tomasz Darowski, Wiktoria Dominiak, Julia Gęsicka, 
Alicja Gralak, Marta Kodymowska, Martyna Kwapińska, Martyna Małecka, Piotr 
Miłkowski, Wiktoria Mioduszewska, Maja Ostrowska, Nadia Pietrzak, Miłosz Rogiewicz, 
Julia Rojewska, Oliwier Rutecki, Weronika Szczepańska, Michalina Wszelak, Anna 
Wujec 

Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Długosza

Klasa Ia
Rada Rodziców – 1175,00; dofinansowanie działalności edukacyjnej – 5220,00

Izabela Bakalarska, Magda Balcerzak, Szymon Bieniek, Patryk Daroszewski, Marcin 
Gorajek, Szymon Jóźwiak, Kacper Karbowski, Kacper Kaznowski, Wiktoria Kijewska, 
Oliwia Kuźniewicz, Michał Leszczyński, Szymon Morawski, Oskar Niedzielski, Mateusz 



593

Wykazy, zestawienia, statystyki

Ochociński, Krzysztof Ostrowski, Michał Porębski, Patryk Przybysz, Tymoteusz Rózik, 
Piotr Sikorski, Alicja Skibowska, Wiktor Stachowski, Michał Śmigielski, Szymon 
Waśkiewicz, Kornel Weber, Rafał Wierszyło, Alicja Zaborowska

Klasa Ib
Rada Rodziców – 1125,00 ; dofinansowanie działalności edukacyjnej – 4640,00

Rafał Błaszak, Gabriela Borkiewicz, Maria Cieślewicz, Gabriela Gałęza-Kozłowska, 
Jakub Grączewski, Maria Grzędzicka, Gabriela Kaczorowska, Nikola Korpowska, Konrad 
Kozłowski, Wiktor Król, Aleksandra Kujawa, Sylwia Macieja, Maria Maćkowiak, Barbara 
Malanowska, Filip Mosakowski, Natalia Spiżyk, Feliks Suski, Alicja Szmajda, Stanisław 
Śmigielski, Zofia Zarzecka

Klasa Ic
Rada Rodziców – 925,00; dofinansowanie działalności edukacyjnej – 4000,00

Aleksandra Bielawska, Nikola Bogusławska, Natalia Brejczak, Kamil Ciszak, Grzegorz 
Gapiński, Dawid Genert, Jakub Grzębski, Karolina Karbowska, Marcel Kinasiewicz, 
Weronika Kowalska, Wiktoria Kujawa, Nikola Kwapińska, Bartosz Łuczak, Agnieszka 
Matuszewska, Anna Rogalska, Agata Rozwora, Damian Sinkiewicz, Martyna Sobczak, 
Amelia Żaglewska

Klasa Id
Rada Rodziców – 1175,00; dofinansowanie działalności edukacyjnej – 4900,00

Natalia Błażejewska, Miłosz Borczyński, Adam Bożenda, Agata Budny, Aleksandra 
Cieślakiewicz, Julia Czajka, Miłosz Gasik, Vanessa Gaworska, Aleksandra Greśkiewicz, 
Maja Hajczuk, Paweł Kalinowski, Kornelia Konopka, Aleksander Kowalski, Dominika 
Krysińska, Michał Madziar, Maja Mikucka, Adrianna Nowacka, Patrycja Nowakowska, 
Dominika Pokora, Remigiusz Tober, Dagmara Walerczak, Klaudia Wilińska, Adam 
Woźniak, Nikola Wysokińska, Weronika Zawadzka, Oskar Zieliński

Klasa Ie
Rada Rodziców – 950,00; dofinansowanie działalności edukacyjnej – 4200,00

Eliza Borowska, Szymon Dębowy, Anna Jarębska, Zuzanna Kaczmarek, Wiktoria 
Kubiak, Gabriela Kwiatkowska, Wiktoria Miłkowska, Mateusz Nawrocki, Maria 
Nalepka, Karol Nencka, Zuzanna Pączek, Julia Rawska, Adam Rymarkiewicz, Filip 
Sadowski, Martyna Suchomska, Wiktoria Szatkowska, Natalia Wichrowska, Igor 
Zielonka

Klasa IIa
Rada Rodziców – 1125,00; dofinansowanie działalności edukacyjnej – 5000,00

Mateusz Balcerak, Maciej Bartczak, Marta Bielawska, Michalina Dryjańska, Paweł 
Gołębiewski, 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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Klasa IIb
Rada Rodziców – 850,00; dofinansowanie działalności edukacyjnej – 3300,00

Stanisław Adamiak, Ireneusz Chaberski, Kacper Czaplicki, Alicja Grzębska, Wiktor 
Kaczmarek, Jędrzej Kalinowski, Kacper Kłobukowski, Miłosz Kołaczyński, Wiktor Kuchta, 
Agata Ligowska, Adam Majewski, Natalia Pielka, Michalina Piotrowska, Aleksandra 
Różańska, Bartosz Szczupakowski, Ines Świeczkowska

Klasa IIc
Rada Rodziców – 1125,00; dofinansowanie działalności edukacyjnej – 5000,00

Milena Banasiak, Weronika Ciechanowska, Gabriela Charzewska, Michał Feter, Weronika 
Frąckiewicz, Magdalena Hoffmann, Jakub Jastrzębski, Zuzanna Konieczna, Kinga 
Kowalska, Martyna Kumorczyk, Marta Lichman, Jakub Lisiecki, Mikołaj Majchrzak, 
Radosław Piekarski, Zofia Piotrowska, Justyna Rosol, Marek Różański, Anna Rychter, 
Maria Sadowska, Marcelina Szepielak, Karolina Ślubowska, Martyna Święcikowska, 
Artur Trojanowski, Wiktoria Żychowicz

Klasa IId
Rada Rodziców – 825,00; dofinansowanie działalności edukacyjnej – 3350,00

Kamil Bartczak, Mateusz Betke, Witold Doliński, Zuzanna Ignaczak, Miłosz Kliński, 
Oliwia Kornacka, Olga Korpalska, Ewa Korycka, Weronika Kosińska, Maja Krygier, 
Karolina Kwiatkowska, Szymon Marczewski, Julia Pruszczyńska, Wojciech Rosiak, 
Wiktor Rosiński, Dominika Rzadkowolska, Weronika Sobczak, Oliwia Warszawiak, 
Oliwia Więckowska, Aleksandra Witkowska, Gabriela Wyszyńska, Martyna Zaborowska 

Klasa IIe
Rada Rodziców – 825,00; dofinansowanie działalności edukacyjnej – 4400,00

Augustyn Bławat, Mariusz Czapczak, Sandra Dybowska, 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

Klasa IIIa
Rada Rodziców – 1067,00; dofinansowanie działalności edukacyjnej – 5250,00

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

Klasa IIIb
Rada Rodziców 900,00; dofinansowanie działalności edukacyjnej – 4840,00

Mateusz Drzewiecki, Aleksandra Gradowska, Laile Jasińska, Emilia Kamińska, Klaudia 
Kazimierska, Nikola Kędzierska, Zuzanna Kowalczyk, Filip Kucharski, Aleksandra Łącka, 
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Wykazy, zestawienia, statystyki

Mateusz Maciejewski, Jakub Majchrzak, Klaudiusz Muraski, Barbara Napiórkowska, 
Jakub Oleradzki, Martyna Pałuska, Aleksandra Piętowska, Mateusz Pokora, Agata 
Rojewska, Krzysztof Tatar, Klaudia Sosińska, Jakub Szmajda, Sebastian Zimniak

Klasa IIIc
Rada Rodziców – 975,00; dofinansowanie działalności edukacyjnej – 3960,00

Katarzyna Alabrudzińska, Agata Balcerowska, 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

Klasa IIId
Rada Rodziców – 875,00; dofinansowanie działalności edukacyjnej – 3660,00

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

Klasa IIIe
Rada Rodziców – 1200,00; dofinansowanie działalności edukacyjnej – 5000,00

Julia Bajerska, Jakub Białecki, Klaudia Bielecka, Klara Bienias, Natalia Deskiewicz, Julia 
Gutowska, Łukasz Jarębski, Filip Józwiak, Hubert Jóźkiewicz, Anna Karwaszewska, 
Mateusz Kliński, Adam Konieczny, Piotr Król, Sandra Krzemińska, Leon Kujawa, Dominik 
Michalak, Weronika Molik, Wiktor Podgórski, Weronika Raniszewska, Bartłomiej 
Rosołowski, Jakub Słomski, Krzysztof Szczepański, Natalia Turska, Sebastian Wajda

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Długosza

Klasa IA
Rada Rodziców – 1200,00; dofinansowanie działalności edukacyjnej – 5400,00

Julia Błaszczyk, Dominik Goleniewski, Wiktor Ignaczak, Paulina Jakubczyk, Katarzyna 
Jankowska, Katarzyna Jurewicz, Sandra Kasińska, Paulina Kaźmierczak, Kamil Klonowski, 
Julia Korejwo, Szymon Korpusiński, Michał Kuligowski, Bartłomiej Łukaszewski, 
Adrianna Małas, Błażej Nowakowski, Łukasz Posłuszny, Gabriel Rosiński, Klaudia 
Skrzypińska, Karolina Smolińska, Szymon Stadnicki, Marta Stawska, Natalia Targańska, 
Jakub Walczak, Jakub Waśkiewicz, Natalia Wiankowska, Bartosz Wojtasiak, Patrycja 
Zaroślińska, Filip Zarzecki

Klasa IB
Rada Rodziców – 725,00; dofinansowanie działalności edukacyjnej – 3000,00

Julia Fryżewska, Wioletta Glonek, Aleksandra Grzesikowska, Mateusz Halik, Eryk 
Korpalski, Dagmara Kurkowska, Kinga Lewandowska, Kacper Macieja, Nadia Ostrowska, 



596

Rocznik ZSK im. ks. Jana Długosza, nr 16

Marta Rypińska, Zuzanna Sobiecka, Adam Stolarski, Piotr Tomaszewski, Oliwia 
Wieszczyczyk, Agata Kędzierska, Ewelina Kowalska

Klasa IC
Rada Rodziców – 1500,00; dofinansowanie działalności edukacyjnej – 3950,00

Daria Adamczyk, Julia Blaśkiewicz, Rafał Brzeziński, Patrycja Czarnecka, Rozalia 
Ćwiklińska, Martyna Flaszyńska, Michał Guza, Klaudia Jankowska, Aleksandra Kamińska, 
Oliwia Kokoszczyńska, Kamila Kopaczyk, Patrycja Krakowska, Kornelia Kuklak, Matylda 
Kumirska, Oliwia Leśnik, Emilia Łukaszczyk, Andrzej Mazierski, Patrycja Michalak, 
Eryk Naraziński, Justyna Nowak, Justyna Nowakowska, Beata Siwińska, Aleksandra 
Sobczak, Magdalena Suska, Julia Szczęsny, Martyna Szymańska, Weronika Terpińska, 
Oliwia Tunicka, Natalia Wilga

Klasa IIA
Rada Rodziców – 725,00; dofinansowanie działalności edukacyjnej – 3869,00

Agnieszka Augustyniak, Magdalena Baryza, Izabela Biernacka, Szymon Biesiada, Maciej 
Chlebny, Katarzyna Chruściel, Adam Czerwiński, Damian Goleniewski, Joanna Górecka, 
Bartosz Jabłoński, Martyna Kamińska, Konrad Kowalski, Adam Marczewski, Grzegorz 
Murawski, Kinga Olszewska, Karolina Ostrowska, Julia Perlikowska, Kamil Radzikowski, 
Natalia Ręklewska, Dagmara Szudzik, Adrian Uchański, Tymoteusz Uzarczyk, Konrad 
Weber, Nikodem Wilczyński 

Klasa IIB
Rada Rodziców – 675,00; dofinansowanie działalności edukacyjnej – 3810,00

Jakub Bartczak, Ewa Budzińska, Lena Chmielewska, Wiktoria Cieszkowska, Dorian 
Durys, Marika Graczyk, Michał Van Hoang, Paweł Jaranowski, Krzysztof Kamiński, 
Sylwia Kubacka, Paweł Olakowski, Wiktoria Pietrzak, Gabriela Sławkowska, Paweł 
Szymczak, Jowita Trojanowska, Oliwia Wawrzeła, Marta Witwicka, Weronika Wojno, 
Mateusz Żychlewicz

Klasa IIC
Rada Rodziców – 1250,00; dofinansowanie działalności edukacyjnej – 5240,00

Natalia Daroszewska, Patrycja Daroszewska, Sylwia Dryjańska, Natalia Grabkowska, Joanna 
Jabłońska, Oliwia Koralewska, Daria Kowalewska, Adam Krygier, Emilia Kwiatkowska, 
Karolina Ławska, Joanna Makowska, Mirosława Malkus, Wiktoria Marchlewska, Angelika 
Musialska, Zuzanna Napiórkowska, Mikołaj Nowakowski, Bogna Nowowiejska, Michał 
Patyński, Alicja Perlińska, Jakub Pieczek, Anna Rożnowska, Agata Rutkowska, Marta 
Ścierzyńska, Wiktoria Tober, Monika Tymburska, Paweł Włodarski, Marcelina Żabicka 

Klasa IIIA
Rada Rodziców – 516,00; dofinansowanie działalności edukacyjnej – 5100,00

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, 
Piotr Muras, Michał Piątkowski, Adriana Raczkowska, Szymon Radzin, Michał Rzepka, 
Paulina Słowińska, Maria Szatkowska, Mateusz Wende, Patryk Wiliński, Mateusz 
Wojciechowski, Piotr Wujec



Wykazy, zestawienia, statystyki

Klasa IIIB
Rada Rodziców – 1650,00; dofinansowanie działalności edukacyjnej – 5700,00

Oliwia Adamusik, Klaudia Błaszczyk, Zuzanna Bonkowska, Justyna Budziejko, Julia 
Cichocka, Danuta Graczyk, Norbert Graczykowski, Monika Jaroniewska, Jakub 
Kopczyński, Agata Kopyść, Andrzej Kowalski, Jakub Michalski, Dorota Neclaw, Julia 
Ogrodzińska, Klaudia Ozdoba, Maria Piątkowska, Kacper Przysiecki, Dominik Pupkowski, 
Agnieszka Skowrońska, Patrycja Słowińska, Lidia Starzyk, Anna Stendera, Witold 
Szafrański, Wiktoria Szczęsna, Zuzanna Urbańska, Klaudia Wąsikiewicz, Kacper 
Włocławski, Patrycja Wojtczak, Paweł Wujcicki

Klasa IIIC
Rada Rodziców – 900,00; dofinansowanie działalności edukacyjnej – 3750,00ł

Natalia Daroszewska, Amira Imanzade, Klaudia Jesionowska, Kinga Gołębiewska, Jerzy 
Kacprowicz, Jakub Kolanowski, Angelika Kołodziejska, Weronika Koralewska, Łukasz 
Korpusiński, Aneta Leśnik, Klaudia Łojewska, Alicja Majchrowicz, Alicja Niemczyk, Marta 
Przybylska, Agata Ręklewska, Daria Skotnicka, Estera Soroka, Gabriela Spychalska, 
Janusz Stanisławski, Marcjanna Stawecka, Kornelia Szatow, Marcin Tomczewski, Justyna 
Tymburska, Wiktor Zabielski
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