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   JĘZYK ANGIELSKI w zakresie podstawowym i rozszerzonym od I klasy
   rozszerzenia od I klasy z przedmiotów:  

BIOLOGIA Z CHEMIĄ lub HISTORIA Z WIEDZĄ O SPOŁECZEŃSTWIE
  nauka drugiego języka: NIEMIECKI lub ROSYJSKI 
  zajęcia dodatkowe: KOŁO FILMOWE

Jesteśmy dla CIEBIE blisko
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STO LAT TEMU…
18 maja 1920 roku w Wado-

wicach przyszedł na świat Ka-
rol Wojtyła. Od najmłodszych 
lat chłopiec przejawiał wiele 
talentów. Na okres młodo-
ści Karola przypadła II wojna 
światowa. W tym trudnym cza-
sie dwudziestojednoletni Karol 
ciężko pracował w  zakładzie 
kamieniarskim. Znalazł jednak 
czas by urzeczywistnić swoje 
zamiłowanie do kultury – 
działał wtedy w  podziemnym 
Teatrze.

Od najmłodszych lat Lo-
lek – bo tak Karola określali 
rówieśnicy – aktywnie spędzał 
wolny czas: gra w piłkę nożną 
oraz sporty zimowe to ulubio-
ne dyscypliny naszego Patro-
na. Wraz z ojcem przemierzał 
też górskie szlaki Beskidów 
i  Tatr. Zainteresowanie przy-

rodą znalazło odzwiercie-
dlenie w  formach spędza-
nia czasu z  przyjaciółmi 
oraz ze swoimi studentami. 
Góry były źródłem inspi-
racji dla Karola – poety 
(Ballady beskidzkie). Narty 
zimą a  kajak latem – to ulu-
bione formy spędzania wolne-
go czasu Karola będącego już 
w randze biskupa i kardynała. 
Aktywność fizyczna, pokony-
wanie własnych słabości i spo-
tkanie z  drugim człowiekiem 
były priorytetem naszego Pa-
trona. Był zawsze otwarty na 
ludzi młodych, którym lubił 
poświęcać swój wolny czas. 
Rozmowy o  etyce i  istnieniu 
Boga przybierały luźną formę, 
która wcale nie umniejszała 
omawianej tematyce. Ognisko 
i  wspólny śpiew zawsze towa-

rzyszyły wyprawom, pozosta-
wiając w  uczestnikach ogrom 
wspomnień ale i  niedosyt, 
charakterystyczny dla spotkań 
z charyzmatyczną osobą.

16 października 1978 roku 
Karol Wojtyła został wybrany 
papieżem przyjmując imię Jan 
Paweł II. Całe jego życie ce-
chowała otwartość na drugiego 
człowieka, szczególnie młode-
go oraz umiłowanie przyro-
dy. Odszedł od nas 2 kwietnia 
2005 roku. Karol Wojtyła po-
zostawił po sobie wielkie dzie-
dzictwo dla kolejnych pokoleń 
Polaków…
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Projekt LOLEK_100 ma na celu 
zachęcenie młodzieży do aktyw-
nego spędzania czasu na szlakach 
Karola Wojtyły. Rozpoczęliśmy 
spływem kajakowym Czarną Hań-
czą, dalej przemierzyliśmy biesz-
czadzkie szlaki by ponownie spły-
nąć kajakiem – tym razem rzeką 
Krutynią. W  2018 roku w  setną 
rocznicę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości odwiedziliśmy 
Kraków – miejsce ważne dla Na-
szego Patrona i kraju. Już w 2019 roku ponownie 
zapieliśmy narty by szusować na stokach Kotel-
nicy. U progu nowego roku szkolnego, w którym 

przypada setna rocznica urodzin Karola Woj-
tyły udaliśmy się do Wadowic – miejsca, gdzie 
wszystko się zaczęło.

WSTAJEMY Z KANAPY!
Młodzież naszego liceum podąża śladami Naszego Patrona!  
Od kilku lat realizujemy Projekt edukacyjno-wychowawczy LOLEK_100 
z Łomianek do Wadowic i Rzymu na stulecie urodzin Patrona. 



Nasz projekt to nie tylko zadanie 
dla mięśni i  ciała, ale również inte-
lektu. Gościliśmy m.in. J. E. ks. bp. 
Michała Janochę, który zabrał nas 
na wyprawę do Kaplicy Sykstyńskiej 
śladami Tryptyku Rzymskiego Jana 
Pawła II. W  99 rocznicę urodzin Pa-
trona mieliśmy zaszczyt gościć Pana 
Krzysztofa Zanussiego, który przywo-
łał szereg wspomnień i anegdot zwią-
zanych z Karolem Wojtyłą. Spotkaniu 
towarzyszyła projekcja filmu wyreży-
serowanego w  1981 roku przez Pana 
Zanussiego pt.: Z dalekiego kraju.

Finał projektu LOLEK_100 zaplanowaliśmy 
w Rzymie. Z uwagi na panującą sytuację epide-
miczną, musimy ten wyjazd przełożyć w czasie. 
Z pewnością jednak z niego nie zrezygnujemy! 

Wspólne przemierzanie szlaków Karo-
la Wojtyły jest dla nas nie tylko formą zabawy 
i  integracji. W  ten sposób poznajemy drugiego 
człowieka, uczymy się być razem, rozmawiamy, 
pokonujemy własne słabości, lęki, obawy. Spu-
ścizna intelektualna Karola Wojtyły pozwala 
nam z kolei otworzyć się na to co często jest inne, 
obce. Aby to zrozumieć, trzeba rozmawiać. Nasz 
Patron był człowiekiem dialogu. My też tacy mu-
simy i – co najważniejsze – chcemy być.

 foto: materiały z archiwum szkolnego

www.lolomianki.edu.pl tel.: 22 751 60 84
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W działalności jednostki oświatowej odpo-
wiedź na to jak niwelować skutki powyższych 
zagrożeń ma się znajdować w  programie Profi-
laktyczno – Wychowawczym Szkoły. Z tego tytułu 
ostateczny jego kształt jest efektem pracy Grona 
Pedagogicznego, Rady Rodziców i  Samorządu 
Uczniowskiego. Nasze Liceum czerpiąc z dorobku 
Patrona wskazało trzy ogniwa, które stanowią dro-
gowskaz dla młodego człowieka. Stanowią one za-
razem kwintesencję tego, co chciał nam przekazać 
Karol Wojtyła tj.: osoba, czyn, odpowiedzialność. 

Funkcjonowanie w  rzeczywistości, w  której 
na każdym etapie współżycia społecznego wyła-
nia się konflikt, wymaga umiejętności argumen-
tacji swoich poglądów czy też podjęcia debaty 
z  adwersarzem prezentującym często zupełnie 
odmienny światopogląd. Uczymy wskazując, że 
tym oponentem jest druga osoba, która od nas 
różni się jedynie poglądem w danej sprawie. Czy 
musi to oznaczać pogardę, lekceważenie wobec 
niej? Jeżeli obecne pokolenie nastolatków nie bę-
dzie umiało być z drugim człowiekiem, to też nie 
będzie umiało być dla drugiego człowieka. Tego 
scenariusza musimy uniknąć.

Najlepszym przykładem każdej nauki jest 
wskazanie przykładu. Nie wchodząc w  tony nad-

miernego patosu należy stwierdzić, że tym przy-
kładem dla młodej osoby musi być nauczyciel 
w szkole średniej. Stąd poświęcenie swojego wol-
nego czasu na to, aby wyjść z  młodzieżą w  cie-
kawe miejsce, zaszczepić w  niej bezinteresowną 
pomoc potrzebującym w  ramach wolontariatu 
stanowią kluczowy element codziennej pracy wy-
chowawczej. Od czynu krótka droga do konse-
kwencji wynikłych z  konkretnego postępowania. 
Absolwent Naszego liceum zdaje sobie sprawę 
z  faktu, że trzy lata które minęły stanowią często 
o  latach, które dopiero nadejdą – szkoła wyższa, 
odpowiedzialność za rodzinę, lokalną społeczność..  
Realizacja nie łatwych, ale jakże koniecznych 
punktów naszego Programu Profilaktyczno-Wy-
chowawczego pozwala ukształtować młodego 
człowieka, którego cechuje otwartość i  ciekawość 
świata, który jest gotowy by świadczyć swoim po-
stępowaniem w  życiu dorosłym o  istocie osoby, 
czynu i odpowiedzialności.

Specyfika naszego liceum pozwala Nam do-
strzec drugiego człowieka w  naszym uczniu. To 
dobra podstawa do tego, aby odkrywać tajniki wie-
dzy i kształtować kompetencje społeczne. Jesteśmy 
blisko Ciebie, dołącz do Nas!  

Postawione pytanie spędza sen z powiek teoretykom pedagogiki i wszelkich 
dziedzin nauki zajmujących się mniej lub bardziej dokładnie zagadnieniami  
z obszaru dydaktyki i wychowania. Postęp techniczny, informatyzacja, tempo 
życia nierzadko powodują zagubienie wśród osób młodych.

JAK KSZTAŁTOWAĆ MŁODEGO CZŁOWIEKA  
u progu XXI wieku?

GŁÓWNY KIERUNEK NASZYCH WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ  
OPARTY JEST NA MISJI I KONCEPCJI LICEUM 

Kształcimy i rozwijamy naszą osobowość – „OSOBA” (klasa I)
Jesteśmy aktywni i zaangażowani – „CZYN” (klasa II i III) 

Odpowiadamy za siebie i nasze działania – „ODPOWIEDZIALNOŚĆ” (klasa IV) 


