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W Y D A N I E  U R O D Z I N O W E

18 maja, godz. 18.30, 
aula ICDS

ŚWIęTO SZKOłY 
wykład otwarty pt. 
,,Jak wychować 

mądrego człowieka  
i dobrego ucznia?”Dlaczego 

„UroDziny U Karola”? 
Co roku 18 maja, w dzień urodzin Karo-

la Wojtyły, obchodzimy święto naszej szkoły. 
Wybór tej daty nie jest przypadkowy. Odwo-
łujemy się do początku życia Jana Pawła II, 
ponieważ gdyby 18 maja 1920 roku w gali-
cyjskich Wadowicach nie przyszedł na świat 
chłopiec, któremu rodzice nadali imię Karol 
– nie byłoby Jego: roli Hajmona w licealnym 
spektaklu Antygony, przyjaźni z Klugerem, 
Teatru Rapsodycznego, polonistyki i teologii 
na UJ, kapłaństwa i wykładów na KUL, biesz-
czadzkich wędrówek i zjazdów z Kasprowego, 
brewiarza odmawianego w kajaku na Czarnej 
Hańczy i wsparcia dla powstania Arki Pana  
w Nowej Hucie, lat posługi biskupiej w prasta-
rej katedrze na Wawelu. Nie moglibyśmy prze-
czytać Pieśni o Bogu ukrytym i Brata naszego 
Boga. Papieża i Świętego też by nie było, gdyż 
od człowieczeństwa wszystko się zaczyna. Imię 
to człowiek i Jego droga życia, miejsca i czas, 
wydarzenia, słowa i ludzie… 

W Misji naszej szkoły umieściliśmy war-
tości najbliższe Patronowi: OSOBA, CZYN  
i ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Wbrew logice ry-
walizacji mają przypominać nam każdego dnia 
o szacunku i podmiotowości każdego człowieka, 
kształtować kulturę dialogu i współpracy, two-
rzyć przestrzeń zaangażowania i współdziałania 
na rzecz wspólnego dobra. 

W Krakowie: przed oknem papieskim



Co roku jesteśmy w miejscach 
bliskich Papieżowi z Krakowa, by ge-
nius loci pomagał odkrywać i nam:  
w sobie, innych i otaczającym świecie 
to co piękne i dobre. Świętowanie Uro-
dzin Świętego Papieża to wyraz należ-
nej Mu pamięci, ale także sposób, by 
Jego duchowy testament trwał i wpły-
wał na nasze codzienne wybory. 

W ubiegłym roku udostępniliśmy 
dla środowiska lokalnego wystawę , któ-
ra towarzyszyła uroczystości kanonizacji 
w Rzymie, a później była prezentowana 
na KUL, Zakopanem, Krakowie, War-
szawie i u nas, w Łomiankach. W tym 
roku zapraszamy na wykład o kluczowej 
roli czytania w wychowaniu, edukacji  
i kształtowaniu charakteru.
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W krypcie św. Leonarda (tam 2 XI 1956 roku  
Karol Wojtyła odprawił swoją pierwszą mszę)

Franciszkańska 3

ul. Gołębia – miejsce studiów 
polonistycznych Karola Wojtyły



Po Pierwsze aUtentyzm… 
rozmowa z ks. Krystianem sacharczukiem
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Lolek: Ks. Krystianie, łączy 
Księdza z Janem Pawłem II 
nie tylko stan kapłański i więź 
wiary? 
Ks. Krystian: Rzeczywiście, 
łączy mnie z osobą Papieża 
jeszcze coś, co było zarówno 
Jego, jak i moją pasją zanim 
Bóg wybrał dla nas drogę 
kapłańską – teatr. Przez 5 lat 
pracowałem w stołecznym 
Teatrze Studio Buffo. Wy-
stępowałem na scenie, słowo 
mówione i śpiewane było na-
rzędziem mojej pracy. Dziś 
to Słowo Boże jest tym, co 
stanowi spory kawałek mojej 
codziennej posługi. 
– Bez wątpienia akcja litur-
giczna jest bliska tej teatralnej.  
W jaki sposób doświadczenie 
sztuki wspiera dzisiejszą pracę? 
– To, co dzieje się na litur-
gii od strony gestów, postaw  
i znaków to tzw. mistagogia. 
Słowo, którym pracowałem 
wcześniej, od strony formal-
nej może nie różni się od tego, 
które też wypowiadam teraz, 
podczas kazań, homilii, na 
katechezie. Jednak od strony 
„treściowej”, w swej istocie 
Słowo Boże to zupełnie coś in-
nego. To już nie jest teatr, gra, 
sztuka sceniczna. To bezpo-
średnie działanie Boga. 
– Czy po roku pracy z naszą 
grupą bardziej doświadcza 

Ksiądz siebie jako narzędzia 
czy konieczności poszukiwania 
nowych kanałów docierania do 
młodych z przesłaniem? Słowo, 
obraz…
– Czymś, co decyduje o sukce-
sie katechezy jest autentyczny 
przekaz wiary, podkreślam 
autentyczny. Jeżeli wyczuwa-
cie w mówieniu o Bogu jakiś 
fałsz, nieprawdę, wątpliwość, 
to szybko orientujecie się, że 
coś tu nie gra. Kluczowe jest 
świadectwo własnej relacji 
z Bogiem. Narzędzia: słowo, 
obraz, dźwięk są wtórne.
– Czy nasz Patron i w życiu 
Księdza zainterweniował?
– Jana Pawła II widziałem 
w swoim życiu na żywo tylko 
raz. Podczas Jego pielgrzym-
ki w Kaliszu. Odległość była 
tak wielka, że dla mnie – kil-
kuletniego chłopaka – był On 
małym, białym punktem.  
W sensie dosłownym, dziś 

widzę, że Jego dzieło, oso-
ba, to, czego nauczał bardzo 
kształtowało moje powołanie 
już w seminarium. Bez słów  
o „otwarciu drzwi Chrystuso-
wi” być może nie wstąpiłbym 
na drogę kapłaństwa.
– Które słowa Papieża powinny 
być szczególnie ważne dla na-
szego pokolenia?
– Słowa ważne, które mówił 
przez wszystkie lata pontyfi-
katu stanowią morze, ocean 
nauczania moralnego dla 
nas. Być może równie ważne 
byłyby też te słowa niewypo-
wiedziane – ostatnie dni Jego 
życia, kiedy już nic nie był  
w stanie do nas powiedzieć. 
Ile znaczyło to doświadczenie 
dla każdego z nas? Jaką war-
tość miało Jego życie, ale też 
Jego umieranie?
– Dziękujemy za rozmowę  
i kolejną okazję do refleksji nad 
Osobą Karola Wojtyły. 
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18.05, środa, godz. 18.30, Łomianki, Aula  ICDS

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
roDziców, naUczycieli, aBsolwentów,

wychowawców, BiBlioteKarzy, 
animatorów KUltUry i mieszKańców

na wykład otwarty Pani Ireny Koźmińskiej  
Prezes Fundacji

JAK WYChOWAć mąDREGO CZłOWIEKA 
I DObREGO UCZNIA?

Ś W I Ę T O  S Z K O Ł Y

W roku szkolnym 2016/2017:
1.  Od klasy I proponujemy rozszerzenie 

języka angielskiego (w 3 grupach  
w zależności od poziomu zaawansowania).

2.  Naukę drugiego języka: francuski, 
niemiecki, rosyjski.*

3.  Od klasy II rozszerzenia przedmiotów: 
matematyka, geografia, informatyka, 
wiedza o społeczeństwie.*

4.  Naukę praktycznych zastosowań 
informatyki (programowanie, obsługę 
baz danych, multimedia, grafika 
komputerowa), także w ramach praktyk  
w firmach zewnętrznych.

* w zależności od ilości chętnych

Czy wiesz że...
liceum w Łomiankach 
jest jedną z 1284 szkół 
w kraju i 25 zagranicą 
zrzeszonych  
w rodzinie szkół  
im. Jana Pawła ii. 

co ciekawe jesteśmy 
wśród nich jedną  
z 44 noszących imię 
Karola wojtyły:  
30 podstawowych 
 i gimnazjów oraz  
14 średnich. 

informacje zaczerpnęliśmy  
z ii tomu albumu Rodziny 
szkół Jana Pawła II (2015),


