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W NUMERZE: 
- Maturzyści 2022

- Jak wspominają czas nauki?
- Co maturzyści zapamiętają z pijarskiej?

Wydanie okolicznościowe – dostępne wyłącznie w internecie (pijarska.pl)



Drodzy Czytelnicy!
Przedstawiamy Państwu specjalne, elektroniczne wydanie „Naszego Listu” poświęcone wspomnie-

niom z pobytu w pijarskiej rocznika maturzystów 2022. Zajęci są Oni zdawaniem egzaminów matural-
nych, ale mam nadzieję, że znajdą chwilę na przeczytanie tekstów i obejrzenie fotografii, które przygo-
towaliśmy. Niniejszy „Nasz List” ma wyłącznie wydanie interenetowe, które umieszczamy na stronie 
pijarska.pl, jednak zapowiadam, że część jego treści umieścimy także w ostatnim numerze gazetki  
w obecnym roku szkolnym.

Czy mogę coś polecić PT Czytelnikom z obecnego numeru NL? Oczywiście! Zachęcam do lektury 
tekstów, których autorami są wychowawcy klas maturalnych. Byli oni z obecnymi maturzystami kilka 
lat, znają ich zatem najlepiej i zachowają najdłużej w pamięci. Dalej znajdziemy teksty pisane przez sa-
mych maturzystów. Są wśród nich wspomnienia doświadczeń, przyjaźni, wyzwań, które wydawały się  
nie-do-pokonania… Są też podziękowania i deklaracje, które być może po latach, gdy do tej lektury 
ktoś przypadkiem powróci, będą skłaniały do refleksji. 

Staraliśmy się też udokumentować obecny rocznik maturalny fotografiami. Mam nadzieję, że boha-
terowie matur 2022 swoje twarze tam odnajdą. 

Ten „Nasz List” składamy także dla siebie samych, żeby zapamiętać Przyjaciół, których spotkaliśmy 
tutaj, w szkole przy Pijarskiej 2 w Łowiczu. Życzymy Wam udanych matur (że się udadzą pod względem 
poziomu jestem prawie pewna), trafnych decyzji związanych z wyborem studiów i… zachowania nas  
w dobrej pamięci. Będziemy czekać na Wasze odwiedziny, gdy już przepłyniecie rzekę maturalnych 
egzaminów i staniecie się pełnoprawnymi absolwentami. Trzymajcie się! Szczęść Boże!

Julia Skonieczna
Redaktor Naczelna Naszego Listu
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WSPOMNIENIA HUMANISTÓW z III HL

I stało się. Koniec nauki w pijarskim liceum. Przychodzi „magiczny” miesiąc maj 2022 r. - miesiąc, który 
był wspominany przeze mnie od września 2019 r. Do wydarzeń, które nastąpią w maju humanki przygoto-
wywały się sumiennie. Ale nie tylko o maturę tu chodzi. Mam nadzieję, że te trzy lata spędzone w murach 
pijarskiej pozwoliły im przygotować się odpowiednio do dorosłego życia.

Trudno krótko napisać o tej mojej klasie. Dużo 
wydarzeń, różne historie związane z poszcze-
gólnymi uczniami, ich zaangażowanie w życie 

klasy i szkoły - to wszystko zajęłoby z pewnością wiele 
stron „Naszego Listu”.

W mojej pamięci pozostaną miejsca, zdarzenia, któ-
re wraz z obecną klasą III HL3 były moim udziałem. 
Wyjazd na integrę do Popowa-Letnisko, gdy nie do 
końca jeszcze wiedziałem, której klasy będę wychowaw-
cą. Coś przeczuwałem, że to ta grupa ponad dwudzie-
stu osób, które zostały przyjęte do trzyletniego liceum  
o nachyleniu humanistyczno-lingwistycznym będzie 
moimi wychowankami, ale pozostała niepewność.  
Pamiętam, jak na zorganizowanym spotkaniu przez  
p. Agnieszkę Bochniak, uważnie wsłuchiwałem się  
w wypowiedzi uczniów, którzy przedstawiali się i mó-
wili o swoich zainteresowaniach. Spływ kajakowy po 
Narwi, nocne podchody i wyjaśnianie tajemniczej za-
gadki kryminalnej, bitwa wodna - to pierwsze sytuacje,  
w których miałem możliwość poznania moich uczniów.

A później przyszedł wrzesień, pierwsze dni w szkole 
z nową klasą. Pierwszy semestr minął na poznawaniu 
się. Od samego początku zauważyłem, że mam do 
czynienia z grupą młodych, ambitnych ludzi, którzy 
realizują się w wielu działaniach. Pozostanie w mojej 

pamięci udział w przemarszu, w którym Mikołaj Seliga 
wspaniale odegrał rolę gen. Józefa Hallera. Tak się aku-
rat złożyło, że dokładnie 100 lat wcześniej dowódca 
Błękitnej Armii odwiedził Łowicz. W przedsięwzięciu 
tym brali udział również Wojtek Zabrzewski, Agata 
Strugińska, Ola Dylewska i Gabrysia Stasiak. Wielu ucz-
niów przebrało się w historyczne stroje, m. in. Marysia 
Krysicka, która włożyła na siebie szary mundur legio-
nisty I Brygady z okresu I wojny światowej. Wydarze-
nie to było początkiem pokazania kunsztu aktorskiego 
uczniów klasy HL3. Udział w przedstawieniach („Ali-
cja w krainie czarów”, „Opowieści z Narni”, „Przed-
wiośnie” z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości, jasełka pt. „Kana”, przedstawienia 
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na Przegląd Teatrów Pijarskich) zanotowała chyba cała 
klasa. Oprócz wymienionych osób na naszej pijarskiej 
scenie wcielali się w różne role: Dominika Łażewska, 
Patrycja Mycka, Piotrek Mycka, Wiktoria Zawadzka, 
Amelia Kutermankiewicz, Martyna Wróbel, Zuzia Sie-
wierska, Zuzia Opach, Krzysiek Szczepanik, Kornelia 
Sobieraj, Filip Sut, Wiktoria Siekierska. Stworzyli oni 
niezapomniane kreacje w różnych przedstawieniach.

Ich aktywność widać było także w scholi czy pracy 
animatorów i osób, które pomagały przy organizacji 
różnych szkolnych (i nie tylko) przedsięwzięć (Przeglą-
dy Teatrów Pijarskich, budowa ołtarza na Boże Ciało, 
Dzień Otwarty szkoły, Święto Szkoły, program o szko-
le w telewizji Trwam): Wojtek, Amelia, Olga Bystroń-
ska, Agata Baczyńska, Mikołaj, obie Zuzie, Ola, Agata 
Strugińska, Wiktoria Siekierska, Filip. Również praca  
w samorządzie klasowym i Młodzieżowej Radzie Miej-
skiej Martyny Haczykowskiej, Gabrieli Stasiak, Domi-
niki Łażewskiej, Zuzi Siewierskiej, Wiktorii Siekierskiej 
dopełnia obrazu klasy.

Uczniowie dali się poznać również jako waleczni 
wojownicy w olimpiadach i konkursach. W pamięci 

pozostaną sukcesy te „mniejsze” Gabrysi, Mikołaja  
w Olimpiadzie Historycznej, Martyny Haczykowskiej 
w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczes-
nym i te „większe” - finał Agaty Strugińskiej w Olim-
piadzie Filozoficznej i tytuł laureatki Dominiki Łażew-
skiej w Olimpiadzie Teologicznej.

Pamiętać będę także wspólne wyjazdy. Ten pierw-
szy - z klasą III MP3 - do Palmir i Modlina, miał być 
tylko zapowiedzią jeszcze lepszych i dłuższych wycie-
czek. Były jeszcze wyjazdy do Warszawy najpierw do 
teatru, a później do Muzeum Powstania Warszaw-
skiego i na Powązki. I wielkie plany, które brutalnie 
przekreśliła pandemia. Z wyjazdu na Dolny Śląsk i do 
Drezna pozostało smutne siedzenie w domu i zdalna 
nauka. Druga klasa pod tym względem prawie nie 
różniła się od ostatnich miesięcy pierwszej. Dopiero 
pod koniec udało się wyjechać na spływ kajakowy na 
Bzurze na odcinku Plecewice-Kamion. Nie zapomnę 
tego lasu wioseł i kilkudziesięciu młodych osób, które 
na brzegu z uwagą słuchały ratowników, w jaki sposób 
zachowywać się w kajaku. I chyba tylko Opatrzności 
Bożej możemy zawdzięczać, że wtedy nie zmokliśmy. 
Było pięknie i cudownie, ale ognisko kończące spływ 
musieliśmy przerwać, bo zaczęło padać. Gdy przyje-
chały po nas autobusy, przestało padać, ale gdy tylko 
wsiedliśmy, znowu lunęło. Padało do samego Łowicza, 
ale gdy dojechaliśmy na parking na Starorzeczu, para-
sole nie były potrzebne.

I ten ostatni wspólny wyjazd - do Trójmiasta.  
Bogaty program wycieczki (Muzeum II Wojny Świa-
towej, Katedra Oliwska, Muzeum Emigracji, Muzeum  
Marynarki Wojennej, Główne Miasto w Gdańsku, 
Westerplatte,) różne przygody, jak np. zostawiona 
kurtka na statku i jej odzyskanie ☺, obchody Dnia 
Chłopaka w jadalni, czy pobudka przed 6 rano i wy-
prawa na poranną sesję zdjęciową wschodu słońca. 
Tak na marginesie, gumowa kaczuszka w niebieskim, 
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Na szkolnym korytarzu
Nasze wspomnienia to nie tylko wycieczki,  

uroczystości czy konkursy, ale również zmaganie 
się z codzienną egzystencją na szkolnym korytarzu. 

Jest to idealne miejsce, aby powtórzyć sobie ma-
teriał do kartkówki, sprawdzianu czy odpowiedzi, bo 
dopowiadając różne kwestie, weryfikując wątpliwości 
i poprawiając błędy w notatkach utrwalamy wiedzę. 

Momenty które najbardziej zapadły mi w pamięci 
to te, kiedy razem się śmialiśmy (czasami nawet do 
łez), opowiadaliśmy żarty oraz te, kiedy dyskutowa-
liśmy na poważne tematy. Jestem bardzo wdzięczna 
wszystkim, którzy umilali mi przerwy, wspomagali 
dobrym słowem przed stresującą lekcją i sprawiali, że 
dzień stawał się lepszy. 

Wiktoria Siekierska, kl. III HL3

marynarskim mundurku i białej czapeczce wciąż stoi 
na górnej półce regału i przypomina niezapomniane 
chwile tej wycieczki :)

W pamięci pozostaną też agapy podczas Patroci-
nium, klasowe wigilie z prawdziwym św. Mikołajem, 
spotkania z okazji Dnia Chłopaka, na których można 
było poznać „możliwości konsumpcyjne” Wojtka pod-
czas jedzenia pizzy.

Z tych ostatnich miesięcy najważniejszym wydarze-
niem była styczniowa studniówka. Piękny wystrój sali, 
szykowne, gustowne, ale jednocześnie eleganckie stro-
je i dobra, kulturalna zabawa - to wszystko na pewno 
zapamiętam z tamtego wieczoru i nocy.

Aktywność humanków widać było na forum klasy 
i szkoły. Agata Baczyńska, Karolina Kunikowska, także 
Karolina Cisak i wszystkie osoby wymienione przeze 
mnie wcześniej - to osoby, bez których klasa III HL3 

nie byłaby tą samą klasą. Brak choćby jednej osoby 
sprawiłby, że klasa ta stałaby się mniej ciekawa. Dzię-
kuję Wam za każdy uśmiech, za każde „Proszę pana, 
mam pytanie…”, za zaufanie, za wszystkie dni spędzo-
ne w klasie HL3 pijarskiego liceum. Dobrze, że jako 
wychowawca byłem jej malutkim fragmencikiem.

Życzę Wam, drogie humanki, byście się dalej rea-
lizowały, teraz już w życiu dorosłym. Chciałbym, by-
ście kierowali się w życiu Bogiem i wartościami, które 
szkoła pragnęła Wam przekazać, byście potrafili odróż-
nić dobro od zła i umieli wybrać to pierwsze.

A teraz pokażcie, co potraficie na maturze i do zo-
baczenia przy okazji opłatka absolwentów w szkole tuż 
po Bożym Narodzeniu. Wszystkiego dobrego.

Piotr Komuński, wychowawca  
klasy humanistycznej
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Przygoda z pijarską
Pierwsza klasa liceum… pamiętam, jakby to 

było wczoraj. Integra, animatorzy, poranne ćwicze-
nia, wspólne gry i zabawy, rozmowy w grupkach... 
brzmi zachęcająco, jednak jest w tym wszystkim je-
den haczyk . Jaki? Przecież ja tam nikogo nie znam. 

To prawda, bałam się, jednak stwierdziłam, że 
ten wyjazd będzie dla mnie początkiem nowe-
go rozdziału w moim życiu. I tak oto rozpoczął 

się etap liceum, rozdział pt. „ja i pijarska”. Wrzesień… 
początek roku szkolnego, czas na pierwsze przemyśle-
nia- osoby w klasie wydają się miłe (po trzech latach 
stwierdzam, że lepszej klasy nie mogłam sobie wyma-
rzyć), jest jedno „ale”…, czemu ta klasa znajduje się 
tak wysoko? Po przeanalizowaniu słów, wypowiedzia-
nych przez osoby, które dotrą na korytarz przed salę 
314 stwierdzam, że nie tylko ja mierzyłam się z tym 
problemem. Najczęściej wypowiadane słowa brzmią: 
„Musimy pomyśleć o windzie.” Jednak po trzech la-
tach z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że 
winda nie jest potrzebna, ponieważ nasza kondycja 
jest dużo lepsza. Wiele się przez te 3 lata wydarzyło. 
Wyjazdy, wigilie klasowe, jasełka, przedstawienia, pra-
ca w redakcji „Naszego Listu”. Jednak życie pisze różne 
scenariusze. Do mniej oficjalnych wspomnień mogę 
zaliczyć historię z ogórkiem i mundurkiem. W pierw-
szej klasie liceum zaczęliśmy doceniać, że mundurek 
szklony ma aż tyle kieszeni, jednak to, co jest atu-
tem, może być również wadą. Moja koleżanka, z któ-
rą dzieliłam wówczas szafkę w szatni, zapomniała, że  
w jednej z kieszeni naszego szkolnego stroju, zostawiła 

przypadkiem ogórka z kanapki. Powiedziałam, że nic 
się nie stało, ale ona stwierdziła, że to nie skończy się 
dobrze, bo przecież zaczynają się ferie. To tylko jedna 
ze „szkolnych przygód”. Posiadanie starszego rodzeń-
stwa, które chodzi do tej samej szkoły, również może 
mieć swoje dobre strony. Niektórzy nauczyciele myli-
li nasze imiona, tak więc oficjalnie zostałam „Kasią”.  
I tak, mając podwójną tożsamość, wiedziałam, że mu-
szę być czujna. Plusem było to, iż w niekorzystnej sy-
tuacji, mogłam „przez dłuższą chwilę” zastanawiać się, 
czy tak naprawdę chodzi o mnie, czy o nią, taka „gra 
na zwłokę” może czasem okazać się bardzo skuteczna. 
Później nadszedł czas nauki zdalnej. To była prawdzi-
wa próba nie tylko dla uczniów. Cieszę się jednak, że 
ostatni rok nauki w liceum, mogę spędzić w szkole,  
a nie przed komputerem. Szczególnie trudna okazała 
się dla mnie klasa druga, kiedy swój wolny czas mu-
siałam dzielić między obowiązkami szkolnymi, a przy-
gotowaniami do olimpiady. Jestem bardzo wdzięczna  
o. Andrzejowi za jego zaangażowanie, pomoc i modli-
twę podczas przygotowań do olimpiady teologicznej. 
Pamiętam finał, ogłoszenie wyników, kiedy online po-
łączyły się wszystkie osoby piszące test z etapu ogól-
nopolskiego. Tak, to był moment podsumowujący, 
napięcie rosło, właśnie przewodniczący komisji zaczął 
wymieniać nazwiska 10 osób, które najlepiej napisały 
test, a tym samym zakwalifikowały się do etapu ustne-
go. Nagle usłyszałam swoje nazwisko, a zaraz dostałam 
wiadomość z gratulacjami od o. Andrzeja. Podziwiam 
Ojca za zaangażowanie i zapał, ja byłam przestraszo-
na, ale to dzięki jego postawie mogłam opanować stres  
i skupić przed ostateczną rundą, czyli zmierzeniem 
się z pytaniami. To był dla mnie prawdziwy egzamin,  
egzamin z wiary, taka pierwsza matura (i to w dodatku 
– matura ustna- stanąć oko w oko z komisją to niesa-
mowite przeżycie). Podsumowując, pijarska to szkoła, 
dzięki której mogłam poznać niesamowite osoby- naj-
lepszym dowodem jest moja klasa oraz najlepszy wy-
chowawca, dowodzący „naszą bandą - bandą z 314”.

Dominika Łażewska, kl. III HL3
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Pijarska przez teatr…
Jestem w pijarskiej od pierwszej klasy szkoły podstawowej... Nie za łatwo mi wskazać coś pojedynczego, 

co wywarło na mnie największy wpływ. Gdybym jednak musiała, to największe wzruszenia budzą we mnie 
rozmaite inicjatywy, w których przez te 12 lat udawało mi się wziąć udział. 

Awśród nich, szczególnie miejsce zajmują wy-
darzenia teatralne jak np. Ogólnopolski Prze-
gląd Teatrów Pijarskich, czy rozmaite spektakle 

okolicznościowe w których brałam udział. Niektóre 
były bardzo trudne, pełne ryzyka: nie zawsze mia-
łam pewność, że wszystko się ułoży i uda. … Zawsze  
z chęcią zostawałam w szkole do późnego wieczora aby 
ćwiczyć tekst czy budować dekoracje, choć następnego 
dnia straszył sprawdzian lub klasówka. Z sentymentem 
patrzę na ostatnie próby przed występami, czy czeka-
nie w ciemnych kulisach na swoje „5 minut” na sce-
nie. Nie tak łatwo opisać ten stan. Zawsze towarzyszył 
nam lekki stres, energetyczny flesz zmieszany z dawką 
ekscytacji i dumy z naszego przedsięwzięcia… Wszyst-
ko po to, by już chwilę później, gdy milkły oklaski  
i gasły reflektory, pełni emocji rzucaliśmy się sobie  

w ramiona roztrzęsieni do granic możliwości. Znowu 
się udało! To zamykało pewien krąg, w którym cyklicz-
nie uczestniczyliśmy – trudno nie chcieć przeżyć tego 
znowu, dlatego czekaliśmy na kolejną dawkę teatralne-
go narkotyku... Z realizacji pozostawały wspomnienia  
i niecierpliwe wyczekiwanie na kolejny projekt - jedno-
zdaniową rolę, która ponownie wrzuci nas w artystycz-
ny pęd i da nam szansę wyrażenia siebie, swojej pasji  
i uczestniczenia „w czymś większym” niż nasze rutyny. 
To co budzi uczucia, tworzy najpiękniejsze wspomnie-
nia. Nie dziwię się więc, że kto z teatrem w pijarskiej 
się zapoznał, często mówi o tych przeżyciach jako naj-
ważniejszych. Z pijarskiej zabieram właśnie takie do-
świadczenie na moje życie. 

Agata Strugińska, kl. III HL 3
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Wszystko ważne, ale...
Trzy lata liceum upłynęły niepostrzeżenie i teraz w przededniu matury, kiedy wiosenne słońce towarzyszy 

mi w nauce na, zdaje się, chyba już setny w tym roku sprawdzian z historii, mimowolnie nachodzą mnie 
wspomnienia. Gdyby ktoś zapytał mnie, co dała mi pijarska, bez wahania mogłabym odpowiedzieć, że zy-
skałam tutaj najważniejszą rzecz w moim życiu. 

Nie, nie przesadzam. To właśnie w czasach 
szkoły średniej, w tych murach poznałam 
osoby, które dziś nazywam swoimi przyja-

ciółmi i to dzięki nim otworzyłam się na ludzi i od-
kryłam, jak bardzo społeczną osobą jestem. A okazji 
do uspołeczniania było wiele, nawet mimo edukacji 
zdalnej, która dopadła nas w międzyczasie, bo aku-
rat w integrowaniu nasza szkoła robi świetną robo-
tę. Sprzyjał temu nie tylko wakacyjny wyjazd przed 
rozpoczęciem nauki, który do tej pory przywołuje 
uśmiech na mojej twarzy, nie tylko liczne wycieczki 
chętnie organizowane przez naszego wychowawcę, ale 
przede wszystkim międzyszkolne spotkania organizo-
wane z innymi szkołami pijarskimi. Swoich sił w byciu 
animatorką miałam szansę spróbować już na początku 
pierwszej klasy podczas Przeglądu Teatrów, podczas 
którego gościliśmy w Łowiczu grupy teatralne z całej 
Polski. Z tego intensywnego weekendu (oprócz zmę-
czenia) najlepiej pamiętam długą zabawę prowadzoną 
przez niezastąpionych łowickich animatorów-tancerzy 
oraz sztukę odegraną przez gości specjalnych ze Skier-
niewic. Niezwykłym uczuciem było po piątkowych 
lekcjach wracać do domu w niedzielne popołudnie. 

Długa przerwa od jakichkolwiek aktywności została 
nam wynagrodzona trzema wyjątkowymi spotkania-
mi, które miały miejsce w ubiegłym roku. Szczególnie 
wspominam czerwcowe lokalne SMP, kiedy to z daw-
no niewidzianym przyjacielem pogaduszki umilaliśmy 
sobie piciem herbaty na podłodze szkolnej kuchni, 
dopóki… o 3 w nocy nie znalazł nas pilnujący wtedy 
uczniów kleryk Szymon, który w nowym roku miał za-
cząć u nas uczyć. Potem jeszcze odbyło się w Łowiczu 
pierwsze wakacyjne SMP, podczas którego ciężką pra-
cę wynagradzały nam nowe przyjaźnie zawarte z oso-
bami z Krakowa, Rzeszowa czy Elbląga oraz zajadanie 
naleśników, gofrów i innych pyszności, kiedy wszyscy 
już spali. Tak, pijarska ma swoje nocne życie, o którym 
nie wszyscy wiedzą, a które sprawia najwięcej radości, 
gdyż pozwala na chwilę zapomnieć, że na co dzień  
w tym budynku zmagamy się ze zdobywaniem wiedzy. 
Jednak każde miłe wydarzenie przybliża nas ku nie-
ubłaganemu końcowi. Za nami jest już studniówka, 
która każdemu przysporzyła sporo stresu - dla mnie 
jego szczególnym powodem był walc tańczony z wy-
chowawcą klasy. Na szczęście wszystko poszło zgod-
nie z planem (no może oprócz małej, ale przez nikogo 
niezauważonej wpadki w czasie poloneza) i teraz mo-
żemy skupić się na szlifowaniu wiedzy i umiejętności 
przed egzaminem, który jest naszą ostatnią przeszkodą  
w drodze do dorosłości. Jednak nie dajemy się zjeść 
nerwom i nie opuszcza nas dobry nastrój, o czym 
świadczy chociażby ostatni dzień bez plecaka, w któ-
rym z entuzjazmem wzięliśmy udział. 

Czas liceum obfitował w miłe czy też zabawne 
wspomnienia, a spodziewam się, że po maturze będzie 
ich jeszcze więcej, gdyż nie zamierzamy porzucać przy-
jaźni zawartych w szkole, a wręcz przeciwnie - pielęg-
nować je podczas wspólnych wakacyjnych przygód. 

Zuzanna Siewierska, kl. III HL3
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Uśmiech proszę! 
Dobrze pamiętam wakacyjny wyjazd integracyjny z pijarskim liceum i strach, który mi towarzyszył!  

Wyobraźcie sobie, że odczuwałam go z dziesięć razy intensywniej niż myślicie! Postanowiłam jednak przeła-
mać swój lęk i dobrze się nastawić. Spakowałam do plecaka mój pierwszy, mały aparat analogowy oraz dobry 
humor i wyruszyłam w moją podróż pod tytułem „Liceum”, ale wtedy nie wiedziałam jeszcze, że będzie to 
tak owocna przygoda. 

Gdy myślę o całym okresie liceum, słyszę  
w głowie „przyjaźń”, bo to najlepsze, co trafi-
ło mi się w tej szkole. Nigdy (a przynajmniej 

rankiem przed wyjazdem integracyjnym) nie myśla-
łam, że poznam tak ciepłe i inspirujące osoby, które 
wypełnią klatki na mojej życiowej kliszy, zarówno tej 
prawdziwej, jak i tej w aparacie. Bo właśnie w czasie 
wyjazdu zaczęłam też moją drugą przygodę – z fotogra-
fią analogową! Gdy patrzę na te zdjęcia przypominam 
sobie te niezręczne rozmowy o pogodzie, wybranym 
profilu w szkole i naszych zainteresowaniach. Widzę 
moich najbliższych, z którymi spędziłam trzy lata na 
kształtowaniu naszej formy, która nadal nie jest finalna 
i idealna, ale chociaż jest jakaś! Moja pierwsza klisza 
ukazuje najcieńszą nić znajomości, która była bardzo 
nietrwała i niewiadomego koloru. Nie wiedziałam, czy 
osoby, którym zrobię zdjęcie będą moimi najlepszymi 
towarzyszami...

Klisza zimowa! Zabrałam aparat na nasze pierw-
sze święta klasowe, pamiętacie? Nasza klasa wygrała 
wtedy konkurs na najlepiej udekorowaną salę (tak 
bardzo chcieliśmy wygrać z II BCH!). Piękne papie-
rowe gwiazdy zwisały z całego sufitu, który mienił się 
światełkami. Każdy z nas się wtedy zaangażował, żeby 
to właśnie nasza, n a s z a klasa I HL3 była tą najpięk-
niejszą. To wzruszające, że jesteśmy inni, wyglądamy 
zupełnie inaczej, mamy w sercach różne wartości, ale 
potrafimy się zjednoczyć i stworzyć coś niezwykłego, 
jeśli tylko odpowiednio się zmotywujemy. Szkoda, że 
pandemia wiosną 2020 trochę nas przygasiła… 

I tak trwaliśmy w tej nieustannej niewiadomej.  
Widzieliśmy i słyszeliśmy się przez ekrany kompute-
rów albo i nie, bo akurat kamerka się zepsuła, a mi-
krofon choć wczoraj działał, to dziś już nie… Ale na 
szczęście więzy się zacieśniały, prowadziliśmy rozmo-

wy szukając sensu życia (nadal go nie odnaleźliśmy!), 
dorastaliśmy i staraliśmy się ubarwiać nasze życie, by 
nie popaść w paranoję covidową. Niektórych z was 
zapamiętałam szczególnie i na pewno wiecie, że to  
o was piszę! Zakochałam się w waszych uśmiechach, 
w dźwiękach waszego śmiechu, niebanalnych pomy-
słach na życie, w braku rywalizacji, wymownych spoj-
rzeniach na lekcjach, marzeniach (np. o mieszkaniu  
w stylu art deco!) i tym, że chcieliście dzielić ze mną 
czas i być głównymi postaciami na moich zdjęciach. 

Cieszę się, że choć ta ostatnia klasa dała nam tyle 
wspólnych chwil. Wyjechaliśmy razem na wymarzoną 
wycieczkę nad morze! To były trzy dni pełne bliskości 
i pięknych widoków. Ten klimat, który wyłania się ze 
zdjęć z plaży i z nad jeziora! Chyba najpiękniejsze było 
słońce… Najbardziej zapamiętałam to, które wkrada-
ło się przez szyby autobusu, gdy jechaliśmy rankiem 
i graliśmy w karty, by czas nam szybciej zleciał. Pro-
mienie padały na wasze twarze i byliście wtedy naj-
piękniejszymi ludźmi na świecie! Ale wschód słońca 
ostatniego dnia też ma szczególne miejsce w moim ser-
cu. Ten moment wstania, gdy było jeszcze ciemnawo 
i wybrania się nad mglistą wodę był wart poświęcenia 
odrobiny snu. Zrobiło się impresjonistycznie, ale to 
dobrze, bo właśnie zdjęciami z tego wyjazdu chciałam 
zachować te „ulotne chwile”…

Tak szybko przejść od pierwszego zdjęcia do ostat-
niego. Kwiecień 2022 to trzydziesta szósta klatka na 
mojej kliszy Kodaka. Klikam przycisk robienia zdjęcia 
z odrobiną ulgi, ale też smutku, bo muszę się z wami 
rozstać. Czy to będzie naiwne jeśli pomyślę, że niektó-
rzy z was pojawią się jeszcze przed moim obiektywem? 
Mam nadzieję, że nie i zapraszam do obejrzenia na-
szych wspomnień! 

Ola Dylewska, kl. III HL3
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III MEDYCZNO-PRZYRODNICZA PAMIĘTA…

Minione trzy lata, czas wychowawstwa w klasie MP3 to niełatwy dla mnie czas, ale bardzo wartościowe  
i kształcące doświadczenie. Nie wiadomo czy więcej czasu spędziliśmy wspólnie w szkole, czy też przed mo-
nitorem podczas nauki zdalnej, która na wszystkich odcisnęła mocne piętno. 

Wsercu pozostanie mi wiele wspomnień,  
w ogromnej większości tych dobrych  
i radosnych. Nigdy nie zapomnę wspólnej 

zdalnej lekcji wychowawczej, na której wszyscy ucznio-
wie pojawili się odziani w białe prześcieradła i ciemne 
okulary. To był jeden z tych nielicznych momentów, 
w których nie wiedziałam, co powiedzieć. Wspaniałe 
chwile spędziliśmy wspólnie na wycieczce do Warsza-
wy, czy na spływie kajakowym, choć muszę przyznać, 
że to nie jest moja pasja, ale w świetnym towarzystwie 
nawet kajaki są przyjemne 😉. Udało nam się, mimo 

trudnego czasu zorganizować trzydniową wycieczkę 
do Trójmiasta, podczas której moje Dzieciątka dały 
się poznać jako już dojrzałe, odpowiedzialne i ciekawe 
świata osoby. Będę za Wami tęsknić, za dziwnym połą-
czeniem, w którym wszyscy indywidualnie są rozgada-
ni i energiczni, a w klasie zamieniają się w pełną stoi-
ckiego wręcz spokoju, skrytą i podejrzanie cichą grupę. 
Szczęśliwej drogi Dzieciątka ☺.

Joanna Kucharek, wychowawca 
 klasy medyczno-przyrodniczej

Schola
Z pewnością zatrzymam wiele dobrych wspo-

mnień z pijarskiego liceum w moim sercu. Te naj-
przyjemniejsze dotyczą naszej scholi. 

Do dziś pamiętam swoje przesłuchanie, jakby 
było zaledwie wczoraj. A miejsce miało pra-
wie sześć lat temu! Żeby dostać się do scho-

lki, musiałam zaśpiewać p. Natalii Kędziorze wybraną 
piosenkę, aby pokazać swoje umiejętności. Na szczęś-
cie dostałam się za pierwszym razem! 

Od tego właśnie zaczęła się najlepsza przygoda mo-
jego życia. Cotygodniowe próby w piątkowe popo-
łudnia i śpiewanie na porannych mszach w kościele. 
Organizowaliśmy koncerty, odpowiadaliśmy za opra-
wę muzyczną do przedstawień szkolnych i jeździliśmy 
razem na wycieczki. Moim ulubionym wydarzeniem, 
które przygotowaliśmy był ostatni koncert charyta-
tywny na rzecz Ukrainy. Piękne jest to, jak poświęci-

liśmy swój czas na próby, organizacje wydarzenia i to 
wszystko dla szlachetnego celu. 

Schola to w końcu nie tylko grupa grających i śpie-
wających ludzi. To rodzina, w której wzajemnie się 
wspieramy. Teraz wypada wspomnieć o sytuacji, gdy 
nasz kolega Miłosz - pianista - leżał w szpitalu. Cała 
grupa odwiedziła go, aby go wesprzeć. I przy okazji 
strzelić pamiątkowe zdjęcie. W tej małej rodzinie nie 
uczyliśmy się jedynie współczucia i empatii. Jako gim-
nazjalistka nie raz wpatrywałam się z podziwem na 
muzycznie utalentowanych maturzystów i dzięki nim 
się uczyłam. Teraz to ja stoję na ich miejscu i wiem, co 
to znaczy i z jaką satysfakcją to się wiąże. 

Schola na zawsze pozostanie w moim sercu i mam 
nadzieję, że jeszcze nie raz zaśpiewam z nią, już jako 
absolwentka.

Lidia Kuś, kl. III MP3
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Coś więcej niż pasja
Przygodę ze sportem i zawodami w tej szkole za-

częłyśmy już w gimnazjum. Jako świeżaczki wśród 
starszych koleżanek nie czułyśmy się zbyt pewnie. 
Jednak po paru latach, to dzięki treningom z nimi 
stałyśmy się mistrzyniami w wielu dyscyplinach. 

Już w trzeciej klasie gimnazjum miałyśmy zaszczyt 
walczyć na etapie wojewódzkim w piłkę ręczną, co 

śmiało możemy uznać za nasze największe osiągnięcie. 
Niestety liceum nie było tak owocne w zdobyte przez 
nas trofea. Pandemia znacznie ograniczyła nasz pobyt 
w szkole. Ale to nie nagrody były dla nas najważniejsze, 
tylko możliwość zapomnienia o wszystkich troskach 
tego świata i wspólny trening. Zajęcia te nie tylko 
pozwalały na oderwanie się od trudów szkoły, ale na 
budowanie naszego charakteru i relacje między nami 
i dziewczynami z innych klas. Myślimy, że możemy te 

sześć lat sportowej rywalizacji nazwać wspaniałą przy-
godą, która przyniosła wiele szczęśliwych wspomnień  
i entuzjastycznych uczuć. Była to niezwykła podróż 
nie tylko dla nas, ale i naszych młodszych i starszych 
koleżanek. Jednak by dotrzeć do celu potrzebna jest 
motywacja, a tę dostarczała nam niezawodna Pani Tre-
ner Bożena Mostowska, której dziękujemy za wspólnie 
spędzony czas i chęć walki jaką w nas wzbudzała nie 
tylko na boisku. Nauczycielka ta potrafiła sprawić, że 
wszyscy czuliśmy się drużyną, w której każdy pracował 
na zwycięstwo chociażby jedną odbitą piłką. Myślę, że 
wszyscy zapamiętamy naszą radość jaka towarzyszyła 
nam przez te wszystkie lata i mamy nadzieję, że za parę 
lat wszyscy razem spotkamy się na jednym boisku. 

Wiktoria Graczyk, Oliwia Starzec 
Wiktoria Strzelczyk, kl. III MP3

Upiornie cudowne wspomnienia
Przez panującą na świecie sytuację wszyscy mu-

sieliśmy przejść na naukę zdalną. Brakowało nam 
bardzo kontaktu z rówieśnikami, a długie godziny 
przed laptopem nie były łatwe. 

Jednak znaleźliśmy sposób, aby urozmaicić nasze 
zajęcia. Pewnego dnia na godzinie wychowawczej po-
stanowiliśmy zrobić niespodziankę naszej wychowaw-
czyni- pani Joanna Kucharek. Wszyscy przebraliśmy się 

za duchy, założyliśmy białe prześcieradła, koce, różne-
go rodzaju ozdoby i oczywiście ważnym elementem 
były okulary przeciwsłoneczne! 

Myślimy, że dla nas wszystkich jest to bardzo dobre 
wspomnienie, które pokazuje jak zgraną i wesołą klasą 
potrafimy być!

Oliwia Kazimierczak,
Martyna Bednarczyk, kl. III MP3
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Nadworny fotograf
„Przesuńcie się trochę w lewo, bo nie widać wszystkich w kadrze… Może zrobimy jedno wspólne zdjęcie 

klasowe?… Zaczekajcie jeszcze chwilę, muszę ustawić ostrość… Czemu w tym kościele jest tak ciemno? Eh, 
muszę przełączyć na tryb manualny… Jasne, mogę zrobić wam zdjęcie… Oczywiście możesz pożyczyć apa-
rat, ale musisz bardzo uważać na niego. Jak działa? Masz tutaj tryb automatyczny, tutaj wciskasz, tak przy-
bliżasz… Możesz zrobić nam zdjęcie, chcę też mieć kilka swoich 😆... Uśmiech! Zuzia, też się uśmiechnij… 
Oj, zapomniałam naładować w nocy baterię, będę musiała robić zdjęcia telefonem… Tak? Ile mam zdjęć? 
Powinno być z 2000…” 

To kilka zdań, które zazwyczaj wypowiadałam 
na każdej wycieczce szkolnej. Od kiedy do-
łączyłam do grona uczniów szkoły pijarskiej, 

na każdy wyjazd brałam ze sobą swój aparat i robiłam 
zdjęcia ludziom, zabytkom i krajobrazom. Na samym 
początku nie było to łatwe, ponieważ niektórzy kole-
dzy nie chcieli pozować do zdjęć, ale w ciągu lat na 
szczęście zmieniło się to na lepsze.

Kiedy zaczęła się moja przygoda z aparatem? Po-
wiem szczerze, że nie pamiętam. W moim domu 
zawsze ktoś robił zdjęcia. Profesjonalne sposoby za-
stosowania przysłony i czasu naświetlania poznałam 
dopiero na zajęciach z p. Piotrem Komuńskim, na któ-
rych uczyłam się o budowie aparatu i wszystkich pod-
staw fotografii. Od tego czasu starałam się brać aparat 
na każde możliwe spotkanie szkolne. Między innymi 
na dni otwarte, gdzie nieśmiali zwiedzający uciekali 
na mój widok, a uczennice przebrane w białe fartu-
chy pięknie uśmiechały się do obiektywu. Na Ogól-
nopolskich Przeglądach Teatrów Pijarskich próbowałam 
uwiecznić atmosferę tego wydarzenia. Podczas spekta-
kli przechodziłam przez ciemną salę, próbując się nie 

potknąć i ustawiając odpowiednio przysłonę, ponie-
waż zawsze było bardzo ciemno. Siedziałam po nocach 
i przeglądałam zdjęcia, aby jak najszybciej wstawić na 
stronę fotografie. W tym roku uzbierało się kilku chęt-
nych animatorów, którzy pomagali mi w pracy i ciągle 
jestem nimi zachwycona, podziwiając, jak wiele razem 
zrobiliśmy. Nasza grupa dostała o wiele więcej zadań 
niż na poprzednich OPTP. Musieliśmy się zmierzyć  
z wieloma trudnościami, a trauma po nich konkuruje 
ze stresem wywołanym maturą. Jednak, aby nie sku-
piać się zbytnio na demonach przeszłości przywołam 
momenty, w których kochałam robić zdjęcia - wy-
cieczki klasowe w gimnazjum. Byliśmy w Beskidzie 
Sądeckim, na Ukrainie i Węgrzech. Na ich temat zo-
stało napisanych już wiele artykułów, więc nie będę 
się na tym skupiała. Przywołam za to stwierdzenie, że 
„obrazy są warte więcej, niż tysiąc słów” i zachęcam 
do obejrzenia zdjęć z moich starych klasowych wycie-
czek, które (mam nadzieję) redaktor „Naszego Listu” 
umieszczą na tej stronie. 

Maria Miziołek, kl. III MP3
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Wybrane przez autorkę fotografie z jej dorobku twórczego
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GARŚĆ WSPOMNIEŃ III PE

Trzecia politechniczno-ekonomiczna a dokład-
nie III PE3, bo to ostatni rocznik trzyletniego lice-
um, a w niej 23 temperamenty, ambicje, niepokoje. 

Dziewczyny: Julia, Wiktoria, Weronika, Natalia, 
Kamila, Kasia, Oliwia, dwie Ole, dwie Zuzie  
i dwie Anie. Chłopaki: Miłosz, Kuba, Przemek, 

Damian, Gabryś, Filip, dwóch Szymonów oraz dwóch 
Mateuszów. W I klasie wychowawcą był pan Paweł Kolas. 
W II klasie ja przejęłam te obowiązki. 

Wybrałam trzy przykłady charakterystyczne dla klasy:
1. Złote myśli filozoficzno-matematyczne w ramkach 

na ścianie takie na przemyślenie i wzmocnienie oraz 
zdjęcia uczniów tworzące biało-czerwona flagę – to ele-
menty dekoracji, które towarzyszyły od pierwszej klasy. 
Zmieniały się gazetki klasowe (przemyślane, było do cze-
go odwoływać się na lekcjach wychowawczych), docho-
dziły dekoracje na Boże Narodzenie, kwiaty na oknach 
czyli Olaf z kolegami. Tak, ta sala miała atmosferę.

2. Życie klasowe podczas nauczania zdalnego. Mimo 
oddalenia świętowaliśmy urodziny, w tym osiemnastki  
z obowiązkowym zdjęciem z życzeniami. Odbyła się  
Wigilia. Dzieliliśmy się przemyśleniami o pandemii,  
o rodzinie, o autorytetach i wieloma innymi sprawami, 
np. ulubionymi kolorami.

3. Pomysły na zmiany w szkole, niegodzenie się na pew-
ne sprawy, szukanie rozwiązań. Niektóre udało się zrea-
lizować. Ławki i stoliki na I piętrze to zasługa tej klasy.

Teraz spojrzenie bardziej ogólne. Każdy z Was budował 

jakość szkoły. Od strony artystycznej śpiewem, grą na 
instrumentach, sztuką aktorską, pracami plastyczny-
mi, dekoracją, gazetkami, artykułami w „Naszym Li-
ście”, a także tańcem. Było miejsce na aktywność spor-
tową, uczestniczenie w konkursach i olimpiadach. Nie 
zabrakło pomocy i wsparcia koleżeńskiego w nauce  
i sprawach życiowych. Ważne było świadectwo wia-
ry, posługa na mszach i nabożeństwach, modli-
twa nawzajem za siebie, praca animatorska. Wspa-
niale działała nasza trójka klasowa: Julia, Weronika  
i Gabryś. Podejmowaliście się pracy na rzecz klasy i szko-
ły: sprawy związane z pożegnaniem klas maturalnych  
w poprzednim roku, budowa ołtarza na Boże Cia-
ło, studniówka z masą spraw organizacyjnych i wiele 
wiele innych sytuacji – nie było takiej, bym zgłasza-
jąc potrzebę jakiejś aktywności nie otrzymała odzewu  
z klasy. Zrealizowane zostały duże imprezy: studniówka, 
wycieczka do Trójmiasta czy spływ kajakowy. 

Cieszę się, że mogłam Wam towarzyszyć przez te lata. 
W pamięci pozostaną ludzie, ich mocne ślady w moim 
życiu: kartka na Boże Narodzenie, która czekała na mnie 
w szkole podczas nauki zdalnej, kartka od klasy na za-
kończenie roku szkolnego, kaczuszka i kartka z wycieczki 
do Trójmiasta, „Ukochane równanie profesora”, zagad-
ki logiczne i wiele dobrych serdecznych wspomnień.  
Dziękuję Wam za ten wspólny czas w naszej szkole. Jak 
dobrze, że wybraliście pijarską.

Elżbieta Cywińska, wychowawca  
klasy politechniczno-ekonomicznej
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Niepewne początki
Pierwsze tygodnie w nowej szkole nie były dla 

mnie łatwe. Po 9. latach spędzonych wspólnie  
z moją dawną klasą musiałam zadomowić się w no-
wym, pijarskim świecie. 

Na początku czułam się niepewna i odosob-
niona od reszty rówieśników, ponieważ przy-
szłam tutaj zupelnie sama. Z czasem jednak 

zaczęłam nawiązywać wyjątkowe więzi, które trwają 
do dnia dzisiejszego. Często zdarzały się momenty,  
w których żałowałam swojej decyzji co do wyboru 
szkoły. Moje wątpliwości zostały rozwiane w dniu 
przedstawienia z okazji Dnia Nauczyciela - Gali Złotych 
Jabłek 2019. Nie potrafiłam uwierzyć, że coś tak nie-
samowitego mogło zostać przygotowane w zupełności 
przez uczniów. Do dziś pamiętam moment, w którym 
pomyślałam, że pijarska była najlepszym wyborem, ja-
kiego mogłam dokonać. Magiczna aura spektaklu na 

Nauka zdalna oczami ucznia
Dobiega końca moja sześcioletnia przygoda  

w szkole pijarskiej. Czas ten kojarzy mi się z wielo-
ma wydarzeniami i doświadczeniami. Tym, co moc-
no zapadło mi w pamięć, był czas nauki zdalnej i to 
jak pracowałem w czasie jej trwania. 

Jak pewnie pamiętacie w marcu 2020 roku rozpo-
częła się nauka zdalna. Zarówno dla nauczycieli 

jak i dla nas, uczniów, była to nowa sytuacja, w której 
jakoś należało się odnaleźć. Przez pierwsze miesiące 
nauka opierała się na materiałach wysyłanych przez 
nauczycieli, które mieliśmy sami opracować i wyko-
nać. To co mnie podobało się w tym sposobie pracy 
było to, że mogłem sam planować kolejność w jakiej 

będę zajmował się danymi lekcjami. Jedyną rzeczą jaka 
mnie ograniczała to terminy wysyłek wykonanych za-
dań. Ogromnym plusem było też to, że miałem dużo 
wolnego czasu, który mogłem poświęcić na rozwijanie 
swoich zainteresowań.

 Nauka zdalna w drugiej i trzeciej klasie liceum 
była już lepiej dopracowana. Zaczęliśmy spotykać się 
zdalnie na zajęciach, ułożonych według planu lekcji. 
Wiązało się to z bardzo dużą ilością czasu spędzanego 
przed komputerem. Początkowo było to dla mnie bar-
dzo męczące, ponieważ nie potrafiłem w odpowiedni 
sposób odpoczywać, ale gdy się tego nauczyłem, nauka 
zdalna stała się dla mnie przyjemnością. Wynikało to 
głównie z tego, że miałem więcej czasu dla siebie (po-
mimo, że miałem pełny wymiar godzinowy lekcji, nie 
traciłem czasu na dojazdy do szkoły) oraz dużą część 
prac domowych udawało mi się odrabiać na przerwach 
między lekcjami, a to skracało czas przeznaczany na tę 
czynność po lekcjach. 

 Dzięki nauce zdalnej nauczyłem się lepiej plano-
wać swój czas, a także w większym stopniu radzić sobie 
samodzielnie w nauce, gdyż kontakt z nauczycielami 
był utrudniony przez zaistniałą sytuacje. 

 Wiele osób powie, że czas nauki zdalnej jest czasem 
straconym, ale dla mnie jest to czas bardzo rozwijają-
cy i dający możliwość sprawdzenia się w nietypowej 
sytuacji.

Jakub Gałązka, kl. III PE3

długo towarzyszyła mi w szkolnej codzienności, moty-
wując mnie do nauki. Mam nadzieję, że w ciągu tych 
ostatnich tygodni spędzonych w szkole, każdy z nas 
znajdzie w sobie taką siłę i mobilizację do ciężkiej pra-
cy, aby w maju z dumą zamknąć pijarski rozdział życia

Anna Stasiak, kl. III PE3
PE
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Schola Pijarska
Wspólne muzyczne zainteresowania niesamo-

wicie zbliżyły nas z ludźmi, do których wcześniej 
pewnie nawet byśmy nie podeszły porozmawiać. 

Dzięki wspólnemu spędzaniu czasu zniknęła 
bariera wieku i nieśmiałości, a między nami 
wytworzyły się więzi na długie lata. Cyklicz-

ne występowanie przez ostatnie 6 lat na szkolnej scenie  
(i nie tylko) oswoiło nas ze stresem, dało dużo pewności 
siebie i nauczyło czerpania radości z muzyki. Godzin-
ne próby, choć długie i wymagające, były wypełnione 
mnóstwem śmiechu, zabawy i żartów. Po prostu czer-
pałyśmy radość z obcowania ze sobą. Pomoc i wsparcie 
w muzycznych (a także życiowych) zmaganiach było 
nieocenione. Ustępujemy miejsca młodszym pokole-
niom – niech tworzą dobrą muzykę! Nawet najlepsi się 
mylą, fałszują, ale w Scholi Pijarskiej wszystko uchodzi 
zawsze ze śmiechem 😘. Szczególne podziękowania dla 
Pani Natalii Kędziory – bez niej nasze wspomnienia 
byłyby ciche i nudne!

Julia Banaszczyk i Kamila Pruk, kl. III PE3

Nasza przygoda ze szkołą pijarską zaczęła się już 
dawno, a dokładnie 12 lat temu, gdy po raz pierw-
szy przekroczyłyśmy mury tej szkoły. 

Kiedy usłyszałyśmy pierwszy dzwonek na lek-
cje, a w naszej szkole jest on dość charaktery-
styczny, nie byłyśmy świadome tego, że o po-

czątku i końcu każdej lekcji będzie nas on informował 
przez kolejne 12 lat. Na przestrzeni lat nasze podejście 
i zrozumienie otaczającej nas rzeczywistości zmieniało 
się. Pewne elementy pozostały jednak niezmienne, a 
mianowicie grupa otaczających nas przyjaciół. Część 
z nich poznałyśmy już w pierwszych latach edukacji,  
a ten wpis wydaje się być idealnym miejscem, by wyra-
zić wdzięczność za to wspaniałe spoiwo, które przypie-
czętowało także naszą przyjaźń. Faktycznie była nim 
szkoła. Mamy nadzieję, że te fundamenty okażą rów-
nie trwałe przez kolejne długie lata. 

Julia Szymańska III MP3, Ola Bryła III PE3

Przyjście do liceum łączy się ze znalezieniem no-
wych przyjaciół, którzy byliby dla mnie jak druga 
rodzina. 

Niestety okres nauki zdalnej wpłynął na codzienny 
kontakt ze znajomymi, co za skutkowało odcięciem się 
od przyjaciół na wiele miesięcy. Jednak pomimo tego, 
znalazłam wspaniałą grupę osób, z którymi jestem 
szczęśliwa, uśmiechnięta i czuję się swobodnie. Jestem 
wdzięczna za osoby, które mam koło siebie.

Katarzyna Uczciwek, kl. III PE3
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Z pamiętnika młodego ministranta 
W wspólnocie ministranckiej jestem od około 

10 lat. Będąc dzieckiem bardzo lubiłem być w cen-
trum uwagi, dlatego imponowali mi ministranci, 
którzy w tamtych czasach byli „elitą” (notabene da-
lej nią są) w podstawówce „Białasa”. 

Do gimnazjum w Łowiczu przyszedłem już 
jako tzw. starszy ministrant i byłem odpo-
wiedzialny za ministrantów, którzy dopiero 

zaczynali się rozwijać. Ja też chciałem rozwinąć skrzyd-
ła, dlatego starałem się uczestniczyć w kursach i wyjaz-
dach. Dzięki wyjazdom organizowanym przez Zakon 

o. Pijarów udało mi rozwinąć nie tylko w kierunku 
liturgiki, ale także duchowym. Po roku intensywne-
go jeżdżenia do seminarium w Warszawie udało mi 
się uzyskać funkcje lektora, której dowodem jest krzyż 
lektorski, będący stale częścią mojego liturgicznego 
ubioru. Było dla mnie marzeniem zostać lektorem, 
ponieważ chciałem coś uzyskać i być bliżej Boga, któ-
ry zawsze mnie wspierał i wysłuchiwał. Dziękuję mu 
za tą szkołę, która pozwoliła mi rozwinąć się zarówno  
w obszarze nauki, jak i wiary.

Mateusz Włudarczyk, kl. III PE3

Animatorzy
Niektóry z nas chodzą do tej szkoły 3 lata, inni 6 

a ci wyjątkowi 12. Mogliśmy spotkać tak zwanych 
animatorów na każdym kroku. Angażowali się  
w szkołę całymi sobą, organizowali spotkania mło-
dzieży pijarskiej, pomagali nauczycielom lub dbali 
o bezpieczeństwo i dobrą zabawę młodszych. 

By spamiętać choreografie tańców pijarskich 
uczyli się o nieludzkich godzinach, by oficjal-
nie wypaść jak najlepiej. Niektórzy z nas mieli 

zaszczyt być takim animatorem i teraz stać na miejscu 
tych, których kiedyś tak bardzo podziwialiśmy. Chcie-
libyśmy w takim razie bardzo podziękować każdemu, 
już absolwentowi tej szkoły, za zasianie ziarenka ani-
matorskiego zapału w naszych sercach. Staraliśmy się 
za wszelką cenę, mimo niesprzyjających warunków, 
zrobić to, co powinniśmy, czyli stworzyć godnych 

nas następców. Mówiąc bardzo skromnie, sądzimy, że 
nam się udało. Cieszymy się tym niezmiernie i życzy-
my byście tak jak my tworzyli młodzież pijarską, bo 
nie jesteśmy tylko uczniami szkoły, ale także rodziną.  
Z pozdrowieniami animatorzy roku 2003.

Wiktoria Kazuń i Gabriel Siekiera, kl. III PE3
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Moja przygoda w pijarskiej
Jeżeli jest jedna rzecz związana z pijarską, któ-

rą z pewnością zapamiętam na zawsze, są to ludzie. 
Moja przygoda zaczęła się sześć lat temu. 

Początki były ciężkie, ponieważ nikogo nie zna-
łam, i czułam się bardzo niepewnie. Na szczęście 
szybko udało mi się zaaklimatyzować i znaleźć 

sobie grono przyjaciół, z którymi jestem blisko do dziś. 
Teraz, kiedy jestem w klasie maturalnej, mogę szczerze 
powiedzieć, że jestem wdzięczna za wszystkich, z któ-
rymi jestem od pamiętnych czasów gimnazjum, ale też 
tych, których poznałam dopiero w liceum. Przez moje 
sześć lat nauki w pijarskiej spotkałam wiele wspania-
łych osób, zarówno rówieśników, jak i nauczycieli, któ-
rzy dzień w dzień zapewniali mi wsparcie i pomagali 
się rozwijać. Nawet w najtrudniejszych momentach, 
zawsze znajdowali się przy mnie przyjaciele oraz wy-
chowawczyni, niezastąpieni w podnoszeniu mnie na 
duchu i motywowaniu do dalszego działania. Jestem 

przekonana, że wspomnienia, które się z nimi wiążą 
pozostaną ze mną na całe życie.

Natalia Plichta, kl. III PE3

Sobotnie zajęcia z przedsiębiorczości
Przez trzy lata mojemu uczęszczaniu do liceum 

towarzyszyły zajęcia z przedsiębiorczości, które od-
bywały się w soboty, a ich pomysłodawcą i orga-
nizatorem był Pan Paweł Kolas, który w 1 klasie 
liceum, gdy był wychowawcą mojej klasy, skutecz-
nie zachęcił mnie do spróbowania swoich sił i zaan-
gażowania się w ten temat. 

Ich głównym założeniem było przygotowanie do 
olimpiady, natomiast tematy i zagadnienia, jakie 
poruszaliśmy, nierzadko wykraczały poza mate-

riał związany ściśle z tym konkursem. W przyjemnej 

atmosferze mogłem zarówno poszerzać swoją wiedzę, 
jak i uczestniczyć w ciekawych rozmowach na tema-
ty związane z przedsiębiorczością, tym, co się dzieje 
lokalnie oraz na całym świecie czy wieloma innymi 
sprawami. W trakcie nauki zdalnej, zajęcia odbywa-
ły się online, dzięki czemu zachowała się ich ciągłość  
i w miarę możliwości regularność. Czas, który po-
święciłem na uczęszczaniu na nie, ponadto biorąc 
pod uwagę, że odbywały się w weekendy, nie uważam 
za stracony czy zmarnowany, ponieważ udało mi się  
z nich niemało wynieść. Myślę, że zajęcia te będę 
wspominał jak najbardziej pozytywnie.

Przemysław Łazarski, kl. III PE3
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Podróże przez kałuże
Przez całe sześć lat nauki w naszej szkole mieli-

śmy wiele okazji do zobaczenia różnych zakątków 
świata i Polski. Od początku gimnazjum wybiera-
liśmy się na rozmaite wycieczki, zarówno w celu 
poznania nowych kultur, jak i integracji z rówieś-
nikami i naszymi opiekunami. 

Od poznania się na plaży w Mikoszewie, a na-
stępnie wspólnie przemierzonych szlaków 
górskich (oraz trudnych do przejścia błot-

nistych kałuż), przez brak pizzy w pizzerii i noszenie 
swetrów w gruszki, a następnie deszczowy bruk w Bu-
dapeszcie i słoneczne, pachnące lawendą chwile nad 
Balatonem, aż do jeżdżenia hulajnogą po Gdyni i mo-
czenia nóg w zimnym, wrześniowym Bałtyku. To tyl-
ko pierwiastek o stopniu dążącym do nieskończono-
ści z naszych wspomnień, tworzonych na wspólnych 
wojażach. Zapewne każdy z nas zapamiętał te chwile  
w swój wyjątkowy i niepowtarzalny sposób. War-
to jednak czasami wrócić do tych chwil i może na-

Twoje pasje w Pijarskiej
Cześć! Z tej strony Szymon i postaram się krót-

ko przybliżyć wam historię, jak zmieniały się moje 
zainteresowania podczas drogi w pijarskiej. Zacznę 
od tego, że moja przygoda w tej szkole zaczęła się 
6 lat temu, gdy udało mi się dostać do pijarskiego 
gimnazjum. 

Muszę przyznać, że byłem przerażony, gdyż 
nikogo wtedy nie znałem, jednak szybko 
udało mi się zaaklimatyzować. Od pierw-

szych chwil widziałem sporo możliwości, które daje ta 
szkoła i jestem przekonany, że zdecydowana większość 
uczniów byłaby w stanie rozwinąć tutaj swoje pasje. 
W moim przypadku wszystko zaczęło się od zajęć te-
atralnych w drugiej klasie gimnazjum z panią Beatą 
Jeziorowską. Uczestnicząc w warsztatach, bądź biorąc 
udział w przygotowywanych przedstawieniach mogli-
śmy popracować nad naszą grą aktorską i kreatywnoś-
cią. W trzeciej klasie natomiast zacząłem chodzić na 
zajęcia sportowe z siatkówki prowadzone przez pana 
Damiana Górskiego, które były świetną odskocznią od 
nauki i możliwością poprawy kondycji. W liceum mój 
nowy wychowawca, pan Paweł Kolas, zaprosił mnie na 
swoje kółko filozoficzne, a także na zajęcia z przedsię-
biorczości, gdzie uczęszczałem przez większość pierw-
szej klasy, biorąc także udział w konkursie z przedsię-

biorczości. W drugiej klasie jednak przerodziło się to 
w wielką sympatię do matematyki. Chodziłem między 
innymi na fakultety prowadzone przez moją nową 
wychowawczynię p. Elżbietę Cywińską, dzięki czemu 
mogłem przygotować się do konkursu „Matematyka 
Moja Pasja”. Zamiłowanie do tego przedmiotu pozo-
stało ze mną do dziś i liczę na osiągnięcie z niego jak 
najlepszych wyników na maturze. Na koniec nie pozo-
staje mi nic innego, jak tylko zachęcić każdego, kto to 
czyta, a może nie odkrył jeszcze swoich wewnętrznych 
pasji, aby faktycznie próbować nowych rzeczy. W ten 
sposób dowiecie się, co tak naprawdę przynosi Wam 
szczęście.

Szymon Czaplarski, kl. III PE3

wet uronić łezkę szczęścia, że byliśmy częścią czyjegoś 
wspomnienia. Kto wie, czy kilka z tych łez nie utworzy 
kiedyś kałuży?

Szymon Adamczyk i Filip Wojda, kl. III PE3
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Matematyczka i dziennikarka w jednym...
Do pijarskiej dołączyłam dopiero od klasy li-

cealnej, czyli uczęszczam tutaj już 3 lata. Podczas 
wybierania szkoły średniej, nasłuchałam się wiele 
opinii na temat Pijarskich Szkół Królowej Pokoju 
w Łowiczu oraz innych łowickich liceów. Ostatecz-
nie zasugerowałam się przede wszystkim wysokim 
poziomem nauki i jednocześnie dobrą atmosfe-
rą panującą w szkole. Dzięki temu, możecie teraz 
czytać ten artykuł, ponieważ oczywiście wybrałam 
pijarską!

Uczę się na politechniczno-ekonomicznym 
profilu, więc sugerując się stereotypami, to 
z dziennikarstwem i pisaniem publikacji  

powinnam mieć mało wspólnego. A jednak tytuł 
mojego tekstu nie jest żadną pomyłką! W pierwszej 
klasie moim wychowawcą był pan Paweł Kolas. Już na 
początku edukacji wspomniał nam, uczniom, że jest 
opiekunem i redaktorem naczelnym szkolnej gazetki 
„Nasz List”. Od razu zaproponował udział chętnym 
osobom, które chciałyby spróbować swoich sił w pracy 
dziennikarskiej, literackiej lub graficznej. Po przemy-
śleniu, czy dałabym sobie radę i czy mam wystarcza-
jąco zapału i natchnień, zgłosiłam się na ochotniczkę. 
Pomimo obaw, jak mój styl pisania, zasób słownictwa 
i inne aspekty zostaną odebrane, napisałam swoje 
pierwsze dwa artykuły. Były poświęcone uroczysto-
ści Wszystkich Świętych (specjalnie z okazji tego 
numeru maturzystów „odkopałam” wydania „Nasze-
go Listu” z początków roku szkolnego 2019/2020). 
Wraz z upływem czasu i kolejnymi wydaniami „Na-
szego Listu” w gazetce szkolnej pojawiało się co-
raz więcej tekstów pisanych przeze mnie. Pamię-
tam, jak przeprowadzałam swój pierwszy wywiad  
z koleżanką z równoległej klasy. Musiałam wtedy po-
święcić sporo czasu na przygotowanie dobrych pytań, 
aby dowiedzieć się jak najwięcej oraz, aby rozmowa 
była jak najbardziej profesjonalna. Podczas pisania  
artykułów często musiałam też być w kontakcie z na-
uczycielami i dopytywać o dokładniejsze informacje. 
Czasami praca w gazetce nakładała się z moją nauką 

szkolną, jednakże zazwyczaj dawałam radę pogodzić  
ze sobą te dwie czynności. Dzięki udzielaniu się w pro-
cesie tworzenia „Naszego Listu” uczestniczyłam rów-
nież w Pijarskiej Szkole Liderów. Co więcej, miałam 
możliwość zaprezentowania na forum całej wspólno-
ty szkolnej moich własnych prac plastycznych oraz 
wiersza. Uważam gazetkę za świetną okazję do takich 
działań, ponieważ mogłam zostawić tutaj cząstkę swo-
ich zainteresowań i aktywności pozaszkolnych. In-
nym ciekawym programem działania gazetki szkolnej, 
który najlepiej wspominam, były (i nadal są!) coty-
godniowe grupowe spotkania z panem Pawłem Kola-
sem. Odbywają się zarówno stacjonarnie w szkole, jak  
i w formie zdalnej, przez classroom. Ich celem jest roz-
winięcie umiejętności dziennikarskich oraz dokształ-
canie w rozmaitych formach literackich. Rozmowy 
prowadzone w luźnej atmosferze wykorzystujemy na 
dzieleniu się etapami aktualnych procesów pisania  
i wydawania „Naszego Listu”, do dzielenia się różnymi 
uwagami lub po prostu do miłych konwersacji. Nie 
mogę uwierzyć, że za dosłownie kilkadziesiąt dni koń-
czę swoją 12-letnią edukację, w tym 3-letnią w murach 
naszej szkoły. Spędziłam tutaj wspaniałe chwile, które 
zapamiętam na długo. Cieszę się, że wybrałam pijar-
ską, ponieważ świetnie się odnalazłam w tym liceum. 
Nauka na wysokim poziomie daje duże możliwości 
na przyszłe lata. Będę z nostalgią w sercu wspominać 
nauczycieli i pracowników szkoły, którzy emanują em-
patią i pozytywnym nastawieniem względem uczniów 
(przede wszystkim moich dwóch wychowawców:  
panią Elżbietę Cywińską oraz wcześniej wspomnianego 
pana Pawła Kolasa). W pijarskiej zapoznałam mnó-
stwo znajomych i mam nadzieję, że zawarte kontakty 
i przyjaźnie będą utrzymywać się na długi czas. Przy 
każdej możliwej okazji na pewno będę tutaj zaglądać, 
i ciałem, i myślami...

Zuzanna Majer, kl. III PE3
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Konkursy w pijarskiej
Przez niemal 6 lat miałem okazję uczestniczyć  

w wielu zawodach i konkursach o zróżnicowanej 
tematyce. Łączyła je jedna rzecz: nauczyciele za-
wsze chętnie pomagali nam, uczestnikom - przygo-
towywali dla nas materiały, a także spędzali z nami 
swój czas wolny.

Warto pamiętać, że wyniki, o których się 
mówi nie biorą się znikąd. Są one rezulta-
tem setek godzin poświęconych na naukę 

materiału, który niewiele ma wspólnego z podstawą 
programową oraz na samodzielnym wyszukiwaniu 
dodatkowych informacji i na przerabianiu materia-
łu z wyprzedzeniem. Wymagało to często ode mnie 
poświęcenia części czasu, który mogłem przeznaczyć 
czy to na sen, czy to na inne aktywności szkolne i po-
zaszkolne. Ponadto dalsze etapy rywalizacji wymaga-
ły całodniowych wyjazdów, np. do Łodzi czy też do 
Krakowa. Mimo wszystko, muszę przyznać, że branie 

udziału w konkursach było dla mnie bardzo wartoś-
ciowym doświadczeniem. Dzięki nim udało mi nawią-
zać wiele znajomości z inspirującymi i interesującymi 
ludźmi. Ponadto wypracowałem dobrą kulturę pracy  
i poznałem swoje mocne i słabe strony pod kątem na-
uki, co znacząco ułatwia mi przygotowania do matury.

Damian Okraska, kl. III PE3

Pijarska nocą
Szczerze to trochę miałem problem, aby wy-

myślić o czym by napisać. Niby się coś robiło dla 
szkolnej gazetki, niby czasem pomagało w dekora-
cjach na różne okazje itp., ale żadna z tych rzeczy 
nie wydawała mi się specjalnie dobrym tematem.

Aczkolwiek po zastanowieniu się nad momen-
tami, które wspominam w tej szkole najlepiej 
znalazłem jeden aspekt, który je łączy – sie-

dzenie po godzinach. Dekorowanie klasy na Boże Na-
rodzenie, późne próby poloneza, nawet męczące pró-
by do przedstawień, podczas których musiałem kroić 
pizzę swoją kartą płatniczą. Niby był to dodatkowy 

wysiłek i na pewno wykańczało to troszkę fizycznie, 
ale nie wiem -praca w (całkiem) małej grupie, w pustej 
szkole, kiedy za oknem panowała już ciemność, mia-
ła dla mnie urok. Nawet dużo uroku, dlatego właśnie  
pijarską najlepiej wspominam nocą.

Mateusz Wojtasiak, kl. III PE3
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Urodziny na Zoomie
Zdalne nauczanie niosło ze sobą wiele zmian  

w licealnym życiu. Mimo że z początku było cięż-
ko, udało nam się zadbać o przyjemności - nasze 
urodziny!

Dzięki pomysłowości Pani Elżbiety Cywiń-
skiej, mogliśmy w szczególny sposób świę-
tować urodziny kolegów i koleżanek z klasy. 

Ubieraliśmy się w ulubionych kolorach solenizanta 
i przygotowywaliśmy specjalne kartki z życzeniami, 
żeby zrobić mu miłą niespodziankę. Każdy z nas ma 
teraz małą pamiątkę z Zoom’owych urodzin w postaci  

zrzutu ekranu. Nie zapomnimy też o koralach Pani  
E. Cywińskiej na wszystkie te specjalne okazje!

Weronika Miziołek, kl. III PE3
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O przyjaźni i wspomnieniach
Nie możemy uwierzyć, że za nami już 3 lata 

spędzone w liceum. Ten czas tak szybko ucieka...  
Był to niesamowity etap naszego życia.

Każda z nas przeżyła swoją, wyjątkową przy-
godę w pijarskiej, pełną radości i ciężkiej 
pracy. Choć nie zawsze wszystko układało 

się po naszej myśli to budowałyśmy relacje i tworzy-
łyśmy wspaniałe wspomnienia. Nawet zamknięcie  
w domu nie przerwało naszej przyjaźni, a właściwie ją 
utrwaliło. Nigdy się nie poddawałyśmy. Kiedy lekcje 

stawiały przed nami coraz trudniejsze wyzwania, za-
wsze się wspierałyśmy. Wspólnie rozwiązywałyśmy 
zadania i wyjaśniałyśmy niezrozumiałe zagadnienia. 
Razem się motywowałyśmy i podtrzymywałyśmy na 
duchu. Mimo wszelkich starań, zdarzały się także cięż-
sze chwile, kiedy nasze umysły buntowały się i nie 
były już w stanie przyswajać większej ilości wiedzy. Na 
całe szczęście w takich momentach przychodziła nasza 
cudowna wychowawczyni - Pani Elżbieta Cywińska, 
która była gotowa poratować nas gorzką czekoladą 😉. 

Bardzo dobrze wspominamy 
także wycieczkę do Gdańska, 
podczas której odwiedziłyśmy 
nie tylko ciekawe muzea, ale też 
lepiej się poznałyśmy. Na pew-
no w naszej pamięci na stałe za-
goszczą też spontaniczne wyjścia 
na łyżwy, pizzę czy zakupy oraz 
wspólne świętowanie magicz-
nego wkraczania w dorosłość. 
Jesteśmy przekonane, że chwile 
spędzone w liceum będziemy 
przywoływały z uśmiechem na 
twarzach. Mamy nadzieję, że 
przyjaźń, jaką udało nam się 
zbudować w murach pijarskiej 
przetrwa także poza szkołą.

Zuzanna Kalińska,  
Anna Lebioda,  

Oliwia Wojda, kl. III PE3
Być razem jest fajnie...

Biegowa przygoda
Do Pijarskiej chodzę dopiero trzeci rok. Idąc do 

liceum chciałem przede wszystkim zdobyć nową 
wiedzę, ale również dołączyć do Pijarskiego Klubu 
Sportowego. 

Wwolnym czasie lubiłem biegać, więc po-
stanowiłem ćwiczyć pod okiem oddanego 
młodzieży pasjonata sportu pana Tadeusza 

Rutkowskiego. Dzięki treningom udało mi się poznać 
kilka nowych osób, a szczęście związane z zajęciami 
było nieocenione. Niestety pandemia mocno utrud-
niła działanie klubu, a w ostatnim roku musiałem  
zrezygnować z treningów z powodu przygotowań  
maturalnych. Pomimo tego chwile spędzone na za-
jęciach, zawodach, a co najważniejsze w dobrym 

Autor tekstu wśród uczestników konkursu Fascynująca Fizyka

towarzystwie należą do najlepszych wspomnień  
z ostatnich trzech lat.

Miłosz Chlebny, kl. III PE3



Organizacja prób poloneza
Studniówka jest dla uczniów wyjątkowym wy-

darzeniem, chwilą, w której maturzyści świetnie 
bawią się w gronie dobrych znajomych. Jednak or-
ganizacja balu to niemałe wyzwanie. 

Moim zadaniem, jako jednej z trójki matu-
rzystów, było organizowanie prób polo-
neza. Nie ukrywając, ciężko było znaleźć 

terminy, które pasowałyby wszystkim uczestnikom 
studniówki. Na szczęście Pani Bożena Mostowska wzię-
ła nas pod swoje skrzydła i pozwoliła na naukę tańca 
w swoim tempie. Początki bywają trudne, tak też było 
w tym przypadku, gdy po kilku godzinnych próbach, 
nadal nie mogliśmy zapamiętać układu. Z czasem jed-
nak każdy odkrył w sobie talent i 15 stycznia zapre-
zentowaliśmy się profesjonalnie. Przynajmniej takie 
jest moje zdanie. Jestem z nas dumna! Mimo wielu 
potknięć, wszystko się udało!

Aleksandra Palos, kl. III PE3
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* Użyte w wydaniu niniejszym fotografie pochodzą z archiwum szkolnego, lub są własnością autorów  
opublikowanych tekstów.
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