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na Osiemnastkę Liceum
Z Łomianek
do Wadowic i Rzymu

Oktawia Nowacka
Brązowa medalistka IO w Rio
Absolwent Osiemnastolecia Liceum w Łomiankach
(w Księdze Absolwentów nr 443)

SZLAKAMI PAPIESKIMI
W 100 LECIE URODZIN KAROLA WOJTYŁY

20 maja 2020 roku będziemy świętować
100 lecie urodzin Patrona naszej szkoły. Dla
Jego uczczenia przejdziemy, przepłyniemy
i przejedziemy szlakami, które wielokrotnie
przemierzał z młodymi jako ksiądz, biskup,
kardynał i Papież, poznając walory geograficzne
i historię tych miejsc. Po drodze chcemy uczyć
się wzajemnego szacunku i współpracy, a także podjąć refleksję nad bliskimi Mu wartościami zapisanymi w Misji szkoły jakimi są: osoba
i czyn, miłość i odpowiedzialność.
W trzecim tygodniu czerwca wyruszamy
z Wigier Czarną Hańczą do Studzienicznej,
a jesienią tego roku bieszczadzkim szlakiem
z Wołosatego do Komańczy. Relacje z drogi
będziemy prowadzić na blogu internetowym,
a w roku 100 lecia opublikujemy wydawnictwo
zawierające pokłosie projektu. Kolejne odcinki
to: Beskid Niski, Sądecki, Gorce, Tatry, Beskid
Żywiecki, Wadowice i Rzym.

Zwracamy się z prośbą o wsparcie i pomoc
w realizacji tego przedsięwzięcia do samorządów, podmiotów publicznych i prywatnych,
firm i stowarzyszeń, mediów lokalnych, a także
wszystkich Państwa, którym bliska jest Osoba
Jana Pawła II, a także młodzi i nasze liceum.
Zapraszamy młodzież z okolicznych szkół do
wspólnej drogi.
Szczegóły na stronie www.plokarol.edu.pl
w zakładce „Lolek_100.”

OFERTA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Jesteśmy dla CIEBIE blisko

 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

18 WYD
 19 marca 1999 r. odpowiadając na prośbę
władz Łomianek Powiat Warszawski Zachodni powołał do życia liceum.

Utworzenie szkoły 1999

 1 września1999 r. uczniowie dwóch klas rozpoczęli rok szkolny w pomieszczeniach dolnego kościoła Św. Małgorzaty.
 W maju 2001 r. po raz pierwszy opuszczamy
kraj, udając się na Białoruś 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).

Nadanie imienia 2006

 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 Glempa, Mazowieckiego Kuratota Oświaty P. Grzegorza Tyszki oraz Pani
Wandy Półtawskiej szkole nadano imię Karola Wojtyły.
 W kwietniu 2009 r. odbyła się pielgrzymka
maturzystów do Krakowa 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 Nowacka (tegoroczna medalistka IO w Rio) i Karol Dziudziek podczas
Mistrzostw Europy Juniorów w Turcji wywalczyli złote medale.
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DARZEŃ
 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
wolontariuszy w imprezach integracyjnych.

Oktawia Nowacka,
Absolwent Osiemnastolecia
podczas Dnia otwartego 2017

 21 marca 2011 r. odbyła się sztafeta pływacka z udziałem niepełnosprawnych uczniów
z Warszawy oraz pokaz rugby.
 Od 14 marca 2013 r. aktywnie uczestniczymy w projektach Fundacji Akademia Integracji (prowadzonej przez paraolimpijczyków z Pekinu i Aten).
 W duchu Patrona promujemy aktywny styl
życia i spędzania wolnego czasu: Błękitne
szkoły pod żaglami (od 2012), Białe na nartach (od 2013), górskie wędrówki (od 2014),
spływy kajakowe (od 2014).

Romantic Poetry Festival 2017

 Kontynuacją zapoczątkowanych w roku 2014
Dni Języków Europejskich (2014) stał się
Romantic Poetry Festival „And Poetry is
Born” (7.04.2017 r.)
 Od 2014 ukazuje się szkolna gazetka Lolek.
Nasi dziennikarze brali udział w szkoleniach
prowadzonych przez Fundację Wspierania
Poszukiwań Twórczych, spotkaniu z red. Jarosławem Kuźniarem i gościli w redakcji Tygodnika Polityka.

www.plokarol.edu.pl

tel.: 22 751 60 84

WSTAŃMY Z KANAPY!
Lolek: Panie Dyrektorze, gdy się ma 18 lat…?
Łukasz Zięba, dyrektor Liceum im. K. Wojtyły: … chce się żyć! Jest się tylko pełnoletnim,
ale już dostatecznie silnym, by obrać cel, włożyć wyczynowe buty i ruszać w drogę.
L: Historia liceum w Łomiankach w pigułce?
ŁZ: Metaforycznie: życie w miłości poczęte,
z entuzjazmem odchowane, szczęśliwym dzieciństwem, choć na walizkach, obdarzone,
a później – jak to czasem w życiu – nie bez
wpływu relacji pomiędzy rodzicami.
L: Jaka jest największa zaleta tej szkoły, a jaka
wada?
ŁZ: Paradoksalnie to ta sama cecha – kameralność. Z jednej strony stanowi ograniczenie
organizacyjne nie do pokonania, z tej lepszej
– daje możliwość zauważenia potrzeb każdego
ucznia.
L: Węzeł gordyjski został przecięty…
ŁZ: …chyba, że środowisko lokalne zaufa, pomoże, zagłosuje za szkołą kandydatami, wspomoże inicjatywy liceum.
L: A skąd te buty i zapowiedź drogi?
ŁZ: To pomysł dla szkoły i szeroko rozumianej społeczności lokalnej. Za trzy lata będziemy świętować 100 lecie urodzin nasze-
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go Patrona Karola Wojtyły. Niech ten żywy,
służący wszystkim pomnik – szkoła średnia
w Łomiankach: okrzepnie, zmężnieje i dojrzeje. Słuchając ubiegłorocznej podpowiedzi Papieża Franciszka do młodych wypowiedzianej w Krakowie: wstańmy z kanapy
i w wyczynowych butach przejdźmy szlakami
papieskimi przez Czarną Hańczę, Bieszczady
i dalej Beskid Sądecki, Pieniny, Gorce i Tatry
do Wadowic, a może i Rzymu. Poznajmy się
w drodze, uczmy słuchać się i być ze sobą,
uczmy się odpowiedzialności za siebie, otwartości i współpracy.
L: Społeczność lokalna czyli kto?
ŁZ: Mieszkańcy, szkoły, samorządy, podmioty
trzeciego sektora, firmy. Wszyscy dostrzegający, że mądre liceum w mieście to dobrze zainwestowany kapitał. Zapraszamy.
L: Dobre liceum czyli jakie?
ŁZ: Uczące żyć z ludźmi i światem, ale i takie, w którym bez względu na punkt wyjścia
dokonuje się postęp ucznia, jego rozwój, przygotowanie do odpowiedzialnego podjęcia ról
w życiu osobistym, zawodowym i społecznym.
L: Czego szczerze, w „Osiemnastkę”, sobie
życzmy.
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