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na Osiemnastkę Liceum im. K. Wojtyły
  19 marca 1999 r. odpowiadając na prośbę władz Łomianek Powiat 

Warszawski Zachodni powołał do życia liceum.
    1 września1999 r. uczniowie dwóch klas rozpoczęli rok szkolny w po-

mieszczeniach dolnego kościoła Św. Małgorzaty.
  W maju 2001 r. po raz pierwszy opuszczamy kraj, udając się na Biało-

ruś i Litwę „Szlakiem Mickiewicza”.
  We wrześniu 2001 r. Dominik Kądzielski uzyskuje I Stypendium 

Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce. Obecną (12 z kolei) jest 
Agnieszka Zielińska (uczennica klasy 3).

  W listopadzie 2002 r. odbyły się Zaduszki poetyckie po zakończeniu 
warsztatów teatralnych z Krzysztofem Kolbergerem.

  W maju 2003 r. odbyła się pierwsza matura.
  We wrześniu 2003 r. liceum zostało przeniesione do Integracyjnego 

Centrum Dydaktyczno-Sportowego.
  20 czerwca 2006 r. z udziałem Prymasa Polski kard. Józefa Glem-

pa, Mazowieckiego Kuratota Oświaty P. Grzegorza Tyszki oraz Pani  
Wandy Półtawskiej szkole nadano imię Karola Wojtyły. 

  W kwietniu 2009 r. odbyła się pielgrzymka maturzystów do Krako-
wa śladami Patrona. Tradycją stały się coroczne wyjazdy uczniów do 
miejsc związanych z życiem i działalnością Karola Wojtyły.

  We wrześniu 2009 r. pięcioboiści z naszej szkoły: Oktawia Nowac-
ka (tegoroczna medalistka IO w Rio) i Karol Dziudziek podczas  
Mistrzostw Europy Juniorów w Turcji wywalczyli złote medale. 

   30 października 2009 r. obchodziliśmy Jubileusz X lecia szkoły oraz 
pierwszy Zjazd Absolwentów.

   25 października 2010 r. spotkaniem z Sybirakami zapoczątkowaliśmy 
Żywe lekcji historii, które stały się tradycją szkoły. Belweder, Sulejówek, 
Sejm, Cytadela to miejsca, gdzie poprzez lekcje muzealne obchodzimy 
święta państwowe. 

  Jasełka w Sadowej (2010) to element stałej współpracy z DPS, która 
obejmuje doroczne kiermasze świąteczne oraz udział naszych wolon-
tariuszy w imprezach integracyjnych.

  21 marca 2011 r. odbyła się sztafeta pływacka z udziałem niepełno-
sprawnych uczniów z Warszawy oraz pokaz rugby.

  Od 14 marca 2013 r. aktywnie uczestniczymy w projektach Fundacji Aka-
demia Integracji (prowadzonej przez paraolimpijczyków z Pekinu i Aten).

  W duchu Patrona promujemy aktywny styl życia i spędzania wolne-
go czasu: Błękitne szkoły pod żaglami (od 2012), Białe na nartach (od 
2013), górskie wędrówki (od 2014), spływy kajakowe (od 2014).

   Kontynuacją zapoczątkowanych w roku 2014 Dni Języków Europej-
skich (2014) będzie odbywający się cyklicznie Romantic Poetry Festi-
val „And Poetry is Born.” 

   Od uroczystych obchodów 95 rocznicy urodzin Karola Wojtyły w 2015 r. 
dzień 18 maja jest Świętem Szkoły.

18 WYDARZEŃ 

„Pokój ludziom dobrej woli”
Przyjaciołom i Sympatykom szkoły

na Święta i Nowy 2017 Rok

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
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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
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DZIEŃ OTWARTY
28 marca 2017, godz. 18.00


