
Lekcja historii z panią Różecką 

Dnia 2 października 2015 r. odbyło się spotkanie z byłą sanitariuszką uczestniczącą w Powstaniu Warszawskim, 

Panią Janiną Różecką. Pani Różecka opowiadała o swoich przeżyciach z Powstania, z różnych "akcji", w których 

brała udział, jak i również z humorystycznej historii o swojej licealnej miłości. Uczniowie naszej szkoły, razem 

z kadrą nauczycielską z zaciekawieniem słuchali historii Pani Janiny. Dowiedzieliśmy się o realiach Powstania 

Warszawskiego z perspektywy osoby uczestniczącej w nim. 

 

 

Ankiety I klas 

Dnia 14 października w klasie pierwszej  została przeprowadzona ankieta, która miała na celu zapoznanie się 

z ich opinią na temat szkoły. Ankieta składała się z trzech pytań, a mianowicie: - Jak się czujesz w nowej szkole? 

- Jak oceniasz kadrę nauczycielską? - Co byś zmienił w szkole? Dlaczego? Cała klasa zgodnie stwierdziła, że 

dobrze się tu czuje, szybko się zaaklimatyzowała oraz, że spodobała im się nowa klasa. Na pytanie drugie 

większość osób odpowiedziało pozytywną opinią. Uczniowie uważają, że nauczyciele są mili, pomocni oraz 

uczciwi. Niektóre odpowiedzi szczególnie pozytywnie wyróżniały poszczególnych nauczycieli. Ostatnie pytanie 

zazwyczaj było zaznaczanie brakiem chęci zmian. Jedynie kilka osób zaznaczyło iż chciałoby radiowęzeł 

co zostanie przekazane dyrektorowi. Podsumowując, uczniowie są szczęśliwi z pobytu w nowej szkole. Kadra 

nauczycielska jest dla nich przyjazna, nowa klasa im odpowiada a atmosfera w liceum jest według nich bardzo 

pozytywna. Są szczęśliwi z wyboru Liceum nr.1 im. Karola Wojtyły. 

 

 

 

 

 

 



 

Wywiad na temat wyboru Karola Wojtyły na papieża 

Pani prof. Radzicka - nauczycielka j. polskiego 

Nikt z nas, ani z mojej rodziny, ani nikt ze znajomych nie spodziewał się, że zostanie wybrany Polak, ponieważ 

utrwaliło się iż głową Kościoła katolickiego zostawał najczęściej Włoch. Karol Wojtyła, jeszcze jako kardynał, był 

dla Polaków ogromnym autorytetem moralnym i również ostoją w sensie politycznym, był dla nas wielką nadzieją, 

lecz nikt nie myślał, że zostanie tak nobilitowany, na to stanowisko, tą pozycję najwyższą w hierarchii Kościoła. 

Miałam wtedy 10 lat. Na ten wybór naród, jak i również ja z moją najbliższą rodziną zareagowaliśmy porażającym 

zaskoczeniem, konsternacją. Radość była ogromna, było to duże przeżycie emocjonalne, dlatego też wielkim 

wydarzeniem rodzinnym, narodowym był pierwszy przyjazd papieża w roku 1978. Pamiętam, że wtedy mając 

zaledwie 11 lat, z siostrą o 6 lat młodszą czekałyśmy z rodzicami na krakowskim przedmieściu 5 godzin, po to 

tylko, by zobaczyć przejeżdżającego papieża ale było to wyjątkowe przeżycie. 

 

 

 

 

 



 

Pani prof. Konfederak – nauczycielka geografii  

Byłam wtedy dzieckiem. Mieliśmy sąsiada, który miał na nazwisko papie. Pewnego dnia moi rodzice i babcia 

chodzili zapłakani po domu. Mówili, że papież umarł, a ja byłam zdumiona dlaczego sąsiad, który nie był nam tak 

bliski. Moje zdziwienie było jeszcze większe, gdy po kilku dniach zobaczyłam pana papieża jadącego na rowerze. 

Wtedy już nic nie rozumiałam. Cała sprawa wkrótce się wyjaśniła. Dowiedziałam się, o którym papieżu mówili 

rodzice. I tak zmarł Jan Paweł I. Z wyboru Karola Wojtyły pamiętam jak rodzice trzymali-mnie i moją siostrę, przed 

telewizorem, na siłę, by oglądać wybór Papieża. Do tej pory pamiętam to raczej jako dziecięce niezadowolenie, 

że  musiałam to oglądać a nie robić dużo ciekawsze rzeczy. Jednak kiedy byłam już dużo starsza, wszystkie 

ważne rzeczy, które się działy w moim życiu, były w jakiś sposób związane z wizytami Ojca Świętego. Kiedy 

kończyłam szkołę, kiedy zdawałam maturę, gdy kończyłam studia, podejmowałam jakieś ważne decyzje wtedy 

właśnie przyjeżdżał, a jego obecność była szczególna, zawsze bliska, kiedy w moim życiu działo się coś 

szczególnego. 

 

 



 

Pani prof. Joanna Zabłocka – Łudzeń – nauczycielka j. francuskiego  

Pamiętam doskonale ten dzień, byłam na drugim roku studiów.  1978 rok – to był czas stęchłej komuny. Ludzie 

po wydarzeniach radomskich w 1976 roku, po represjach wobec strajkujących robotników stracili nadzieję na to, 

że coś się może w Polsce zmienić i Kościół był ostatnim, prócz domu, miejscem gdzie czuliśmy się Polakami 

i wolnymi ludźmi. Polska i Polacy, do momentu wyboru Karola Wojtyły na papieża, czuli się osamotnieni 

i zapomniani przez cały świat. Nagle poczuliśmy się znowu dumni z tego, że jesteśmy Polakami jako ludzie ważni 

i silni. Po pierwszej wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku i po jego znamiennych słowach ,, Niech zstąpi 

Duch Twój, I odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi! „ – ten Duch w nas wstąpił, dał nam odwagę i powstała 

,,Solidarność’’. Nigdy i nigdzie nie było takiej siły, takiej mocy, jak w tych ośmiu milionach jej członków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wycieczka (Ze strony szkoły) 

Już tradycyjnie 14 X świętowaliśmy aktywnie i wspólnie: Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele. Rozpoczęliśmy 

od złożenia kwiatów pod pomnikiem naszego Patrona w przededniu rocznicy wyboru, a następnie udaliśmy się 

do Muzeum w Palmirach. 

Pan leśniczy Jacek Kościk zapoznał nas z ekspozycją , a podczas spaceru wprowadzał w tajemnice 

Kampinowskiego Parku Narodowego. Na Polanie Pociecha - po wzmocnieniu sił fizycznych przy ognisku - klasa I 

przeszła swój chrzest szermierczy. Integracji towarzyszył niezapomniany smak wypieków, które przygotowała 

każda z klas. 

Przyjazna atmosfera, dobry humor i bliskie, bezpośrednie relacje to wyróżniające nas cechy jako społeczności 

uczącej się w szkole i realizującej swój Program wychowawczy. 

 

 


