
Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach

Tylko, co to oznacza? Najprostsza odpowiedź to oczywiście: 

ZDOBYWANIE WIEDZY I KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI 

O UCZENIU SIĘ…

OFERTA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
  Język angielski (grupy wg poziomu zaawansowania)
 Nauka drugiego języka: niemiecki, rosyjski *
 Rozszerzenia z przedmiotów od I klasy: j. angielski lub język polski *
 Rozszerzenia z przedmiotów od II klasy: biologia lub historia *
  Przedmiot: praktyczne zastosowania informatyki (programowanie, obsługa baz danych,  

multimedia, grafika komputerowa) *
 Autorski program: przygotowanie do studiów nad kulturą fizyczną  * * w zależności od ilości chętnych

Jesteśmy dla CIEBIE blisko
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… zwłaszcza w maju i czerwcu

odkrywać tajemnicę

Zebraliśmy nasze skojarzenia na ten temat:

tworzenie ciągów 
przyczynowo-skutkowych

być odpowiedzialnym 
za efekty, sukcesy i porażki

odnajdywać 
i przetwarzać informację

nie być leniwym

poznać, czyli zrozumieć

odkrywać, zaakceptować 
i rozwijać swoje możliwości

działać, być aktywnym

oswoić nieznane

powtarzać

doświadczyć nowego

współdziałać z innymi, 
współpracować, wymieniać się

kojarzyć

zmotywować się, 
czyli odpowiedzieć na pytanie: 

co ja z tego będę mieć?

zainteresować się, 
zaciekawić, zaangażować zakuwać

Kochani i nie zapominajcie: naukowcy ustalili, że najefektywniej 
uczeń pracuje w domu półtorej godziny dziennie!



Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach

W  słoneczny czwartek 18 maja 2017 r. 
w  wypełnionej po brzegi auli ICDS ucznio-
wie, rodzice, nauczyciele i  samorządowcy 
wspólnie świętowali „Osiemnastkę” Publicz-
nego LO w Łomiankach. 

Wśród Gości byli obecni: Starosta Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego P. Jan Żychliński, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach 

P. T. Krystecki, radni: P. J. Stępniak – członek 
Zarządu PWZ P. H. Zadrożny – przewodni-
czący Komisji Oświaty, Kultury i Polityki Spo-
łecznej, a  także: P. T. Kordek, P. A. Skurska,  
P. Ł. Sokołowski, Naczelnik Wydziału Oświa-
ty, Kultury, Sportu, Turystki i  Rekreacji PWZ  
P. A. Pakoca, proboszcz parafii św. Małgorzaty 
ks. J. Siekierski, dyrektorzy i  młodzież z  oko-
licznych szkół.

Szczególnie ciepło byli witani: P. M. Iwań-
czuk – Cłapińska, pierwsza dyrektor liceum 
oraz Jej następca, P. dr A. Mazan, którzy wspo-
minali trudne początki, a wzruszenia temu to-
warzyszące świadczyły o sercu i oddaniu obec-
nym do dzisiaj. 

W  przemówieniu Pana Starosty historia 
i współczesność szkoły otwierały perspektywę 
przyszłości, w której źródłem wartości placów-



ki staje się pomyślność i sukces każdego absol-
wenta. Dopełnieniem tych słów stało się przy-
znanie Tytułu Absolwenta Osiemnastolecia P. 
Oktawii Nowackiej, medalistce IO w Rio.

W  słowach dyrektora – P. Łukasza Zięby – 
dominowała wdzięczność dla wszystkich osób 
związanych z  historią placówki oraz program 
na przyszłość zamknięty w  realizację Misji 
szkoły, którą opisują wartości zaczerpnięte 
z nauczania Karola Wojtyły: osoba i czyn, mi-
łość i  odpowiedzialność. Do 100 urodzin Pa-
trona (18.05.2020) szkoła będzie realizowała 
projekt „Wstajemy z kanapy” – szlakami papie-
skimi, poznając nauczanie Papieża i  miejsca, 
które odwiedzał, społeczność szkoły zamierza 
dotrzeć do Wadowic i Rzymu.

Przyszedł czas na zabawę… Quiz na temat 
wiedzy o  Patronie i  historii szkoły wygrali… 
absolwenci! Następnie uczestnicy Osiemnast-
ki ułożyli żywy napis „LOLEK 18” po czym na 
scenę wprowadzono tort ufundowany przez 
Burmistrza Łomianek. Goście i  domownicy 
zapalili kolejne świece, które skutecznie i  na-
raz zgasiła w  nagrodę zwycięska drużyna ab-
solwentów. Pomimo nalegań prowadzących 
dyrektor nie zdradził życzenia, które jak każe 
tradycja, należy w  takich okolicznościach po-
myśleć. Uświetniający urodziny zespół pod ba-
tutą P. J. Śliwczaka wykonał „Sto lat!”.

foto: www.lomianki.info

www.plokarol.edu.pl tel.: 22 751 60 84
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Szlakami papieskimi 
na 100-lecie urodzin Patrona 

W roku szkolnym 2018/2019 dysponujemy wolnymi miejscami w klasie 2 z programem:
  język angielski pr
 język polski pr / matematyka pr
 historia pr / biologia pr ZAPRASZAMY! 

Za nami trzy etapy projektu edukacyjne-
go i  wychowawczego, który realizujemy dla 
upamiętnienia przypadających 18 maja 2020 
roku 100 urodzin Karola Wojtyły. 

W maju ubiegłego roku odwiedziliśmy poka-
medulski klasztor nad Wigrami oraz Studzie-
niczną nad Jeziorem Białym. Clou programu 
był spływ Czarną Hańczą z niezapomnianymi 
biwakami w  Głębokim Brodzie oraz  śluzami 
Sosnówka i Mikaszówka.

Jesienią przyszedł czas na Bieszczady: Ko-
mańczę, Chryszczatą, Połoninę Wetlińską, Tar-
nicę i Jezioro Duszatyńskie. Tutaj doświadczy-
liśmy co to wyzwania gór: deszcz, wiatr, noc, 
ale również radość z osiągnięcia celu.

Nasz projekt to nie tylko zadanie dla mięśni 
i  ciała, ale również intelektu. W marcu gości-
liśmy J. E. ks. bp. M. Janochę, który zabrał nas 
na wyprawę do Kaplicy Sykstyńskiej śladami 
Tryptyku Rzymskiego Jana Pawła II.

Teraz pora na spływ Krutynią, Kraków, Stary 
Sącz i  Pieniny. Do Wadowic i  Rzymu zostało 
dwa i pół roku… Ruszajcie z nami!

Świętując 100 lecie Odzyskania Niepodległo-
ści, jesienią tego roku, nawiedzimy Kryptę Srebr-
nych Dzwonów Królewskiej Katedry na Wawelu, 
by od sarkofagu Marszałka przez krakowskie 
Błonia (skąd 6 sierpnia 1914 r. wyruszyła Pierw-
sza Kompania Kadrowa, która stała się zalążkiem 
Wojska Polskiego) dotrzeć na Kopiec Piłsudskie-
go, usypany z inicjatywy Związku Legionistów 
Polskich na najwyższym wzniesieniu Lasu Wol-
skiego, Sowińcu (1934 – 1937). 
Na zdjęciu: Absolwenci naszego liceum (2015) przy sarkofagu 
Marszałka w katedrze na Wawelu i logo (NCK).


