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W NUMERZE: 
- Maturzyści 2021
- Jak wspominają czas nauki?
- Co chcemy im przekazać?



Rys. Aleksandra Dylewska, kl. II HL3

Drodzy Czytelnicy!
Do Waszych rąk oddajemy kwietniowy numer naszej gazetki szkolnej Nasz List. Powstawał  

w czasie dla nas wszystkich trudnym. Nie chodzimy do szkoły, nie jeździmy na wycieczki klaso-
we, nie spotykamy się tak często, jak byśmy chcieli… A jednak w pijarskiej „dzieje się”. 

Przygotowaliśmy nasze pismo przede wszystkim dla PT Abiturientów pijarskiego LO. Zebrali-
śmy ich wspomnienia, refleksje… Staraliśmy się zapisać wszystko, co oni chcieli nam powierzyć. 
Zadbaliśmy o to, żeby każdy z tekstów ich autorstwa w gazetce się zmieścił. Uważam, że się 
nam to udało i mogę z dumą oddać do Waszych rąk pouczającą, wzruszającą, a miejscami za-
bawną lekturę… 

Nasz List zabiorą abiturienci ze sobą. Niech będzie im pamiątką z pijarskiej, która jeśli po 
latach odnajdzie się, przeniesie ich znowu do szkoły. Abiturienci zabiorą z sobą także nasze 
słowa i myśli, które w nowym miejscu będą im towarzyszyć. O. Marek Barczewski SP wyposaża 
ich w Słowa „na życie”. O. Andrzej Lisiak SP dzieli się swoimi refleksjami na Wielki Post i Wiel-
kanoc, które choć za nami, są wzmocnieniem na wyzwania, które napotykamy. Na pewno zauwa-
życie, że autorzy tych życzeń są Wam życzliwi.

Nasz List poczuwa się do obowiązku zapisu i utrwalenia także spraw bieżących pijarskiej. 
Przeczytacie o tym, co się udało, a co pozostaje wyzwaniem. Czym szkoła żyje tu i teraz… Wie-
rzę, że te artykuły nie tylko informują, ale także są zapisem w pamięci atmosfery pijarskiej: 
olimpiad, teatru pijarskiego, rekolekcji, zajęć lekcyjnych, projektów, planów na przyszłość… 

Nie mogę nie polecić do lektury wszystkim Czytelnikom NL, wspomnień wychowawców klas 
maturalnych. Jednak coś się tutaj udało, dobre relacje powstały i sądząc po wspomnieniach 
uczniów, chcą oni w większości je utrzymać. Przyjaźnie zawarte w pijarskiej będą trwały i po 
maturze. 

Teraz czas na egzaminy i zdaje się, że kasztanowce -jak co roku- nie zawiodą i zdążą za-
kwitnąć. Wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły będą o Was Abiturienci życzliwie 
myśleć. Oby nie zabrakło Wam twórczej weny i skupienia, a uzyskane wyniki nie rozczarowały. 
Pracowaliście na to ciężko, teraz czas na zebranie owoców. Będziemy z Wami. 

Z wyrazami szacunku

Zuzia Skomiał

Redaktor Naczelna Naszego Listu
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Drodzy Abiturienci, Maturzyści! 
Już niebawem podejdziecie do egzaminu dojrzałości, następnie będziecie musieli podjąć decyzję o wy-

borze studiów. Zamykacie pewien etap waszego życia. Otwieracie się na nową rzeczywistość, nowy świat. 
Po trzech latach spędzonych razem, przychodzi Wam wybrać własną ścieżkę. Przed Wami początek czegoś 
całkiem nowego. Początki są trudne, zakończenia również. Mogę się domyślać, że nie jest Wam teraz łatwo. 
Nigdy nie traćcie wiary w siebie. 

Chciałbym, byście godziny, dni, miesiące spę-
dzone w murach liceum uważali za udane, 
wspominali je z uśmiechem na ustach, bo 

szkoła to nie tylko nauka, ale też nowe znajomości, 
przyjaźnie, modlitwa, wyjazdy, spotkania... Życzę 
Wam połamania piór na maturze, dostania się na wy-
marzone studia i spełnienia w życiu. Stawiajcie przed 
sobą nowe i godne cele, realizujcie swoje marzenia.

A propos marzeń… o idealnym świecie. Kiedyś 
przeczytałem starożytny tekst o życiu pierwszych 
chrześcijan. Też chciałem tak żyć. Oto fragment Listu 
do Diogneta z II wieku: 

„Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani miej-
scem zamieszkania, ani językiem, ani strojem. Nie 
mają bowiem własnych miast, nie posługują się jakimś 
niezwykłym dialektem, ich sposób życia nie odznacza 
się niczym szczególnym. Nie zawdzięczają swej nauki 
jakimś pomysłom czy marzeniom niespokojnych umy-
słów, nie występują, jak tylu innych, w obronie poglą-
dów ludzkich. Mieszkają w miastach greckich i barba-
rzyńskich, jak komu wypadło, stosują się do miejscowych 

zwyczajów w ubraniu, jedzeniu, sposobie życia, a prze-
cież samym swoim postępowaniem uzewnętrzniają owe 
przedziwne i wręcz nie do uwierzenia prawa, jakimi 
się rządzą. Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz 
niby obcy przybysze. Podejmują wszystkie obowiązki 
jak obywatele i znoszą wszystkie ciężary jak cudzoziem-
cy. Każda ziemia obca jest im ojczyzną i każda ojczyzna 
ziemią obcą. Żenią się jak wszyscy i mają dzieci, lecz 
nie porzucają nowo narodzonych. Wszyscy dzielą jeden 
stół, lecz nie jedno łoże. Są w ciele, lecz żyją nie według 
ciała. Przebywają na ziemi, lecz są obywatelami nieba”.

Ten tekst ma już prawie dwa tysiące lat! To moc-
ny przekaz. Nie jest łatwo żyć szlachetnie w świecie,  
w którym dostrzegamy tyle pogardy, agresji i wul-
garności. Taki świat Jan Paweł II nazywał cywilizacją 
śmierci. Nie chcę takiego świata i jednocześnie wiem, 
że nie mogę zmienić świata, ale mogę zmienić siebie. 
Mogę żyć jak owi pierwsi chrześcijanie. 

W łowickim dodatku do Gościa Niedzielnego,  
w artykule Agnieszki Napiórkowskiej poświęconym lau-
reatom XXXI Olimpiady Teologii Katolickiej, można 
przeczytać wypowiedź Dominiki Łażewskiej z nasze-
go LO. „Licealistka z Pijarskiej, zapytana o motywa-
cję startowania w OTK, otwarcie wyznała: - Wiara jest 
dla mnie bardzo ważna. Z jej powodu chodzę do takiej,  
a nie innej szkoły”. To jest mój świat. Dominiko, bar-
dzo ci dziękuję!

Marzymy o lepszym świecie. Nie możemy jednak 
zmienić całego. Ale świat będzie lepszy, gdy zmienimy 
siebie. Twoja obecność w pijarskiej też ma moc zmia-
ny świata na lepsze. Niektórzy nazywają to rewolucją 
pięknych ludzi, drogą przełomu... Marzenia się speł-
niają, ale nigdy tym, którzy tylko marzą.

- Czy u Ciebie wszystko dobrze? - Masz siły i czas na 
zmiany?

Z serdecznym pozdrowieniem i błogosławieństwem: 
- W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

o. Marek Barczewski SP,  
Rektor Kolegium oo. Pijarów w Łowiczu
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Centrum roku liturgicznego (czyli wydarzeń  
z życia Pana Jezusa i Maryi wpisanych w rok kalen-
darzowy) jest Wielkanoc. Najstarsze i najważniejsze 
Święto Chrześcijan. To ono od początku stanowiło 
zrąb życia religijnego wyznawców Chrystusa.

Wzwiązku z tym, że jest ono najważniejsze, 
powstały przedłużone sposoby jego święto-
wania: oktawa (przedłużenie świętowania na 

osiem dni) i Triduum jako trzydniowy czas przygotowa-
nia. W kolejnych wiekach rozbudowano jeszcze czas świę-
towania Zmartwychwstania Pańskiego do okresu Wielka-
nocnego (pięćdziesiąt dni po Wielkanocy – do Zesłania 
Ducha Św. tzw. Pięćdziesiątnicy) oraz przygotowania do 
tych najważniejszych świąt przez Wielki Post (czterdzieści 
dni przed Triduum Paschalnym, na pamiątkę czterdziesto-
dniowego postu Pana Jezusa na pustyni przed publicznym 
głoszeniem Ewangelii). 

Taka jest geneza Wielkiego Postu, co ciekawe i ważne, 
niedziele Wielkiego Postu nie są wliczane w 40 dni, po-
nieważ każda niedziela jest pamiątką Zmartwychwstania 

Pańskiego. W czasie Wielkiego Postu trwającego od Środy 
Popielcowej katolicy przygotowują się przez wyciszenie, 
refleksję, umartwianie, wyrzeczenie, podejmując tematy: 
czuwania jako przeciwdziałania szatanowi, mocy Chrztu 
Św. i jego odnowy, pokuty (nie uczestniczą w hucznych 
zabawach) i nawracania oraz Męki Pańskiej. 

o. Andrzej Lisiak SP
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Rekolekcje w pijarskiej 
W tym roku po raz kolejny inne, pandemicz-

ne… Wielki Tydzień w pijarskiej odbyły się reko-
lekcje wielkopostne. 

Wdniach 29-31 marca 2021, pierwsze dwie lek-
cje w dni rekolekcyjne spędzaliśmy na wspól-
nej modlitwie porannej, dalej konferencji, 

rozmyślaniu i podsumowaniu. 
Rozważania prowadzono wokół prostego pytania: - Czy 

chcesz? Pytanie rekolekcyjne interpretowali dzieląc się swoją 
wiarą: o. Marek Barczewski SP (rektor Kolegium Pijarskie-
go w Łowiczu), s. Daniela z Zakonu Sióstr Bernardynek 
i p. Krzysztof Sowiński, którego uczniowie pijarskiej znają 
z ubiegłorocznych rekolekcji. Spotkania konferencyjne  
i nauki rekolekcyjne prowadzone były przez internet (plat-
forma lekcyjna Gsuit), ale drugiego dnia zorganizowano  
w rygorze pandemicznym także możliwość spowiedzi 
świętej (młodzież została podzielona na grupy, co ułatwi-
ło spotkanie w kościele). Wielki Tydzień dla katolików to 
szczególny czas rozważania tajemnicy męki i śmierci Jezusa 
Chrystusa dlatego rozważana rekolekcyjne również nawią-
zywały Triduum Paschalnego. 

Każdego dnia zaproszono innego gościa. Usłyszeli-
śmy świadectwa wiary z różnych perspektyw, bo każdy  

z prowadzących miał inne doświadczenia. W poniedzia-
łek konferencję poprowadził nasz o. Marek Barczewski. 
Opowiadał o bezwarunkowej miłości Boga do człowieka  
i interpretował Hymn o miłości św. Pawła Apostoła z Pierw-
szego Listu  do Koryntian. Następnego dnia spotkaliśmy się  
z ewangelizatorem ze Skierniewic, p. Krzysztofem Sowiń-
skim. Znaliśmy go z rekolekcji ubiegłorocznych. Dał on 
swoje świadectwo, o tym, jak Bóg uzdrowił go z grzechu 
i uzależnień. Powiedział o sobie, że jest szczęśliwym czło-
wiekiem. Doświadczenia pana Krzysztofa pokazywały, że 
Łaska Boża działa cuda i sprawia, że otwieramy się na Boga 
i bliźniego. Zachęcał do oddała swojego życie Jezusowi, 
który nas poprowadzi. W środę usłyszeliśmy świadectwo  
s. Danieli, bernardynki z Łowicza. Opowiedziała ona o ży-
ciu w zakonie kontemplacyjnym, o realizowanym powoła-
niu, o sile Bożej Miłości…  

Dobrze było posłuchać tych wszystkich świadectw. 
Każdy z uczestników rekolekcji mógł odnieść ich słowa do 
własnych przemyśleń. Rekolekcje były dobrym przygoto-
waniem do Świąt Wielkanocnych. Za zaangażowanie pro-
wadzącym rekolekcje w imieniu społeczności uczniowskiej 
pijarskiej bardzo dziękujemy. 

Aleksandra Wielgomas, kl. II HL4
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Okres pięćdziesięciu dni świętowania Zmar-
twychwstania Pańskiego. W jej skład wchodzą: 
oktawa (osiem dni po Zmartwychwstaniu), Wnie-
bowstąpienie Pańskie (czterdzieści dni po Zmar-
twychwstaniu) oraz Zesłanie Ducha Św. (pięćdzie-
siąt dni po Wielkanocy). 

Warto zwrócić uwagę na symbole, które nam 
towarzyszą w tym czasie. Zwykle kojarzy-
my je z barankiem, kurczaczkiem, zającz-

kiem czy pisanką. Najważniejszymi symbolami jest 
jednak figura zmartwychwstałego Jezusa z chorągwią 
w ręce, paschał oraz krzyż z czerwoną stułą. Nawią-
zują one do zwycięstwa Jezusa nad śmiercią, piekłem  
i szatanem. Symbolizuje to trzymana przez Jezusa cho-
rągiew. Stuła jest symbolem kapłaństwa (zakłada ją ka-
płan do mszy św. (pod ornatem), a kiedy jest w kom-
ży zakłada na szyję przy prowadzeniu nabożeństwa,  
w czasie udzielania komunii św. czy gdy spowiada. 
Jedynym kapłanem jest Jezus Chrystus, który przez 
śmierć złożył Ojcu z siebie ofiarę za nasze grzechy, czer-
wona stuła symbolizuje m.in. cierpienie, przelaną krew. 
Jezus dokonał ofiary za nas. Paschał jest znakiem 
Zmartwychwstałego Jezusa, który ukazuje się uczniom 
z ranami na rękach, nogach i w boku, co symbolizuje 
pięć gran (kulek) wbitych w tę świecę. Symbolika jest 
oczywiście głębsza zachęcam do poszukania informacji 
na ten temat.  o. Andrzej Lisiak SP

Droga Krzyżowa w pijarskiej
Via Crucis to po łacinie Droga Krzyżowa. Jest 

to nabożeństwo wielkopostne o charakterze adora-
cyjnym polegające na symbolicznym odbyciu drogi 
Pana Jezusa na śmierć i złożenie Go do grobu. Treść 
tej modlitwy jest zbieżna z treścią 3. części Różańca 
Świętego – Tajemnic Bolesnych. 

Tradycja ta powstała w Jerozolimie, a wg bada-
czy związana jest z cudownym odnalezieniem 
Krzyża Pana Jezusa. Odnalezienie przypisuje 

się św. Helenie (matce cesarza Konstantyna I Wielkiego, 
który przeszedł na chrześcijaństwo i zakończył poli-
tykę prześladowań wyznawców Chrystusa, a w 313 
roku wydał edykt mediolański promujący swobodę 
tego wyznawania). Pielgrzymi odwiedzający Jerozoli-
mę odnajdywali miejsca związane z życiem i śmiercią 
Chrystusa, a odwiedzanie miejsc związanych z Męką 

Pańską nazwano Drogą Bolesną (łac. Via Dolorosa).  
W średniowieczu nabożeństwo rozpowszechnili fran-
ciszkanie, którzy oprowadzając pątników, zatrzy-
mywali się przy stacjach przedstawiających historię 
śmierci Jezusa. Nabożeństwo tradycyjnie odprawia się  
w piątki, w czasie Wielkiego Postu. 

Na potrzeby środowisk szkół pijarskich w Łowiczu 
powstała publikacja pt. Rozważania Drogi Krzyżowej. 
14. stacji-rozważań Drogi Krzyżowej, składających się 
na nabożeństwo, zostały przygotowane przez pijarów, 
kapłanów, którzy pracowali w Kolegium Pijarskim  
w Łowiczu i uczyli w pijarskiej. Rozważania mogą być 
lekturą osobistą, adoracją i rozważaniem prywatnym, 
ale również na podstawie opracowania można prowa-
dzić modlitwę wspólną. 

Dominika Łażewska, kl. II HL3
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IMIĘ I NAZWISKO
UCZNIA

KONKURS OPIEKUN ROK 
SZKOLNY

Małgorzata Kosiorek Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2020/2021

Marcin Gołębiewski Stypendium Naukowe Marszałka Województwa 
Łódzkiego 2019/2020

Małgorzata Kosiorek
(III miejsce)
Marcin Gołębiewski
(IV miejsce)

Finaliści Etapu Okręgowego Olimpiady  
z Języka Angielskiego

Agnieszka Bochniak
Iwona Jóźwiak 2020/2021

Marcin Gołębiewski
Małgorzata Kosiorek

Finał etapu okręgowego Olimpiady Języka 
Angielskiego (ustny)

Iwona Jóźwiak
Agnieszka Bochniak 2019/2020

Marcin Gołębiewski Finalista etapu okręgowego
43. Olimpiady Języka Angielskiego Iwona Jóźwiak 2018/2019

Jakub Kukieła Finał etapu okręgowego  
w XLVI Olimpiadzie Historycznej (ustny) Piotr Komuński 2019/2020

Miłosz Włodarczyk
Bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie 
Chemicznym „Alchemik”
Grodzisk Mazowiecki 2020

Jolanta Kosiorek 2019/2020

Marcin Gołębiewski
Tytuł TAONA
Wyróżnienie
w Konkursie Fizycznym Lwiątko 2019r.

Marek Rybicki 2018/2019

Małgorzata Kosiorek
II miejsce w I Olimpiadzie Języka Angielskiego 
z Elementami Technicznymi „LangTech 2019” 
Centrum Językowe PŁ

Agnieszka Bochniak 2019/2020

Małgorzata Kosiorek Uczestnik Etapu Okręgowego Olimpiady 
Biologicznej Agnieszka Nawrocka 2020/2021

Marcin Gołębiewski Uczestnik Etapu Okręgowego Olimpiady 
Przedsiębiorczości Paweł Kolas 2020/2021

Jakub Kukieła Uczestnik Etapu Okręgowego Olimpiady 
Historycznej Piotr Komuński 2020/2021

Jan Markowski Uczestnik Etapu Okręgowego Olimpiady Wiedzy 
o Społeczeństwie Elżbieta Rutkowska 2020/2021

Dawid Bartosiak Uczestnik Etapu Okręgowego Olimpiady 
Lingwistyki Matematycznej Elżbieta Cywińska 2020/2021

Marcin Gołębiewski Wynik bardzo dobry
w Konkursie Matematycznym „KANGUR 2019” Elżbieta Cywińska 2018/2019

Małgorzata Kosiorek
I miejsce w III Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy 
o Wielkiej Brytanii
Łowicz

Agnieszka Bochniak 2018/2019

Osiągnięcia maturzystów Pijarskiego LO 
Królowej Pokoju w Łowiczu w latach 2018-2021
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Martyna Lesiak
Nagroda
w XVII Powiatowym Konkursie Ortograficznym
Łowicz

Ewa Komuńska 2018/2019

Marcin Gołębiewski

II miejsce
w III Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy  
o Wielkiej Brytanii
Łowicz

Iwona Jóźwiak 2018/2019

Michał Wojcieszek XI miejsce w Polish Championship 2019 Zawody 
w Speedcubingu - układanie kostki Rubika 2019/2020

IMIĘ I NAZWISKO
UCZNIA

DYSCYPLINA/OSIĄGNIĘCIE ROK SZKOLNY

Łucja Błaszczyk

-Indywidualne Biegi Przełajowe (1000 m), 2. miejsce w Powiatowej Licealiadzie
-9. Poznański Bieg im. o. Józefa Jońca, 2. miejsce (juniorki młodsze)
-XXVI Skierniewicki Bieg Niepodległości, 3. miejsce (licealistki)
-Finał Wojewódzki Sztafetowych Biegów Przełajowych dziewcząt, 2. miejsce 
(drużyna)

2018/2019

Łucja Błaszczyk
Wiktoria Kosmowska 

-Półfinał Wojewódzki Licealiady, 3. miejsce (drużyna, biegi przełajowe) 2019/2020

Łucja Błaszczyk -Powiatowa Licealiada w tenisie stołowym, 3. miejsce (drużyna) 2019/2020

Łucja Błaszczyk -IV Łowicki ARMAGEDON o Puchar Komendanta PSP, 1. miejsce (drużyna) 2019/2020

Łucja Błaszczyk
Izabella Opalska
Izabela Zrazek

-Powiatowa Licealiada w piłce ręcznej dziewcząt, 2. miejsce (drużyna) 2018/2019
2019/2020

Łucja Błaszczyk
Izabella Opalska
Izabela Zrazek

-Półfinał Wojewódzki Licealiady w piłce nożnej, 3 miejsce (drużyna) 2018/2019

Wiktoria Kosmowska -II Mistrzostwa Powiatu Łowickiego Szkół Ponadgimnazjalnych w pływaniu, 
1. miejsce (drużyna) 2018/2019

Osiągnięcia sportowe maturzystek w latach 2018-2021
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GARŚĆ WSPOMNIEŃ III PE
Tytuły i akapity pochodzą od Redakcji NL

Dobre wspomnienia… 
Przez całe liceum spędzone w tej szkole (mimo pandemii, która zabrała mi bardzo wiele czasu) i tak udało 

mi się zebrać wiele bardzo dobrych wspomnień. 

Przede wszystkim dobrze wspominam ludzi, któ-
rych większość znałem już z gimnazjum i atmo-
sferę, która zawsze była w tej szkole bardzo do-

bra. Dopiero, kiedy zaczęło się zdalne nauczanie i do 
szkoły zaczęliśmy przychodzić raz na miesiąc na kon-
sultacje, zobaczyłem, jak bardzo brakuje mi wspólnie 
spędzanych z nimi przerw i rozmów. Dobrze wspomi-
nam też nauczycieli, którzy zawsze ze wszystkich sił 
starali się w jak najlepszym stopniu przygotować nas 
do matury. W szczególności lekcje matematyki z panią 
Elżbietą Cywińską. Zawsze, w razie potrzeby, umiała 
indywidualnie podejść do uczniów i każdemu z nas 

tłumaczyć wszystko tyle razy, ile było to potrzebne. 
Ponadto na pewno zapamiętam lekcje his-u, na któ-
rych nigdy nie wiadomo było, czego się spodziewać, 
co sprawiało, że były one naprawdę wyjątkowe. 

Na 100% zapamiętam też mecze piłki halowej  
z o. Rektorem. Było to naprawdę niesamowite móc  
w ten sposób spędzić czas z przyjaciółmi, gdy np. wa-
runki pogodowe nie pozwalały na grę na świeżym po-
wietrzu. Wiem, że gdy opuszczę szkołę, będę tęsknił  
i myślał o wielu dobrych rzeczach, które mnie tu spot-
kały.

Bartłomiej

Na krześle technicznego… 
Zaczynając od początku... Do pijarskiej podsta-

wówki poszedłem w 2009 roku, gdzie moją wycho-
wawczynią była Pani Martyna Dąbrowska. 

Do tej pory wspominam ją jako „złotą” kobie-
tę. Kochająca, miła, pomocna..., po prostu 
do rany przyłóż. Z okresu podstawówki zapa-

miętałem przezabawną sytuację, kiedy to kolega (chcąc 
zostać przewodniczącym klasy) obiecał (jak to zwykle 
robią politycy), że raz w tygodniu będzie organizo-
wał „Dzień banana”. Miał raz w tygodniu przynieść 
banany, aby każdy mógł się poczęstować. Oczywiście 
został wybrany. Po tygodniu okazało się, że obietnicy 
nie dotrzymał, a „socjalizm klasowy” nie działa. Został 
zdegradowany, a „dodatkowo” nagrodzony ujemny-
mi punktami z zachowania (!). W takim to wesołym 
klimacie minęła podstawówka i nadszedł czas gim-
nazjum. Burza hormonów spowodowała, że raz na ja-
kiś czas była jakaś mała aferka, ale nie będę wchodził  
w szczegóły. 

Okres liceum zaczął się dla mnie bardzo chaotycz-
nie. Kompletna zmiana uczonych przedmiotów oraz 
wielu nowych nauczycieli, do których trzeba się było 
przyzwyczaić. Sytuacja potrafiła trochę przytłoczyć, 
ale na szczęście znalazłem zajęcie, dzięki któremu mo-
głem oderwać się od codziennej monotonii. Była to 
praca jako tzw. technicznego (opiekuna sprzętu nagłaś-

niającego w szkole – przyp. Redakcji). Wielu osobom 
wydaje się, że ta praca polega na zwalnianiu się z lekcji 
i siedzeniu na krześle. Nic bardziej mylnego! Uważam, 
że oprócz ogromnej wiedzy do przyswojenia, wymaga 
pracowitości, dużej ilości wolnego czasu i odpowie-
dzialności. Właśnie tego mi brakowało. Mimo trudu, 
stało to się moją pasją i zajęciem, które pokochałem 
ponad życie. Byłem w stanie, zamiast spotkać się  
z dziewczyną, siedzieć w szkole przez całe weekendy, 
biegać ze sprzętem bez jedzenia i snu. Bez tego moje 
wspomnienia ze szkoły średniej byłyby po prostu ni-
jakie.

Adrian
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Maciek, jesteś nie-re-for-mo-wal-ny!
Dalej nie mogę uwierzyć, że to piszę… i że prze-

trwałem w tej szkole 6 lat. 

Autentycznie, nie dalej niż dzień temu patrzy-
łem na listę osób, które dostały się razem ze 
mną do pijarskiego gimnazjum (że i ja tam 

jestem!), a teraz jestem już „jedną nogą” i to już poza 
liceum! Najlepszy czas mija najszybciej. Najbardziej  
w pamięć z tych lat zapadną mi chyba wycieczki,  
a w szczególności różne akcje związane z przeby-
waniem poza swoim pokojem… po ciszy nocnej.  
W szczególności próby wykręcenia się przed opieku-
nami. Bardzo dobrze też wspominam bycie anima-
torem. Brałem udział w jednej edycji ferii w mieście 
i przekonałem się, że jestem beznadziejny w pracy  
z dziećmi. Byłem też na dwóch przeglądach teatrów 
pijarskich i nie byłem na żadnym przedstawieniu, 
mimo że był taki obowiązek. Wiadomo, nie każdego 
ciągnie do podziwiania sztuki. Mnie bardziej ciągnęło 
do jej tworzenia… Pamiętam swoją rolę Dżdżownicy 
w przedstawieniu na Dzień Nauczyciela - chyba naj-
bardziej satysfakcjonujące zajęcie, jakie wykonywałem 
w życiu. Móc uszczęśliwić tyle osób! Normalnie ma-
rzenie! Pozytywnie wspominam też udział w scholii,  
w której jestem od początku nauki w szkole. Spędzi-
łem w niej wiele zabawnych chwil. Najlepiej będę 
wspominać Pasterki, które były wydarzeniem niezwy-
kłymi, czymś czego nie sposób zapomnieć. 

Ale i sam czas lekcji będę pamiętał. „Walki”  
o noszenie mundurków, czy branie udziału w przy-
gotowywaniu, a następnie sprzedaży stroików świą-
tecznych. Aż się łezka w oku kręci…. To wszystko 
działo się jeszcze, gdy chodziliśmy „normalnie” do 
szkoły. Był też czas nauki zdalnej, z którego zapa-
miętam rozmowę z Wychowawczynią o logotypie na 
profilu (na internetowym koncie szkolnym). Pod-
sumowała mnie tak trafnie, jak nikt mnie nigdy nie 
podsumował, słowami: Maciek jesteś niereformowalny!  
Te słowa zapamiętam do końca życia.

Maciek

A jednak człowiek się czegoś nauczył!
Pamiętam, jak w pierwszej klasie organizowali-

śmy przedstawienie z okazji 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 

Była to adaptacja „Przedwiośnia” Żeromskie-
go według scenariusza i w reżyserii pani Ewy  
Komuńskiej. Po wielu tygodniach prób i przy-

gotowań, nadszedł 11 listopada, dzień przedstawienia.  
W czasie pomiędzy próbą generalną a samym wystę-
pem, podeszła do mnie dziennikarka z Nowego Łowi-
czanina albo z Łowicz24, nie jestem pewien... Chciała 
zadać aktorom kilka pytań związanych z przedstawie-
niem. Oczywiście chętnie opowiedziałem jej o wszyst-
kich przygotowaniach, dekoracjach itp. W pewnym 
momencie spytała się, czy nasze przedstawienie rów-
nież ma takie smutne zakończenie jak powieść. Odpo-
wiedziałem, że tak: Ludzie jadą tym pociągiem do Pol-
ski, straszne warunki, same problemy mają i ten ojciec 
Cezarego też umiera na koniec. Tak, jak w książce. Pani 
zapisała. Dwa lata później dowiedziałem się, że wcale 

nie takie jest zakończenie książki, tylko jej pierwszej 
części. Było to dla mnie spore zaskoczenie… Myślę, że 
dla pani dziennikarki także. 

Michał
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Gdy jesteśmy razem szkoda czasu na sen!
Ze szkoły pijarskiej mam wiele miłych wspomnień. Poza tym, że było dużo nauki, która nie należała do 

najprzyjemniejszych, dużo w szkole się działo.

Poznałem nowych ludzi, nie tylko z naszej szkoły, 
ale także ze szkół pijarskich z całej Polski. Do-
brą do tego okazją były: Spotkanie Młodzieży 

Pijarskiej, Ogólnopolski Przegląd Teatrów Pijarskich, 
czy Przegląd Scholek. Pierwszym z ważnych doświad-
czeń był wyjazd na Spotkanie Młodzieży Pijarskiej  
w Krakowie. By tam pojechać, przekonał mnie kole-
ga… Mniej więcej w tym czasie zacząłem zajmować 
się realizacją dźwięku w naszej szkole na potrzeby uro-
czystości szkolnych i teatru. Cała praca z tym związana 
bardzo mi się spodobała, a osoby, z którymi to robi-
łem, okazały się być OK. Od tamtego momentu przed 
każdym przedstawieniem czy przeglądem, spędzaliśmy 
razem dużo czasu… Bardzo to polubiłem. Dodatkowo 
działaliśmy ze wspaniałymi ludźmi z „technicznych”,  

a także ze scholi. Udało się nawet zorganizować szkol-
ną nockę filmową. Przygotowania bywały strasznie 
długie i ze szkoły wychodziliśmy czasem po godzinie 
1.00 w nocy! 

Byłem także pijarskim animatorem. Dzięki temu, 
w czasie liceum „zaliczyłem” nie jeden, a dwa wyjazdy 
integracyjne. Raz jako uczestnik, a raz jako animator. 
Na tym pierwszym poznałem nowe osoby, które nie 
chodziły wcześniej do gimnazjum. Był to przyjem-
ny wyjazd. Drugi był jeszcze ciekawszy. Dołączyłem 
do animatorów i poznałem wiele osób z młodszych 
roczników pijarskiej. Zapamiętam te próby, gdzie 
uczyliśmy się tańców pijarskich, by móc się nimi po-
dzielić z nowymi uczniami. Dobrze też wspominam 
wszelkie przeglądy teatralne, które odbywały się u nas  
w szkole. Za każdym razem były to 3 intensywne dni, 
podczas których brakowało czasu na wszystko. Za-
wsze się spieszyliśmy. A wszyscy chcieli spędzić jak 
najwięcej czasu razem…, więc prawie nie spaliśmy.

Lubiłem też nasze spotkanie z o. Markiem na sali 
gimnastycznej, by zagrać w piłkę nożną. Nie mogę 
zapominać także o tym, że trafiła mi się wspaniała 
klasa i jestem zadowolony, że spotkałem właśnie na 
tych ludzi.

Szymon
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Pamiętam… 
Pamiętam, jak na wycieczce klasowej spędzali-

śmy każdy wieczór w pokoju gier, grając w bilard, 
piłkarzyki i cymbergaja. Ci, którzy wygrali najwię-
cej gier, mieli prawo zjeść ostatnią paczkę chipsów.

Pamiętam, jak na lekcji his-u Pan Dyrektor chcąc 
zilustrować zmianę granic Polski po roku 1945, 
ustawił obok siebie krzesło symbolizujące Niem-

cy i ławkę symbol Polski. Następnie tak mocno „walnął” 
ławką w krzesło, że to aż rozpadło się na dwie części! Ni-
czym Niemcy po II wojnie światowej...

Pamiętam też, jak Pan Dyrektor odwoził mnie do Ło-
wicza z konkursu w Skierniewicach. Dlaczego? Bo bardzo 

się bałem! Jechaliśmy szybko, a byłem pytany o wrażenia 
z konkursu... Nie pamiętam, co mu odpowiedziałem, ale 
nie przyznałem się, że kilkugodzinny konkurs zestresował 
mnie mniej niż ta jazda samochodem na odcinku Skier-
niewice-Łowicz.

Pamiętam wreszcie, kiedy sprzątając po dniach otwar-
tych w pijarskiej, w pracowni fizycznej dotykaliśmy gene-
ratora prądu niskonapięciowego i końce świetlówek, żeby 
zobaczyć, czy się zaświecą. No i się świeciły, ale słabo... 
Niestety, z powodu bólu nikt nie był w stanie wytrzymać 
wyższych napięć…, bo bolało za bardzo.

Marcin

Tu czas płynie inaczej…
Zabiorę z liceum wiele cennych i miłych wspo-

mnień. Na przykład, bardzo dobrze wspominam 
grę w piłkę nożną z o. Markiem w piątki po lek-
cjach.

Na meczach panowała miła atmosfera i mimo  
iż każdy wychodził ze szkoły po grze zmęczony, 
to jednak również szczęśliwy. Niestety, pande-

mia wygrała z planami kontynuacji sezonu. W mojej pa-
mięci na długo pozostanie także zegar zawieszony w naszej 
klasie nad drzwiami. To czasomierz szczególny, bo jego 

wskazówki „biegną w drugą stronę”. Nigdy nie byłem 
pewnym, ile minut pozostało do kolejnej pełnej godzi-
ny. Nie mogę nie wspomnieć także o tzw. połowinkach, 
które to (niestety!) były naszą pierwszą i ostatnią wspólną 
imprezą. Tam również bardzo przyjemnie, miła atmosfera 
i tańce do samego rana. Cieszę się, że przynajmniej raz 
udało nam się spotkać ze wszystkich trzech klas pijarskie-
go liceum w jednym miejscu, w luźniejszych okolicznoś-
ciach. Nie spodziewałem się, że kolejnej takiej szansy nie 
będziemy mieli… 

Jakub P.

Wspomnienia…nie wszystkie do publikacji
Jeszcze przed rozpoczęciem nauki w liceum cze-

kał mnie obóz integracyjny. Ponieważ chodzę do tej 
szkoły od początku swojej edukacji, to większość 
osób była mi znana, aczkolwiek nowych twarzy 
również nie brakowało. 

Na wyjeździe non stop coś się działo! Najlepiej 
będę wspominał długie partie w karty, któ-
re rozgrywaliśmy nawet w kilkanaście osób. 

Ciekawy był też spływ kajakowy, na którym nie bra-
kowało adrenaliny, kiedy to kajak był obrócony prawie  
o 90 stopni. Punktem kulminacyjnym całego obozu były 
scenki odgrywane przez grupy. Każda z nich była inna  
i na swój sposób ciekawa, ale najbardziej w pamięci za-
pisała mi się moja własna, wdzięczna rola Żyda, które-
go odegrałem. Do niezapomnianych przeżyć z samego  
liceum, należy zdecydowanie druga lekcja his-u, kiedy 
to byłem pytany jako pierwsza osoba z klasy. Oczywiście 
przysporzyło mi to stresu co nie miara, na co dodatkowo 
wpłynął fakt, że Pan Dyrektor zapomniał powiedzieć, że 
skończył mnie już pytać. Stałem więc pod tablicą 40 mi-

nut (!). Taki początek mogę uznać za niecodzienny! Dalej, 
brałem udział w dniach otwartych i różnych przedstawie-
niach, co było ciekawym sposobem na spędzenia wolnego 
czasu. Dołączyłem także do ekipy technicznej i pomaga-
łem przy organizacji wydarzeń takich jak: przegląd teatrów 
czy jasełka. W pamięć zapadły mi także wycieczki szkolne. 
Zarówno te dłuższe kilkudniowe, jak i te krótsze… Jed-
nak nie wszystkie wspomnienia nadają się do publikacji.

Tadeusz
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Matematyka w pijarskiej
Ze szkoły najlepiej wspominam lekcje matematyki. 

Po pierwsze dlatego, że matematyki nigdy wcześ-
niej nie lubiłam, a stała się jednym z przyjem-
niejszych przedmiotów w ciągu szkolnego dnia. 

Po drugie dlatego, że uczyła nas najlepsza nauczycielka 
pod słońcem! Mam wrażenie, że to pani E. Cywińska 
najbardziej ze wszystkich wierzyła w nasze zdolności, 
a jednocześnie była ogromnie pomocna w każdym 

momencie. Mogliśmy nawet z błahą rzeczą przyjść 
do niej, a ona zawsze starała się jak najdokładniej wy-
tłumaczyć nam problematyczne zagadnienie i jakoś 
pomóc. Dodatkowo była ogromnie wyrozumiała, co 
pozwalało nam czuć się swobodnie na jej lekcjach.  
Z pewnością będę bardzo długo wspominać te lekcje  
z uśmiechem na ustach.

Anna

Polubiłem matematykę…
Gdy przyszedłem do szkoły pijarskiej, trochę się obawiałem, czy na pewno sobie poradzę i czy się tutaj 

odnajdę. Ale już pierwsze dni pokazały, że nie było się czego bać. 

Jeszcze przed rozpoczęciem nauki wszyscy pozna-
liśmy się na obozie integracyjnym. To dość inte-

resujący pomysł ze strony szkoły, ponieważ gdy spot-
kaliśmy się we wrześniu, nie było żadnego kłopotu  
z aklimatyzacją. Gimnazjum było przyjemnym czasem 
w moim życiu, więc gdy nadszedł czas na wybór szko-
ły średniej, zdecydowałem się zostać w pijarskiej. Było 
to spowodowane głównie bardzo dobrymi opiniami 
o nauczycielu matematyki. Było to dla mnie bardzo 
ważne, aby przedmioty rozszerzone były nauczane na 
wysokim poziomie. Ostatecznie sam się przekonałem, 
jak nauczyciel z pasją potrafi przekazać wiedzę. Po 
pierwszych lekcjach matematyki byłem mile zaskoczo-
ny, zwłaszcza, że forma lekcji i atmosfera, jaką pani 
Elżbieta Cywińska preferowała, naprawdę bardzo mi 
odpowiadała. Nie brakowało na lekcjach ,,żarcików” 
z Jej strony, które tworzyły wspomnianą przed chwilą 
atmosferę. Co więcej, p. Elżbieta była bardzo życzli-
wa i wyrozumiała, mogliśmy o wszystko dopytać, jeśli 
czegoś nie rozumieliśmy, nawet poza godzinami lek-
cyjnymi... Tak naprawdę aż chciało się uczyć matmy! 
Nowością dla mnie również były -inne niż wszystkie- 
lekcje z Panem Dyrektorem, którego na początku każ-

dy chyba się trochę bał. Dlatego, zwłaszcza w 1. klasie 
liceum, nikt zazwyczaj nie wiedział, co jest dokładnie 
zadane z historii. Baliśmy się o to zapytać… Na doda-
tek lekcje historii i his-u były przeplatane bardzo ory-
ginalnymi porównaniami związanymi z omawianym 
tematem. Często te nawiązania zajmowały więcej cza-
su niż sam omawiany temat. 

Lekcje his-u z Panem Dyrektorem ostatecznie oka-
zały się dość przyjemne, a momentami nawet zabawne. 
Kolejnym, ważnym dla mnie wspomnieniem był udział  
w scholi pijarskiej i w grupie tzw. technicznych, przez 
co mogłem rozwijać swoją wiedzę dotyczącą nagłoś-
nienia i wykorzystywania różnego rodzaju technicz-
nych urządzeń do realizacji dźwięku. Dzięki scholi 
mogłem uczestniczyć w wielu przedstawieniach wy-
stawianych w naszej szkole i współpracować z ludź-
mi, których łączyła ta sama pasja. Mogę szczerze po-
wiedzieć, że czas spędzony w ,,pijarskiej” był czasem,  
w którym poza nauką szkolnych przedmiotów pozna-
łem dobrych ludzi, nauczyłem się wiele rzeczy z dzie-
dziny, która mnie interesuje. Mogłem też, w pewien 
sposób, realizować siebie.

Jakub P.
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Nie jedna chwila… 
Tak naprawdę nie mam jednego momentu, któ-

ry szczególnie utkwił mi w pamięci z liceum. Na 
moje ulubione wspomnienia z tego okresu składa 
się dużo pojedynczych sytuacji. 

Od czasu do czasu przypominają mi się nagle 
chwile z wyjazdu integracyjnego, gdzie na-
wiązałam nowe znajomości i wiele z tymi oso-

bami doświadczyłam. Nadzwyczaj miło wspominam 
nasze klasowe wigilie, podczas których wymienialiśmy 
się prezentami. Cudownie było zobaczyć radość na 
twarzy obdarowanej osoby, wiedząc, że mój upominek  

wywołał taką reakcję. Dużo zabawnych wspomnień 
wiąże się też z pracą w sklepiku. Nawet jeśli czasami 
była ona męcząca, to stanowiła bardzo ciekawe do-
świadczenie i trochę tęsknię już za rozmowami ze „sta-
łymi klientami”. W szczególności jednak z uśmiechem 
wspominać będę przypadkowe żarty rzucone podczas 
lekcji przez kogoś z klasy, śmieszne rozmowy podczas 
przerw, czy po prostu atmosferę panującą w szkole. 
Te wszystkie momenty na zawsze zostaną w mojej pa-
mięci.

Patrycja

Paciorek na pewno nie zaszkodził… 
Pamiętam, jak byliśmy na zawodach rejonowych 

piłki siatkowej w trzeciej klasie gimnazjum. 

Był to 2018 rok. Wygraliśmy pierwszy mecz  
i szykowaliśmy się do kolejnego spotkania. 
Wtedy jeden z zawodników drużyny prze-

ciwnej podszedł do naszego trenera pana Damiana  
Górskiego i zażartował sobie pytając, czy zmówiliśmy 
już paciorek przed kolejnym meczem. Cała sytuacja 

była bardzo zabawna, ponieważ później pokonaliśmy 
ich drużynę z wielką łatwością. 
Nie mogę zapomnieć o powrotach ze wszystkich za-
wodów z wyższego szczebla niż powiatowe, kiedy  
w nagrodę za nasze wysiłki i determinację, skręcaliśmy 
do „Restauracji pod złotymi łukami”, żeby coś zjeść na 
koszt Pana Dyrektora. 

Wojtek

Minęło szybciej, niż się spodziewałam… 
Trzy lata liceum z pewnością minęły szybciej, 

niż się tego spodziewałam. Na początku było trochę 
„niepewnie”, musieliśmy znaleźć wspólny język, 
ale szybko się to udało. 

To, co najbardziej zapadło mi w pamięć, to 
genialna atmosfera, jaka utrzymała się przez 
praktycznie cały czas nauki w szkole. Dla 

kogoś z zewnątrz mogło się to wydać nawet dziwne.  
Ponad dwadzieścia osób tak różnych od siebie do-
gaduje się tak dobrze? To była naprawdę wyjątkowa 
klasa. Każdy dawał coś od siebie. Wszyscy byli zawsze 
uśmiechnięci, gotowi do pomocy. Nawet w najczarniej-
szych momentach (tzn. przed sprawdzianem, którego 
naprawdę nikt nie chciał tego dnia pisać) ktoś opowie-
dział żart, reszta się roześmiała i od razu zadania stały się 
lżejsze. Na lekcjach też było ciekawie. Jako klasa poli-
techniczno-ekonomiczna najwięcej godzin spędziliśmy 
na matematyce i to były naprawdę wspaniałe lekcje. 
Pani E. Cywińska świeciła wzorem dla nas wszystkich 
i wielokrotnie podziwiałam ją za uśmiech, determina-
cję i pomysłowość. Robienie zadania dowodowego na 
siedem różnych sposobów wydawało się być niczym 

samobójcza misja, ale udało nam się to jakoś przeżyć! 
I po pewnym czasie przyznaję, że doceniam to cenne 
doświadczenie. Te trzy lata liceum to był dobry czas  
i aż troszkę dziwne, że wszystko dobiegło końca.

Iza
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A skoro nie ma limitu słów…
O swoich wspomnieniach z pijarskiej mogłabym mówić bardzo długo. Każdy dzień zawsze zaskakiwał 

mnie czymś, czego zupełnie się nie spodziewałam (na moje nieszczęście zazwyczaj były to niezapowiedziane 
kartkówki). Wiem, że bardzo się tu rozwinęłam. 

Właściwie mój charakter ukształtował się 
dzięki tej szkole, lekcjom, a przede wszyst-
kim dzięki ludziom, których tu spotkałam. 

Dlatego najpierw chciałabym podziękować wszystkim 
(i każdemu z osobna) za cudowne rozmowy, rady, 
wsparcie i prace domowe, które absolutnie nigdy nie 
były spisywane na przerwie. 

To, co zdecydowanie będę pamiętać najdłużej,  
a jednocześnie to, za co najbardziej cenię tę szkołę, to 
możliwość bycia animatorem. Nic innego nie dało mi 
w życiu tyle szczęścia i to dzięki temu wiem, co chcę ro-
bić w życiu. Hektolitry wypitej kawy, hektary umytych 
podłóg, setki decybeli krzyków nie do zniesienia itp., 
są warte tysięcy uśmiechów, które dostaliśmy za naszą 
pracę. Wszystkie przeglądy scholi i teatrów - to było 
coś! Najpierw ogromna ekscytacja przygotowaniami,  
a później szaleńczy stres. I lubię to! Wydaje mi się, że 
to troszkę psychopatyczne podejście, ale tak było. Naj-
bardziej nie lubię tego uczucia, kiedy wszystkie grupy 
już odjadą i nagle robi się tak jakoś pusto. Najgorsza 
jest też świadomość, że trzeba będzie czekać okrągły 
rok, aby to ponownie przeżyć. 

Najzabawniej chyba było na „scholkach” w 2020 
roku. Byłam wtedy konferansjerką i musiałam jakoś 
zgrabnie wypełniać luki pomiędzy występami. Nigdy 
nie sądziłam, że chodzenie z sitkiem na głowie czy uda-
wanie światowej sławy rapera może być tak wspania-
łym uczuciem. Ha! I to wszystko jeszcze było impro-

wizowane! Oczywiście, gdyby nie łebska i błyskotliwa 
Ania Kolis, nic by z tego nie wyszło. (Ale denerwowa-
łaś mnie wtedy, kochana, jak mało kto… ha ha). 

Kolejnym doświadczeniem była Integra, na której 
byłam animatorem. Z pełną świadomością tego, jak 
osoby z młodszych roczników mają mnie teraz dość, 
mogę powiedzieć, że wszystkich Was uwielbiam.  
A z całego serduszka kocham moją grupę, która po-
darowała mi tyle pięknych uśmiechów. Nadal mam 
zdjęcia z Wami na tapecie (a co!?). Pamiętam, jak mu-
siałam na Was krzyczeć, żeby reszta animatorów mogła 
Was oblać wodą. Może tego nie było widać, ale serce 
łamało mi się na pół i było mi tak okropnie głupio, 
nawet jeśli było udawane. 

No i wiadomo, nasz gra terenowa... Jeśli ktoś by się 
kiedyś zastanawiał, z kim najlepiej kogoś zabić, upo-
zorować samobójstwo, a później ukryć się w lesie, to  
z czystym sumieniem polecam Anię Kolis i Kubę Mi-
chalaka. Z nikim innym się tak dobrze nie wiesza Ada-
ma Woronowa (!?). 

Tak jeszcze na marginesie zaznaczę, że każdy ani-
mator jest kimś nie-sa-mo-wi-tym. A ci, z którymi 
miałam okazję współpracować, to już w ogóle! Stwo-
rzyliśmy razem masę pięknych rzeczy i nieraz odwalili-
śmy kawał dobrej roboty. 

Nie sposób nie wspomnieć jeszcze o X OPTP. 
Szczerze bałam się, jak to będzie wyglądało. Zastana-
wiałam się, czy w ogóle będzie jakoś wyglądało. Pan-
demia, szkoły zamknięte, a tu jakieś teatry wyskaku-
ją... Nadal chce mi się śmiać, kiedy przypomnę sobie  
o telefonie od mojego ulubionego koordynatora ani-
matorów: -Halo, Ewcia? -No, teatry są, dawaj jutro 
do szkoły. Wcale mi nie przeszkadzało, że zadzwonił 
przed północą. Wcale nie. Wtedy znowu poczułam tę  Oliwia Starzec, kl. II MP3
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charakterystyczną ekscytację, którą czuje się tylko 
przed przeglądami, ten stres, który mobilizuje do dzia-
łania i tę presję deadline’u. I chociaż ten przegląd tak 
bardzo różnił się od poprzednich, to nie był ani trochę 
gorszy! Był jedyny w swoim rodzaju, a więc także naj-
lepszy w swoim rodzaju. 

Korzystając z tego przywileju, że nie mam narzu-
conego limitu słów, powiem jeszcze, że KOCHAM 
NAJBARDZIEJ NA ŚWIECIE MOJE BAMBUSY. 
Smerfiki moje słodkie, zakochałam się w Was już, 
kiedy prowadziłam z Wami zajęcia w trakcie ferii! 
Uwielbiałam, kiedy na przerwach przychodziliście się 
przytulać, kiedy rozmarzeni słuchaliście, jak opowia-
dam Wam bajki, kiedy przychodziliście do mnie po 
rady. Pamiętam każdego jednego przybitego żółwika, 
każdą zbitą piąteczkę i każdą łzę, którą szybko zastę-
powaliście uśmiechem. Niezależnie od tego, czy już 
skończycie podstawówkę, czy będziecie już mężnymi 
kawalerami i powabnymi pannami, to zawsze będzie-
cie moimi - jak to pięknie nazwaliście - animatorskimi 
dziećmi ze specjalnym miejscem w moim serduszku. 

Pijarska dużo mnie nauczyła. Tutaj ukłon w stro-
nę nauczycieli znoszących moje spóźnienia, lenistwo 
i czerstwe poczucie humoru. Ale nie mówię tylko 
o przygotowaniu do matury. Jakkolwiek by to nie 
brzmiało: pijarska nauczyła mnie życia. Także sumien-
ności, odpowiedzialności, działania pod leciutką pre-
sją i świadomości, że pożyczony długopis już nigdy nie 
wróci. Dowiedziałam się, że niezależnie od tego, jak 
mało jest czasu, można stworzyć wielkie rzeczy. O Gali 
Złotych Jabłek nie będę się rozpisywać ale to, ile ener-
gii i serca włożyły w to wszystkie zaangażowane osoby, 
wymaga podziwu, że ho-ho….

W ogóle wyjazdy pijarskie to... ojejku! No, ja nie 
wiem, jak można to opisać jednym słowem. Super 
sprawa i tyle. Poznałam wiele wartościowych osób, 
z których kilka zostanie ze mną do końca życia. Tak 
dużo przegadanych nocy, tak dużo beznadziejnych 
żartów, tak dużo pomylonych tańców pijarskich, tak 
dużo wspomnień... 

Miałam nikogo nie wymieniać z imienia i nazwi-
ska, ale właśnie zmieniłam zdanie. Oprócz Ani i Kuby, 

nie mogę nie wspomnieć o Maćku Furmanku, który 
zawsze był i będzie najlepszą psiapsi. Jeszcze kiedyś 
zdobędziemy ten główny skład, zobaczysz! Sara, Ko-
chanie, chciałabym, żeby ktoś na studiach mówił mi 
z taką cierpliwością, które zadanie robimy i co było 
zadane. I to na każdej lekcji! Bez ciebie zgubiłabym 
się we własnym życiu. Zresztą sama Wiesz, że to ty 
jesteś lepszą połową „sama-Wiesz-kogo”. Patrycja -  
z nikim się tak cudownie nie siedzi w kącie, jak z Tobą, 
z nikim tak cudownie nie nosi się pudeł do sklepiku, 
z nikim tak cudownie nie gra się w quizy na filozofii 
(zaraz kończę szkołę, więc mogę się przyznać). Dzięki 
Szymonowi zawsze będę pamiętać, jak ważne są kroki 
w tańcach pijarskich i poczucie rytmu. Nigdy się nie 
poddawaj, chłopie. Koza - jesteś najsilniejszą babką, 
jaką znam i nigdy nie przestanę cię podziwiać. Jeszcze 
tak szybciutko Łucja i Pati Szafirowa - obie jesteście 
jak takie pluszowe misie - tak bardzo kochane, sympa-
tyczne, urocze i słodkie. Rady Marcina, jego wyrozu-
miałość, opanowanie i zarażający śmiech zapamiętam 
na bardzo długo, A pan Kośka dobrze wie, za co go 
cenię i za co jestem mu wdzięczna. Bez ciebie nic nie 
wyglądałoby tak, jak wygląda teraz. 

Z całego serduszka przytulam dodatkowo 
wszystkich absolwentów, którzy pomogli mi się 
odnaleźć w dosłownie wszystkim oraz tych mało-
latów, co dopiero są w jakiejś drugiej liceum (ci,  
o których chodzi, będą wiedzieli, że to o nich mowa). 
Wszyscy jesteście rewelacyjni, fantastyczni i wprost 
do schrupania! Nie jestem w stanie wymienić z osob-
na każdej osoby, której chciałabym za coś podzięko-
wać albo o czymś wspomnieć. (Jakby ktoś nie zapa-
miętał: Bambusy z podstawówki i Lamusy z Integry są 
najfaniejsi na świecie!) W każdym razie pijarska dała 
mi coś niezapomnianego. Piękne wspomnienia, po-
korę, wiarę w siebie i nieskończone pokłady miłości 
do ludzi, których poznałam. Aha, i cieplutko po-
zdrawiam i przepraszam panią E. Cywińską (za to, że 
jestem humanistą, mimo że poszłam do PE) i panią  
B. Jeziorowską (za to, że poszłam do PE, mimo że je-
stem humanistą).

Ewa
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O pijarskiej z perspektywy… 
Może dziwnie to zabrzmi, ale trudno znaleźć jedno, takie konkretne i dobre wspomnienie z 6-ciu lat spę-

dzonych w pijarskiej (gimnazjum i liceum). Naprawdę. Może i mam parę, które przyszły mi do głowy, ale 
uznałem, że nie nadają się do tego, by poświęcić im całość tej wypowiedzi. Postanowiłem więc trochę inaczej 
podejść do tematu. 

Pomyślałem sobie, jak będę wspominał pijarską 
za 15 lat, gdy będę już dorosłym człowiekiem. 
Miejmy nadzieję, że już z wyższym wykształ-

ceniem oraz szczęśliwą rodziną… Oczywiście, praw-
dziwą odpowiedź poznam dopiero wtedy, lecz co, jeśli 
miałbym możliwość przeniesienia się w czasie…?

Odpowiadając na zadane przez siebie pytanie – 
pierwsze, o jakiej sytuacji pomyślałem, to moment, 
gdy za 15 lat znajdę jakieś stare, zakurzone zeszyty 
przedmiotowe. Otworzę je, zobaczę swoje pokraczne 
pismo, składające się na niezwykle chaotycznie pisane 
notatki, np. z języka polskiego, które później miały po-
służyć w nauce do zaliczenia sprawdzianu z wybranej 
epoki literackiej. Zapewne przypomnę sobie, dlaczego 
tak bardzo nienawidziłem paru lektur naszych wspa-
niałych wieszczów narodowych, głównie szanowanego 
powszechnie Juliusza Słowackiego. Jestem pewien, że 
po tylu latach nadal nie będę wiedział, co autor miał 
w głowie, pisząc te utwory! Czytając te notatki, na 
pewno niejednokrotnie będę łapał się za głowę, pró-
bując zrozumieć moją cudowną składnię zdań i zacznę 
współczuć nauczycielowi, że musiał czytać, a następnie 
oceniać te wypociny. Znajdując moje kilkadziesiąt ze-
szytów do matematyki, na pewno przypomną mi się 
ciągnące się godziny nauki do sprawdzianów, ale i rów-
nież te wszystkie piękne momenty, gdy delta po „spier-

wiastkowaniu” wychodziła całkowita – nie ma chyba 
lepszego uczucia, zwłaszcza po długim i żmudnym za-
daniu. Następnie szybko „zejdę na ziemię”, gdy zoba-
czę najukochańszą fizykę, która, zwłaszcza w ostatnich 
dwóch latach mojej edukacji niejednokrotnie wywoły-
wała uśmiech na twarzy, lecz głównie z bezsilności i za-
skoczenia… I gdy tak przejrzę wszystkie inne zeszyty, 
zapewne przypomną mi się historie, które przeżyłem  
z koleżankami i kolegami z klasy... Zapewne z wieloma 
znajomymi ze szkoły już nie będę utrzymywał kontak-
tu, z niektórymi będę udawał, że się nie znam… – oby 
takowych było jak najmniej. Mam nadzieję, że wielu  
z nich jednak wciąż zostanie w bliskim ze mną kontak-
cie. Liczę, że z nimi będę mógł wspólnie wspominać te 
czasy, gdy razem siedzieliśmy na lekcjach i gadaliśmy 
na korytarzu. A tak przy okazji, jedną z najbardziej cha-
rakterystycznych lekcji była na pewno historia z Panem 
Dyrektorem, gdzie lekko mówiąc… działo się wiele. 
Mam wrażenie, że były to eliminacje do programu „Jeden  
z dziesięciu”, gdyż oprócz wiedzy historycznej niejed-
nokrotnie wymagana była wiedza ogólna z absolutnie 
wszystkiego. Inną lekcją o swoim uroku była filozofia 
oraz podstawy przedsiębiorczości z panem P. Kolasem, 
z których do końca życia będę pamiętał nieskończoną 
ilość historii O lisie i winogronach. Będąc w temacie 
klasowym, przypomnę sobie zapewne te wszystkie 
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Sport
Moimi najlepszymi wspomnieniami ze szkoły 

będą zajęcia sportowe. 

Przede wszystkim chodzi o lekcje wychowania  
fizycznego, zajęcia przygotowujące do zawodów 
szkolnych oraz same zawody, jak również Ucz-

niowski Klub Sportowy (UKS) prowadzony przez na-
uczyciela w pijarskiej. Zajęcia wychowania fizycznego 
zapadnią mi w pamięci przez rywalizację, która towa-
rzyszyła mnie oraz moim kolegom na każdej lekcji w-f. 
Zawody sportowe najprawdopodobniej dostarczyły 
mi najwięcej pięknych wspomnień. W gimnazjum 
oraz w liceum często dochodziliśmy do półfinałów,  
a nawet finałów wojewódzkich. Graliśmy tam z bardzo 

silnymi przeciwnikami. Moim największym osiągnię-
ciem było zdobycie 4. miejsca na wojewódzkich za-
wodach siatkówki plażowej w 2018 roku. W meczu  
o trzecie miejsce wraz z Pawłem Tomalą przegraliśmy  
z chłopakiem, który teraz gra w profesjonalnych tur-
niejach i walczy o mistrzostwo Polski. 
Ostatnim super wspomnieniem związanym ze spor-
tem jest UKS, który powstał w naszej szkole. Roz-
wijaliśmy tam swoje umiejętności siatkarskie oraz 
graliśmy w amatorskiej lidze w Łowiczu. Nigdy nie 
zapomnę tych chwil spędzonych na treningach i na 
meczach.  

Jakub K.

wycieczki szkolne w gimnazjum i liceum, które były 
lepsze i gorsze. Lecz to, co zwiedziłem to zwiedziłem: 
Praga, Wilno, Drezno, aż żal, że nie udało się zwiedzić 
więcej ze względu na pandemię… a no właśnie. Tego 
nie dam rady zapomnieć. Pandemia, przez którą spę-
dziłem ostatnie dni szkoły w życiu przed komputerem 
w domu… Smutne jest to, że najlepszy okres w moim 
życiu straciłem w taki oto sposób! Możliwe, że właśnie 
przez to trudno było mi przypomnieć sobie konkretne 
wydarzenia z liceum, skoro połowę tego czasu nawet nie 
byłem w murach szkoły! Lekcje zdalne miały jednak także 
swój urok. Przynajmniej w trakcie tego czasu nie musiałem 
wstawać wcześnie rano, tylko dosłownie parę minut przez 
pierwszym dzwonkiem (cóż za niespodzianka, bo nie przy-
puszczałem podczas wyboru szkoły w mieście oddalonym 
o 30 kilometrów od miejsca zamieszkania, że będę mógł 

wstać parę minut przed g. 8.00 i być na pierwszej godzinie 
bez najmniejszego problemu). Po raz pierwszy w życiu nie 
mogłem zgłosić nieprzygotowania, bo zapomniałem pracy  
z domu. No i oczywiście one, konsultacje w szkole,  
jedyna szansa poczucia normalności. Żywe ławki, żywi lu-
dzie – żywe wszystko, a nie takie na monitorze. Żaden 
inny moment przyjścia do szkoły nie powodował takich 
pozytywnych emocji…

I tak oto, te paręnaście minut pozwoli mi przypo-
mnieć te lata młodości, które na 100 % będę wspomi-
nał pozytywnie. Nawet te gorsze momenty, widziane  
z perspektywy czasu, będą wydawać się mało ważne. Mam 
nadzieję, że będą mi to towarzyszyć przez całe życie…  
Nie bez przyczyny mówi się, że szkoła to najlepszy okres 
w życiu człowieka.

Piotr
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Paradoksy w pijarskiej
Pamiętam jak dziś, kiedy w 6 klasie szkoły pod-

stawowej (zatem przed gimnazjum) usłyszałem od 
mojej Mamy, że mam iść do Łowicza, do szkoły ka-
tolickiej… Był to wtedy dla mnie istny koszmar! 

Jako dziecko wyobrażałem sobie niestworzone rze-
czy! Widziałem już, jak codzienne klęczymy w ka-

plicy, albo że znajomi to będą same tzw. „kujony”… 
Cieszyłem się wtedy, że razem ze mną do tej szkoły 
idą ze mną koledzy z Głowna: Piotrek, Kuba, Michał 
i nieobecny już w pijarskiej Albert. Miałem nadzieję, 
że z nimi jakoś przetrwam w tym wariatkowie…, jaki 
sobie pijarską wyobrażałem. Co prawda z tym „wariat-
kowem”, aż tak dużo się nie pomyliłem..., ale o tym 
później 🙂. 

Po przekroczeniu murów szkoły i poznaniu ludzi 
tam się uczących, okazało się, że uczą się tam osoby ta-
kie jak ja, że księża to nie fanatycy każący klęczeć non 
stop, a w większości wspaniali ludzie tacy jak o. Darek, 
czy obecny rektor o. Marek, których będę wspominał 
bardzo ciepło. Nie mogę zapomnieć o pani Kasi Su-
mińskiej, czyli mojej wychowawczyni z gimnazjum. 
Złota kobieta i myślę, że każdy kto trafi panią Kasię, 
nie będzie narzekał. A co do znajomych, których po-
znałem, mam wrażenie, że z niektórymi będę utrzy-
mywał kontakt jeszcze długo (nie wymienię z imienia 
i nazwiska, bo mam wrażenie, że zapełniłbym parę 
stron). Razem z nimi przetrwałem 3 lata gimnazjum, 
gdzie poziom nauki był o niebo wyższy niż w mojej 
szkole podstawowej. A przetrwanie było ciężkie! Cią-
gła nauka, stres przed lekcjami, na których nauczyciele 
będą pytać i wiedza o tym, że rodzice mają dostęp do  
nieszczęsnego portalu: librus.pl Czasem nie dawało 

się wytrzymać i to tworzyło tzw. „wariatkowo”, któ-
re właśnie scalało uczniów. Trochę tak jak uciśnioną 
Polskę pod zaborami! Wcześniej każdy podzielony, ale 
wspólny wróg jednoczył…

I nagle, jak palcami pstryknąć, przyszedł czas na 
wybór liceum. I kto by się spodziewał, że taki człowiek 
jak ja, początkowo z awersją do pijarskiej, tak zżyję się 
ze wszystkim co z nią związane, wybierze ją jako swoje 
liceum? Ja sam się nie spodziewałem.

No i zaczął się nowy rozdział. Pierwsza klasa - pięk-
ny czas. Nauka nauką, ale zawody sportowe, wyciecz-
ki i to siedzenie na przerwach ze znajomymi… Nie 
do końca pamiętam konkretne sytuacje, ale zawsze 
będę pamiętał każde zawody z koszykówki i z ręcznej 
z panem S. Popielem, i zawody z siatkówki z panem 
D. Górskim. No i oczywiście, jak można zapomnieć 
o tych fantastycznych lekcjach z panem P. Kolasem, 
który nawet mówiąc o nudnych podatkach, potrafił 
zaciekawić swoim wykładem ze sporą dawką humoru. 

Później druga klasa, w której nie wydarzyło się 
nic więcej (tak naprawdę) poza moim uczestnictwem  
w studniówce jako gość. Miło, że na jakiejkolwiek 
byłem z uwagi na to, że naszemu rocznikowi przez 
pandemię takową odwołano. No właśnie pandemia… 
Zaczęła się pod koniec marca w 2020 roku. Na po-
czątku wydawało się sielanką. Żadnych lekcji, czasem 
jakaś praca do zrobienia i odesłania…, spanie do opo-
ru. Wtedy nie widziałem jeszcze żadnych minusów.  
Teraz jednak je dostrzegam. Zero spotkań z rówieś-
nikami, a także ogromne braki w materiale. Szkoda, 
że właśnie pandemia zabrała mi tyle czasu ze szkoły. 
No, ale po wspaniałych wakacjach można było się  
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Pijarska dla mnie…
Wybór pijarskiej i profilu liceum zdecydowanie 

przyniósł w moim życiu wiele pamiętnych chwil. 

Myślę, że najdłużej będę wspominać funk-
cję animatora. Przygoda ta rozpoczęła się 
dla mnie już w trzeciej klasie gimnazjum. 

Wspólnie przeżywaliśmy przeglądy scholi i teatrów pi-
jarskich, nawiązując nowe znajomości i wzajemnie się 
od siebie ucząc. Wśród animatorów poznałam wspa-
niałych, inteligentnych ludzi, chętnych do wspólnego 
realizowania różnorodnych projektów. Wiele z tych 
znajomości utrzymuje się do dzisiaj i mam nadzieję, że 
przetrwają. Bardzo pozytywnie patrzę również na pra-
cę wśród technicznych – mimo że zdecydowanie krót-
szą, to równie ciekawą. Nigdy wcześniej nie sądziłam, 
że będę zajmować się przedstawieniami „od kuchni”, 
a okazało się, że jest to naprawdę interesujące zajęcie. 
Także codzienność z nową klasą na zawsze pozosta-
nie w mojej pamięci. Mimo że prawie ze wszystkimi 
byłam w tym samym gimnazjum, dobrze poznaliśmy 

się dopiero w liceum. Przeżyliśmy razem wiele nieza-
pomnianych lekcji; dopiero pandemia i to, że widzi-
my się teraz bardzo rzadko, uświadomiły mi, że przez 
ten dość krótki czas mocno zżyłam się z kolegami  
i koleżankami, i z żalem będę opuszczać mury pijar-
skiej. Szczególnie miło będę wspominać matematykę 
z panią Elżbietą Cywińską, której podejście do ucznia  
i „żarciki” na lekcjach zawsze utrzymywały bardzo 
przyjemną atmosferę i rozwinęły moje zainteresowa-
nie matematyką.

Sara

pojawić 1 września w murach szkoły. Wydawałoby się, 
że wszystko wróci do normalności. Nic bardziej myl-
nego! W połowie października ponownie zostaliśmy 
zamknięci w swoich pokojach. Ten cały czas bardzo 
mocno się odbił, myślę nie tylko na mnie, negatyw-
nie. Non stop przed komputerem naprawdę wpływa 
na samopoczucie. Jedyna ostoja normalności to były 
konsultacje, na które nawet taki leń jak ja, czekał  
z niecierpliwością. Można było się spotkać z ludźmi, 
posłuchać od człowieka o matematyce, polskim, histo-
rii, a nie z ekranu monitora. 

I dochodzimy właśnie do nauczycieli uczących 
mnie w liceum. Ach, co to byli za ludzie! Oprócz 
wspomnianych, nasza wychowawczyni – pani Ewa 
Komuńska, bardzo spokojna kobieta martwiąca się  
o każdego ucznia. Ile ja się nasłuchałem wykładów 
próbujących przemówić mi do rozumu! Chyba w koń-
cu się udało (przynajmniej częściowo), ale zobaczymy, 
jak będzie dalej. Super wychowawczyni, tak podsumo-
wując. Pani Elżbieta Cywińska – najlepsza nauczyciel-
ka matematyki, jaką można mieć. Nie znam nauczy-
ciela, który jest bardziej nauczycielem z powołania niż 
właśnie pani Ela. Zawsze zainteresowana uczniem, 
ciągle pomagająca nauczycielka to skarb, którego inni 
uczniowie mogą zazdrościć. Pani Agnieszka Bochniak 
- nie mam chyba nauczyciela, którego na początku aż 
tak nie cierpiałem i miałem dosyć, a teraz dziękuję za 
to, że mnie uczył. Ciągła nauka słówek, gramatyki itd. 
była naprawdę wyczerpująca i niejeden raz chciałem 

popełnić seppuku przez nadmiar materiału! I ktoś by 
powiedział: -To za co tu dziękować, tylko psychika po-
psuta! Otóż nic bardziej mylnego… Dzięki temu właś-
nie, mogę powiedzieć, że znam angielski. Więc widać, 
że te działania wcale nie były bezcelowe. Dodatko-
wo porozmawiać po lekcji można było o wszystkim.  
Naprawdę takiej nauczycielki też inni mogą zazdroś-
cić. A co do zazdrości o nauczyciela, to czas pomówić 
o panu Piotrze Komuńskim. Umówmy się, mieć na-
uczyciela, który nie przynudza na historii, to rzadkość, 
a pan Piotr potrafił zaciekawić każdym tematem (no 
może poza tymi związanymi z kulturą, której nie cier-
pię 🙂). Ciągła gestykulacja, zmiana miejsca, angażo-
wanie nas w lekcje, przygotowane prezentacje spra-
wiły, że stwierdziłem, że historia jest przedmiotem, 
który będę pisał na maturze. Podsumowując, kolejny 
człowiek z pasją, którego będę wspominał jako najlep-
szego nauczyciela historii, jakiego można mieć. I za to 
wszystko dziękuję tym ludziom, którzy w bardzo du-
żym stopniu ukształtowali mnie jako człowieka, któ-
rym jestem. Także naprawdę, nawiązując do początku, 
przywołam przysłowie: Nie oceniaj książki po okładce. 
Jest ono bardzo mądre. 

Po spędzeniu w murach pijarskiej w Łowiczu aż  
6 lat stwierdzam, że mimo ciężkiego życia, gdybym 
miał znowu wybrać, wybrałbym tak samo. Czy czegoś 
żałuję? Chyba tylko jednej rzeczy..., że to trwało tak 
krótko.

Jakub C.
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Moja klasa III PE 
Wydawałoby się, że tak niedawno zaczynałam kolejną przygodę z uczniami nowej klasy PE. Dopiero był 

2018 rok, a już za chwilę będziemy się żegnać. Na moich oczach nastolatkowie przychodzący z gimnazjum 
przemienili się w młodych ludzi, którzy wchodzą w dorosłe życie. Możliwość bycia świadkiem tej przemiany 
to jeden z większych pozytywów bycia wychowawcą. Większość uczniów, którzy stanowili skład naszej klasy, 
uczyłam w gimnazjum języka polskiego, ale dopiero jako wychowawca w liceum mogłam ich lepiej poznać. 
Żałuję tylko, że czas pandemii i zdalne nauczanie ograniczyło nam możliwość pogłębiania relacji.

Moi wychowankowie okazali się wspaniałymi 
młodymi ludźmi pełnymi pasji i ambicji. 
Wśród nich są tacy, którzy zaangażowa-

li się w animatorstwo. Maciek, Sara, Szymon, Adrian  
i Ewa uczestniczyli w Przeglądach Teatrów Pijarskich, 
pracując, by gościom przybyłym do naszych szkół 
było jak najwygodniej. Nawet zdalne nauczanie nie 
przeszkodziło im w organizacji tego wydarzenia, tyl-

ko już w formie on-line. Pomagali podczas Ferii  
w szkole, bawili uczniów pijarskimi tańcami. Jak za-
wodowi zabawiacze animowali spotkania uczniów 
nauczania początkowego. Ewa i Patrycja pomagały  
w prowadzeniu szkolnego sklepiku. W krótkim czasie 
musiały przemieścić się z sali 202 na korytarz obok 
sali gimnastycznej, by obsłużyć czekających już cierp-
liwie uczniów. Michał, gdy tylko mógł, fotografował 

Zapamiętałem:
 jak pan dyrektor na lekcji his-u brał losowo do-

brane osoby z klasy, mówił, że to są określone pań-
stwa, które toczą ze sobą wojnę/spór, a następnie na 
ich przykładzie tłumaczył, które państwo i w jaki spo-
sób powinno się zachować w określonej sytuacji histo-
rycznej,
 jak na jednym z konkursów przyjechał po nas 

pan dyrektor P. Jabłoński i stwierdził, że to idealny mo-
ment na zaproponowanie nam jako lektury artykułu  
z Washington Journal, który przypadkiem udało mi się 

pobrać, zanim wyskoczyło okienko mówiące o tym, że 
artykuł jest płatny,
 jak pani E. Cywińska pojechała z nami pociągiem 

wspierać nas mentalnie na konkursie z matematyki,
 jak pani E. Cywińska przynosiła do szkoły róż-

ne książki związane z matematyką, z których często 
korzystałem (bardzo stare podręczniki, w tym jeden 
autorstwa S. Banacha).

Dawid
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szkolne wydarzenia. Marcin i Sara pomagali w nauce 
uczniom innych klas. Jakub i Maciek realizowali się, 
będąc członkami pijarskiej scholi. Śpiewali i grali nie 
tylko podczas szkolnych mszy świętych, ale i angażo-
wali się w oprawę muzyczną przy przygotowywaniu 
przedstawień. Również bez Szymona, Adriana, a także 
Tadeusza, Jakuba i Sary żadne wydarzenie szkolne nie 
mogłoby się odbyć, bo to oni dbali o oprawę technicz-
ną, by to, co mówimy, śpiewamy, przedstawiamy, było 
dobrze słyszalne i odpowiednio oświetlone. W mojej 
pamięci na długo pozostanie przedstawienie, przygo-
towane przeze mnie w listopadzie 2018 roku z okazji 
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Wówczas zagrało wielu moich wychowanków. Sara 
jako matka żegnała Piotra jako młodego żołnierza idą-
cego na wojnę, Janek jako bezwzględny rosyjski urzęd-
nik pouczał Patrycję, grającą polską kobietę żyjącą  
w zaborze rosyjskim, Szymon jako nauczyciel niemie-
cki karał dzieci za modlitwę w języku polskim, Jakub 
jako Piłsudski przemawiał m.in. do Marcina i Pawła 
grających legionistów, Dawid grający Drzymałę był ka-
rany przez Wojtka, pruskiego urzędnika, a Adrian jako 
żandarm pruski rozkazywał Jakubowi grającemu chło-
pa. A Michał i Bartek świetnie zagrali ojców pijarów. 
Byli wśród nich wręcz na poły zawodowi aktorzy tacy 
jak Paweł, który w niezapomniany sposób wcielił się  
w rolę św. Józefa Kalasancjusza podczas przedstawienia 
przygotowanego przeze mnie na Przegląd Teatrów Pi-
jarskich. 

Ale uczniowie mojej klasy pozostaną w mojej 
pamięci także jako młodzi ludzi, którzy mają ambi-
cje, by coś więcej osiągnąć w życiu. Rozwijali swoje 
zainteresowania, uczestnicząc w różnych konkur-
sach i olimpiadach: Marcin z języka angielskiego,  
Dawid w Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej, 
Sara w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego,  

Janek w Olimpiadzie z WOS, Kuba w Olimpiadzie 
Historycznej, konkursach matematycznych i fizycz-
nych. Rozumieją też, że wiedza to potęga, a jej po-
siadanie pomoże im osiągnąć wymarzone studia.  
W mojej pamięci pozostaną rozmowy na lekcjach ję-
zyka polskiego, o Wokulskim i Raskolnikowie, dociekli-
wość, by dobrze zrozumieć temat rozprawki, wyjaśnić 
niezrozumiałe pojęcie, prośby Ani o powtórzenie ja-
kiejś myśli, by syntetycznie stworzyć notatkę, dojrzałe 
i trafne refleksje Izy o bohaterze literackim. 

Również pasją wielu moich uczniów okazał się 
sport. Uprawiali go i brali udział w zawodach nie tylko 
w szkole, ale i w życiu prywatnym, osiągając niema-
łe sukcesy. Jakub, Wojtek, Paweł, Janek, Szymon, Janek  
i Kuba wiedzieli, że w „zdrowym ciele zdrowy duch”, 
dlatego grali w siatkę, pływali, trenowali tenis i rugby. 

Wspomnienie o mojej klasie to nie tylko nauka, 
różne szkolne przedsięwzięcia, ale i zwykłe sytuacje. 
Układają się one w kalejdoskop wydarzeń, który za 
każdym potrząśnięciem pokazują mi inny obraz. Wy-
jazd do teatru na „Wizytę starszej pani” (żałuję, ze  
z powodu pandemii nie mogłam zabrać moich ucz-
niów na spektakl „Dziwny przypadek psa nocną 
porą”), klasowa wycieczka do Drezna, dwie udane 
klasowe Wigilie. Widzę Izę, z którą świetnie się roz-
mawiało w trakcie klasowej Wigilli. To od moich 
uczniów, Michała i Tadeusza, nauczyłam się, że fil-
my, które znałam, tworzą coś takiego jak Uniwersum 
Marvela, a bohaterowie „Gwiezdnych wojen” świetnie 
nadają się na argumentację w rozprawce. Będę wspo-
minać Izę i Sarę, które wygrywały w rankingach na 
najlepszą pomoc koleżeńską i chyba jak nikt inny nie 
potrafiły w łopatologiczny sposób wytłumaczyć za-
dania nawet najbardziej opornym na wiedzę. Dawi-
da i Marcina, którzy zawsze służyli mi pomocą, np. 
gdy trzeba było skorzystać z tablicy interaktywnej czy 
zorganizować coś w klasie. Będę pamiętać Kubę i jego 
dumę w trzeciej klasie: -Już przeczytałem proszę Pani 
„Lalkę”. Szymona szczere: -Przepraszam. Rozmowy  
z Kubą i jego: -Postaram się. Klasowe gazetki na tematy 
matematyczne. Spersonalizowane upominki na Dzień 
Kobiet od siedemnastu klasowych mężczyzn. Zdję-
cie do matematycznej delty. Troska chłopców o stolik  
i krzesło dla Izy. Trudno wszystko wymienić.

Dziękuję za wszystko. Dziękuję, że mogłam być 
Waszą wychowawczynią.

Życzę mądrości w dorosłym życiu, która pomoże 
Wam odróżnić dobro od zła. Życzę wiary we własne 
siły szczególnie, gdy coś lub ktoś będzie mówiło: -Nie 
dasz rady! I życzę prawdziwego odkrycia, że to Bóg dla 
Was stworzył świat, który możecie poznawać i zdoby-
wać, a gdy będzie trudno, zawsze Was wysłucha.

Ewa Komuńska wychowawczyni III PE3 PLO  
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WSPOMNIENIA HUMANISTÓW z III H

Ostatni zakręt…
Kiedy weszłam w ostatni zakręt edukacji ogólnokształcącej, zastanawiałam się, jak to będzie. Żadne od-

krycie, zapewne wiele osób zastanawia się, co je czeka w obliczu nadchodzących zmian. Wyobrażałam sobie 
milion scenariuszy, żaden jednak nie spełnił się w rzeczywistości (dzięki Bogu!). 

Co mogę powiedzieć o tym życiowym zakręcie? 
Zaczęło się od Integry, która była bardzo cieka-
wym i pięknym czasem. Później, już w trakcie 

roku szkolnego liczne wyjazdy do teatrów, kilkudniowa 
wycieczka, m.in. do Drezna i do Skalnego Miasta w Cze-
chach. To wszystko brzmi jednak bardzo podobnie do 
prezentacji naszej szkoły z dni otwartych i tym podob-
nych wydarzeń (tak, obietnice się spełniły), ale najważ-

niejsze jest osobiste doświadczenie. Najmilej wspominać 
z tych trzech lat będę chyba naszą małą, klasową fabrykę 
kartek świątecznych, a także nasze własne przekraczanie 
granic wraz z Konradem w klasowym przedstawieniu 
Wielkiej Improwizacji z „Dziadów” cz. III A. Mickiewicza.

Zakręt niebawem się zakończy, teraz jeszcze nie widzę, 
co czeka za nim. Złowieszcza i grożąca od najmłodszych lat 
matura jeszcze szczerzy kły, ale jest rzecz, którą muszę ko-
niecznie zrobić. Długo myślałam i kombinowałam z for-
mą, którą przyjmę w tym wspomnieniu. A najważniejsze,  
co wychodząc z pijarskiej zabiorę ze sobą (i co jeszcze po-
zostało mi zrobić), to podziękowanie. 

Za te wszystkie chwile małe i duże, trudne i piękne,  
a przede wszystkim za bliskość Boga w szkole: Dziękuję!

Jedno małe humaniątko

Wiktoria Wawrzyniecka

Odnalazłam talenty… 
W naszej szkole spędziłam trzy lata, chociaż wiedziałam o niej sporo ciekawostek dużo wcześniej.  

Nie należę do otwartych ludzi i dlatego bałam się, jak to będzie w liceum. 

Mimo że nie znałam bliżej ani jednej osoby  
w mojej klasie, początki w tej szkole wspomi-
nam bardzo dobrze, ponieważ właśnie wtedy 

poznałam swoje przyjaciółki, na które zawsze mogę liczyć. 
Szkoły, do których wcześniej uczęszczałam, wspomi-

nam dobrze, jednak tutaj odnalazłam najwięcej radości, 
ponieważ dzięki niektórym nauczycielom odnalazłam 
talenty, o których wcześniej nie miałam nawet poję-
cia. Moja pasja do polskiego wzrosła, a to sprawka pani  
B. Jeziorowskiej. Odkryłam, że poezja jest moim żywio-
łem, a pisanie wierszy stało się dla mnie normą. Lekcje 
historii prowadzone przez pana P. Komuńskiego okazały 
się nauką ze śmiesznymi anegdotami, które sprawiły, że 
łatwiej i przyjemniej wiedza wchodziła do mojej głowy. 
Język angielski także dostarczył mi dużej satysfakcji, po-
nieważ na początku, gdy wybieraliśmy rozszerzenia, moje 
umiejętności były poniżej przeciętnej. Teraz mogę stwier-
dzić, że radzę sobie bez większych problemów, a to dzięki 
pani I. Jóźwiak, której dodatkowo zawdzięczam udział  

w wycieczce z klasą mojego brata na spektaklu Nędznicy.
Również miło wspominam święta i wycieczki  

w pijarskiej. Pamiętam, że w pierwszej klasie wszyst-
ko robiło na mnie ogromne wrażenie, ponieważ każ-
de wydarzenie zaskakiwało mnie na nowo. Najlepiej 
jednak wspominam mecz siatkówki między uczniami  
i nauczycielami, kilkudniową wycieczkę do Drezna 
oraz Wigilie w klasie. Nigdy nie przepadałam za tego 
typu wydarzeniami, ale tutaj spotkałam wspaniałe oso-
by, z którymi można się dobrze bawić. Na wycieczce 
samo zwiedzanie było bardzo ciekawe, ponieważ mo-
głam zobaczyć i usłyszeć wiele rzeczy, więc nie nudzi-
łam się. Dodatkowo czas spędzony w autokarze lub 
hotelu okazał się być dla mnie niespodzianką, cho-
ciaż może trochę szaloną, jak na kogoś, kto woli spę-
dzić wolne pod kocem i z kubkiem herbaty. Koleżanki  
i koledzy z mojego rocznika sprawili, że czule wspominam 
tamte chwile.

Karolina Zabrzewska

Tytuły i akapity pochodzą od Redakcji NL
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Liceum jak kwiecień, plecie i przeplata... 
Żeby móc wspominać, trzeba zacząć od początku, a dokładniej od informacji, że w ogóle nie planowa-

łam przychodzić tutaj do szkoły. Tak się jednak sprawy potoczyły, że pojawiłam się na liście uczniów razem  
z moją, wtedy już, kilkuletnią przyjaciółką. 

Pierwsza przeszkoda - Integra. Coś, co niesamowicie 
mnie stresowało, ale patrząc z perspektywy czasu, 
było wspaniałym doświadczeniem. Granie w karty, 

podchody w środku lasu, czy próba niepłynięcia na sza-
rym końcu kajakiem z dziewczyną, której wtedy nie zna-
łam, a która teraz jest moją przyjaciółką. 

Pierwsza klasa była konfrontacją plotek, przekonań, 
oczekiwań i rzeczywistości. Niewielka klasa humanistycz-
na IH, w równie niewielkiej sali na najwyższym piętrze. 

Któregoś dnia szukano ludzi do pracy w szkolnym 
sklepiku. Z przyjaciółką stwierdziłyśmy, że raz kozie wio  
i zgłosiłyśmy się. Pracowałyśmy półtora roku, aż do pan-
demii, która pokrzyżowała dalsze plany. Zbieganie co 
przerwa do sklepiku w trakcie naszego tygodnia, zno-
szenie paczek, wypakowywanie ich, siedzenie do 17.00  
w szkole i chęć rozszarpania niektórych dzieci na najdrob-
niejsze kawałeczki... Ale nawet to miało swój niepowta-
rzalny urok. Szczególnie, że zaraz obok nich szły radosne 
uśmiechy i wiwaty najmłodszych na widok ulubionych 
chrupek. Liczenie drobniaków i po prostu radość bycia  
z drugim człowiekiem. 

Na zawsze w mojej pamięci zostaną też przeglądy tea-
trów pijarskich. Nie mogłam wtedy nocować w szkole, ale 
pamiętam, jak o 6.00 rano dziewczyny z kuchni wpusz-
czały mnie, żebym mogła pomóc im przygotowywać śnia-
danie.

Nie mogę nie wspomnieć o Kursie Animatora Pijar-
skiego, w którym udało mi się wziąć udział, i który będę 
wspominać z uśmiechem na ustach i ciepłem w sercu. 

W połowie drugiej klasy wybuchła pandemia. Czas do 
końca roku przeleciał mi między palcami i wiele z niego 

nie pamiętam. Aż w końcu jest. Klasa maturalna. Nieste-
ty dalej online. To prawdziwa karuzela emocji i jazda bez 
trzymanki. Stres, przemęczenie, siedzenie po nocach, iry-
tacja, rozdrażnienie. Myślenie o przyszłości jako o jednym 
wielkim znaku zapytania. 

Na szczęście i w tak trudnym okresie pojawiają się 
promyki szczęścia. Dla mnie przede wszystkim były i są 
to dalej moje przyjaciółki, bez których istnienie w klasie 
maturalnej nie miałoby racji bytu.

To wszystkie momenty na języku polskim, kiedy czło-
wiek po prostu musi się zaśmiać, bo tego potrzebuje. To 
każda zwyczajna, ludzka rozmowa z nauczycielem o czymś 
innym niż o maturze. To chociażby usłyszenie miałczenia 
kota w tle lekcji, na co nie da się nie uśmiechnąć. 

Mimo że te trzy lata spędzone w szkole pijarskiej nie 
były idealne, bezproblemowe - bo takowe nie istnieją - to 
wiem, że nawiązałam lub utrwaliłam tu przyjaźnie i zdo-
byłam wiedzę, które zostaną ze mną na zawsze. 

Maria Dębska
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Wspomnienie o klasie III H
Krótko, aktywnie i otwarcie. Tymi trzema sło-

wami opisałbym klasę tegorocznych maturzystów 
nazywanych „humanami”. 

K rótko – ponieważ zostałem ich wychowawcą  
od drugiej klasy, w dodatku poprzez zdalne na-
uczanie nasz kontakt bezpośredni z możliwoś-

cią fizycznego spotkania był mocno ograniczony. Dobre, 
szczere relacje kształtują się wtedy, kiedy ludzie spotykają 
się bezpośrednio. Nasza komunikacja to nie tylko słowa, 
ale także komunikacja niewerbalna (mimika, postawy, 
gesty). Tego brakuje by wejść w relację z drugą osobą  
i kształtować wspomnienia. Tym bardziej dziękuję Bogu  
i ludziom za każdą chwilę daną nam na spotkanie w realu. 

Aktywnie - mimo, że tego czasu na bezpośrednie 
spotkanie było zdecydowanie mniej, to jednak kla-
sa dała się poznać, jako zaangażowana i pomocna.  
Zaangażowanie w akcje szkolne (tańce pijarskie, sklepik 
szkolny, przeglądy scholii czy teatrów, wyjazd do teatru 

czy ostatnio na Jasną Górę pokazał mi wielki potencjał, 
jaki w nich drzemie i chęć działania, i pomocy innym. 
Dziękuję Bogu i ludziom za każdą akcję, wspólne działa-
nie i dobro uczynione innym w szkole i poza nią. 

Otwarcie – bardzo cieszą mnie lekcje, jak chociaż-
by te z zajęć z wychowawcą, kiedy uczniowie otwarcie  
i szczerze rozmawiają o tym, co dla niech ważne, kiedy 
potrafią się dzielić tym, co trudne, ale i tym, co piękne  
i ważne. Cenię sobie, kiedy otwarcie mówią, co im się nie 
podoba, z czym się nie zgadzają. Tego nie zabrakło🙂.  
Należy tworzyć przestrzeń wolności, kiedy drugi człowiek 
mówi, nie bojąc się osądzenia czy zaszufladkowania. Przy-
jąć drugiego takim jakim jest, z jego zaletami i wadami. 
Taka relacja pozwala na poznawanie siebie i obustronne 
oddziaływanie, korzysta na tym i uczeń, i nauczyciel. 

Dziękuję Bogu i ludziom za nasze wzajemne otwarcie 
się na siebie.

o. Andrzej Lisiak SP, wychowawca III H3 PLO

Trzy lata, jak jeden dzień
 Trzy lata to niby dużo, a jednak tak szybko mi-

nęło. Bez wątpienia był to urozmaicony czas. 

Wyjazd integracyjny, który otworzył nowy 
rozdział w życiu, pomógł mi poznać nowe 
osoby (okazuje się, że zakładanie drzwi od 

prysznica może być początkiem przyjaźni 😉) i przygo-
tować się psychicznie na to, co ma nadejść od września. 
Myślami wracam do wspólnych wyjazdów, podczas któ-
rych mogłam poznać trochę świata, przeżyć spotkanie  
z kulturą, a także lepiej poznać osoby z klasy (szczegól-
nie pomogły w tym szczere rozmowy na balkonie do 
5.00 rano). Niestety pandemia sprawiła, że wszystko od-

wróciło się o 180° i lekcje online utrudniły wiele rzeczy.  
Ale nauczyciele stanęli na wysokości zadania i starali się 
nas motywować z różnym skutkiem: -Jesteście światłą mło-
dzieżą pijarską! -Widać, że się staracie, ale jednak wasza wie-
dza jest jak gąbka, z której staracie się coś wycisnąć, ale jest 
ona sucha! Mawiali ulubieni mentorzy. Jestem pewna, że 
moja dusza humanisty rozwinęła się (i ta larwa dzięki pani 
B. Jeziorowskiej mogła się rozwinąć), a pasja do literatury 
wzrosła. Te 3 lata były przeplecione radością, smutkiem, 
ale dzięki przyjaciołom, radom nauczycieli, duchowemu 
wsparciu wychowawcy ten czas będę mile wspominać.

Katarzyna Łażewska
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Reprezentacja maturzystów na Jasnej Górze
Pandemia pandemią, ale pewne rzeczy się nie 

zmieniają. Należy do nich pielgrzymka maturzy-
stów do Częstochowy, na Jasną Górę. 

Wsobotę, 13 marca 2021 w niewielkiej gru-
pie i z zachowaniem restrykcji, jednak 
pijarska do Matki Bożej Królowej Polski 

dotarła. Autokar zabrał tylko kilkanaście osób, ale nie 
w liczbie siła. Ważne, że tam byliśmy. 

Pielgrzymkę poprowadził o. Andrzej Lisak SP.  
W imieniu własnym i w intencji maturzystów nasi 
pielgrzymi mogli się pomodlić, pomyśleć nad spra-
wami życiowo ważnymi, podjąć próbę rozeznania po-
wołania zawierzając swoje plany Bogu przez Maryję.  
A najbliższe plany wszystkich maturzystów to egzami-
ny i dalsze wybory życiowe. 

Zaplanowano i zrealizowano: modlitwę przed cu-
downym wizerunkiem Matki Bożej w Kaplicy obra-
zu, Drogę Krzyżową na wałach klasztoru. Był czas na 
modlitwę osobistą i zwiedzanie: Sali rycerskiej i Skarb-
ca. Jak zwykle w takich wyjazdach nie mogło zabrak-
nąć wspólnych śpiewów i rozmów „bez kamerki”. 

Choć nie dopisało wiele osób, dla tych którzy po-
jechali na Jasną Górę, było to wyjazd ważny. Sądząc 
po wypowiedziach uczestników, warto było tam być. 
Szczególnie do zapamiętania dla wszystkich uczniów 
pijarskiej wybrzmiała intencja:

Matko Boża – Królowo Polski i Pokoju, módl się za 
nami i maturzystami. Amen 
Teraz nasi maturzyści bardzo potrzebują pamięci. 

Kto może, niech korzysta z tej modlitwy za nasze Ko-
leżanki i Kolegów, którzy w maju podejdą do egzami-
nu dojrzałości. 

Dominika Łażewska, kl. II HL3

Teatr będzie rósł… 
Wiele razy pisaliśmy o teatrze w pijarskiej i jesz-

cze wiele razy napiszemy. Dla wielu uczniów, który 
próbują w nim swoich sił, jest to miejsce szczegól-
nie. 

Nawet pandemia nie może tych pasji zatrzymać. 
Ostatni, 10. Ogólnopolski Przegląd Teatrów 
Pijarskich odbył się pomimo obostrzeń, choć 

zamiast sceny i widowni pełnej widzów, musiały wystar-
czyć internetowe łącza… Ale teatr był!

Właśnie się dowiedzieliśmy, że pijarska otrzymała do-
tację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
na realizację przedsięwzięć teatralnych: warsztatów, wyda-
rzeń ponad lokalnych i działań, które obsługują scenę. Wy-
sokość dotacji to 40 tys. zł, zatem szkoleń podnoszących 
niezbędne umiejętności trochę będzie. Odbędą się zajęcia 
aktorskie, scenograficzne, choreograficzne itp. Część środ-
ków zostanie przeznaczona na wsparcie obsługujących 
scenę „technicznych”, bez których właściwe nagłośnienie  
i organizacja widowni zwyczajnie się obejść nie zdoła. 

Czekamy zatem wszyscy na wznowienie życia teatral-
nego w pijarskiej. Wiadomość ta jest szczególnie ważna 
dla nowych licealistów, którzy przyjdą we wrześniu do 
szkoły. Będą nabory do poszczególnych grup i wszyscy za-
interesowani znajdą tam dla siebie miejsce. Zatem uwaga! 
Już teraz zapraszamy wszystkich obecnych ósmoklasistów 
(z naszej szkoły i nie tylko…), do realizacji teatralnych 
pasji. Teatr pijarski na Was czeka! 

Zuzanna Skomiał, kl. II HL4
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Na odkurzacz 

Choć późna już godzina, chęci też odchodzą 
Na 7. lekcyjnej Panie Woźne z odkurzaczem nadchodzą. 

Na gazetkę 

Choć trochę jesteś niekształtna i tła nie masz pięknego, 
Nasza ekipa zawsze wymyśli coś zdumiewającego. 

Epitafium dla markera nieścieralnego 

I Ty zawsze będziesz w naszej pamięci, 
Nieważne ilu nauczycieli byś nęcił, 
Nieważne ilu byś nerwy popsował, 
O Markerze- Ty nasza rzeczy klasowa. 

O co szczególny humanista prosi  
swoją szczotkę… 

O co szczególny humanista prosi swoją szczotkę? 
O co błaga w swej uległości? 

Chciałby samozmiataka? Odkurzacz? Koniec złości? 
Nic z tych rzeczy. Jego tylko podnieci, 
Gdy szczotka na środku nie będzie omijać śmieci. 

Na wiecznie zacinającą się roletę 

O Roleto! Ty gładka białopliso! 
Iluż to mężnych próbowało Cię już podnieść? 
A iluż śmiałków odpadło z boju? 
Zlituj się nad nami- żyjmy już w pokoju. 

Apostrofa do projektora: 

Nie mógłbyś załatwić sobie pilota? 

Humanista 
Wiktoria Kosmowska, kl. III H
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Rozpoczynając pracę nad artykułem odnośnie naszych licealnych, bio-chemicznych wspomnień, został 
nam równo miesiąc do skończenia tej szkoły. Mogłoby się wydawać, że przez COVID nie mamy ich zbyt 
dużo. Nic bardziej mylnego! Jest ich naprawdę sporo, a epidemia sprawiła, że są one jeszcze bardziej wyjąt-
kowe i różnorodne. Zatem nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić Cię na podróż po naszych wspomnie-
niach. 

UWAGA! CZYTASZ NA WŁASNE RYZYKO!

Pomimo tego, że liceum startuje we wrześniu, 
my jeszcze przed Integrą zaczęliśmy nawiązywać 
ze sobą znajomości i już wtedy powstała nasza 

grupa klasowa na Messengerze - pt. Ogród botaniczny. 
Byliśmy zatem razem nawet wcześniej, niż oficjalny 
integracyjny wyjazd uczniów przyjętych do pierw-
szych klas licealnych pijarskiej. 

Z Integry najbardziej zapadły nam w pamięć kar-
ne rozgrzewki, po których mieliśmy takie zakwasy, że 
zwiedzając Pułtusk (jednak da się!), problem spra-
wiało nam nawet chodzenie po schodach. Mało tego!  
KA-JA-KI - to dopiero była prawdziwa walka o ży-
cie… Pamiętamy też przyjemniejsze momenty, takie 
jak na przykład bitwa na gąbki oraz gra terenowa,  
w której pani z kwiaciarni dała nam za darmo kwiaty 
dla naszych animatorek. Wierzymy, że pamiętają…

Integra była także czasem śmiechu i zabawy. 
Wspólne tworzenie kabaretów, w których parodio-
waliśmy nauczycieli i animatorów, do dzisiaj wywo-
łują uśmiechy na naszych twarzach. Integra i pierwsze  
zetknięcie się z tzw. animatorstwem spowodowało, że 
przez kolejne lata, duża cześć naszego rocznika brała 

aktywny udział w kulturalnym życiu szkoły i zasiliła 
szeregi animatorów pijarskich.

Przez 3 licealne lata (nawet w czasie zdalnego na-
uczania) dawaliśmy z siebie animatorskie 100%! 
Mieliśmy zaszczyt zorganizować ostatni, przed pan-
demiczny, łowicki Przegląd Scholi Pijarskich, a także 
kontynuowaliśmy tradycje Ogólnopolskich Przeglądów 
Teatrów Pijarskich, na czele z tym jubileuszowym, dzie-
siątym przeglądem online. Mimo, że bycie animatorem 
i sen to dwie wykluczające się rzeczy, to do dziś właśnie  
w snach wracamy do nocnego sprzątania toalet i in-
nych szkolnych zakamarków, prób tańców pijarskich 
o 3.00 godzinie nad ranem i to na konstrukcjach z po-
destów, na których utrzymanie się graniczyło z cudem! 
Wspominamy momenty, w których jedna kawa mu-
siała wystarczyć, aby po nieprzespanej nocy zabrać się 
do swoich obowiązków i zarażać innych uśmiechem.

Ale na tych przeglądach nasza animatorska dzia-
łalność się nie kończyła. Wspominamy również tań-
ce z maluchami na szkolnym wirydarzu, prowadzenie 
zabaw karnawałowych, spotkania w grupach podczas 
różnych szkolnych świąt, uroczystości lub wydarzeń. 
Z tych ogólnopolskich i pijarskich, wspominamy  

III BIOLOGICZNO-CHEMICZNA PAMIĘTA…
Tytuły i akapity pochodzą od Redakcji NL
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każde Spotkania Młodzieży Pijarskiej (SMP) i to, na 
które musieliśmy biec z przedstawienia na po Gali 
Złotych Jabłek 2019, aby zdążyć na autobus, po dro-
dze zmieniając strój galowy na wygodniejsze ciuchy… 
Dało się. 

W pamięć zapadł nam również KAP z o. Jakubem, 
podczas którego spotkaliśmy wielu ciekawych ludzi, 
nauczyliśmy się nowych rzeczy, doświadczaliśmy wy-
jątkowych doznań kulinarnych na przykład jedząc 
frytki z shake’iem w McDonald'sie. 

Z pierwszej klasy dobrze wspominamy naszego 
klasowego pupila... Pomimo tego, że nasza wycho-
wawczyni nie była optymistycznie nastawiona do tego 
pomysłu, on zawsze był z nami - nasz klasowy gołąb 
spod klasy numer 312. Nawet najciekawsza lekcja nie 
przyciągała tak naszej uwagi, jak odgłosy jego nóżek 
obijających się na oknie dachu. Był to nasz jedyny rok 
w tej klasie, ale z salą 312 mamy jeszcze kilka wspo-
mnień. Do dziś nie możemy zapomnieć twarzy pań 
woźnych, które z pewnym zakłopotaniem obserwowa-
ły, jak wnosimy na 3. piętro pełny kauflandowy wózek 
z zakupami na Wigilię klasową. 
Z przygotowaniami do Wigilii wiąże się również bitwa 
na mandarynki, ale o niej wiedzą tylko nieliczni i ścia-
ny tej legendarnej klasy 312. Na tym nasze wigilijne 
przygody się nie skończyły. Przenieśmy się teraz rok 
później i piętro niżej... W drugiej klasie (wtedy o tym 
nie wiedzieliśmy) odbyła się nasza ostatnia, stacjonar-
na wigilia w pijarskiej. W obecnym roku szkolnym 
(2020/2021) brakowało nam bardzo gotowania bar-
szczu z uszkami w wodzie z czajnika oraz wyczekiwa-
nia na prezenty... Jednak coś udało się ocalić. Wigilię 

klasową w klasie trzeciej, daliśmy się ponieść fantazji! 
Ubraliśmy się wszyscy w świąteczne stroje, przybiera-
jąc choinkę w tle (niestety nie taką z pierwiastków, jak 
w poprzednim roku…) i spędziliśmy czas przeznaczo-
ny na szkolną Wigilię na transmisji online. Całą klasą. 

W ciągu tych trzech lat licealnych w pijarskiej, po-
jechaliśmy -niestety- tyko na jedną wycieczkę kilku-
dniową… Ale co to była za wycieczka! Od samego po-
czątku daliśmy się ponieść chwili i poczuciu wolności. 
Niestety, naszym p. wychowawczyniom nie do końca 
spodobała się głośna muzyka puszczana na końcu au-
tokaru oraz nocne przechadzki po pokojach. Nie pod-
daliśmy się jednak i nie zawiesiliśmy naszych spotkań  
o 4.00 w nocy. Z powodów konspiracyjnych i dla nie-
poznaki, organizowaliśmy je w rożnych pokojach. 

Żeby nie było…, poza wycieczkami (w tym rów-
nież na spektakle do teatru) ciężko pracowaliśmy. 

Jeździliśmy na wykłady Akademii Ciekawej Che-
mii. Mieliśmy tam szansę rozwijać swoje taktycz-
ne umiejętności podczas gry w Chińczyka lub Uno,  
a także -jak na prawdziwych chemików przystało- da-
waliśmy się ponieść fantazji podczas gry w kalambury. 
Może właśnie to, że nie poświęcaliśmy tym wykładom 
100 % uwagi, spowodowało, że podczas doświadczeń 
w szkolnej pracowni chemicznej, byliśmy tak bardzo 
ciekawi i do końca niepewni, co z prowadzanych eks-
perymentów wyjdzie… Są wnioski! Wlewając pota-
jemnie wszystkie możliwe odczynniki do jednej pro-
bówki, da się jednak nie spowodować wybuchu! Ale 
uwierzcie, że byliśmy całkiem blisko… Raz substancja 
nam magicznie puchła, druga się nagrzała, a trzecia 
tak zastygła, że musieliśmy wyrzucić całą probówkę. 
Także na biologii mieliśmy szansę się wykazać... Po 
wielu, zasłyszanych od naszej Wychowawczyni histo-
riach o tym, jak zbierała martwe stworzonka z różnych 
stron świata (także znalezione we własnym ogródku), 
postanowiliśmy pod okiem specjalisty zrobić sekcję 
dżdżownicy. 

Mimo tego, że jesteśmy na BIOL-CHEMIE,  
w pierwszej klasie także na fizyce prowadziliśmy burz-
liwe dyskusje. Razem z panią A. Wawrzyniecką za-
stanawialiśmy się, jaka siła byłaby potrzebna do wy-
strzelenia królika w kosmos oraz, czy ten sam królik 
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wrzucony do czarnej dziury dałby energię, wystarcza-
jącą do zaspokojenia potrzeb energetycznych całej Pol-
ski. Wygląda na to, że dałby! 

Odejdźmy na chwilę od nauki… Jeszcze na „stacjo-
narnych” przerwach uczyliśmy się na naszym mikro-
-korytarzyku wykonywać różne akrobacje. Od szpaga-
tu… po stanie na rękach.

To również artystyczna część naszych wspomnień. 
Trzeba coś opowiedzieć o szkolnej scholi. Niektórzy  
z nas należeli do niej już w gimnazjum, inni dołączyli 
w liceum. Razem udało nam się stworzyć muzyczną 
rodzinkę. Na pewno nie zapomnimy tych wszystkich 
prób przed spektaklami, przygotowań do Triduum, 
Pasterki, tworzenia koncertu patriotycznego i nagry-
wania płyty, którą może uda się usłyszeć naszym wnu-
kom (o ile zostanie wydana…). 

W ciągu licealnych trzech lat mieliśmy także szansę 
wykazywać się teatralnie: występując na deskach na-
szej sceny, jak i reżyserując pierwsze w pełni uczniow-
skie przedstawienie pt. „Zwierciadło”. 

Najbardziej intensywnym dla naszych nóg rokiem, 
była zdecydowanie druga klasa liceum. Tyle kroków, 
ile musieliśmy zrobić co tydzień do Powrotów na kawę 
i ciasto, nie zliczy żadna aplikacja! Nawet ta, z której 
musimy teraz wysyłać screeny naszym wuefistom. 

Dla mózgów natomiast największym wyzwaniem 
była klasa maturalna. Już od początku września zaczę-
liśmy fakultety z przedmiotów rozszerzonych, przed 
którymi obowiązkiem była podróż do pobliskiej Żab-
ki po hot-doga. Szybko zostaliśmy stałymi i wiernymi 
klientami! Już pod koniec września 2020 roku, wystar-
czyło wypowiedzieć magiczne słowa: -Poproszę to, co 
zwykle, żeby otrzymać oczekiwany towar. 

Po konsultacjach przyszedł czas na pierwsze spraw-
dzenie naszej wiedzy. Próbna matura rozszerzona  
z matematyki nie poszła -niestety- po myśli: ani naszej, 
ani pani A. Wojtasiak. To pewnie dlatego, że wyszliśmy 
z niej już po godzinie... Mimo tego nie poddaliśmy się 
i dzielnie walczyliśmy z cyrklem i linijką w ręku dalej. 
Oby okazało się że matma na maturze pójdzie nam 
lepiej.

Po tym, jak ponownie wróciło zdalne nauczanie, 
wybawieniem dla nas -maturzystów- była możliwość 
spotkania się na żywo podczas szkolnych konsultacji. 
A podczas lekcji online najbardziej cieszyły nas wy-
łączenia prądu (myślimy, że nauczyciele cieszyli się  
z tego tak samo jak my). Ale kiedy wszyscy mieliśmy 
i prąd, i całkiem sprawny internet, mogliśmy usłyszeć 
od nauczycieli wiele ciekawych historii… Na przykład 
o gęsiach, zaplataniu wikliny oraz ciekawostki o pupi-
lach naszych nauczycieli. Było to bardzo pouczające.

Lekcje online dały nam także nowe możliwości  

zaliczania wpadek takich jak: niewyłączanie mikrofo-
nu i nucenie różnych piosenek, zaśnięcie w trakcie lek-
cji i przespanie momentu jej końca oraz wybuchanie 
śmiechem przy włączonej kamerce (po dostarczeniu 
memów i żartów, które pomiędzy sobą wymieniali-
śmy). I to akurat wtedy, kiedy nauczyciel się patrzył na 
nas… To była całkiem nowa sytuacja.  

Mamy nadzieję, że Wy, Drodzy Nauczyciele, wyba-
czycie nam te drobne przecież wpadki i będziecie nas 
miło wspominać, tak samo jak my wspominamy Was. 
Chcielibyśmy podziękować też Wam, Drodzy Kole-
dzy, Animatorzy, Członkowie scholi i Techniczni… za 
to, że mogliśmy z Wami współpracować i razem two-
rzyć wiele wspaniałych rzeczy przez te ostatnie 3 lata 
w pijarskiej. 

Wielkie podziękowania kierujemy do naszych Na-
uczycieli, a w szczególności naszej Wychowawczyni 
- pani Agnieszki Nawrockiej, która nie miała z nami 
najłatwiej. 

Jesteśmy Wam wszystkim bardzo wdzięczni za to, 
że nawet w chwili kryzysów „zagryzaliście zęby”, nie 
przestawaliście w nas wierzyć i mówiliście nam, że 
„razem damy radę”. Dziękujemy za każdą rozmowę 
podczas przerwy, każdy uśmiech, każdą przełożoną 
kartkówkę, każdą radę i za to, że ukształtowaliście nas 
na dorosłych i odpowiedzialnych absolwentów Pijar-
skiego Liceum Królowej Pokoju w Łowiczu.

Bardzo dziękujemy!

Patrycja Kierzkowska, Anna Kolis,  
Jakub Michalak, kl. III BCH



30

Z szafy wspomnień…
Wspólne dni, miesiące z moimi biologami mi-

nęły niezwykle szybko. Dziś, po trzech latach wy-
sypują się z szafy wspomnienia, w których dużo 
młodzieńczej beztroski, ale i powagi maturalnych 
przygotowań. Umiejętność łączenia tych dwóch 
cech to była ich siła.

Od momentu pierwszego spotkania podczas 
obozu integracyjnego zmieniło się bardzo 
wiele. Wtedy wszyscy radośni, rozgadani, 

spragnieni swojego towarzystwa uczyliście się powoli 
troszczyć wzajemnie o siebie, stanowić jeden zespół.

Następne wspomnienie to szkolna codzienność 
poprzeplatana wieloma wyjazdami do teatru, na sale 
wykładowe Uniwersytetu Łódzkiego (pamiętna sekcja 
dżdżownicy), laboratoria Politechniki Łódzkiej oraz 
kilkudniowe wycieczki. Zaangażowanie w życie kla-
sy, szkoły, scholi przełożyło się na stworzenie scena-
riusza do cudownego przedstawienia ,,Zwierciadło’’  

wystawionego podczas uroczystości Gali Złotych Ja-
błek, udział w przedstawieniach patriotycznych, jaseł-
kach i wspaniałych bożonarodzeniowych dekoracjach 
sali, w której odbywały się klasowe Wigilie (niezapo-
mniany barszcz czerwony serwowany przez Anię Kolis  
i uszka w wydaniu Kuby Michalaka).

 ,,Zwykłe’’ i niedoceniane do tej pory szkolne 
spotkania z moimi wychowankami przerwała pan-
demia. Nowa rzeczywistość podczas zdalnego na-
uczania wymusiła inną formę wspólnych kontaktów  
i wymagała od nich dużo samodzielności i samodyscy-
pliny w nauce. Z trudnościami odizolowania poradzili 
sobie i dziś wszyscy są u progu egzaminu maturalnego 
2021.

Dziękując za wspólny czas, życzę wszystkim powo-
dzenia na maturze, wytrwałości w dążeniu do wyzna-
czonego celu i udanego startu w dorosłe życie.

Agnieszka Nawrocka, wychowawczyni kl. III BCH  



31

Perła - królowa klejnotów i klejnot królowych
Perła jest odwiecznym synonimem bogactwa, 

piękna oraz wyjątkowości. Wykorzystywana już  
w starożytności do zdobnictwa, a także, w niektó-
rych kulturach jako środek płatniczy (podobno już 
od czasów neolitu). Ta mała, niepozorna kuleczka 
jest zestawiana z wieloma innymi klejnotami: dia-
mentem, rubinem czy szafirem. 

Wodróżnieniu jednak od kamieni szlachetnych, 
pereł nie wydobywa się w kopalniach. Skąd 
zatem się biorą? Można powiedzieć, że po-

wstają „przypadkowo”. Wytwarzane są przez małże, głów-
nie perłopławy takie jak: np. perłoródka rzeczna czy skójka 
perłorodna. Zdolność do wytwarzania pereł mają również 
niektóre ślimaki z rodziny Haliotis. Małże to mięczaki, któ-
rych skorupa składa się z dwóch złączonych ze sobą części,  
a wewnątrz znajduje się ciało zwierzęcia. Perły powstają na 
skutek dostania się do wnętrza muszli małża ciała obcego 
(np. ziarenek piasku). Ziarenko piasku jest ostre i uszkadza 
delikatny nabłonek, dlatego dookoła powstaje tzw. torebka 
perłotwórcza. Jej zadaniem jest wydzielanie substancji perło-
wej, pokrywającej ciało obce i uszkodzoną część nabłonka. 
Poprzez nałożenie się wielu warstw błyszczącej materii po-
wstaje gładka, pozbawiona ostrych krawędzi perła. Proces 
tworzenia się pereł jest długi. Np. perła o średnicy zaledwie  
5 mm, rosła przynajmniej 3 lata. 

Największa perła świata została znaleziona przez  

pewnego rybaka z Filipin w 2006 roku, a znalezisko  
ujawniono 10 lat później, tj. w roku 2016. Znalazca prze-
chowywał perłę pod własnym łóżkiem i traktował jako ta-
lizman przynoszący szczęście. Okaz waży 34 kg, ma 61 cm 
długości i 30 cm szerokości (na fotografii powyżej). War-
tość to przynajmniej 100 mln USD. Wcześniej, za rekord 
uznawano Perłą Lao Tzu (znaną też jako Perła Laoziego 
lub Perła Allaha) wyłowioną w 1934 roku przez nurka,  
w rejonie wyspy Palawan (także Filipiny). Okaz waży 6,4 
kg i mierzy 24 cm długości. Szacowana wartość znaleziska 
to co najmniej 35 mln USD. 

Obie rekordowe perły zostały wytworzone przez naj-
większy małż świata: Przydacznię Olbrzymią. Zwierzę 
osiąga rozmiar do 1,5 metra i wagę 320 kg. Gatunek ten 
żyje w Pacyfiku, w okolicach Wielkiej Rafy Koralowej  
i w Ocenie Indyjskim. Poławiana ze względu na smaczne 
mięso, Przydacznia Olbrzymia została niemal całkowicie 
wytępiona (szczególnie w wodach filipińskich) i należy do 
gatunków zagrożonych. 

Kinga Kacprowska, kl. II MP4

Słowo o moim uczniu...
Wszyscy dla wszystkich jesteśmy ważni, dobrzy i pomocni. Nie każdy jednak odznacza się aż taką wrażli-

wością na innych, uczynnością ponad miarę oraz dostrzega problemy innych. 

Do takich uczniów, kończących dziś liceum na-
leży Kuba Michalak – mój wychowanek, uczeń 
klasy III BCH.

Kuba od wielu lat bierze aktywny udział w życiu szko-
ły. Wszędzie gdzie się pojawia, zaraża swoim uśmiechem 
i pozytywną energią. Nikt tak jak on nie potrafił „rozru-
szać” młodszych uczniów do tańców pijarskich na prze-
rwach miedzy lekcjami. Oprócz tego, to niezastąpiony 
organizator Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Pijarskich 
oraz uczestnik takich wydarzeń jak SMP czy KAP. Potrafi 
łączyć swoje różnorodne zainteresowania z obowiązkami 
szkolnymi. Bycie koordynatorem animatorów nie prze-
szkadzało mu w osiąganiu wysokich wyników w nauce.
Już w 2. klasie gimnazjum stawiał pierwsze kroki  

na deskach sceny, co pozostało jego pasją do dziś. Brał 
aktywny udział jako aktor w przedstawieniach szkolnych 
oraz swoim wokalem uświetniał każdy spektakl i wszelkie 
uroczystości w kościele. Kuba jednak nie poprzestał na ak-
torstwie. Okazał się być świetnym reżyserem, co udowod-
nił na uroczystości Gali Złotych Jabłek w przedstawieniu 
pt. „Po drugiej stronie lustra”.

Bycie wychowawcą takiej osobowości napawa dumą. 
Niezwykle miło widzieć i obserwować rozwój swojego 
ucznia. Mam nadzieję, że w przyszłości osiągnie wszyst-
kie swoje zamierzone cele i jako absolwent dobrze będzie 
wspominać lata spędzone w pijarskiej.

Agnieszka Nawrocka
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Gerrymandering…, czyli matematyczne oszustwa wyborcze
Gerrymandering to zjawisko występujące w państwach, w których istnieją jednomandatowe okręgi wy-

borcze (najmocniejsze w USA). Jest ono ciekawym przykładem na to, jak w sprytny sposób zmanipulować 
system wyborczy tak, by zapewnić konkretnej partii zwycięstwo. Wystarczy mieć prawo do manipulowania 
kształem okręgów wyborczych.

Jak działa gerrymandering? Otóż, w jednomandato-
wych okręgach wyborczych, kraj jest podzielony 

na okręgi, w których startują kandydaci różnych partii. 
Osoba, która dostanie najwięcej głosów w danym okrę-
gu, dostaje mandat wyborczy. Ten pozornie prosty sy-
stem ma jednak dużą wadę: głosy ludzi popierających 
kandydata, który nie wygrał w danym okręgu, stają się 
de facto nieważne. Oznacza to, że odpowiednio manipu-
lując kształtem dzielnic wyborczych, można faworyzować  
w nich konkretnych kandydatów. Ponieważ różne grupy 
społeczne różnie głosują (starsi ludzie popierają inne par-
tie niż młodsi, bogatsi inne niż biedni, itd.), politycy, zna-
jąc ich preferencje wyborcze, są w stanie „przewidzieć”, 
w jaki sposób będą głosować ludzie na danym okręgu 
(np. na podstawie danych demograficznych). Jeśli tylko 
mogą ustalić kształt okręgów wyborczych, mogą to zro-
bić w sposób zapewniający im wygraną. Zjawisko zmia-
ny kształtu okręgów przez polityków nosi właśnie nazwę 
gerrymandering.

Aby lepiej zobrazować to zjawisko, rozważmy poniższy 
przykład: 

W wyborach 60% wyborców (30 kwadracików) zagło-
sowało na partię Niebieskich, a 40% (20 kwadracików) 
na partię Czerwonych. Załóżmy, że musimy podzielić cały 
ten obszar na 5 okręgów wyborczych.

Łatwo można policzyć, że sprawiedliwy podział był-
by wtedy, gdy Niebiescy dostaną 3 z 5 mandatów (czyli 
60%), a Czerwoni pozostałe dwa (czyli 40%). Taka sytua-
cja nastąpiła w pierwszym przykładzie.

W drugim przykładzie jednak okręgi rozrysowano 
inaczej – w taki sposób, że w każdym z nich Niebiescy 
mają więcej głosów od Czerwonych (6 vs 4). Dzięki temu, 
mimo iż Czerwoni dostali 40% głosów, nie mają oni ani 
jednego mandatu parlamentarnego – wszystkie pięć przy-
padło partii Niebieskich.

Jednak nie tylko Niebiescy są w stanie zmanipulować 
wyniki. W trzecim przykładzie Czerwoni rozrysowa-
li okręgi w taki sposób, że w dwóch okręgach Niebiescy 
mają miażdżącą przewagę głosów (9 vs 1), ale w pozosta-
łych trzech minimalnie więcej mają Czerwoni (4 vs 6). 
Powoduje to, że mimo iż 60% głosów oddano na partię 
Niebieskich, to wygrywają oni tylko w dwóch okręgach, 
dostają zatem ledwie 2 mandaty, a Czerwoni – 3. Zatem 
mimo mniejszości głosów Czerwoni wygrali wybory.

Gerrymandering jest zjawiskiem niezwykle silnie kryty-
kowanym, które godzi w zasady demokracji. Manipulacje 
kształtem okręgów wyborczych występują jednak nadal 
m. in. w USA, Wielkiej Brytanii i Indiach.

Źródła: Internet
Marcin Gołębiewski, kl. III PE3

π-day w Pijarskiej
14 dzień marca (trzeciego miesiąca w roku) na-

wiązanie do jednej z najważniejszych stałych mate-
matycznych tj. stałej π. 

Nazywa się ją także Stałą Archimedesa (dla 
uczczenia Archimedesa z Syrakus, który pierw-
szy badał tę właściwość) lub ludolfiną (od na-

zwiska Ludolpha van Ceulena, profesora uniwersytetu  
w holenderskiej Lejdzie, który w 1596 roku ustalił liczbę  
z dokładnością do 35. miejsc po przecinku). 

Stała π wyznacza stosunek ob-
wodu koła (czyli długości okręgu) 
do długości jego średnicy. Stosu-
nek ten jest niezależny od wielkości 
koła. Pojawia się w wielu działach 
matematyki i fizyki. Analiza mate-
matyczna dostarcza wielu metod 
obliczania jej przybliżeń z dowolną 
dokładnością. Symbol π wprowadził Ry
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walijski matematyk i pisarz William Jones w 1706. π jest 
pierwszą literą greckiego słowa περίμετρον – perimetron, 
czyli obwód.

W tym roku, po raz pierwszy obchodziliśmy ogłoszo-
ny przez UNESCO Międzynarodowy Dzień Matematy-
ki. Jednak w pijarskiej obchodziliśmy to święto od wie-
lu lat! Zwykle odbywało się ono w okolicach 14. marca. 
Okres pandemii nie mógł być przeszkodą w świętowaniu. 
Maturzyści pijarskiej mogli oglądać film o przestrzeniach 
Banacha, Hipotezie Riemanna…Uczniowie pozostałych 
klas politechnicznych PLO wystąpili w konkursie. Pyta-
nia dotyczyły m. in. własności liczb, polskich matema-

tyków, liczb Erdὅsa ale i ,,pierwszej matury z matema-
tyki" w pijarskiej. Zwyciężył Miłosz Chlebny z II PE3.  
W gronie najlepszych znaleźli się jeszcze: Maksymilian Kocon  
i Kamil Żakowski z I PM4 oraz Szymon Czaplarski i Filip 
Wojda z II PE3. Gratulacje!

Oby następny dzień matematyki przypadł w lepszy 
czas niż tegoroczny. Wtedy w świętowaniu wezmą udział 
wszyscy uczniowie pijarskiej. Zresztą matematykę, jako 
królową wszystkich nauk można uhonorować codziennie. 
Bo i jest ona wszędzie… 

Zuzanna Majer, kl. II PE3

Dominika laureatką XXXI Olimpiady Teologii Katolickiej!
Po sukcesie na etapie diecezjalnym 31. Olim-

piady Teologii Katolickiej (OTK), Dominika Ła-
żewska uczennica II HL4 PLO, a jednocześnie na-
sza koleżanka redakcyjna, została laureatką etapu 
ogólnopolskiego! 

Tegorocznym  hasłem było: Kim jest czło-
wiek? Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka.  
Organizatorem tegorocznych ogólnopolskich 

zmagań teologicznych dla młodzieży licealnej była  
Archidiecezja poznańska. 

W olimpiadzie wzięło udział 850 uczniów z całej 
Polski, z których wyłoniono grupę 78 osób zakwali-
fikowanych do etapu ogólnopolskiego (po 2. osoby  
z każdej diecezji zgłoszonej do udziału). Finał odbył 
się w dniach 8-10 kwietnia br. w trybie zdalnym. Etap 
ogólnopolski składał się z części testowej, a każdy, 
kto w teście zdobył przynajmniej 30% możliwych do 
zdobycia, otrzymywał tytuł finalisty. Dziesięć najwy-
żej ocenianych prac dawało ich autorom możliwość 
wystąpienia w etapie ustnym. W tej grupie znalazła 
się nasza koleżanka. Dominika odpowiadała przed 
3-osobową komisją, łącząc się z Poznaniem przez in-
ternet. Wylosowała pytania dotyczące ateizmu i apo-
stazji, które omówiła na podstawie Konstytucji dusz-
pasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium 
et Spes papieża Pawła VI oraz interpretowała przed 
komisją związany z działalnością ewangelizacyjną  
i misyjną Kościoła  terminem kerygmat (gr. głoszenie, 
przepowiadanie, proklamacja). W ten sposób lau-
reatem XXXI Olimpiady Teologii Katolickiej. Nigdy 
jeszcze nie udało się uczniowi pijarskiej dotrzeć tak 
daleko! Wszyscy uczestnicy etapu ogólnopolskiego  
XXXI OTK otrzymali nagrody, a do najcenniejszych 
należały indeksy uczelniane, na podstawie których 

zwycięzcy mają zapewnione miejsca na wybranej przez 
siebie uczelni.   

Dominice gratulujemy osiągniętego takiego pozio-
mu wiedzy teologicznej, która pozwolił na zdobycie 
tytułu laureata. To wielki sukces, którego osiągnię-
cie okupione jest pracą i zaangażowaniem. Wsparcia  
w przygotowaniach udzielił Dominice o. Andrzej Li-
siak SP, katecheta w pijarskim LO. Mamy nadzieję, 
że za jej przykładem nie zabraknie chętnych do pogłę-
bienia swojej wiedzy teologicznej i udziału w kolejnej 
edycji OTK.  

Zuzanna Skomiał, kl. II HL4
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Mamy finalistę z pijarskiej!
We wtorek, 9 marca 2021 roku dowiedzieliśmy 

się, że Martyna Gajewska, uczennica 2HL4 PLO 
zakwalifikowała się do etapu centralnego Olimpia-
dy Literatury i Języka Polskiego (OLiJP). 

Przez etap szkolny przeszły 2 uczennice (Alek-
sandra Wielgomas, także 2HL4), obie napisały 
ciekawe prace. Ostatecznie nominację uzy-

skała praca Martyny poświęcona psychiatrii w epoce 
romantyzmu. Sukces to tym większy, że nominacja 
dotyczy drugoklasistki, więc znacząca cześć lektur 
szkolnych i zakres zagadnień objętych programem 3.  
i 4. klasy liceum, trzeba było nadrabiać. 

Na etapie centralnym przewidziano: test z gramaty-
ki, napisanie wypracowania oraz konfrontację zakwa-
lifikowanych olimpijczyków z gronem specjalistów. 
Rozmowa będzie dotyczyła pracy etapu szkolnego  
i wybranych zagadnień z zakresu proponowanych przez 
organizatorów tematów literackich (olimpijczykom 
sugerowana jest lektura i opracowania, które mogą 

pomóc w przygotowaniach). 
Uzyskane wyniki decydują,  
o tym, czy w uczestnicy 
otrzymają tytuły finalistów  
i laureatów OLiJP. Opiekun-
ką olimpijki jest polonistka 
z pijarskiej p. Karolina Ma-
łecka-Wojtasiak. W historii 
pijarskiej, to 4. uczennica 
PLO, która do tego etapu 
olimpiady dotarła!

Egzamin odbył się w dniach 15-16-17 kwietnia br. 
Redakcja NL czekała do ostatniej chwili z zamknię-
ciem składu niniejszego wydania gazetki szkolnej, 
żeby uwzględnić wiadomościach wynik tego egzami-
nu. Martyna jest finalistką! W drugiej klasie zdała już 
rozszerzoną maturę z języka polskiego na 100%!

Gratulujemy! 
Julia Skonieczna, kl. I HL4 

Wyniki z angielskiego
Zmagania uczniowskie (zawody i olimpiady 

przedmiotowe) w zdecydowanej większości są roz-
strzygane w miesiącach marcu i kwietniu. 

Codziennie napływają jakieś wiadomości. Nie 
inaczej jest w zawodach dotyczących języków 
obcych nauczanych w pijarskiej. 

Małgorzata Kosiorek (III BCh) i Marcin Gołębiewski 
(III PE) po raz ostatni z poziomu licealnego startowali  
w Olimpiadzie Języka Angielskiego. Nasi reprezentan-
ci zajęli odpowiednio 3. i 4. miejsce w województwie 
łódzkim. Szczerze im gratulujemy. Należą przecież 
do najlepszych anglistów w województwie! Niestety  
w przypadku tych zawodów, do etapu ogólnopolskiego 
awansuje tylko jedna osoba z województwa. Awans był 
zatem o krok. 

Jak w każdej dziedzinie życia, przychodzi czas na 
tzw. zmianę warty. Oboje są tegorocznymi abiturien-
tami i w roku przyszłym już nie wystartują. Sukcesy 
wszystkich olimpijczyków to wynik ich wielkiej pracy, 
ale też wsparcia, które otrzymali w szkole. Opieku-
nami Małgosi i Marcina były pp. Agnieszka Bochniak  
i Iwona Jóźwiak – anglistki z pijarskiej. W normalnym 
czasie szkolnym, impulsy do pracy czerpali oni także  
z zajęć dodatkowych w szkole, które prowadzą pra-
cownicy naukowi uczelni łódzkich, a także szkolnych 

wyjazdów zagranicznych. Wtedy umiejętności komu-
nikacyjne w każdym obcym języku bardzo się przydają. 

Gratulujemy nauczycielom i uczniom-olimpijczy-
kom. Są dowodem na to, że można łączyć realizację 
własnych pasji i szkolnych obowiązków. Kto jak kto, 
ale akurat oni maturą z języka angielskiego martwić się 
nie muszą. Byli na nią gotowi już kilka lat wcześniej... 

Dominika Łażewska, kl. II HL3

Martyna Gajewska

Małgorzata Kosiorek, Marcin Gołębiewski



35

Miłosz laureatem „Fascynującej Fizyki”
Dużo piszemy o osiągnięciach uczniów pijar-

skiego liceum, ale przecież również uczniowie pi-
jarskiej szkoły podstawowej zdobywają swoje laury. 

Wobecnym etapie roku szkolnego, ósmo-
klasiści przygotowują się do najważniej-
szego dla nich egzaminu, które otworzy 

im drogę do wybranej szkoły średniej. Tym bardziej 
na gratulacje zasługuje wynik, który osiągnął w kon-
kursie pt. Fascynująca Fizyka Miłosz Grzywacz, uczeń 
VIII klasy PSP. 

Konkurs zorganizowało Łódzkie Kurator Oświa-
ty, Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej 
oraz Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki  
i Automatyki Politechniki Łódzkiej.

Konkurs składał się z kilku etapów zmagań teo-
retycznych przeprowadzonych online na platformie  
INFIMAT Politechniki Łódzkiej. Finału doświadczal-
ny odbył się 22 marca 2021 roku. Z racji obostrzeń 
pandemicznych zachowano formę zdalną. Za laureata 
konkursu Fascynująca Fizyka uznaje się ucznia, który  
w części teoretycznej i doświadczalnej uzyskał mi-
nimum 90% wszystkich możliwych do uzyskania 
punktów.

Każdy uczestnik kon-
kursu miał samodzielnie 
wykonać opracowane 
przez siebie doświad-
czenie ilustrujące jakieś 
„fascynujące” zjawisko 
fizyczne. Komisja kon-
kursowa oceniała: war-
tość merytoryczną (1), 
zasadność wyboru do-
świadczenia (2), sposób 
prezentacji wyników 
(3) oraz wnioski (4) wy-
nikające z przeprowa-
dzonego doświadczenia. Miłosz przygotował pracę 
konkursową w formie filmiku, na którym zaprezen-
tował model liniowego silnika elektromagnetyczne-
go. Raz jeszcze gratulujemy i cieszymy się z sukcesu 
Miłosza, którym opiekowała się nauczycielka fizyki,  
p. Anna Wawrzyniecka. Teraz trzymamy za niego 
kciuki na egzaminie ósmoklasisty i życzymy dobrego 
wyboru szkoły. 

Zuzanna Majer, kl. II PE3  

Zofia laureatem z Olimpiady historycznej 
Każdy sukces ucznia pijarskie jest ważny. Świad-

czy o wykonanej pracy, wielkiej koncentracji, wielu 
godzin spędzonych nad książkami… Jest sukcesem 
ucznia i nauczyciela. 

Wostatnim wydaniu Naszego Listu pisa-
liśmy o Zofii Panek, uczennicy 7. klasy 
Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej 

Pokoju w Łowiczu, która zakwalifikowała się finału 
Olimpiady Historycznej. Informujemy niniejszym, że 
przeszła kolejny etap konkursu i zdobyła tytuł laure-
ata! A konkurowała z uczniami od siebie starszymi. 

Choć uczęszcza dopiero do siódmej klasy szko-
ły podstawowej, to została finalistką olimpiady  
i należy do najlepszych w województwie łódzkim. 

Opiekunką Zofii Panek jest nauczycielka historii, 
p. Joanna Kucharek. 

- Chciałabym podziękować p. Joannie Kucharek 
za poświęcony czas, przekazaną wiedzę, materia-
ły oraz dodawanie otuchy w chwilach zwątpienia. 
Finał konkursu, etap wojewódzki odbył się w Wiel-
kim Tygodniu, przed świętami Wielkanocnymi,  
co było dla mnie dodatkowym wyzwaniem. Wynik 
konkursu zaskoczył mnie samą, do tej pory nie mogę 
uwierzyć w to, co się wydarzyło (…) powiedziała 
nam Zofia. 
Sukces Zosi jest tym bardziej imponujący, że zo-

stał osiągnięty w trudnym dla uczniów czasie izolacji 
i zdalnego nauczania. 

Serdecznie gratulujemy! Zarówno uczennicy jak  
i opiekunce.

Zuzanna Skomiał, II HL4Zo
fia
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Miłosz Grzywacz
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Szachy od pierwszej klasy
Wszystko wskazuje na to, że w pijarskiej będzie więcej i więcej… szachów! Z pijarskiej wyruszył  

„w świat” wielokrotny mistrz Polski i świata – Kacper Piorun.

Od wielu lat działa w szkole uczniow-
ska sekcja szachowa (w ramach UKS),  
a osiągane wyniki w poszczególnych 

kategoriach wiekowych (przede wszystkim za-
wodników chodzących do pijarskiej podsta-
wówki) są bardzo przyzwoite. Szczegóły podamy  
w następnym wydaniu Naszego Listu. 

Z tym większą satysfakcją informujemy, że 
pijarska została zakwalifikowana do progra-
mu „Łódzkie gra w szachy”. Program zakłada 
między innymi przeszkolenie nauczycieli-in-
struktorów, którzy będą pracować z uczniami, 
a także zakup wyposażenia niezbędnego do zor-
ganizowania pracowni szachowej. Standardowe 
sprzęty dla takiego miejsca to 10 kompletów 
szachów dla dzieci, 10 zegarów do rozgrywek, 

a także szachy ogrodowe i demonstracyjne. Kto 
wie, jakie te nowe zakupy znajdą w pijarskiej 
zastosowanie? Może już podczas najbliższego 
dnia szkoły zobaczymy na wirydarzu rozgrywkę 
szachową uczniowie kontra nauczyciele? 

W projekcie wezmą udział uczniowie klas 
1-3 pijarskiej szkoły podstawowej, a zajęcia po-
prowadzą nauczyciele w ramach zajęć w-fu i… 
edukacji matematycznej. Dlaczego akurat te 
przedmioty? Bo nic tak dobrze sprawności ma-
tematycznego mózgu nie poprawia, jak „partyj-
ka” na rozgrzewkę. 

Zatem za aspirujących do mistrzowskich ty-
tułów młodych szachistów trzymamy kciuki. 

Zuzanna Majer, kl. II PE4 
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Pierwszy znaczek pocztowy
Jest dzień 6 maja 1840 roku. Poczta Brytyjska 

zrobiła coś, czego nie zrobił nikt przed nią. Zosta-
ła światowym pionierem w sprzedaży nalepianych 
znaczków pocztowych! 

Wcześniej, opłaty pocztowe ustalano na 
podstawie wagi przesyłki i odległo-
ści, na jaką ją dostarczono, a zapłatę 

uiszczał najczęściej odbiorca. Wprowadzony do 
obiegu znaczek Penny Black oznaczał, że każdy 
list o wadze do 14g, można wysłać w dowol-
ne miejsce Wielkiej Brytanii, płacąc  dokładnie 
jednego pensa (1/100 funta). Ujednolicenie 
opłaty wyeliminowało konieczność wykona-
nia skomplikowanych obliczeń należności do 
zapłacenia za przesyłkę. Stosowany do tej pory 
system był też niewygodny z innego powodu 
– za dużą część dostarczonej korespondencji, 
odbiorcy zwyczajnie nie chcieli płacić. Stąd po-
mysł, by ten obowiązek wykonywał nadawca 
przesyłki. 

W 1839 roku, Parlament Wielkiej Brytanii 
przyjął ustawę o opłacie pocztowej, popiera-
jąc tym samym reformatorskie i pomysł Row-
landa Hilla, urzędnika pocztowego z zawodu 
nauczyciela. W 1837 roku przeprowadził on 

próbę wprowadzenia ofrankowanych kopert 
oraz przyklejanych znaczków (dla nadawców 
korzystających z własnych kopert). Wspomnia-
ne koperty nie wzbudziły większego zaintereso-
wania w przeciwieństwie do znaczków: czarne-
go jednopensowego i niebieskiego dwupensowego 
(na przesyłki o wadze powyżej 14g). Ten ostatni 
wszedł do obiegu 8 maja 1840 roku. Pierwszy 
polski znaczek pocztowy ukazał się 1 stycznia 
1860. Decyzję o emisji znaczka podjął Zarząd 
Okręgu Pocztowego Królestwa Polskiego.

Do konkursu na projekt Penny Black przy-
stąpiło wielu artystów i amatorów. Zwycię-
żył znaczek z ryciną przedstawiającą profil 
królowej Wiktorii, opracowany przez Charle-
sa i Fredericka Heathów na podstawie szkicu 
Henry’ego Cole’a. Na górze umieszczono napis 
Postage, a na dole One Penny lub Two Pen-
nies. W projekcie pominięto natomiast na-
zwę kraju, który uczynił tak ważny krok  
w dziejach światowej poczty. Cóż, wtedy Wiel-
ka Brytania była przecież „numerem jeden”  
w usługach pocztowych. 

Zuzanna Skomiał, kl. II HL4Magdalena  Filipowicz, kl. I HL4 
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Hasłem tej edycji są „Giganci finansów osobistych”, jak widać temat związany z bankowością oso-
bistą. Złote Szkoły NBP to pierwsza edycja programu, której celem jest przygotowanie młodzieży do 
bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. 

Na podstawie przeprowadzonych działań 
w ramach programu zostaną przesłane 
NBP raporty do dn. 30 kwietnia br. 

Zgłoszeni do programu uczestnicy (mogą 
to być uczniowie liceów lub 7 i 8 klasy szkoły 
podstawowej) realizują zadania związane z daną 
edycją. 

Zgłoszono 5 uczniów PLO: Szymon Pisarek, 
Przemysław Łazarski, Jan Wyrzykowski, Piotr 
Sobieszek i Jan Sobierajczyk (wszyscy z dru-
gich klas z cyklu 3 i 4-letniego) i 2 nauczycieli  

opiekunów: P. Kolasa i P. Jabłońskiego. W edy-
cjach następnych dołączą uczniowie Pijarskiej 
Szkoły Podstawowej. 

Z racji uwarunkowań, w tym roku program 
jest realizowany na zajęciach dodatkowych  
z Podstaw Przedsiębiorczości (przygotowują-
cych licealistów do Olimpiady Przedsiębiorczo-
ści) i zdalnych lekcjach PP. 

Materiały z realizacji zdań będą publikowane 
w Naszym Liście i na internetowej stronie szkoły 
pijarska.pl. 

Pijarska w programie Złote Szkoły NBP

Organizatorzy zaproponowali do realizacji 
3 zadania: Lekcja z ekspertem (1), Lekcja eko-
nomii (2) i Debata ekonomiczna (3). Debata 
ekonomiczna, gdy szkoła wróci do normalnego 
trybu pracy, będzie wpisana na stałe do progra-
mu działalności liceum – będzie się odbywać 
na sali gimnastycznej w obecności wszystkich 
uczniów PLO. 

Lista zagadnień poruszana w edycji Gigan-
tów finansów osobistych została przedstawiona 
poniżej. Są to między innymi następujące za-
gadnienia:

 planowanie i kontrola wydatków, czyli  
o sile zarządzania własnymi pieniędzmi,

 sposoby na pomnażanie oszczędności – 
lokaty i moc procentu składanego, inflacja i co 
trzeba o niej wiedzieć, podstawy inwestowania,

 pierwsze konto bankowe i karta płatnicza 
– sprzymierzeńcy roztropnych użytkowników.

 umiejętność zarządzania ryzykiem – o ro-
dzajach ubezpieczeń w tym o ubezpieczeniach 
emerytalnych.

Wszyscy zainteresowani już dziś mogą de-
klarować swój udział w przyszłorocznej edycji 
programu, kontaktując się z opiekunami pro-
gramu.

Zuzanna Majer, II PE3
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Dzień Kobiet w pijarskiej

Sądząc po tym, co można znaleźć w internecie, 
to popularne święto obchodzone 8 marca, po raz 
pierwszy obchodzono 08.03.1909 roku w Ameryce. 

Ustanowiła je Socjalistyczna Partia Amery-
ki (działająca w latach 1901-1972) po za-
mieszkach i strajkach w Nowym Jorku.  

W Polsce jest to święto oficjalne. Socjalistyczna pro-
weniencja święta i jego upowszechnienie w czasach 
realnego socjalizmu nie przeszkadza Polakom – chęt-
nie je obchodzimy. Święto jest wyrazem szacunku 
i wdzięczności dla wszystkich kobiet: matek, żon,  
koleżanek… 

Zgodnie ze zwyczajem tego dnia składane są ży-
czenia i wręczane drobne upominki. Symbolem  

święta są tulipany i czerwone goździki. Także w pijar-
skiej o Międzynarodowym Dniu Kobiet nie zapomniał 
Samorząd uczniowski. Na stronie pijarska.pl zostały 
umieszczone stosowne życzenia, ale także zaprezento-
wany filmik z dyżurnym szlagierem święta, piosenką 
„Na zdrowie Pań…” autorstwa Edwarda Hurewicza, 
którą upowszechnił Jerzy Połomski. Wykonanie cał-
kiem, całkiem… 

A ponieważ w Dniu Kobiet w szkole były obec-
ne klasy 1-3, stosowne życzenia i kwiaty od kolegów  
i drobne upominki (w tym okolicznościowe serdusz-
ka) otrzymały p. Wychowawczynie i wszystkie obecne 
w szkole dziewczyny. 

Julia Skonieczna, kl. I HL4
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