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o swojej szkole
UCZNIOWIE LICEUM

GIMNAZJALISTO, LICEALISTO!
Jeśli lubisz recytować i dzielić się kulturą żywego słowa, 

chcesz sprawdzić swoją znajomość języka obcego, 
przygotuj trzy minutową deklamację  
tekstu poetyckiego w języku obcym,  

zgłoś swoje uczestnictwo na stronie www.plokarol.edu.pl

Zdobądź główną nagrodę (czytnik Kindle)

CZY WIESZ ŻE...
Oktawia Nowacka, brązowa medalistka IO w Rio 
w pięcioboju nowoczesnym jest 287 spośród 547 
Absolwentów Liceum im. Karola Wojtyły!

Nasza Medalistka ze swoją Wychowawczynią P. Jolantą Choduń 
oraz byłym dyrektorem szkoły P. dr Andrzejem Mazanem

Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach  www.plokarol.edu.pl  tel.: 22 751 60 84

O WARUNKACH LOKALOWYCH: 
„żółte, duże okna”, „widne, przestronne sale”, „prak-
tyczne ławki i wygodne krzesła”, „super duża hala, 
basen, sauna”, „czyste toalety”, „sklepik z tostami” 

O ATMOSFERZE 
I WZAJEMNYCH RELACJACH: 
„bezpiecznie”, „wspaniali przyjaciele”, „sporo ogar-
niętych osób”, „kameralność i brak tłoku na koryta-
rzach”, „przyjazna atmosfera”, „czuję się w niej jak 
w domu”, „można się z każdym porozumieć”

O NAUCZYCIELACH I DYDAKTYCE: 
„przyjazne grono pedagogiczne”, „są źródłem inspi-
racji”, „przygotowują do matury i życia w dorosło-
ści”, „dobre rozszerzenia i nauczyciele, którzy je pro-
wadzą”, „bardzo kompetentni i potrafiący zaciekawić 
chcących się uczyć”, „dobra biblioteka”, „pomocni.”

O ŻYCIU SZKOLNYM: 
„dobra organizacja”, „dwudziestominutowa prze-
rwa”, „pożytecznie spędzony czas”, „nauka systema-
tyczności”, „wzajemny szacunek uczniów i obiek-
tywizm nauczycieli”, „super wyjazdy na narty”, 
„dzień edukacji przy ognisku”, „lody na 1.06.”

I JESZCZE...: 
„blisko domu, dogodny dojazd – mogę spać do 7.30”

Szczegóły na www.plokarol.edu.pl

Serdecznie zapraszamy
Absolwentów i Przyjaciół szkoły

na urodzinowy tort i koncert 
18 maja 2017 r., czwartek, godz. 13.00

AULA ICDS



Z LICEUM DO AKADEMII
Lolek: Skąd się wziął pomysł na przedmiot „przygotowanie do 
studiów nad kulturą fizyczną” w liceum w Łomiankach?
Marcin Czechowski: Pomysł jest autorstwa dyrektora, ja mogę 
powiedzieć, dlaczego uważam ten pomysł za bardzo dobry. 
L: Dlaczego uważa Pan ten pomysł za trafiony?
MC: Wskażę trzy powody – chociaż jest ich więcej. 1) Szeroko 
rozumiany sport należy do zainteresowań młodzieży, również  
z Łomianek i okolicy. 2) Dziedzina ta oferuje treści i metody, 
które przyczyniają się do pełnego rozwoju człowieka, zarówno 
fizycznego, moralnego i intelektualnego – to z kolei dobrze wpi-
suje się w program dydaktyczno-wychowawczy naszego liceum.  
3) Bliskie położenie AWF im. J. Piłsudskiego – największej  
w Polsce uczelni kształcącej specjalistów w kulturze fizycznej 
(rehabilitantów, specjalistów turystyki i rekreacji, nauczycieli wf, 
trenerów) – stwarza duże możliwości podjęcia kształcenia zawo-
dowego przez naszych absolwentów. 

L: O co chodzi w tym programie?
MC: Wiodącym elementem jest przedmiot przygotowanie do studiów 
nad kultura fizyczną w wymiarze 120 godzin rozłożonych na dwa lata, 
który realizuję w oparciu o autorski program. Bardzo ważnym elementem 
projektu jest współpraca z nauczycielem wf i wychowawcą klasy. Najbar-
dziej jednak liczymy na inicjatywę i aktywność naszych uczniów – do niej 
szczególnie mocno zachęcamy dając wskazówki i wszelką pomoc. Cela-
mi są: rozbudzenie i rozwój zainteresowań uczniów w dziedzinie kultury  
fizycznej, przygotowanie do egzaminów wstępnych w oraz przygotowanie 
do studiów na wybranym kierunku. 
L: Kto może wziąć udział w programie? 
MC: Uczniowie drugich klas mają do wyboru dwie oferty edukacyjne: 
praktyczne zastosowanie informatyki i przygotowanie do studiów nad 
kulturą fizyczną. Podstawowym wymaganiami, jakie stawiamy tym, któ-
rzy chcą uczęszczać na nasz przedmiot są: zainteresowanie kulturą fizycz-
ną i dobry stan zdrowia, najlepiej jeżeli jest to powiązane z uprawianiem 
sportu oraz wysokim poziomem sprawności fizycznej – nie jest to jednak 
konieczne na starcie. Zależy nam przede wszystkim na zainteresowaniach 

i motywacji do pracy nad sobą – to niezbędne w zdobyciu 
kompetencji umożliwiających pomyślną rekrutację, a także 
podczas studiów i w przyszłym zawodzie. Nie nastawiamy się 
wyłącznie na przygotowanie do egzaminów wstępnych – waż-
ne jest to, jak nasz absolwent będzie radził sobie z wymaga-
niami akademickimi – dlatego musimy w sposób zrównowa-
żony inwestować w rozwój fizyczny i intelektualny. 
L: Jakie są egzaminy na studia w AWF?
MC: Zasady rekrutacji w poszczególnych uczelniach są róż-
ne. W AWF Warszawa mamy egzaminy sprawnościowe  
w wybranych konkurencjach sportowych (są one inne na po-
szczególnych wydziałach i kierunkach, ale wszędzie obowiąz-
kowe jest pływanie) oraz punkty za wynik z egzaminu matu-
ralnego. Najbardziej obleganym kierunkiem jest fizjoterapia  
(ok. 6 osób na miejsce), kierunek sport i wychowanie fizyczne 
(ok. 2 kandydatów na miejsce), a w ostatnich latach najłatwiej 

można było dostać się na kierunek turystyka i rekreacja.
L: Czy uważa Pan, że ten program jest atrakcyjny dla uczniów? Jak zare-
komendować go absolwentom gimnazjów?
MC: Nasze podejście jest nowatorskie – oferujemy kompleksowe przygo-
towanie do egzaminów wstępnych oraz orientujemy w zakresie studiów 
na poszczególnych kierunkach. Nasz absolwent jest świadomy tego, co 
go czeka w danej uczelni i na czym będzie polegała jego praca w wybra-
nym zawodzie. Uczestnicy programu mają dodatkową okazję do rozwoju 
umiejętności ruchowych oraz wiedzy o kulturze fizycznej. Liczymy także 
na to, że uczniowie staną się w jeszcze większym stopniu pasjonatami sze-
roko rozumianego sportu – docenią korzyści dla siebie i społeczeństwa 
wynikające z jego uprawiania. Trzeba koniecznie wspomnieć, że liceum 
korzysta z infrastruktury ICDS. Mamy do dyspozycji krytą pływalnię, 
halę, nowoczesną siłownię i kompleks boisk do gier zespołowych z bież-
nią lekkoatletyczną. Są to bardzo dobre warunki.
__________________________________
Dr Marcin Czechowski jest pracownikiem Zakładu Pedagogiki i Psycho-
logii Katedry Nauk Humanistycznych i Społecznych AWF Warszawa. 

OFERTA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
  Język angielski (grupy wg poziomu zaawansowania).
 Nauka drugiego języka: niemiecki, rosyjski.*
 Rozszerzenia z przedmiotów: j. angielski, biologia, matematyka, geografia, informatyka. *
  Przedmiot: praktyczne zastosowania informatyki (programowanie, obsługa baz danych,  

multimedia, grafika komputerowa).
 Autorski program: przygotowanie do studiów nad kulturą fizyczną.

* w zależności od ilości chętnych

Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach  www.plokarol.edu.pl  tel.: 22 751 60 84

DZIEŃ OTWARTY
28 marca 2017, godz. 18.00


