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Drodzy Czytelnicy!
Rok szkolny w pełni! A dla Was kolejny numer Naszego Listu. Już prawie 4 miesiące roku szkolnego za 

nami, zaraz koniec pierwszego semestru. Ależ ten czas szybko upływa! 
Numer jak zawsze jest zapisem wydarzeń, przez które społeczność szkolna przeszła. Właściwie powin-

nam powiedzieć, że „próbuje być”, a nie „jest”. Skąd wątpliwości? A stąd, że powoli nie nadążamy z opi-
sem tego, co się w Pijarskiej dzieje! Ileż tego jest! Tematy sezonowe wracają, ale ciągle i ciągle coś nowego 
przybywa. Październik, listopad i grudzień są po prostu pełne! Wszystko warte przywołania, zauważenia… 
Przecież nasi Czytelnicy w gazecie będą szukać opisów własnych aktywności… - chcielibyśmy, żeby siebie tu 
odnaleźli. Ale po raz pierwszy w mojej redakcyjnej karierze wydało mi się, że nie damy rady.

Sami zobaczcie… Gala Złotych Jabłek z przygodami Hobbita, ze stypendiami i wręczaniem nagród ucz-
niowskich nauczycielom. Kolejny Ogólnopolski Przegląd Teatrów Pijarskich, wybory samorządów dla obu 
szkół… Dalej Patrocinium, wyjazdy i spotkania animatorów, duchowy KAP, PSM, Wszystkich Świętych, 
przemarsz na 11 listopada, okolicznościowe spektakle teatru uczniowskiego, wycieczki klasowe, wyjazdy, 
konkursy, zawody sportowe, wyjazdy na i ze studiów, lekcje, debaty i sądy nad… itp. itd. Jak to możliwe, że 
aż tyle? Kiedy uczniowie Pijarskiej się uczą? - zapytam retorycznie. A jednak uczą się, sądząc po wynikach…

Zbieramy te skarby z życia naszej szkoły. Nasz List „trzeszczy w szwach”, tyle tego, aż strach myśleć, co 
będzie dalej. 

Do numeru wprowadza tekst o. Andrzeja Lisiaka SP i rozważanie adwentowe. Proszę się wczytać w jego 
słowa, bo warto. Dokładamy coś o Bożym Narodzeniu, o spotkaniach z Krakowa, Poznania, Wilna. Aż tam 
Pijarska dotarła. A jeśli uczniowie tam byli, to reporterzy powinni to zrelacjonować. Taki los. 

Szukajcie siebie na fotografiach. Nie omijajcie rubryk tematycznych. Pochwalcie grafików, którzy na gło-
wie stają, by Was zaskoczyć ilustracjami. Zobaczcie rubrykę literacką - warto. Recenzja książki, filmu, coś  
z matmy i liturgii… To, co czytacie, trzeba było najpierw napisać, złożyć, sprawdzić i wydrukować. Duuuużo 
pracy. 

Dziękuję współpracownikom i wszystkim, dzięki którym ta gazetka wyszła. 

Niniejsze wydanie jest ostatnim przed świętami. 
Korzystając z okazji, życzę wszystkim Czytel-

nikom dobrych świąt Bożego Narodzenia. 
Wszystkiego dobrego na teraz i na nowy 

rok 2023. W Wasze ręce nowy numer  
Naszego Listu. Miłej lektury!

Z wyrazami szacunku

Julia Skonieczna 
Redaktor Naczelna NL
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Nie wolno tego przegapić…
Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Bardzo wyjątkowy czas, na który czekają dzieci, 

ale nie tylko. Chyba dla wszystkich te Święta mają niezwykły charakter. Istotą jest świętowanie Narodzenia 
Pana Jezusa, który jako Bóg-Człowiek przychodzi na Ziemię, by objawić nam siebie, przypomnieć o swojej 
miłości, odkupić człowieka i otworzyć bramę nieba. 

Jezus rodzi się w ubogiej stajence, bo nie było dla 
nich miejsca w gospodzie. Wśród tych ostatnich 

dni przedświątecznych wiele w nas może być jeszcze 
planów, wiele przygotowań, wiele zabiegania. Trzeba 
jednak uważać, byśmy nie zapomnieli o Tym, któ-
rego świętowanie narodzin obchodzimy. Byśmy nie 
zapomnieli o przygotowaniu serca Jezusowi. Doko-
nuje się to szczególnie przez pojednanie z Bogiem  
w sakramencie spowiedzi oraz przebaczenie, pojednanie 
się z bliźnimi.

Jezus rodzi się w rodzinie, wskazuje nam tym sa-
mym, jak ważna jest rodzina, jak ważni są bliscy, jak 
ważny jest nasz dom - bardziej dom jako atmosfera 
rodzinna (home), którą tworzymy, niż budynek (hou-
se). Jezus nie miał komfortowego budynku, w którym 
przyszedł na świat, ale otaczali go kochający ludzie, 
najbliżsi: Maryja i Józef. Rodzina jest bardzo ważną 
przestrzenią, gdzie doświadczamy obecności Boga, 
która wymaga od jej członków poświęcenia, oddania, 
szacunku. 

Dlatego w rodzinie bardzo często powinny poja-
wiać się takie słowa jak: proszę, bo nic mi się nie należy, 
dziękuję i przepraszam. Niech nie zabraknie tych słów 
w czasie świąt, jak też każdego dnia. 

Pamiętajmy o tym, że wszyscy budujemy rodzi-
nę poprzez to, jakimi jesteśmy dla siebie nawzajem. 
Czy mamy dla siebie czas, czy zwracamy uwagę na 
potrzeby innych, czy okazujemy sobie zrozumienie, 
czy przebaczamy. Niech 
miłość w te święta prze-
niknie nasze domy, na-
sze rodziny i nasze serca, 
aby sam Bóg mógł się  
w nich narodzić. 

Nie pozwólmy sobie 
ukraść świąt Bożego Na-
rodzenia. Przez nadmier-
ne przygotowania, przez 
które nie będzie czasu na 
przygotowanie duchowe. 

Maryja czekała na Na-
rodzenie Jezusa, jak każ-

da kobieta 9 miesięcy. Czas oczekiwania na narodziny 
dziecka jest bardzo ważny, ale nie jest tym samym, co 
narodzenie dziecka. Tak samo jest ze świętami. Nie 
warto świętować narodzin Pana Jezusa przed jego na-
rodzeniem. Uszanujmy czas oczekiwania, wyciszenia, 
nie strójmy domu choinką i lampkami tydzień wcześ-
niej. Pozwólmy, aby do ostatniej chwili wypełniała 
nas atmosfera czujności, oczekiwania - abyśmy potem  
w pełni mogli się radować. 

Jezus narodził się na świat! Światłość zstąpiła na 
Ziemię, aby człowiek nie żył w ciemności lęku, grze-
chu i zła. To jest prawdziwa radość, gdy Bóg wlewa  
w serca Pokój, Miłość i Radość. 

Niech to będą życzenia dla Czytelników Naszego 
Listu i całej naszej wspólnoty szkolnej. 

o. Andrzej Lisiak SP

W górach jakoś bliżej do Pana Boga... 
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Adwent i adwentowy wieniec
Adwent dla katolików jest czasem przygotowania do Bożego Narodzenia. Jest czasem zastanawiania się 

nad życiem, umartwienia, a najbardziej nawrócenia. Każdy go potrzebuje, bo każdy z nas może być lepszym 
człowiekiem. Nie macie tak? Każdy ma, dlatego adwent nazywa się czasem małym postem… Dawniej w tym 
okresie nie używano w kościele organów, ołtarze były skromniej udekorowane (czasem nawet bez kwiatów). 
Nie urządzano też „zabaw hucznych i wesel”. Nadal było to czas „radosnego oczekiwania”, ale miało być to 
oczekiwanie refleksyjne, bez zbędnych rozproszeń.

Na adwent, podobnie jak w post, nawoływa-
no wiernych, by robili postanowienia i od-
mawiali sobie w tym czasie przynajmniej 

niektórych przyjemności. Liturgicznym kolorem ad-
wentu jest fiolet. Kapłan zakłada do mszy właśnie taki 
św. ornat. Fragmenty Pisma Świętego przywoływane  
w liturgii nawołują do nawrócenia, opowiadają  
o przyjściu Pana na końcu świata. 

III Niedziela adwentu nazywa się Niedzielą Gau-
dete (łac. radujcie się!) albo Niedzielą radości. Teksty 
liturgiczne nawiązują wprost do Bożego Narodzenia, 
a nazwa pochodzi od łacińskiej antyfony mszalnej 
zaczynającej się od słów: Gaudete in Domino semper: 
iterum dico, gaudete! - po polsku: Radujcie się zawsze 
w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Kolorem 
szat liturgicznych na tę wyjątkową niedzielę jest ko-
lor różowy (!). Kapłan zakłada wtedy ornat, którego 
barwa stanowi połączenie adwentowego fioletu i bieli 
symbolizującej: światło, radość, czystość, zwycięstwo  
i nowe życie. 

Księża wkładają różowe ornaty w III Niedzielę  
adwentu oraz w IV Niedzielę Wielkiego postu – tylko 
dwa razy w roku! Znak, że trzeba przerwać okres zadu-
my i cieszyć się, bo zbliża się jakieś wielkie wydarzenie. 
Warto dodać, że dla liturgistów (ekspertów od liturgii) 
ten kolor ornatu to nie „różowy”, ale „różany”. A to 
jednak coś innego. Wiedzieliście?

Adwent jest pełen symbolicznych czynności i przed- 
miotów. Pisaliśmy wiele razy w Naszym Liście o rora-
tach (mszach świętych o Najświętszej Maryi Pannie). 
Nazwa nawiązuje do pieśni śpiewanej na rozpoczęcie 
mszy, opartej na tekście proroctwa Izajasza. Po łaci-
nie ta pieśń zaczynała się słowami: Rorate caeli desu-
per, et nubes pluant iustum (łac. Spuśćcie rosę niebiosa 
i obłoki niech wyleją sprawiedliwego). Nazwa świecy 

roratka pochodzi od rorat. Tego echem jest zwyczaj 
przynoszenia lampionów do kościoła. A inny przy-
kład… Adwentowy wieniec, przedświąteczna ozdo-
ba naszych mieszkań i domów. Poszczególne ele-
menty adwentowych stroików nie są przypadkowe! 
Najpierw kształt… Wieniec powinien być okrągły, co 
przedstawia jedność chrześcijan. Ta „niekończąca się” 
figura geometryczna to także symbol nieskończoności 
Boga, który jest od zawsze i trwać będzie na wieki. 

Trzeba go zrobić z jedliny, powinien być „wiecznie 
zielony”. Dlatego w ruch idą gałęzie drzew iglastych, 
bo kolor zielony symbolizuje odradzające się i trwają-
ce życie, wieczność i nadzieję. Ozdoby wieńców warto 
zrobić z dekoracji naturalnych. Najlepsze są: szyszki, 
jarzębina, głóg, trawy… Można też zaszaleć wykorzy-
stując np. laski cynamonu czy kwiaty bawełny. Nie 
należy jednak ozdabiać wieńca na błyszcząco… brokat 
to nie najlepszy pomysł na czas adwentowej refleksji. 
Poważny adwentowy wieniec musi mieć też cztery 
świece, tyle, ile niedziel jest w adwencie - ich świat-
ło symbolizuje nadzieję. Trzy są fioletowe, a czwar-
ta różowa - kolory liturgicznych szat. Może i świece 
białe są bardziej dekoracyjne, ale nadają się lepiej na 
inne okazje - niech poczekają na Boże Narodzenie. 

Świece należy zapalać w odpowiedniej kolejności, 
a w tradycji katolickiej mają one też własne nazwy. Ta 
pierwsza na pierwszą Niedzielę adwentu ma być fiole-
towa, a nazywa się ją Świecą Nadziei. Jest symbolem 
mędrców-proroków, którzy przepowiadali narodziny 
Chrystusa. Druga (też fioletowa) to Świeca Betlejem-
ska nazywana też Świecą Pokoju. Nawiązuje do miejsca 
narodzenia Jezusa i symbolizuje pokój, który Zbawca 
przynosi ze sobą. Trzecia zapłonie Świeca Pasterzy - ta 
ma kolor różowy, zgodny z kolorem liturgii trzeciej 
niedzieli - Niedzieli Gaudete. A skąd tu pasterze? Oni 
pierwsi przyszli powitać Syna Bożego i ogłosili rados-
ną nowiną światu. Świecę tę nazywa się także Świecą 
Radości. Ostania zapłonie świeca fioletowa - Świeca 
Aniołów nazywana też Świecą Miłości. Symbolizuje 
ona gromady anielskie i adorację Dzieciątka w żłobie - 
Chrystusa-Miłość, którą przyniósł On na świat. 

Myślę, że warto było przywołać te „ukryte znacze-
nia”, o których czasem zapominamy…, a nie powin-
niśmy, jeśli jesteśmy katolikami. 

Maja Popińska, kl. II HL 



5

Jak to z Bożym Narodzeniem bywało…
Dziś trudno nam sobie wyobrazić zimę bez Bożego Narodzenia. Już łatwiej Boże Narodzenie bez zimy.  

A jednak liturgiczne święto Narodzin Pańskich nie zawsze związane było z najkrótszymi dniami w roku  
(Wigilią), po której dnia stopniowo przybywa. 

Otóż do dziś trwają spory, jak to było z datą 
narodzin Pana Jezusa. Data 25 grudnia, jako 
dzień Bożego Narodzenia, wprowadzona 

została do kalendarza liturgicznego dopiero pod ko-
niec III lub na początku IV wieku – takie są hipotezy.  
A co wcześniej? Pan Jezus nie miał urodzin? Ależ świę-
towano je, ale w innych dniach. Klemens Aleksandryjski 
(teolog i pisarz wczesnochrześcijański, Ojciec kościoła, 
z przełomu I i II wieku) podaje różne daty tego wy-
darzenia: 19 kwietnia, 20 maja, a także 17 listopada.  
W Egipcie w II wieku wskazywano na datę 5 stycznia. 

Warto pamiętać, że kiedy chrześcijaństwo stało się 
religią państwową, w cesarstwie były „czynne” licz-
ne kulty pogańskie. Religie te miały swoich bogów  
i terminy obchodzenia ich urodzin. Świętowano je na 
różne sposoby: procesjami, ucztami, liturgiami itp.  
O swoje miejsce w kalendarzu chrześcijanie musieli 
walczyć. Zastanawiano się, jaka data będzie najlep-
sza. Ostatecznie wybrano datę zimowego przesilenia 
- dzień, od którego „przybywa dnia”. Można to było 
dobrze wytłumaczyć teologicznie, bo skoro Jezus jest 
„światłością świata”, to od jego urodzin dnia powinno 
przybywać. Ale takie same argumenty mieli np. wy-
znawcy Mitry, niepokonanego boga Słońca. Ostatecz-
nie to urodziny Jezusa zostały „przeniesione” na dzień  
25 grudnia. Ogłoszono to (są zapisy archiwalne)  
w 353 roku. Możliwe, że święto było wcześniejsze, np. 
przyjęte po zwycięstwie cesarza Konstantyna Wielkiego 
nad Maksencjuszem w 312 roku lub nad Licyniuszem  
w 324 roku - wtedy data wprowadzenia święta byłaby 

wcześniejsza. Inna teoria mówi, że ogłoszenie święta 
było chrześcijańską reakcją na podniesienie do rangi 
święta państwowego narodzin boga Słońca przez ce-
sarza Aureliana - wtedy Boże Narodzenie obchodzono 
by 25 grudnia już w roku 300 lub nawet 275. 

W Rzymie obowiązywał kalendarz juliański (od  
46 roku p.n.e.) nakazany przez Juliusza Cezara. Dzia-
łał nieźle, ale okazało się, że liczba kalendarzowych 
dni nie zgadza się dokładnie z rzeczywistym cyklem 
rocznym. Problemu nie było na początku, bo różnica 
była niewielka. Ale po upływie iluś-tam-set lat stała się 
bardziej odczuwalna - urosła do kilkunastu dni. 

Kalendarz juliański zastąpiono kalendarzem gre-
goriańskim (od imienia papieża reformatora). Zrobił 
to w 1582 roku Grzegorz XIII. Skorygowano narosłą 
przez lata różnicę „przeskakując” zbędne dni. Ponie-
waż prawosławni chrześcijanie nie uznali dekretu pa-
pieskiego, do dziś używają kalendarza juliańskiego. To, 
co dla nich jest 25 grudnia, dla nas jest już 7 stycznia. 
Ich Boże Narodzenie jest o tych kilkanaście dni póź-
niejsze. 

Są wyznania chrześcijańskie, które z powodu tego 
zamieszania w ogóle świąt Bożego Narodzenia nie ob-
chodzą. Na szczęście nie my. Mamy święta i wszystkie 
zwyczaje z nimi związane, które przecież też nie od 
początku powstały: Wigilię, pasterkę, jasełka, opła-
tek, wigilijne potrawy, budujemy szopkę, ubieramy  
w domach choinkę, śpiewamy kolędy. Są one w trady-
cji polskiej tak piękne. Dodać warto, że wśród katoli-
ków Polacy obchodzą Boże Narodzenie najhuczniej.  
I dobrze, że tak jest.

Malwina Starzyńska, kl. II PM Pijarskie jasełka 2021

Źródło: internet
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Podróże kształcą – na kajaki i zwiedzanie Wilna
Początek września i nowego roku szkolnego, a my już podróżujemy! W środę, 14 września br. zebrali-

śmy się (w licznym, 12-osobowym gronie wraz z p. Przemysławem Jabłońskim oraz p. Bożeną Mostowską) 
punktualnie o g. 7.00 na Starorzeczu, żeby wyruszyć w podróż na kajaki do Mikaszówki oraz w odwiedziny  
do „polskiego” Wilna.

Podróż minęła bardzo szybko i przyjemnie, a na 
miejscu czekały nas już pierwsze niespodzianki. 
Nowym dla nas widokiem było np. wojsko na 

ulicach (rzecz nowa od rozpoczęcia wojny ukraińsko-
-rosyjskiej), kontrole policyjne - czyli uroki pięknej 
wsi położonej nieopodal granicy polsko-białoruskiej. 
Dotarliśmy do miejsca noclegu – do Mikaszówki (pod-
laskiej wioski), gdzie szybko się rozpakowaliśmy. Dalej 
był wyczekiwany spływ kajakowy słynnym Kanałem 
Augustowskim (budowa połączenia wodnego łączącego 
dorzecze Wisły i Niemna, dalej do portu w Windawie 
na Łotwie, rozpoczęta w latach 20. XIX wieku. Była to 
największa inwestycja Królestwa Polskiego, dziś nale-
żąca do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowe-
go, o czym niewielu wie...). Choć to kanał historyczny, 
ale ciągle czynny i pływało się miło. Nie wiał wiatr,  
a pogoda na spływ była „w sam raz”. Na kolację wróci-
liśmy zadowoleni i z nadzieją na dobry następny dzień. 
To nie był koniec atrakcji. Po kolacji p. B. Mostowska 
zabrała nas na spacer, w trakcie którego mogliśmy po-
dziwiać piękno miejsca, zobaczyć cmentarz ofiar po-
ległych podczas I wojny światowej oraz oczywiście... 
nazbierać leśnych grzybów! 

Drugi dzień to kajakowanie Czarną Hańczą. Tra-
sa, którą przepłynęliśmy, liczyła 15 kilometrów! Co 
to dla nas?! Przed spływem pan Dyrektor opowiedział  
o historii budowy kanału oraz działaniu śluz, któ-
re wyrównują poziomy wody w poszczególnych jego 
częściach. Ciekawostką jest, że do budowy kanału 
został powołany generał Ignacy Prądzyński (wówczas 
podpułkownik), jeden z najzdolniejszych inżynierów 
polskich, żołnierz, uczestnik wyprawy na Moskwę, 
odznaczony Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari  
za udział w Bitwie pod Berezyną. Nominację oficerską 
otrzymał on w wieku 16 lat (!). 

Powodem realizacji kanału była polsko-pruska 
wojna celna (cła na niektóre dobra Prusacy podnieśli 
kilkunastokrotnie) i szukanie niezależnych dróg eks-
portu dla towarów z Królestwa Polskiego pomijają-
cych Gdańsk. Jak widać, nie zawsze było Polakom po 
drodze z „przyjaznymi” sąsiadami. 

Po wprowadzeniu teoretycznym pojechaliśmy 
na spływ. Należało kawałek dojechać. Bus, który po 
nas przyjechał, miał tylko 6 miejsc…, a potrzebnych 
było miejsc 14. Mogliśmy spróbować się zmieścić, 
bo przecież nie po tyle szprotek do konserwy wcho- 
dzi (!). Ostatecznie nad rzekę dojechaliśmy na przy-
czepie ciągnika z miejscami siedzącymi dla wszystkich. 
Później dobraliśmy się w pary i wyruszyliśmy piękną  
i łatwą rzeką, której nurt sam nas niósł. Pierwszy 
przystanek mieliśmy „Pod dębami”, gdzie mogliśmy 
nabrać sił do płynięcia na drugi przystanek, którym 
był „Jałowy Róg” - przystań kajakowa z pysznymi fryt-
kami i wyśmienitą gorącą herbatą. A potem już tylko 
3,5 km do Mikaszówki. Na koniec dnia znowu po-
szliśmy na spacer, na którym pan Dyrektor opowie-
dział nam jeszcze o Obławie Augustowskiej z lipca 1945 
roku, w której sowieckie NKWD zatrzymało ponad  
5 tys. Polaków. Prawie 600 osób zostało rozstrzelanych,  
a miejsca ich pochówków nie są znane do dziś. To naj-
większa zbrodnia na Polakach po 2 wojnie światowej. 
Wieczorem mieliśmy jeszcze chwilę na integrację, na 
rozmowy, wspólną grę w karty i karaoke. 

Trzeciego dnia nie było czasu na spanie. Za-
miast przyjaznej godziny 9.00 była bolesna pobudka  
o 5 rano (!). Cóż, Wilno samo się nie zwiedzi. Po-
dróżując do celu, odsypialiśmy poranne zaległości.  
W Wilnie przywitała nas przemiła pani przewodnik. 
Najpierw poszliśmy pod Ostrą Bramę ze słynnym obra-
zem Najświętszej Maryi Panny. Później, po krótkiej 
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indywidualnej modlitwie, udaliśmy się do budynku,  
w którym był więziony Adam Mickiewicz wraz z inny-
mi filomatami (ówczesny klasztor Bazylianów) i w któ- 
rym rozgrywa się akcja Dziadów cz. III. Obecne  
w grupie humanistki z Pijarskiej odczytały nam frag-
menty dzieła polskiego wieszcza i przybliżyły okolicz-
ności jego powstania. Niestety, nie dotarliśmy do celi, 
w której umarł Gustaw i narodził się Konrad - powód 
prozaiczny: dalej trwają tam obostrzenia pandemiczne 
(sic!). Nie był to koniec absurdalnych sytuacji po „cza-
sach słusznie minionych”... Nie poddając się, poszli-
śmy do pobliskiego kościoła grekokatolickiego, z któ-
rego za władzy sowieckiej zrobiono skład artykułów 
wybuchowych i nawozów sztucznych, a następnie do 
Kościoła św. Kazimierza, w którym było… muzeum 
ateizmu. Zobaczyliśmy Pałac prezydencki oraz słyn-
ny Uniwersytet Stefana Batorego (obecnie Uniwersytet 
Wileński). Byliśmy też w Sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia, gdzie obejrzeliśmy oryginał pierwszego obra-
zu Jezusa Miłosiernego malowany pod dyktando św. 
Faustyny, która w Wilnie (po przenosinach z Płocka) 
otrzymała w widzeniu takie polecenie. Podczas krótkiej 
przerwy każdy z nas kupił i zaadresował pocztówkę do 
kogoś bliskiego w Polsce. Następnie pojechaliśmy do 
Kościoła pw. świętych Piotra i Pawła na Antokolu. Ten 
historyczny obiekt zrobił na nas największe wrażenie. 
Miejsce niezapomniane, do którego na pewno kiedyś 
jeszcze wrócę - jeden z najpiękniejszych kościołów, 
które widziałam. 

Nawiedziliśmy także historyczny Cmentarz na Sta-
rej Rossie (założony prawie 250 lat temu), miejsce pełne 
śladów polskiej przeszłości miasta i grobów postaci zna-
nych z historii narodowej. Złożyliśmy hołd poległym 
żołnierzom - Obrońcom Wilna (na małym cmentarzu 
wojskowym), byliśmy przy grobie matki Marszałka  
J. Piłsudskiego, gdzie złożone jest serce naczelnika, zna-
leźliśmy miejsca spoczynku profesorów Uniwersytetu 

St. Batorego: Joachima Lelewela, Euzebiusza Słowa-
ckiego (ojca wielkiego romantyka), pisarza Władysława  
Syrokomli. Ślad po nas został w formie pozostawio-
nych na grobach zniczy i oczywiście modlitwy. 

Ostatnim punktem wileńskiej podróży był Klasztor 
św. Siostry Faustyny Kowalskiej, a dzięki uprzejmości 
tam mieszkających sióstr, mogliśmy wejść do kapli-
cy, w której modliła się święta. Tak wyglądał dzień  
w „polskim” Wilnie. Późnym wieczorem wróciliśmy 
na nocleg.

Ostatniego dnia zobaczyliśmy najwyższy punkt Ka-
nału Augustowskiego, który wymusił na jego budowni-
czych konstrukcję dwukomorowej śluzy, dzięki której 
kanał jest spławny. Tego dnia plany na kolejne kajaki 
pokrzyżowała pogoda. 

Do Łowicza wróciliśmy w sobotę wieczorem. Jak to 
mówią: zmęczeni, ale zadowoleni. Niech żałują Ci, któ-
rzy nie pojechali, bo na pewno było warto. Uczestnicy 
wyjazdu długo go nie zapomną.

Starzyńska Malwina, kl. II PM 
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Samorząd Uczniowski podstawówki
W Pijarskiej co roku wybieramy 2 samorządy uczniowskie. W Naszym Liście obiecaliśmy napisać, kto 

gdzie wygrał, ale też przedstawić te „szkolne osobowości”, które zaryzykowały wybory i zostały wybrane. 
Częściej do głosu dochodzi samorząd liceum, a przecież samorząd podstawówki ma czasem nawet większe 
zadania. Dlaczego tak twierdzę? No choćby dlatego, że zwykle przewodniczącymi są ósmoklasiści, a ci mają 
na głowie swoje egzaminy i bal! Przyznajcie, że nieczęsto przewodniczący liceum zajmują się sprawami szkol-
nymi w ostatniej klasie przed maturą… Dlatego cieszę się, że mogę z nimi porozmawiać. Chcę im pogratu-
lować odwagi i życzyć powodzenia. 

Wtym roku swoje wybory wygrali w pijar-
skiej podstawówce: Gabriela Wróblewska  
i Jan Bryk, oboje z klasy 8b PSP. Poznajcie 

ich, bo warto. 

 � Julia Grzyb: Gratuluję Wam wygranych wy-
borów! Jak się czujecie w roli przewodniczących, 
czy macie już w tym jakieś doświadczenia?

Gabriela Wróblewska: - Dzięki. Cóż, mam się w tej 
roli całkiem dobrze… Na początku nie bardzo wiedzia-
łam, czego się spodziewać, ale po tych kilku miesiącach 
„urzędowania” mogę stwierdzić, że to ciekawa przygoda. 
Dzieje się sporo i staramy się o to, by działo się jeszcze 
więcej. 

Jan Bryk: - Jestem zadowolony, że jestem zastępcą  
i sądzę, że dobrze sprawuję się w tej roli. Na pełne oceny 
trzeba poczekać. Tak czy inaczej robię co mogę i poma-
gam Gabrysi. 

 � Kto lub co Was zainspirowało do udziału  
w wyborach?

GW: - Dla mnie była to ważna rozmowa z p. Ewą 
Lesiak, moją wychowawczynią. Na początku byłam na-
stawiona raczej negatywnie, ale gdy to przemyślałam, 
uznałam, że może warto spróbować. Zawsze to nowe do-
świadczenia. 

JB: - Mnie zainspirowała p. Natalia Kędziora. Po-
dobno jestem dobry w negocjacjach, nie boję się nowych 
wyzwań oraz jestem otwarty na różne pomysły. Uważam, 
że świetnie nadaję się na zastępcę. 

 � Wszystko zaczyna się od wysokiej samooce-
ny… Czy macie kogoś z grona uczniowskiego, kto 
obiecał Wam pomóc? A jeśli tak, to jak ich znaleź-
liście?

GW: - Owszem, mamy takie osoby. Nazywam ich 
„naszą grupą techniczną”. Pomagają nam zarówno fi-
zycznie, jak i technicznie. Cieszę się, że oni są, bo ina-
czej pewnych spraw się załatwić nie da. Każda organi-
zacja wymaga różnych osób i talentów. Jedni są dobrzy 
w pomysłach, inni w negocjacjach, a bez jeszcze innych 
pomysły się nie zrealizują, ponieważ nie będzie kto ich 
wdrożyć. 

JB: - Członkowie grupy to osoby, które same się do 
nas zgłosiły. Wybierając osoby z tego grona chętnych,  

patrzyliśmy pod względem umiejętności i tego, jakich 
osób potrzebujemy, bowiem zarówno są potrzebne osoby 
do przenoszenia ciężkich rzeczy, do pisania artykułów, 
jak i do wykonywania pozostałych czynności. Dzięki do-
borowi odpowiednich osób mamy grupę, w której każdy 
coś robi i wymyśla pomysły, jednocześnie pomaga w ich 
zrealizowaniu. 

 � Widzę, że plany na działalność są i to całkiem 
poważne… Czy już udało się coś z nich zrealizować?

JB: - Od początku roku do teraz udało się powró-
cić mecze na długich przerwach, zbierać kasztany  
i korki na cele charytatywne, zrobić w-f w piżamach 
połączony ze zbiórką na pomoc dla chorych dzieci, 
świętować Dzień bajek i czytania oraz Dzień Anio-
łów stróżów. Oprócz tego przywracamy zwyczaj ubie-
rania się w określony kolor na Dni Kalasantyńskie  
i otworzyliśmy uczniowski sklepik szkolny, na którym 
nam bardzo zależało.

 � Niezły wynik… Co dalej?

GW: - Chcielibyśmy zrobić jeszcze Dzień klapek, da-
lej Dzień Bożonarodzeniowych Swetrów (chyba każdy 
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ma jakiś od babci lub mamy…), a także podstawówkowy 
Dzień liczby Pi (licealiści chyba mają już coś takiego). Są 
jeszcze inicjatywy, do których chcemy się włączyć – np. 
szkolne akcje charytatywne. 

JB: - Z dużych rzeczy wspomnę jeszcze o inicjatywie 
mającej na celu powiększenie istniejącej lub powstanie 
dodatkowej sali gimnastycznej w szkole (a co!), podłą-
czenie w szkole automatu z napojami i jedzeniem, na 
wypadek, kiedy któryś uczeń chciałby sobie kupić coś „na 
szybko”, a do sklepiku są kolejki. Wielu z nas chciałoby 
też wycofania regulaminowego zakazu używania telefo-
nów komórkowych. Jestem realistą i wiem, że wszystkiego 
zrobić się nie da, ale spróbować warto. 

 � Patrząc na to, co już za, a co przed naszym 
uczniowskim samorządem, ten rok zapowiada się 
bardzo ciekawie… Mam nadzieję, że się Wasze po-
mysły przyjmą. Dzięki za rozmowę. 

Julia Grzyb, kl. 8a PSP Ja
n 

Br
yk

Dzień Języków Obcych w Pijarskiej
Dnia 4 października 2022 roku w naszej szkole 

odbył się Europejski Dzień Języków Obcych. Dobry 
to prognostyk, bo widać, że w Pijarskiej jest grupa 
uczniów, których języki obce interesują. Może kie-
dyś doczekamy się w Naszym Liście rubryki języko-
wej, która powstaje, powstaje (...), ale powstać nie 
może… 

Jak dzień języków, to okazja do zabaw i różnorod-
nej rozrywki na długiej przerwie. Zaangażowani 

nauczyciele i uczniowie z poszczególnych grup i po-
ziomów. Na tapetę wzięto język francuski i niemiecki. 
Tu działają licealiści. Ale przecież pijarska podstawów-
ka nie odpuszcza. Z klasy 6a są: Natalka, Zosia, Tosia  
i Daria. Przygotowane atrakcje cieszyły się zadziwiają-
cą popularnością wśród uczniów - każdy chciał wyka-
zać się własną elokwencję lingwistyczną. 

Wszystkich zainteresowanych językami obcymi za-
praszamy na oficjalną stronę: Europejski Dzień Języków 
> Home (ecml.at) – znajdziecie tam mnóstwo ciekawo-
stek dotyczących poszczególnych języków. Dla chęt-
nych wyzwań językowych: Europejski Dzień Języków 
> Activities > Language challenge app (ecml.at) (Apka 
Językowych Wyzwań Tajnego Agenta 2022) oraz konkurs 
koszulkowy EDJ Europejski Dzień Języków > Activities > 
EDL T-Shirt Contest (ecml.at). Zapraszam. 

Wiadomo, kto ma coś do powiedzenia, to żaden 
język mu niestraszny. Zadania polegały m.in. na do-
pasowaniu flagi do danego kraju lub rozpoznaniu  

powitania w jakimś języku. Wcale tak łatwo nie było, 
bo wśród zadań pojawiło się nawet esperanto! Na 
każdego, kto udzielił poprawnej odpowiedzi, czekała 
nagroda. Chciałoby się powiedzieć: więcej języków  
i więcej… takich dni!

Maria Staszewska, kl. I HL
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Stara/Nowa przewodnicząca Pijarskiej
Zgodnie z obietnicą, przybliżę Wam postać przewodniczącej samorządu uczniowskiego PLO - Małgorzaty 

Tybuś z kl. III PM. Chcę się dowiedzieć, czemu postanowiła kandydować po raz drugi, co w historii Pijarskiej 
nie zdarza się często, jak przyjęła werdykt wyborców i czego się po drugiej kadencji na stanowisku spodzie-
wa. Liczę na miłą rozmowę, bo przecież Małgorzata też pracuje w redakcji Naszego Listu. Mam nadzieję, że 
przy tej okazji się trochę lepiej poznamy. 

 � Maria Staszewska: Jak to się stało, że to zno-
wu Ty i jak to robisz, że masz tyle czasu na sprawy 
społeczne w czasie, gdy większość z nas ledwie wy-
rabia z nauką? Jak oceniasz rywalizację wyborczą?

Małgorzata Tybuś: - Cóż..., mój udział w tych wy-
borach nie był zaplanowany. W czerwcu miałam nie star-
tować, a w wakacje myślałam, że co było, już wystarczy, 
że mam dosyć. Ubiegły rok pokazał mi, że pełnienie tej 
funkcji wymaga wielkiego zaangażowania i oczywiście... 
czasu. A tego nigdy dość. Jednak po powrocie do szkoły 
we wrześniu i kilku rozmowach z kolegami (i nauczy-
cielami) stwierdziłam, że jednak spróbuję. Poza tym to 
tak naprawdę mój ostatni rok, kiedy mogę się w sprawy 
nienaukowe angażować całym sercem. W przyszłym roku 
muszę zająć się maturą. Jeśli chodzi o wynik wyborczy, 
to jest on dla mnie dużym osiągnięciem. Stało się to już  
w pijarskim LO pewną rutyną, że konkurenci w wybo-
rach do samorządu nie kończą zmagań pogratulowaniem 
zwycięzcy, ale współpracują dalej. Cieszę się, że Jagoda 
Znyk, która była moją konkurentką, zostaje. Ona prze-

cież także ma świetne pomysły i zależy jej na tym samym, 
co mnie. Mam nadzieję, że z pożytkiem dla wszystkich 
stworzymy silny i zdeterminowany zespół. Zresztą nie 
tylko z nią... 

 � Czy jest coś, czego się obawiasz? Wyzwania 
szczególne?

MT: - Myślę, że przede wszystkim chciałabym słuchać 
próśb i propozycji uczniów i je spełniać. Brzmi to tro-
chę jak polityczny banał, ale rzeczywiście tak to wygląda. 
Łatwiej chcieć niż móc spełnić prośbę. Nie zawsze jest 
to takie proste. Zdarza się, że propozycje się rozmijają - 
wybór wymaga szukania porozumienia, a każda ze stron 
ma swoje racje i argumenty. Zwracam szczególną uwagę 
na wolontariat szkolny oraz różne akcje charytatywne. 
Chcę udoskonalić stare i zorganizować nowe jego for-
my. A co do wyzwań, to myślę, że tym największym dla 
mnie jest teraz rozsądne połączenie tego wszystkiego, co 
zadeklarowałam, że zrobię. Z jednej strony obowiązki 
szkolne, z drugiej samorząd..., z trzeciej życie prywat-
ne. Nie zawsze się udaje, a rezultaty wysiłków nieczęsto 
są spektakularne. Proza życia. Chcę dobrze poszczególne 
projekty adresować i znaleźć wsparcie wśród tych, którzy 
pomogą mi pomysły zrealizować. Potrzebuję partnerów. 
Wiele spraw trzeba zorganizować, a jeśli trzeba to i do-
mknąć je własną pracą. Nie boję się pracować. Oby tylko 
wystarczyło zapału. 

 � Trzymam kciuki, a jakby co, to odzywaj się. 
Bo choć przewodniczący samorządu szkolnego to 
jest tzw. Fish, ale sam wszystkiego zrobić nie da 
rady. Dziękuję za rozmowę.

Maria Staszewska, kl. I HL PLOŹr
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W Dniu chłopaka do kina…
W piątek, dn. 30 września br. z okazji Dnia 

Chłopaka uczniowie klas pierwszych pijarskiej 
podstawówki w towarzystwie pp. Agnieszki Du-
dzińskiej i Bożeny Szymajdy wybrali się do Kina 
Feniks na filmową adaptację bajki pt. Guliwer.

Co ciekawe, autorem tej animowanej przygody 
jest prezydent Ukrainy: Wołodymyr Zełensky. 
Może o tym warto wspomnieć, że nasi sąsiedzi 

walczą o swoją wolność, a wszyscy za nich trzymamy 
kciuki. Polska im pomaga, a także wielu Ukraińców 
przebywa obecnie w naszej Ojczyźnie. Animacja łączy 
w sobie klasyczną opowieść o słynnym podróżniku-
-Guliwerze, który podróżując, trafiał do krain w któ-
rych był albo olbrzymem, albo prawie mikroskopijnym 
człowieczkiem. W filmie Guliwer nie jest olbrzymem, 
a człowiekiem takim jak my. 

Historię tę świetnie się ogląda. Jest pełna humoru  
i życiowych mądrości. Bardzo spodobała się małym 
widzom. A najlepsze było jej zakończenie, gdy okazało 
się, że tytułowy bohater wcale nie musi być olbrzy-
mem, aby zwalczyć zło. Wystarczy, że miał dobre serce, 
był wytrwały, wierzył w sprawiedliwość, a także miał 
w sobie miłość i był odważny. Nietrudno się domyślić 

nawiązania do współczesnych wyzwań, jakie przed na-
szymi sąsiadami stoją. 

Mamy nadzieję, że Ukraińcy obronią swoją Ojczy-
znę, jak mieszkańcy bajkowej Krainy Liliputów, i ich 
walka zakończy się szczęśliwie.

Malwina Starzyńska, kl. II PM 

Pierwszaki w odwiedzinach u strażaków
Środa, 5 października 2022 była pełna przygód 

dla uczniów klas pierwszych (1a i 1b) pijarskiej 
podstawówki, ponieważ odwiedziły wtedy łowicką 
jednostkę straży pożarnej. Do Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu udały 
się ich wychowawczynie: pp Agnieszka Dudzińska  
i Bożena Szymajda.

Zajęcia dla naszych „pijarzątek” prowadził stra-
żak, p. Tomasz Ledzion. Uczniowie zwiedzili 
całą jednostkę, obejrzeli wozy strażackie i ich 

wyposażenie, wypróbowali, jak działają sygnały i klak-
sony. Mogli też usłyszeć odpowiedzi na wszystkie pyta-
nia, które cisnęły się im na usta. Pewnie każdy miałby 
ich tyle… Wszyscy spotkali się na przeznaczonej dla 
takich gości sali edukacyjnej „Ognik”. Tam było jesz-
cze ciekawiej. Maluchy dowiedziały się, czym jest czad 
i jak chronić się przed nim w domu. Obejrzeli film 
o pożarze w mieszkaniu (pewnie na długo go zapa-
miętają), a także filmik-instruktaż tłumaczący, jak pra-
widłowo zachowywać się, kiedy pod kimś zarwie się 
lód. Oczywiście, najlepiej nie łazić po zamarzniętych 
zbiornikach bez zabezpieczenia i opieki, ale jeśli już, 

to warto wiedzieć, jak sobie radzić. Zajęcia zakończył 
szybki kurs pierwszej pomocy, podczas którego dzieci 
mogły zapoznać się z kimś jeszcze - manekinem - wy-
konując RKO. 

Aleksandra Karniszewska, kl. II PM
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Sąd nad dobroczyńcą ludzkości
Pod takim tytułem odbyła się niezwykła lekcja 

języka polskiego w kl. 6b pijarskiej podstawówki. 
25 października zorganizowała ją p. Anna Wier-
cioch – polonistka Pijarskiej. 

Nasza klasa stała się salą sądową, a oskarżonym 
był Prometeusz. Grecki heros zrobił dla lu-
dzi coś bardzo ważnego, ale za ten czyn po-

niósł niesprawiedliwą karę. Klasa została podzielona 
na dwie grupy: obrońcy Prometeusza (akurat byli nimi 
sami chłopcy) i oskarżycielki (liczna grupa dziewczyn). 
Zadanie nie okazało się łatwe. 

Na początku oskarżycielom nie szło dobrze.  
Z trudnością argumentowali oni swoje zdanie, ale po 
odczytaniu zarzutów, przedstawili dobre argumenty  

i dowody. Obrońcom herosa szło lepiej. Mie-
li dobre powody, aby uniewinnić i uwolnić 
Prometeusza, ale nie do wszystkiego zdołali 
przekonać zebranych. Z czasem oskarżycielki 
odzyskały inicjatywę i ostatecznie oskarżenie 
wygrało. Byłyśmy z tego bardzo zadowolone. 
Nie wiem, co na to sam Prometeusz. Czy on 
był zadowolony?

Natalia Malińska, kl. 6b PSP

Maturzyści na wyjeździe w Tatry 
Na początku października, w dniach 03-

05.10.2022 roku, grupa tegorocznych maturzy-
stów pijarskich razem o. Andrzejem Lisiakiem SP 
(wychowawcą IVPE) i p. Sebastianem Popielem, 
naszym nauczycielem wf, wyjechała na wyprawę  
w Polskie Tatry. 

Choć wyjazd był do Zakopanego, celem było 
poważniejsze „posmakowanie” gór i górskich 
szlaków. Nie próżnowaliśmy i zaraz po przy-

jeździe odwiedziliśmy Wiktorówki, a grupa śmiałków 
zdobywała Gęsią Szyję. Nazajutrz było piękne Mor-
skie Oko nad które poszliśmy podziwiać jesienną,  
a jednak ośnieżoną panoramę Tatr. Można było zo-
stać w schronisku, a to nie dla nas – po ciepłym po-
siłku poszliśmy nad Czarny Staw pod Rysami. Trasa 
dała się nam we znaki, gdyż podejścia tam są strome,  
a w wyższych partiach gór było pełno śniegu. Na 
szczęście nasze stroje i buty dobrze zniosły drogę. Wy-
siłek nagrodziły pejzaże i krajobrazy. Mieliśmy szczęś-
cie, bo Rysy pięknie oświetlało słońce, co wcale takie 
oczywiste nie było, sądząc po prognozach pogody. Po 
tatrzańskich szlakach chodziliśmy z miłą panią prze-
wodnik, która nie tylko znała się na górach, ale też 
raczyła nas bardzo ciekawymi opowieściami. 

Słońce rozpieszczało nas także ostatniego dnia. Ra-
zem z panią przewodnik odwiedziliśmy interaktywne 
Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, w którym mogliśmy 
poznać bliżej tatrzańską florę i faunę, a dalej do Kuźnic, 
by stamtąd wjechać kolejką linową na Kasprowy Wierch.

Wyjazd był ważny nie tylko ze względu na piękne 
trasy, widoki i doświadczenia. Wyprawa nas do siebie 
zbliżyła. Ważne, bo już przez skórę czujemy zbliżają-
cą się maturę i nieuniknione pożegnania. Codziennie 
razem przygotowywaliśmy śniadania, wspólne kolacje, 
uczestniczyliśmy w mszach świętych odprawianych 
przez o. Andrzeja. Wieczorami graliśmy w gry. Można 
było się jeszcze lepiej poznawać. Aż szkoda było wra-
cać. Czas upłynął bardzo szybko. To był super wyjazd! 

Ogromne podziękowania należą się organizatorom: 
o. Andrzejowi i p. Sebastianowi - bez nich wyprawa by 
się nie udało. Dziękujemy.

Agata Kuźma, Aleksandra Wielgomas, kl. IV HL 
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W Pijarskiej się czyta…
Trzynaścioro uczniów z podstawówki oraz ośmioro licealistów przystąpiło w czwartek, 13 październi-

ka br. do szkolnego etapu konkursu pt. Książka mówi. Organizatorem konkursu jest Departament Sportu  
i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Ciągiem dalszym zmagań był finał rejonowy 
– 14.11.2022, który też opiszę.

Komisja konkursowa wyłoniła po dwie osoby  
z każdej ze szkół, które reprezentować nas 
będą w etapie rejonowym. Kategorie? Inter-

pretacja utworów Adama Mickiewicza dla SP, nato-
miast twórczość Marii Konopnickiej i Józefa Mackie-
wicza przeznaczono dla licealistów. Kto zwyciężył  
w szkole? Kornelia Cisak oraz Gabriela Myczka w PSP,  
a w liceum Malwina Starzyńska oraz Marta Jankowska.

Na etapie rejonowym na nasze koleżanki czekało 20 
reprezentacji podstawówek (!) i 7 szkół ponadpodsta-
wowych. Łącznie wystąpiło 53 uczniów. Komisja kon-
kursowa wybrała po pięciu laureatów w każdej katego-
rii. Wśród nominowanych do etapu wojewódzkiego 
jest licealistka z Pijarskiej – Marta Jankowska (III PM).  

Gratulujemy! Walcz skutecznie w Łodzi! Trzymamy 
kciuki. 

Maja Popińska, kl. II HL 

Od Boskiej komedii po starożytność…
Dnia 11 października 2022 roku klasy pierwsze pijarskiego LO wybrały się na wspólną wycieczkę do 

Teatru Lalka w Warszawie na inscenizację Boskiej komedii. Uczniowie wraz z wychowawcami: p. Elżbietą 
Cywińską, p. Joanną Kucharek oraz p. Piotrem Komuńskim odbyli podróż przez Piekło, Czyściec i Raj, by na 
koniec „wrócić” na Ziemię i przenieść się w czasy starożytne. To był bardzo intensywny dzień nauki i pracy. 

Średniowieczny poemat A. Dantego w adaptacji 
Jarosława Mikołajewskiego i reżyserii Jarosława 
Kiliana wywarł na nas wielkie wrażenie. Trudna 

treść została doskonale wyrażona w formie scenicznej. 
Każdy element był dopięty na ostatni guzik: stroje, sce-
nografia, muzyka oraz gra aktorska, które umożliwiły 
nam odbycie wędrówki po piekielnych kręgach, czyść-
cowych lodowcach i rajskich zielonych wzgórzach. Gra 
aktorów, animacje lalek, którymi oni sterowali, była 
wyjątkowa pod każdym względem. Prawie dwugo-
dzinne przedstawienie całkowicie wciągnęło widzów, 
nie odczuwaliśmy upływu czasu. Całość ilustrowała 
poruszająca serce muzyka Grzegorza Turnaua i pieśni 
wykonywane przez aktorów. Na pewno nikt z obec-
nych nie żałował czasu przeznaczonego na ten spektakl. 

Ponieważ mieliśmy nieczęstą okazję obejrzeć przed-
stawienie przed południem, wyjazd do Warszawy mógł 
zostać wzbogacony o dodatkowe atrakcje. Zdecydo-
waliśmy się na wizytę w Muzeum Narodowym. Odwie-
dziliśmy Galerię Sztuki Starożytnej, gdzie znajduje się 
wystawa złożona z zabytków starożytnych cywilizacji: 
Egiptu, Bliskiego Wschodu, Grecji i Rzymu. Odby-
ła się też lekcja muzealna. Dzięki kartom pracy, które 
otrzymaliśmy od naszych opiekunów, dowiedzieli-

śmy się, czym były uszebti, jakie uzbrojenie posiadali  
i używali greccy wojownicy, co było cechą charaktery-
styczną rzeźb rzymskich itp. Jednak uczyć się samemu,  
a zobaczyć omawiane treści w formie starożytnych ar-
tefaktów, to różnica wielka…

Nawet w drodze powrotnej nie obyło się bez lekcji. 
W autobusie posłuchaliśmy wykładu na temat historii 
Pałacu Saskiego, który przeprowadzili uczniowie przy-
gotowujący się do rozszerzonego egzaminu z historii. 

Wyjazd był bardzo udany, a wiedza i doświadczenia 
podczas niego zdobyte pozostaną z nami na długo.

Julia Koza, kl. I PE PLO
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Po złote jabłka do tolkienowskiego świata… ,  
czyli Dzień Nauczyciela w Pijarskiej

Życia nie zna, kto na Gali Złotych Jabłek nie był… Tak się nazywa pijarski Dzień Nauczyciela, zawsze 
przeddzień dnia wolnego – Dnia Edukacji Narodowej. Dzień to hucznie i pięknie w naszej szkole obchodzo-
ny. Zawsze z przedstawieniem teatralnym, nagrodami rozdzielanymi przez uczniów dla nauczycieli w katego-
riach, które wymyśla samorząd. Odbywa się rozdzielanie stypendiów i nagród za osiągnięcia uczniowskie. Na 
ten dzień w Pijarskiej się czeka. Dlaczego? Bo to jest zwykle ZNAKOMITY dzień. Jak się udał w tym roku?

Odbył się 13 października. Jaki w tym roku 
pomysł? Wszyscy otrzymali zaproszenie do 
świata tolkienowskiego Hobbita, czyli w po-

dróż „tam i z powrotem”. Przedstawienia na ten dzień 
należą do najlepszych w wykonaniu szkolnej trupy 
teatralnej. Po odwołaniu przedstawienia w „pande-
micznym roku” w uczniowskich głowach gościła mała 
obawa, czy przypadkiem jakaś nowa pandemia nie 
wybuchnie, która w święcie przeszkodzi. Na szczęście 
wszystko się odbyło i jakoś bez zakazów wytrzymali-
śmy. Mogliśmy iść z bohaterami w podróż, której cel 
wielki, w którą wyruszają chłopcy, a wracają mężczyźni.

W tym roku swoją szansę otrzymał Janek Ptasiń-
ski (IVPE), któremu pomagały: Kinga Kacprowska  
i Marta Zabrzewska (obie z IIIMP) - reżyserska tria-
da. Tytułowego Hobbita Bilbo, którego historię przed-
stawiano, odegrał Szymon Kotlarski (IVHL). Próby 
trwały wiele godzin, a scenografię budowano kilka 
tygodni. Ale warto było. Wszystko było „dopięte na 

ostatni guzik”, dopracowane. Robiły wrażenie pięknie 
wykonane dekoracje, zaplanowana gra świateł, kolo-
rowe kostiumy. Publiczność brawami doceniła poja-
wiające się na scenie grupy elfów i krasnoludów, bez 
których opowieść nie mogła się udać. O czym była 
sztuka? O tym, co dla każdego ważne: o pokonanym 
strachu, spełnianych marzeniach, przyjaźni, odwadze 
i gotowości do poświęceń… Wyprawa po stracone 
królestwo krasnoludów, którzy muszą się zmierzyć ze 
smokiem Smaugiem. Okazało się, że scenariusz nie cał-
kiem trzymał się wersji książkowo-filmowej, a smok aż 
tak bardzo nie ucierpiał. Po terapeutycznej rozmowie 
z Bilbem przestał być okrutnikiem bez serca i obyło 
się bez kary głównej, czyli dekapitacji osobnika. Wy-
starczyło, że zachowanie przemyślał, swoje traumy na-
zwał i się poprawił… Oby takie sukcesy mogli osiągać 
wszyscy pijarscy pedagodzy, psychologowie szkolni  
i nauczyciele. Skoro Smaug mógł się poprawić, to każ-
dy może…

Pomiędzy sceny przestawienia reżyserzy wpletli 
inną atrakcję tego dnia: wręczanie złotych jabłek obec-
nym na sali nauczycielom. Nie były to dary przypad-
kowe. W szkołach odbyło się (z zachowaniem wszel-
kich procedur oraz z utrzymaniem do ostatnich chwil 
tajemnicy) uczniowskie głosowanie w poszczególnych 
kategoriach. Wyróżnieni otrzymali jabłka i pięknie 
przygotowane dyplomy, w których nominacja była 
opisana językiem prosto z książek Tolkiena. Samorząd 
sporo się nagłowił, żeby kategorie pasowały do okolicz-
ności. W tym roku „jabłka” otrzymali w kategoriach:

– KREATYWNOŚĆ: pp. Piotr Komuński, Hali-
na Barlak, Anna Rzepecka, Katarzyna Wojciechowska,  
o. Andrzej Lisiak SP;
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– ZDOLNOŚCI ORATORSKIE: pp. Agnieszka Na-
wrocka, Ewa Lesiak, Anna Rzepecka, Paweł Kolas, Piotr 
Komuński, Anna Wojtasiak, Beata Jeziorowska;
– PRZEKAZYWANIE WIEDZY: pp. Rozalia Ko-

sińska, Agnieszka Nawrocka, Bożena Mostowska, Anna 
Wojtasiak, Paweł Kolas, Jolanta Kosiorek;
– BYCIE NAUCZYCIELEM „Z POWOŁANIA”: 

Agnieszka Nawrocka, Marzena Myszuk, Anna Rzepe-
cka, Elżbieta Cywińska, Beata Jeziorowska, Sebastian 
Popiel;
– „ZŁOTE SERCE”: Natalia Kędziora, Justyna  

Sikora, Karolina Małecka-Wojtasiak, Elżbieta Cywiń-
ska, Joanna Kucharek, Beata Jeziorowska, kleryk Jan 
Furmana SP.

Doceniony został trud kierowania szkołą. Wyróż-
niono: pp. Ewę Staniszewską, Przemysława Jabłoń-
skiego i o. Marka Barczewskiego SP. Zauważono pracę 
pań nauczających i otaczających opieką w Pijarskiej 
najmłodszą grupę uczniów. Doceniono trud opieki 
psychologiczno-pedagogicznej, pracę pań woźnych, 
pań z sekretariatu szkoły i wszystkich pracowników 
administracyjnych. Święto nauczycielskie świętem na-
uczycielskim, ale bez ich pracy szkoła by działać nie 
mogła. Dziękujemy i gratulujemy w Dniu Edukacji 
Narodowej.

Spektakl został nagrodzony wielkim brawami wi-
downi wypełniającej po brzegi salę gimnastyczną. Po 

zakończeniu widowiska twórcy się ukłonili, podzięko-
wali, przedstawili wszystkich zaangażowanych: akto-
rów, opiekunów i grupę techniczną, bez których wy-
siłku spektakl by się nie odbył. 

Dalej przyszła kolej na stypendystów. Wręczył je 
p. Dyrektor. Wysokość? Od 350 do 800 zł. Tytuł?  
Za średnią ocen, tytuły finalistów/lauretów olimpiad 
przedmiotowych i osiągnięcia sportowe. Nagrody otrzy-
mali: Igor Zatorski, Zuzanna Pawłowska, Jagoda Znyk, 
Maja Czerwińska, Agata Kłosińska, Maja Popińska, 
Miłosz Grzywacz, Kinga Kacprowska, Amelia Gładka, 
Julia Michalak, Małgorzata Tybuś, Kacper Oksznaj-
czyk, Amelia Siejka, Malwina Starzyńska, Kacper Oraś,  
Maciej Kutkowski, Jakub Kaczor i Bartosz Stań. Mamy 
wielu bardzo pracowitych i zdolnych kolegów! Wszyst-
kim gratulujemy. 

Zwieńczeniem niesamowitego dnia była oczywi-
ście klasowa degustacja ananasów przygotowanych dla 
uczniów przez dyrekcję Pijarskiej. Przez chwilę najcen-
niejszym sprzętem kulinarnym w szkole były ... noże, 
bez których takich owoców się nie podzieli. W taki 
sposób zakończył się w Pijarskiej ten niezwykły dzień. 

Kajetan Antkowiak, kl. II HL 

PS. Na podstawie pijarska.pl i własnych obserwacji.
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Spotkanie Młodzieży Pijarskiej już po raz 22! 
W dniach 14-16 października młodzież ze szkół oraz parafii pijarskich z różnych zakątków Polski przyje-

chała do stolicy Kraka, aby wspólnie spędzać czas i wzajemnie integrować się na XXII SMP. Mogliśmy tam 
spotkać liczne grupy z Poznania, Elbląga, Krakowa, Bolesławca, Bolszewa, Rzeszowa lub te nieco tym razem 
mniejsze z Jeleniej Góry, Katowic i Warszawy. Dodatkową niespodzianką było pojawienie się uczniów spoza 
granic Polski - z Ukrainy, Czech i Węgier. W sumie przewinęło się tam ok. 500 osób. 

ZŁowicza wyjechaliśmy dość wcześnie, aby 
bez spóźnienia szczęśliwie dotrzeć na miejsce. 
Po drodze wstąpiliśmy do benedyktyńskie-

go Klasztoru w Tyńcu. Założycielem benedyktynów 
był św. Benedykt z Nursji – postać niezwykła, patron  
Europy i jeden z Ojców Kościoła. Zmarł ok. roku 547 
na Monte Cassino. Jeden z ojców czekał już na nasz 
przyjazd i oprowadził całą grupę po opactwie. Nie do 
wszystkich części klasztoru można wejść – część jest 
klauzurowa i mogą tam przebywać wyłącznie zakon-
nicy. Przewodnik opowiedział nam, jak współcześnie 
żyje się w zakonie, który ma już prawie 1500 lat! Znał 
sporo ciekawych historii związanych z benedyktynami, 
którymi się z nami podzielił. Dowiedzieliśmy się na 
przykład, skąd się wzięła i na czym polega hierarchia 
w zakonie, jakie obowiązki mają przełożeni klasztoru, 
jak wyglądało dawne życie w zakonie i czym bracia zaj-

mują się w ciągu dnia.  
Po tej dość krótkiej, 
lecz zarazem intere-
sującej wycieczce wy-
ruszyliśmy w dalszą 
drogę do Krakowa. 
Nie była ona długa, 
bo przecież z Opa-
ctwa Benedyktynów  
w Tyńcu widać już 
miasto. 

Na miejscu czeka-
li już na nas inni. Jak 

się zapewne domyślacie, SMP nie odbywa się po raz 
pierwszy i większość z nas zdążyła się już zaprzyjaźnić 
z uczniami pijarskimi z innych części Polski. Grupy  
z różnych miast sprawnie się przedstawiały, a przy-
jętą na spotkaniu formą była piosenka – przy okazji 
odgrywaliśmy różne scenki lub quiz, by przybliżyć 
innym miejsce z którego przyjechaliśmy. Było to bar-
dzo zabawne… Pierwszym poważnym punktem pro-
gramu była konferencja pod tajemniczo brzmiącym 
tytułem: Powiesz mi? Przygotował i przeprowadził ją 
o. Piotr Jarosiewicz – pijar. Kto chce go poznać, może 
zobaczyć filmik na youtube pod adresem: youtube.com/
watch?v=uL3sEVj419A. Wieczorem odbyło się nabo-
żeństwo pasyjne - uczniowie naszej szkoły zaprezento-
wali sceny Drogi krzyżowej. 

W drugim dniu czekała nas konferencja o. Pio-
tra Wiśnowskiego SP pod tytułem: Wysłuchasz mnie? 
Była obiecującym początkiem rozpoczynającej się  
i wypełnionej wydarzeniami soboty. Po wykładzie 
odbyły się spotkania w grupach z animatorami - któ-
re dla mnie są przede wszystkim kursem rozmawia-
nia i słuchania. Następnie był koncert muzyczny  
p. Iwony Pietrali, która opowiedziała o przemianie, 
jakiej doznała w życiu. Trzeba mieć odwagę, by swo-
imi przeżyciami tak otwarcie się podzielić. Sobota  
w Krakowie nie mogła się jednak obejść bez odwie-
dzin krakowskiej starówki. Skorzystaliśmy z komu-
nikacji miejskiej i przemieściliśmy się do centrum. 
Tam w Kościele oo. Pijarów (tuż przy bramie Floriań-
skiej) wzięliśmy udział w Eucharystii. Po mszy świętej  

Źródło: pijarzy.pl

Źródło: pijarzy.pl
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mieliśmy czas wolny. Każdy mógł robić to, co chciał: 
zwiedzać, podziwiać miejsca, wsłuchiwać się w miejski 
rozgardiasz, napić się z przyjaciółmi kawy w kawiarni, 
porozmawiać lub pospacerować. Szkoda, że w Łowi-
czu nie ma tylu ciekawych miejsc… Domyślacie się, 
że czas upłynął nie-wiadomo-kiedy. 

Gdy dotarliśmy znowu do szkoły, zaczęła się arty-
styczna część dnia, jakbyśmy kontaktu z KULTURĄ 
mieli tego dnia zbyt mało w trakcie zwiedzania miasta. 
Co robiliśmy? Otóż odbył się Przegląd piosenki, na któ-
ry wielu z nas czekało, bo jak nie czekać, skoro wzięli 
w nim udział. Sporo dokonań było całkowicie autor-
skich, entuzjazm budziły występy nierzadko nagradza-
ne owacjami. Nie brakło w piosenkach spontanicznie 
dopisanych zwrotek albo własnych słów - smaczków 
do melodii☺. Niektóre były niezwykle udane. Widać, 
że na scenie występujący czuli się, jak przysłowiowe 
„ryby w wodzie” - ani śladu tremy lub niepewności. 
Widownia nie tylko dopisała, ale spisała się rewelacyj-
nie - klaka pierwsza klasa! Momentami robiło się wręcz 
światowo… Na pijarskim spotkaniu nigdy nie obywa 
się bez pijarskich tańców, podczas których śmiechom  
i zabawie nie było końca. Na podsumowanie dnia go-

spodarze przygotowali dla nas spektakl teatralny pod 
tytułem: Nic nie dzieje się przypadkiem. Bardzo się 
nam podobał. Ten wymagający, a zarazem ekscytujący 
dzień zakończyliśmy wyciszeniem w kaplicy szkolnej 
adorując Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. 

Nawet się nie obejrzeliśmy, gdy rozpoczął się już 
ostatni dzień SMP w Krakowie. Na początek kon-
ferencja pt. Odezwij się, przygotowana i wygłoszona 
przez o. Jacka Wolana SP. Następnie niedzielna Eucha-
rystia. Ostatni punkt programu oferował warsztaty (do 
wyboru) przygotowane przez animatorów bądź ojców 
pijarów. Można było sobie wybrać miejsce i temat. 
Proponowano zajęcia: z aktorstwa, strzelanie z łuku, 
warsztaty z łowickiej sztuki ludowej, gry karciane, sza-
chy, zajęcia manualne, pielęgnację włosów, sporty eks-
tremalne i wiele innych. Tylko trzeba było wybrać… 

I to tyle. Tak minęła nam 22 edycja Spotkania Mło-
dzieży Pijarskiej. Uczestnicy zadowoleni, a pijarzy  
i animatorzy spełnieni (tak myślę). Nic dziwnego, że 
na SMP jeździ coraz więcej uczniów Pijarskiej – bo 
warto! 

Amelia Gładka, kl. II HL

Święto Laikatu - Pokochać Kościół!
Pod hasłem ,,Pokochać kościół’’ odbyło się w Licheniu w dniach 21-23.10.2022 roku Pijarskie Święto  

Laikatu. Wielu jego uczestników przyjechało do Lichenia z Pijarskiej w Łowiczu. Z grupą pojechał p. dyrek-
tor Przemysław Jabłoński i o. rektor Marek Barczewski SP. 

Oczywiście nie byliśmy jedynymi uczestnika-
mi spotkania. Nauczyciele i opiekunowie 
młodzieży ze szkół pijarskich z całego kraju 

spotkali się na swoim dorocznym zjeździe. Spotkania 
odbywają się cyklicznie od kilkunastu już lat. Program 
na te trzy dni był jak zawsze bardzo intensywny. Roz-
maite wykłady, konferencje i spotkania (w tym w for-
mule warsztatów) wypełniły czas zjazdu do ostatniej 
minuty. Uczestnicy brali udział w codziennych mod-
litwach i wspólnej Eucharystii. Spotkanie obsługiwali 
ojcowie pijarzy, którzy oprócz zajęć organizowali też 
gry i zabawy integracyjne. Znalazł się też czas na zwie-
dzanie Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej. 
Takie zjazdy to też okazja do podziękowań i wyra-
zów wdzięczności dla szczególnie zasłużonych współ-
pracowników pijarskich. Także łowicka Pijarska ma  
w tym gremium swoich reprezentantów. Nagrodzo-
ne zostały dwie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, 
które do niedawna spotykaliśmy w szkole: pp. Boże-
na Wojciechowska (Dyplom Braterstwa) oraz Bożena 
Siekiera (nagrodzona statuetką Anioła Stróża Szkoły 
Pijarskiej). Obie Panie zakończyły już pracę zawodo-
wą i przeszły na emeryturę. Zna je wiele roczników 

uczniów pijarskich. Choć już w szkole nie pracują, 
to przecież możemy je spotkać na spotkaniach for-
macyjnych, modlitwach Wspólnoty KANA i podczas 
odwiedzin szkolnych murów. Mamy nadzieję, że da-
lej są przyjaciółkami łowickiej Pijarskiej. Zresztą, jak 
mogłoby być inaczej, skoro jedna cieszy się dyplomem 
braterstwa, a o drugiej wprost mówią, że jest Aniołem 
Stróżem. Kogo miałyby strzec, jeśli nie nas, uczniów  
w Łowiczu? Gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów!

Anna Latoszewska, kl. II HL
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„Miej serce i patrzaj w serce!” 
O premierze tego przedstawienia pisaliśmy w poprzednim Naszym Liście. W dn. 21 października 2022 na 

scenie Pijarskiej odbył się już jego kolejny pokaz. Spektakl inspirowany tekstem „Ballad i romansów” Ada-
ma Mickiewicza przygotowano na ogólnopolską akcję Narodowego Czytania 2022, a szkolni artyści praco-
wali pod okiem pp. Karoliny Małeckiej-Wojtasiak i Joanny Kucharek. Piszemy o nim znowu, bo okoliczności 
już inne i nowe zaangażowane środowiska. 

Widzów w murach Pijarskiej powitali bo-
haterowie z utworów Adama Mickiewi-
cza. Samo wejście na salę gimnastycz-

ną było już doświadczeniem literackim. W postaci, 
korzystając z teatralnej garderoby szkolnego teatru, 
wcielili się pijarscy licealiści, którzy od progu witali 
gości. Widownię stworzyli tym razem uczniowie klas 
ósmych z zaprzyjaźnionych szkół miasta. Najlicz-
niejsza ich grupa przyszła ze Szkoły Podstawowej nr 2  
w Łowiczu pod opieką p. Iwony Machnikowskiej.  
Z zaproszeń skorzystali także: p. Krzysztof Jan Kaliński 
- Burmistrz Łowicza, p. Magdalena Pakulska - Dyrek-
tor Biblioteki Miejskiej w Łowiczu i liczne grono stu-
dentek/studentów z łowickiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.

Przedstawienie się udało. Cóż, inaczej być nie mo-
gło. Nie będę pisać o jego przebiegu, jednak po zakoń-
czeniu zapytałam o opinie niektórych widzów. Niech 
ich wypowiedzi wystarczą za recenzję wydarzenia:
- Świetny spektakl! Bardzo ładna scenografia. I urzekła 
mnie piosenka rozpoczynająca spektakl.             Amelka

- Przedstawienie bardzo mi się podobało. Klimatyczne 
stroje, sceneria, oświetlenie. Gra aktorska na wysokim 
poziomie. I to, co mnie osobiście najbardziej zachwyciło,  
to interakcja z publicznością.                              Karol

- Spektakl ciekawy, powiem więcej, jeden z lepszych, na 
jakich miałem przyjemność być.                        Oliwier

Dołączam się do tych opinii. Drodzy aktorzy: 
BRAWO! A jeśli to za mało? Więc powiem znowu: 
BRAWO! BRAWO! BRAWO! Jesteście niesamowi-
ci! Na koniec spektaklu wykonano panoramiczne, 
pamiątkowe zdjęcie ze sceny, obejmujące wszystkich 
aktorów i zadowoloną publiczność. Prezentujemy je  
w materiale fotograficznym. 

To jeszcze nie był koniec tego dnia. Po spektaklu 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 7 wzięli udział  
w warsztatach (zorganizowanych w stylu escape room) 
przygotowanych przez klasę IV HL4 PLO. Ponownie 
na tapetę został wzięty nasz narodowy wieszcz: Adam 
Mickiewicz. Zaproszeni goście odpowiadali na pytania 
zadawane przez postacie literackie z naszej narodowej 
epopei, redagowali zaproszenie, szukali środków styli-
stycznych, podpisywali wybrane sceny: obrazy z „Pana 
Tadeusza”. Zabawa była przednia!

Sądzę, że publiczność, która tak licznie przybyła, 
zapamięta na długo klimat przedstawienia. A kto wie, 
ponieważ to byli uczniowie klas ósmych, może niektó-
rzy zechcą nawet do Pijarskiej dołączyć. Czekamy!

 Julia Koza, kl. I PE 
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Ósma a i b na wycieczce na Dolnym Śląsku
W dniach 19-21 października 2022 roku klasy 

ósme wraz z wychowawcami pp. Agnieszką Nawro-
cką i Ewą Lesiak oraz klerykiem Janem Furmanem 
SP pojechały na wycieczkę, aby zwiedzić Dolny 
Śląsk.

Pierwszym punktem wycieczki był Wrocław. Na 
początku pojechaliśmy do Muzeum wody - Hydro- 
polis. Byliście kiedyś w tym miejscu? Jeśli nie, to 

żałujcie… Gdzie, jeśli nie tam, możecie się dowiedzieć, 
w jaki sposób woda znalazła się na Ziemi, co od niej  
w przyrodzie zależy oraz ile jest jej w… naszym orga-
nizmie? Cóż, muszę przyznać, że od wody zależy BAA-
ARDZO dużo! My w większości „składamy się z wody”. 
Nie „my” albo „wy” – ale wszyscy, każdy… 

Wystawy tematyczne w Hydropolis (gr. wodne-miasto/
państwo) są dopracowane w najdrobniejszych szczegó-
łach. Wystarczy chwila skupienia, a dociera do zwiedza-
jących mnóstwo ciekawych informacji. Wszystko, co 
jest związane z wodą, znalazło swoje miejsce na ekspo-
zycjach. Zobaczyliśmy stare wynalazki, dzięki którym 
można było pozyskiwać i pompować wodę; opis praw 
fizycznych, które wykorzystywano, by było to w ogóle 
możliwe; jak się przed niespodziewanymi powodziami 
broniono; jaki jest mechanizm wylewów i podtopień… 
Wysłuchaliśmy opisu „wody tysiącletniej”, która nawie-
dziła Dolny Śląsk w 1997 roku. A była to jedna z naj-
większych powodzi w historii Polski. 

W pierwszym dniu wyprawy zwiedziliśmy Wroc-
ław – stolicę Dolnego Śląska. Poszliśmy na słynne Stare 
Miasto, które zwiedzaliśmy z panią przewodnik. Ona to 
dopiero zna historie! Ta o najstarszej, zabytkowej czę-
ści Wrocławia, tj. Ostrowie Tumskim, należała do naj-
ciekawszych. Niegdyś dzielnica była jedną z wysp na 
Odrze. Aktualnie już połączona z miastem, jest jedną 
z największych atrakcji turystycznych miasta. Znajduje 
się na niej wiele starych i pięknych kościołów, a każdy 

z nich ma do opowiedzenia inną historię. Mieliśmy też 
chwilę dla siebie - zrobiliśmy sobie spacer po Wrocławiu 
i zajęliśmy się poszukaniem miejskich krasnali, które 
poukrywano w różnych zakątkach. Nie wszystkie miej-
skie krasnale udało się znaleźć…, a bardzo się staraliśmy  
i na nogach przeszliśmy razem chyba z tysiąc kilome-
trów! Gdy wreszcie kończył się ten pełen wrażeń dzień, 
w godzinach wieczornych pojechaliśmy na nocleg do 
Hotelu Piotr w miejscowości Boguszów-Gorce. W dro-
dze mogliśmy jeszcze popatrzeć przez autobusowe okna  
i podziwiać górskie, jesienne krajobrazy Dolnego Śląska 
– niektóre zapierały dech w piersiach. Podróż i zwiedza-
nie Wrocławia kosztowało nas sporo sił, więc noc wydała 
się wyjątkowo krótka. 

Nazajutrz zaraz po śniadaniu pojechaliśmy do 
Wałbrzycha na zwiedzanie Zamku Książ. Jest to jeden  
z piękniejszych zamków, jaki dotąd widziałam. Oka-
zała, symetrycznie zbudowana bryła budynku, jego 
architektura, urządzone i rozświetlone pomieszczenia 
zamkowe czyniły to miejsce jeszcze ładniejszym. Przez 
okna było widać przepiękny dworek. Później pojecha-
liśmy do wałbrzyskiej Palmiarni. Zobaczyliśmy tam 
nie tylko rośliny, ale też różnie zwierzęta i ptaki, m.in. 
lemury, papugi oraz kanarki. Mieliśmy też trochę cza-
su wolnego, a wtedy chodziliśmy indywidualnie po 
obiekcie. Samotnie lub z przyjaciółmi można było do-
kładnie przyjrzeć się poszczególnym roślinom. Niektóre 
można było nawet kupić! Każdy oglądał to, co najbar-
dziej mu się podobało i przykuwało uwagę. Po szkol-
nym zabieganiu taki spokój wydawał się bardzo miły. 

Następną atrakcją na naszym szlaku było Muze-
um porcelany, które zwiedzaliśmy z… „przewodnikiem  
w pudełku”, tj. audio-przewodnikiem. Komentarzy do 
poszczególnych eksponatów lub sal mogliśmy wysłu-
chać z nagrania. Porcelana, którą tam można oglądać, 
pochodzi z wałbrzyskich fabryk (Dolny Śląsk pod tym 
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względem ma bardzo długie tradycje) oraz manufaktur 
zagranicznych. To niewiarygodne, jak wiele jest rozma-
itych rodzajów porcelany i jak piękne rzeczy fachowcy 
mogą w niej utrwalić! Widzieliśmy prawdziwe dzieła 
sztuki! Oprócz porcelany obejrzeliśmy również wystawę 
współczesnego malarstwa. 

Ostatnim punktem drugiego dnia pobytu na Dol-
nym Śląsku była Stara Kopalnia. Oglądaliśmy tam ar-
chaiczne przyrządy górnicze, stroje i stare lampy, które 
jeszcze około sto lat temu oświetlały drogi w korytarzach 
kopalni. Obejrzeliśmy również zdjęcia z lat 20. XX wie-
ku, z których mogliśmy się dowiedzieć, jak wyglądała 
kopalnia i jak trudne były warunki pracy ówczesnych 
górników. Mieliśmy też okazję poznać stare, górnicze 
tradycje. Na tym drugi dzień się zakończył. Jeszcze tylko 
powrót do znajomego hotelu na nocleg. 

Następnego dnia trzeba było się już żegnać z miej-
scem, gdzie nocowaliśmy. Dzień zaczął się od śniadania 
i wymeldowania z hotelu, a następnie jazdy do Twierdzy 
Wojskowej w Srebrnej Górze. Aby się do niej dostać, mu-
sieliśmy jeszcze kawałek drogi pokonać pieszo pod górę. 
Nagrodą były towarzyszące nam piękne widoki opada-
jących liści z drzew, który stworzył dla nas złoty dywan. 
Gdy wreszcie dotarliśmy na miejsce, rozpoczęliśmy 
zwiedzanie. Przewodnik opowiedział nam ciekawą hi-
storię obiektu, wytłumaczył, a następnie zademonstro-
wał, jak działa broń palna zasilana dymnym prochem 
strzelniczym. Nie wiedziałam, że przed udoskonaleniem 
receptury na proch użycie broni palnej wiązało się z wy-
zwoleniem wielkich ilości dymu, który uniemożliwiał 
skuteczne celowanie. Strzelano wówczas „na wyczucie” 
i celność takich wystrzałów była bardzo niska. Dowie-
dzieliśmy się również, jakie warunki panowały w twier-
dzach wojskowych w epoce i jakie kary otrzymywali 
pruscy żołnierze. A karano ich nawet za drobiazgi, np.: 
za niechlujnie obszyty guzik od munduru, naderwaną 
sprzączkę lub nieregulaminowy element stroju. Karami 
bywały nawet tortury, biczowanie! Wymierzyć je można 
było wszędzie, oprócz miejsc, których „mundur nie za-
krywał”. Był zatem całkiem spory wybór takich miejsc 
(!). „Pruski porządek”, który do dziś niektórzy podziwia-
ją u Niemców, miał swoją cenę. Brr…, strasznie musiało 
być wtedy żołnierzem. 

Po opuszczeniu twierdzy, udaliśmy się do zamknię-
tej obecnie Kopalni Złota w Złotym Stoku. Oprowadzał 
nas bardzo zabawny i znający się na rzeczy przewodnik. 
Pokazał nam kopalnię „od podszewki”, opowiedział  
o jej losie w bardzo oryginalny i ciekawy sposób. Okaza-
ło się, że oprócz samego złota (a złoto tam wydobywano, 
sądząc po nazwie miejsca) w kopalni znajdowały się rów-
nież złoża… arszeniku! To bardzo silnie trujący związek 
arsenu, który stosuje się w medycynie. Związek ten pod-
czas leczenia pomaga przy określonych chorobach (np. 
stosowany zewnętrzne na chorą skórę), ale nie traci tru-
jących właściwości. Zdarza się, że prowadzi do przewle-
kłych zatruć. Stosowanie go wiąże się z dużym ryzykiem.  
Arszenik należy do grupy tzw. leków sierocych. I nie cho-
dzi o to, że może kogoś „osierocić”. Chodzi o coś cał-
kiem innego… Kto chce, niech sprawdzi, co to znaczy. 

Aby wydostać się z kopalni, do której zeszliśmy, 
pojechaliśmy kopalnianą kolejką. Gdy wreszcie wyło-
niliśmy się z ciemnego tunelu, zrozumieliśmy, jak wy-
jeżdżała stąd złotodajna ziemia. Nasza cała grupa nie 
zmieściłaby się do kolejki za jednym razem, dlatego 
wyjechaliśmy z niej w mniejszych zespołach. Na stacji 
końcowej, gdzie musieliśmy chwilę poczekać, był skle-
pik, w którym można było kupić pamiątki oraz napić 
się czegoś ciepłego. Prawie wszyscy z tego skorzysta-
li. Niestety, to była ostatnia atrakcja naszej wycieczki. 
Czekała nas teraz już tylko podróż do domu - udali-
śmy się do autokaru i wyruszyliśmy w drogę powrotną.

Wycieczka, sądząc po opiniach obecnych, była bar-
dzo udana. Nie tylko pod względem atrakcji, ale też 
integracji. Staraliśmy się z niej korzystać jak najlepiej, 
ponieważ to ostatnia wycieczka kilkudniowa w klasie 
ósmej. Teraz czas intensywnych przygotowań do egza-
minu ósmoklasisty, a wycieczki będą musiały poczekać, 
gdy będzie po wszystkim. 

Cieszę się, że mogłam Wam opowiedzieć o tym wy-
jeździe. Dzięki temu, że musiałam sobie przypomnieć 
rozmaite szczegóły wyjazdu, lepiej go zapamiętam. 

Kornelia Cisak, kl. 8a PSPŹr
ód

ło
: p

ija
rs

ka
.p

l

Źr
ód

ło
: p

ija
rs

ka
.p

l



22

Bieg im. Ojca Józefa Jońca SP
Dla biegaczy nie ma łatwych początków sezo-

nu szkolnego. Trzeba ciągle ćwiczyć i próbować się  
z innymi w zawodach. Okazją do pokazania się dla 
biegaczy Pijarskiej był 11 Poznański Bieg im. Ojca 
Józefa Jońca, który w tym roku odbył się dn. 30 
września 2022 roku. 

Zaistnieć tam nie jest łatwo. W tegorocznej edy-
cji zapisanych było 863 uczestników. Pijarską 
z Łowicza (PSP i PLO) reprezentowało 13 za-

wodników. Musieli oni rano wyjechać do Poznania, 
żeby jeszcze odebrać pakiety startowe, a o g. 10 stanąć 
na właściwym starcie dystansów podzielonych wg róż-
nych kategorii wiekowych. Jak się udało? W klasyfika-
cji zespołowej nasi zajęli bardzo dobre 6. miejsce. 

Oto wyniki. Kategoria rocznika 2011/12 dziewczę-
ta (startujących 111 biegaczek), dystans 500 metrów, 
miejsca: 2. Kalina Czerwińska – z czasem 00:02:00, 
5. Natalia Kierzkowska 00:02:06, 44. Laura Sawicka 
00:02:34.

Kategoria rocznika 2009/10 dziewczęta (startują-
cych 91 biegaczek), dystans 1000 metrów, miejsca:  
8. Maria Lendzion, 00:04:41.

Kategoria rocznika 2007/8 dziewczęta (startują-
cych 31 biegaczek), dystans 1000 metrów, miejsca:  
2. Jagoda Znyk, 00:04:42.

Kategoria rocznika 2003/4 dziewczęta (startują-
cych 100 biegaczek), dystans 1000 metrów, miejsca: 
1. Zuzanna Skomiał, czas: 00:10:04.

Kategoria rocznika 2013/14 chłopcy (startujących 
96 biegaczy), dystans 500 metrów, miejsca: 8. Leon 
Kiljanek 00:02:09, 44. Kornel Kowalik 00:02:35.

Kategoria rocznika 2011/12 chłopcy (startujących 
84 biegaczy), dystans 500 metrów, miejsca: 2. Bartosz 
Pilichowski 00:01:50, 4. Aleksander Wojda 00:01:55.

Kategoria rocznika 2007/2008 chłopcy (startu-
jących 25 biegaczy), dystans 500 metrów, miejsca: 
1. Szymon Pilichowski 00:05:25, 2. Bartosz Lus 
00:05:34, 16. Bartosz Kowalik 00:06:57. 

Organizatorzy zadbali o dobrą zabawę i nagrody. 
W pakietach startowych dla każdego uczestnika czeka-
ła seledynowa koszulka, a na mecie wszystkim, którzy 
ukończyli bieg, wręczano okolicznościowy medal. Za-
wody bardzo się udały również ze względu na pogodę, 
która tego dnia była idealna do biegania. Na koniec 
odbyła się też sesja tańców pijarskich, w których nasi 
reprezentanci oczywiście wzięli udział. 

Biegi miały jeszcze jeden wymiar wart wspomnie-
nia – podczas trwania zawodów można było wspierać 
czteroletniego Filipa, który ma ciężką wadę serca i cze-
ka go bardzo poważna operacja w Genewie. Zebrano 
sporo pieniędzy na ten cel, a na zakończenie odbył się 
specjalny „bieg dla Filipa” - bez pomiaru czasu bieg 
odbyli wszyscy zawodnicy turnieju. Do domów biorą-
cy udział w wyprawie wrócili późno, ale nikt nie żało-
wał tego wyjazdu. Było warto. 

Julia Jaśniewska, kl. II PM
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Przełajowcy na start!
W dniu 04.10.2022 r. odbyły się Mistrzostwa 

Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych 
organizowane przez Powiatowy Szkolny Związek 
Sportowy. Pijarscy uczniowie wystartowali w trzech 
kategoriach szkolnych. Zawody okazały się potrój-
nym awansem na półfinały wojewódzkie, które od-
były się w Rawie Mazowieckiej w dn. 11.10.2022 r.

WŁowiczu pijarscy uczniowie wystartowali 
w trzech kategoriach, prezentując świetną 
formę. Każda sztafeta składała się z 6 biega-

czy, którzy kolejno biegną na danym dystansie. Biegacz 
kończący bieg przekazywał pałeczkę sztafetową następ-
nej osobie. 

W Igrzyskach Dzieci (tj. kategoria szkół podstawo-
wych klas 4-6), reprezentacja dziewcząt na dystansie 
800m pewnie zwyciężyła z przewagą 46 sekund nad 
drugim zespołem (wystartowało 7 zespołów). Chłopcy 
z tej samej kategorii, startując na tym samym dystansie, 
po dobrze taktycznie rozegranej walce zajęli 1 miejsce, 
awansując do półfinału wojewódzkiego. Także licealist-
ki, startując na dystansie 1000 metrów, awansowały, 
ale musiały po zaciętej walce ustąpić reprezentacji I LO  
w Łowiczu (7 sekund straty). 3 sztafety pojechały zatem 
do Rawy Mazowieckiej. 

W półfinałach wojewódzkich jako pierwsi w Igrzy-
skach Dzieci wystartowali chłopcy. Po zaciętej walce za-
jęli oni ostatecznie 4 miejsce. Dziewczynki w tej samej 
kategorii wiekowej wywalczyły 3 miejsce i stanęły na 
podium. Jako ostatnie startowały licealistki w Licealia-
dzie Szkolnej. Zajęły 5 miejsce. 

Składy drużyn. Igrzyska Dzieci (dziewczęta): Maria 
Wolska, Kalina Czerwińska, Natalia Kierzkowska, Han-
nah Szymańska, Alicja Gawinek, Izabela Antosik, rezer-
wowa Maria Krajewska. Igrzyska Dzieci (chłopcy): Bar-
tosz Pilichowski, Damian Grzywacz, Aleksander Wojda, 
Nikodem Kostrzewa, Bartosz Kotlarski, Mateusz Szczepa-
nik, rezerwowi Dawid Szewczyk, Maciej Myssura. Lice-
aliada Szkolna (dziewczęta): Zuzanna Skomiał. Jagoda 
Znyk, Julia Wojda, Wiktoria Gapys, Maja Czerwińska, 
Maria Wróblewska, rezerwowa Aleksandra Lebioda.

Wszystkim zawodnikom gratulujemy!

Półfinały Wojewódzkie odbyły się 11.10.2022 r.  
w Rawie Mazowieckiej. Jako pierwsi wystartowali 
chłopcy w Igrzyskach Dzieci. 

Igrzyska Dzieci (chłopcy): Mateusz Szczepanik, Bar-
tosz Kotlarski, Maciej Myssura, Dawid Szewczyk, Alek-
sander Wojda, Damian Grzywacz.

Igrzyska Dzieci (dziewczęta): Izabela Antosik, Alicja 
Gawinek, Hannah Szymańska, Maria Krajewska, Kalina 
Czerwińska, Maria Wolska.

Licealiada Szkolna (dziewczęta): Maria Wróblewska, 
Jagoda Znyk, Wiktoria Gapys, Alicja Lis, Maja Czerwiń-
ska, Zuzanna Skomiał, rezerwowa Aleksandra Lebioda.

Licealistki, startując na 1000 metrów, po zaciętej 
walce do ostatnich metrów zajęły 2 miejsce w staw-
ce czterech szkół, ze stratą 7 sekund do zawodniczek  
z I LO w Łowiczu. Tym samym awansując do półfinału 
wojewódzkiego.

Igrzyska Dzieci (dziewczęta): Maria Wolska, Kalina 
Czerwińska, Natalia Kierzkowska, Hannah Szymańska, 
Alicja Gawinek, Izabela Antosik, rezerwowa Maria Kra-
jewska.

Igrzyska Dzieci (chłopcy): Bartosz Pilichowski, Da-
mian Grzywacz, Aleksander Wojda, Nikodem Kostrzewa, 
Bartosz Kotlarski, Mateusz Szczepanik, rezerwowi Da-
wid Szewczyk, Maciej Myssura. 

Licealiada Szkolna (dziewczęta): Zuzanna Skomiał, 
Jagoda Znyk, Julia Wojda, Wiktoria Gapys, Maja Czer-
wińska, Maria Wróblewska, rezerwowa Aleksandra Le-
bioda.

Julia Jaśniewska, kl. II PM
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Dzień Papieski
W piątek, 21 października br., w przeddzień li-

turgicznego wspomnienia w Kościele św. Jana Pa-
wła II, obchodziliśmy Dzień Papieski. 

Zaczęło się od spotkania wspólnoty szkolnej  
w sali gimnastycznej, gdzie razem (szkoła pod-
stawowa i liceum) modliliśmy się Litanią do 

św. Jana Pawła II, prosząc Boga za Jego wstawienni-
ctwem o: wiarę, mądrość i radość dla nas, oraz pokój 

dla naszej Ojczyzny i całego świata. Następnie obejrze-
liśmy okolicznościowe wystąpienie oparte na naucza-
niu naszego wielkiego Rodaka. Odśpiewaliśmy też 
Barkę i pieśń pt. Totus Tuus (łac. cały twój – zawołanie 
biskupie JPII). Śpiewy prowadziła szkolna schola, któ-
rą opiekuje się p. Natalia Kędziora. 

Odbyły się też krótkie przedstawienie, podczas 
którego licealiści zaprezentowali papieski „Przepis 
na szczęście”. Jan Paweł II zmieścił go w trzech sło-
wach: PRAWDA, MIŁOŚĆ i WOLNOŚĆ. Na scenie  
w poszczególnych częściach przedstawienia towarzy-
szyli mu trzej przewodnicy w życiu: św. Stanisław Kost-
ka, św. Tarsycjusz i bł. Carlo Acutis – patroni młodzieży. 

Na zakończenie zostało udzielone przez kapłana 
błogosławieństwo, po którym każdy uczestnik spotka-
nia wylosował dla siebie cytat, sentencję lub aforyzm 
św. JPII, zabrał wylosowaną kartkę ze sobą, żeby głę-
biej jego treść przemyśleć, zinterpretować go i skorzy-
stać z tej nauki w dalszym życiu. 

Aleksandra Karniszewska, kl. II PM

Warsztat grafiki artystycznej
Kto się zna na grafice? Od teraz także ucznio-

wie klas: szóstej i siódmej pijarskiej podstawówki.  
23 września 2022 roku odbyli oni dwugodzinne 
spotkanie z p. Karoliną Zimną-Stelmaszewską – 
pracownikiem Wydziału Grafiki Artystycznej na 
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. 

Grafika artystyczna jest poważną dyscypliną 
sztuki, którą można studiować, wymaga wie-
lu umiejętności i prawdziwego kunsztu. By 

być w niej dobrym potrzeba talentu i wielkiej pracy. 
Pierwszą część spotkania poświęcono zagadnieniom 
teoretycznym, a uczniowie zostali wprowadzeni w te-
matykę z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, 
którą przedstawił nasz gość. Pani grafik opowiedziała 
nam o tym, na czym polega jej praca, czym się zajmu-
je i objaśniła, czym jest jej specjalizacja. Poznaliśmy 
znaczenie różnych pojęć, takich choćby jak: matryca, 
rycina itp. Drugą częścią zajęć były warsztaty. Sami 
wykonywaliśmy pod kierownictwem pani grafik małe 
matryce, a następnie odbiliśmy pojedyncze czcionki 
na kartonie. To całkiem skomplikowane… Finał na-
szej pracy okazał się zaskakujący! Powstało kilkadzie-
siąt kart wypełnionych odbitymi na nich inicjałami. 
Na zakończenie spotkania, przygotowaliśmy słodki 
poczęstunek (ciasteczka), którymi chcieliśmy podzię-

kować pani Karolinie za odwiedziny Pijarskiej. Otrzy-
mała też ona od nas plakat, który wykonała jedna  
z koleżanek. Myślę, że jej się spodobał. 

Te warsztaty były ciekawe, a część z wycinaniem 
matrycy zwyczajnie super! Kto wie, kiedy się ta wiedza 
przyda… Może ktoś z nas wybierze się w przyszłości 
na ASP, by tam rozwijać własny talent? Warto powie-
dzieć, że wśród absolwentów Pijarskiej (którzy uczyli 
się w liceum) byli i tacy, którzy już studiują na uczel-
niach artystycznych. Cieszę się, że mogłam z moją kla-
są w tym spotkaniu uczestniczyć. 

Julia Burzykowska, kl. 7 PSP
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 Dla Ojca Świętego
To już XXII Dzień Papieski! W Łowiczu odbył 

się on w niedzielę, 16 października br. Tegoroczne 
hasło: Blask Prawdy. Elementem święta był corocz-
ny bieg. Zawodnicy wystartowali sprzed kamienia 
upamiętniającego wizytę papieską, jaka miała miej-
sce 14 czerwca 1999 roku na os. Bratkowice przy 
Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 
w Łowiczu, która nosi imię Jana Pawła II. 

Trasa biegu liczyła ok. 2,2 km i prowadziła 
ulicami Łowicza: Papieską - Jana Pawła II - 
Stanisławskiego - Nowym Rynkiem – Kozią - 

Podrzeczną. Meta, podobnie jak w latach minionych, 
znajdowała się przy pomniku Jana Pawła II na Starym 
Rynku. Każdy, kto ukończył bieg, otrzymał pamiątko-
wy dyplom i coś „na wzmocnienie”: wodę i słodycze. 
Na koniec wykonano wspólne zdjęcia oraz odśpiewa-
no Barkę, pieśń, którą tak lubił św. Jan Paweł II.

Uczniowie Szkół pijarskich, którzy wzięli udział  
w Biegu: Kornel Kowalik, Antoni Mazurek, Laura Sa-
wicka, Jakub Ledzion, Alicja Mucha, Damian Grzy-
wacz, Bartosz Lus, Szymon Pilichowski.

Julia Jaśniewska, kl. II PM 

Patriotyzm po pijarsku… Pamiętamy!
Stało się to już corocznym zwyczajem, że  

w dniach poprzedzających Wszystkich Świętych 
uczniowie Pijarskiej sprzątają i ozdabiają mogi-
ły żołnierskie na łowickich cmentarzach. 28 paź-
dziernika wybraliśmy się na Cmentarz Katedralny 
i Cmentarz Wojskowy w Łowiczu. 

Chcieliśmy ozdobić nagrobki żołnierskie biało-
-czerwonymi wstęgami - jeśli zauważyliśmy 
taką potrzebę, również uporządkować mogi-

ły przed świętem. Ozdabiamy również pomniki upa-
miętniające polskich patriotów na terenie Łowicza. Ta 
inicjatywa jest jednym z elementów szkolnego progra-
mu patriotyzmu, którym staramy się upamiętniać na-
rodowe święta (w tym Święto Niepodległości). Temu 
dedykowane są również premiery patriotycznych 
przedstawień pijarskiego teatru, wieczór pieśni patrio-
tycznych, przemarsz ulicami miasta dla Niepodległej 
oraz coroczny konkurs dla uczniów klas 1-3 PSP pt. 
Kocham Cię, Polsko!

Wierzymy, że inicjatywy te są przejawem szacun-
ku dla poległych obrońców Ojczyzny, którzy oddali 
własne życie, byśmy mogli się dzisiaj cieszyć wolnoś-

cią i niepodległością Polski. To niewielki gest wobec 
ich ofiary, z której dzisiaj korzystamy. Cześć i chwała  
Bohaterom!

Tymoteusz Kosiorek, kl. IV PM 
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Dwór na wzgórzu dla Niepodległej
Tradycyjnym elementem Święta Niepodległości w Pijarskiej jest premiera szkolnego teatru. Nie mogło 

być inaczej w tym roku. Dokładnie 11.11.2022 roku, w 104 rocznicę odzyskania niepodległości o g. 16.00 
odbyła się premiera sztuki pt. Dwór na wzgórzu. Spektakle na święto Niepodległej zawsze są wydarzeniami 
otwartymi, więc każdy, kto tylko chciał, mógł go obejrzeć. Widownia jak zawsze nie zawiodła. 

Scenariuszem i reżyserią zajęła się polonistka 
Pijarskiej – p. Ewa Lesiak. W przygotowaniu 
spektaklu pomagała jej p. Rozalia Kosińska – 

absolwentka Pijarskiej, a teraz nauczycielka historii  
w naszej szkole. Aktorami tradycyjnie byli uczniowie 
pijarskiego LO oraz pijarskiej podstawówki. Opra-
wę muzyczną zapewnił chór pod kierunkiem p. Ma-
rzeny Myszuk oraz schola szkolna, którą opiekuje się  
p. Natalia Kędziora (notabene, także pijarska absol-
wentka). Przedstawienie ozdabiał podkład muzyczny, 
który zapewniał specjalnie na ten występ stworzony 
zespół muzyczny. 

Nie ma spektakli pijarskiej trupy teatralnej bez sto-
sownych dekoracji. Wykonali je licealiści pod kierun-
kiem Julii Michalak, autorki scenografii. Grupą pla-
styczno-techniczną opiekowały się panie: Małgorzata 
Wiśniewska, Dorota Krawczyk, Ewa Lesiak oraz Rozalia 
Kosińska. 

O czym była sztuka? Fabuła ogólnie opowiada  
o wysiłkach ratowania polskości w ciemnych czasach 
zaborów. Nie wszystkie te wysiłki miały kontekst zbroj-

ny. Polacy musieli radzić sobie z rozmaitymi szykana-
mi organizowanymi przez administrację zaborców.  
W sztuce poznajemy Rodzinę Zajezierskich, którą roz-
biory zastały na terenach włączonych do Prus. Cho-
dzi o rodzinną siedzibę – dwór na wzgórzu, którego 
przyszłość jest zagrożona. Obrazy są okazją do przed-
stawienia polskiej kultury i tradycji. Na dwór przyjeż-
dżają niezapowiedziani goście: kuzynka Klementyna  
z synem Juliuszem. Rodzina ma zmartwienie, ponieważ 
administracja niemiecka nałożyła na majątek podatek, 
na którego zapłacenie potrzebna jest poważna suma 
pieniędzy. Jest to powodem zmartwienia domowni-
ków. Konstancja, córka Zajezierskich, musi pomimo 
odwiedzin pójść do domu wieśniaczki Michałowej, 
której syn choruje. Obowiązek ten nie może poczekać. 
Po drodze spotyka Pana Stanisława. Opowiada mu  
o problemach rodziny i tajemniczych słowach dziad-
ka. Stanisław rozważa przekaz, w którym domyśla 
się ukrytej wiadomości dla Konstancji i jej rodziców. 
Wchodzi do domu starego ekonoma, a ten… nagle się 
zawala! Na szczęście bohater nie ucierpiał. Wszystko 
się dobrze kończy. W ruinach odnajduje się tajemni-
cze pudełko, którego zawartość rozwiązuje problemy 
finansowe rodziny.

Owacje na stojąco potwierdziły, że przedstawie-
nie podobało się publiczności. Największe wrażenie 
na zebranych zrobiła wspomniana katastrofa budow-
la… Właściwą atmosferę spektaklu stworzyły rów-
nież inne elementy scenografii, dekoracje i aktorskie 
stroje. Szkolna garderoba teatralna znowu „dała radę”,  
a i aktorzy zrobili swoje. Nagrodą dla nich były owacje 
na stojąco, które otrzymali od widzów. Wydarzenie za-
kończyło się krótką przemową o. Andrzeja Lisiaka SP 
oraz modlitwą o pokój w Polsce i na świecie.

Anna Latoszewska, kl. II HL
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Jeszcze Polska nie zginęła...
W dniu 10 listopada 2022 roku, jak przed każdym Świętem Niepodległości, obył się patriotyczny prze-

marsz ulicami Łowicza zorganizowany przez Pijarską. W tym roku wzięli w nim udział licealiści z pierwszych 
klas LO, którzy włożyli kostiumy z dawnych czasów ze szkolnej garderoby teatralnej oraz uczniowie klasy 
trzeciej pijarskiej podstawówki. 

Zanim młodzież wyruszyła spod budynku szko-
ły, wysłuchała krótkiej prelekcji, w której zo-
stał przedstawiony zarys sytuacji Polski przed 

wybuchem I wojny światowej. Podczas jej trwania 
uczestnicy zostali zapoznani z planami odzyskania nie-
podległości, które chciano zastosować. Twórcami ich 
byli: Roman Dmowski oraz Józef Piłsudski. 

Po zakończeniu wystąpienia sformowano kolum-
nę i korowód młodych patriotów ruszył ul. Pijarską, 
następnie Alejami Sienkiewicza i ul. Kurkową w kie-
runku Nowego Rynku. Podczas marszu śpiewaliśmy 
patriotyczne pieśni z epoki, kolumnę prowadził kon-
ny zastęp. Na trzech koniach jechali uczniowie Pijar-
skiej. Pieśni prowadziła uczniowska schola. Śpiewom 
towarzyszyły instrumenty: trąbka, gitary i werble. 
Idący nieśli transparenty i flagi. Gdy kolumna dotarła 
na Nowy Rynek, można było usłyszeć przywoływane 
poglądy na temat Niepodległej, które wygłaszały hi-
storyczne postaci. Przemówienia dotyczyły tworzenia 
legionów i prowadzonych przez nie krwawych walk, 
których celem była wolność Polski.

Po obejrzeniu tej części inscenizacji kolumna po-
maszerowała ul. Zduńską na Stary Rynek. Znowu 

przemarszowi towarzyszyły śpiewy. Tuż przed Katedrą 
odbyła się główna inscenizacja przemarszu i odegra-
na została najważniejsza scena: Przekazanie władzy 
Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną. W rolę 
naczelnika i innych historycznych postaci wcielili się 
uczniowie z klasy I HL pijarskiego liceum. 

Scenariusz patriotycznego przemarszu i scenariusz 
odtworzonych scen przygotował p. Piotr Komuński  
- nauczyciel historii w Pijarskiej. Uroczystość przypo-
mina o naszej Ojczyźnie i o postaciach, które walczy-
ły o jej niepodległość. Taki obraz historii związanej  
z Niepodległą daje nam wszystkim możliwość upa-
miętnienia tamtych wydarzeń i ich bohaterów. Jest 
żywą lekcją i przypomnieniem, że niepodległość nie 
została nam dana raz na zawsze. Trzeba o nią nie-
ustannie walczyć i ją utrwalać. Szczególna to rocznica 
ze względu na trwającą na Ukrainie wojnę, do której 
doszło tuż za wschodnią granicą Polski. Tym bardziej 
powinniśmy pamiętać, że wolność nie jest dana raz na 
zawsze. 

Maria Staszewska, kl. I HL
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Świętowali aktywnie Dzień Niepodległości
Zawodnicy UKS Pijarskiego KS świętowali 

Dzień Niepodległości, biegając podczas Czwartego 
Biegu Niepodległości w Sochaczewie. Biegaliśmy po 
trasie wokół Placu Kościuszki w trzech kategoriach 
wiekowych, oddzielnie chłopcy i dziewczęta.

Dziewczęta z klas 1-4 biegły na dystansie 400 m. 
Wystartowało 5 naszych zawodniczek, a naj-
lepszy wynik osiągnęła Kalina Czerwińska - 

srebrny medal. Emocji było sporo, bo po starcie kilka 
zawodniczek się przewróciło (było dość wąsko), a w tym 
nasza Natalia Kierzkowska z czwartej klasy oraz Laura 
Górska, która chodzi do pierwszej klasy SP, a były to dla 
niej pierwsze zawody (!). Dziewczynki jednak szybko 
się pozbierały i dzielnie ukończyły bieg. Natalka pra-
wie „dogoniła” podium, zajmując to trudne, jak mówią  
zawodnicy, 4. miejsce. Szkoda, ale więcej z powodu 
nieszczęścia zdobyć się nie dało, zwłaszcza, że biegła też 
ze stłuczonym łokciem. Laura Sawicka była dziewiąta,  
a dziesiąta Amelia Górska. Chłopcy z klas 1-4 wystar-
towali na dystansie analogicznym, Leon Kiljanek był na 
12., Kacper Kierzkowski na 17. miejscu. 

Dziewczęta starsze, z klas 5-8, biegły na dystan-
sie 1000 metrów (5 okrążeń). Czwarte miejsce zajęła  
Maria Lendzion, 6. miejsce zajęła Lena Kucharek (pierw-

sze zawody w barwach UKS), a Lidia Mallios zajęła 10. 
miejsce. W biegu chłopców Bartosz Lus pobiegł pewnie 
po zwycięstwo, kontrolując bieg od początku do końca. 
Brawo! Bartek postanowił również spróbować swoich 
sił w kategorii OPEN 1 po 10 minutach od zakończe-
nia biegu młodzieżowego - ścigał się na dystansie 5 km  
w biegu głównym zawodów. Dystans pokonał z bardzo 
dobrym czasem: 21 minut 8 sekund.

Zawody w Święto Niepodległej się udały. Frekwencja 
była wysoka - ponad 100 zawodników i zawodniczek. 
Wiemy już, że następny (piąty) Sochaczewski Bieg Nie-
podległości wystartuje na stadionie MOSiR. Zapowie-
dziano także, że poszerzone zostaną kategorie wiekowe  
w biegach szkolnych – cieszymy się na tę zmianę i wierzymy, 
że nasi biegacze osiągną jeszcze lepsze wyniki. UKS górą!

Julia Jaśniewska, kl. II PM

Przygody na trampolinach z Odyseją Homera
Pijarska podróżuje. Tym razem w dniu 23 listo-

pada na swoją wyprawę pojechali uczniowie klas  
5 i 6 PSP. Najpierw do Teatru „Lalka” w Warsza-
wie na przedstawienie pod tytułem „Odyseja”. Na-
stępnie na trampoliny! Miejmy nadzieję, że to, cze-
go się nauczyli, zostało im w głowach po zapewne 
intensywnym skakaniu.

Już sama podróż autokarem była OK – rozmowom nie 
było końca. Trzeba jednak było się skoncentrować, 

bo teatr ma swoje prawa i raczej nie toleruje się w nim 
rozbrykanego towarzystwa. Wycieczkowicze wiedzieli 
już wcześniej, kto to taki Odyseusz, że jego przygody zo-
stały opisane przez Homera. Sztuka przedstawiała świat  

grecki: bogów i ludzi. Muzy snuły powieść o wojnie pod 
Troję, jej oblężeniu i wieloletniej tułaczce herosa. O jego 
tęsknocie za żoną i synkiem. Po upadku obleganej Troi, 
nim wrócił do rodzinnej Itaki i wiernie czekającej żony, 
spotkały go liczne i niebezpieczne przygody. Wielu towa-
rzyszy utracił. Zmagał się z wrogami i losem. Widzowie 
usłyszeli opowieści o Scylli i Charybdzie, o zwodniczych, 
aczkolwiek muzycznie uzdolnionych syrenach, groźnym 
Polifemie i wielu innych trudnościach, które pokonał 
bohater. Zadziwiające, że epopeje Homera powstały po-
nad 2,5 tysiąca lat temu, a wciąż są czytane i zachwycają.  
W języku wciąż znajdują się związki frazeologiczne od-
noszące się do Odysei – choćby „syreni śpiew”, „pomię-
dzy Scyllą i Charybdą” i inne.

Po uczcie intelektualno-duchowej coś dla ciała. Po za-
kończeniu przedstawienia uczniowie pojechali do Parku 
trampolin! Na miejscu każdy otrzymał kluczyk do szafki. 
Trzeba było się przebrać, następnie obejrzeć filmik z za-
sadami bezpieczeństwa obowiązującymi w parku. Dalej 
już tylko świetna zabawa. Jak długo? Dwie godziny! Do-
piero wtedy biedne trampoliny mogły odpocząć. Dzień 
według uczestników był super! Więcej takich, chciałoby 
się powiedzieć… 

Julia Koza, kl. I PM
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XII Ogólnopolski Przegląd Teatrów Pijarskich  
– Łowicz 2022

PRAWDA – oto temat przewodni tegorocznego pijarskiego spotkania miłośników teatru. Tradycyjnie  
w Łowiczu dopisały zespoły teatralne związane z pijarami. Zaprezentowane sztuki nawiązywały do hasła. 

Jak w teatrze pokazać prawdę? Teatr, to sama prawda 
- chciałoby się powiedzieć. Prawda, która boli, któ-

ra może uzdrawiać, przed którą niektórzy chcą uciec… 
Pole do popisu wielkie – „tylko” pomysł, scenariusz, 
determinacja aktorów i reżyserów pomnożona przez 
liczbę prób. Oto przepis na najlepsze przedstawienie. 
A temat nie jest łatwy.

Wyzwanie przyjęli uczniowie z Krakowa, licealiści 
i studenci z Rzeszowa, Poznania, Bolesławca i z Łowi-
cza. Przyjęliśmy w Pijarskiej prawie 200 osób! Różno-
rodny i inspirujący repertuar – od musicali po misteria. 
Przedstawienia oceniał p. Piotr Szrajber, aktor. Dla na-
szych gości spróbowaliśmy stworzyć najlepsze warunki 
– animatorzy opiekowali się nimi, rodzice piekli ciasta 
i organizowali posiłki, klasy i miejsca na nocleg przy-
gotowywali uczniowie i pracownicy szkolni. Wszyst-
ko, żeby zdążyć. I znowu wszystko się udało! Brawa  
dla zaangażowanych!

Przegląd w Łowiczu to jednak nie tylko teatry.  
To spotkania przyjaciół, zawieranie nowych znajomo-

ści, uczenie się na następne spotkania. Żeby lepiej, wię-
cej, mądrzej... Z jednej strony w programie są warszta-
ty podnoszące indywidualne umiejętności pasjonatów 
teatru, ale jest też wspólne przeżywanie młodzieńczych 
lat. Wspólne Eucharystie, modlitwy, adoracje… Uczest-
ników OPTP jednoczy nie tylko pasja, ale też modli-
twa. Do Pijarskiej na teatry wracają nasi absolwenci,  
którzy wcześniej sami przegląd organizowali, grali  
w sztukach lub przymierzali się do scenariuszy. Cykl 
pokoleń i „zmian warty” w szkolnym teatrze trwa od 
12 lat. 

W Naszym Liście zapewne wrócimy jeszcze do tych 
wydarzeń. Trzeba złapać trochę dystansu, żeby pogłę-
bić analizę spotkań. Na teraz naszym Czytelnikom 
niech przybliży atmosferę tych dni przegląd fotografii 
na stronie pijarska.pl. Mam nadzieję, że interesują-
cych. 

Malwina Starzyńska, kl. II PM
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Patrocinium, DZIEŃ OPIEKI św. Józefa
Patrocinium, czyli Dzień Opieki św. Józefa Kalasancjusza, obchodzimy co roku, ale za każdym razem 

jest inaczej. Odbył się on 28 listopada 2022 roku. Cała Pijarska wtedy świętuje. A wszystkie święta w naszej 
szkole rozpoczynają się od mszy św. Nie było z nami tym razem ani biskupa, ani arcybiskupa, ani prymasa. 
Byli ojcowie pijarzy! 

Dobrze, kiedy możemy spotykać się przy 
wspólnym stole jako jedna, całkiem spora ro-
dzina. Stół był wyjątkowy, bo Eucharystycz-

ny, a w centralnym miejscu sam Pan Jezus Chrystus. 
W innych szkołach w naszym mieście nie świętują  
w ten sposób. Być może nie zapraszają tak wyjątko-
wego Gościa. Msza w Patrocinium zawsze jest zapięta 
na ostatni guzik! Schola, śpiewy liturgiczne i pieśni, 
ministranci i lektorzy, ceremonie i okadzenia, procesja 
- wszystko jak w katedrze. Wszystkie zmysły zaangażo-
wane: wzrok, słuch, zapach mirry i kadzidła. Ten dzień 
w Pijarskiej jest naprawdę wyjątkowy.

Ojciec Andrzej Lisiak SP podczas homilii szukał 
„kluczy” i to nie byle jakich, bo „słów kluczy”, któ-
re kojarzą się nam ze św. Józefem Kalasancjuszem. Tak 
jak na prawdziwych tropicieli przystało, uczniowie też 
ich szukali, angażując się i odpowiadając na pytania 
mówcy. 

Pokrzepieni i nakarmieni (Słowem Bożym i Chle-
bem Eucharystycznym) wyruszyliśmy do naszych klas 

na AGAPĘ - po grecku „ucztę miłości”, którą się od-
bywa wśród przyjaciół. A że przyjaźń jest słodka, był to 
tradycyjny czas jedzenia torów, które otrzymaliśmy od 
szkolnej władzy tj. pana dyrektora. Uczta wyśmieni-
ta, bo w Patrocinium jadamy torty pięknie ozdobione  
i jakości najwyższej! Każda wspólnota-klasa ma włas-
ny. Przy stołach siadamy z koleżankami i kolegami 
oraz wychowawcami. Przy stole trwa konwersacja - 
wymiana zdań, tj. panie mówią do panów, panowie do 
pań. I jest dobrze. 

Syci na duszy i ciele udaliśmy się do sali gimna-
stycznej. Ślubowania. Uczniowie klas pierwszych 
– podstawówki i liceum obiecali coś ważnego nam 
wszystkim, przyrzekając na szkolny sztandar. Dalej 
program słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów 
z klas pierwszych. Emocje pod sufitem! Rodzice ak-
torów podglądają, jak się udało… Całość w rytmie  
i mowie wiązanej: dziś ci najmłodsi do nas przemawiali, 
byśmy się języka ojczystego nie bali i chętnie wiedzę zdo-
bywali. Te wiersze i piosenki wzruszają, bo większość  
z nas kilka lat temu miała dokładnie takie rozmiary, 
jak te maluchy. A i ołówek do pasowania na ucznia 
wydawał się gargantuicznie wielki, nie wspominając 
już o p. dyrektorze. 

Dalej nagrody dla uczniów. Kasa w ruch! Za kon-
kursy tematyczne i stypendia kalasantyńskie: dla lau-
reatów i finalistów konkursów przedmiotowych. Tym 
razem górą absolwentki pijarskiej podstawówki, dziś 
licealistki: Łucja Kaczmarek finalistka i Zosia Panek 
laureatka konkursu z historii. Mają dziewczyny głowy!

Następnie obejrzeliśmy przedstawienie pt. Wizyta 
starszej pani, którego reżyserii podjęła się p. Beata Je-
ziorowska, polonistka z Pijarskiej. Dla lubiących teatr Źr
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- kolejna uczta. Aktorzy długo próbowali, ale warto 
było poczekać. Trwająca prawie godzinę sztuka opo-
wiadała o tym, jak różnie i czasem złudnie ludzie poj-
mują sprawiedliwość. Brawa publiczności to znak, że 
było dobrze. A brawa były długie. 

Czas płynie w takie dni niezwykle szybko… Już 
prawie koniec, ale jest coś jeszcze: mecz siatkówki. 
I tu niespodzianka. Wygrali nauczyciele! Już pewnie 
wiecie, dlaczego uczniowie będą czekać na kolejne  
Patrocinium? To pewne, że będą też intensywnie do 
tego czasu trenowali, a frekwencja na zajęciach SKS-u 
będzie wysoka. I tak ma być. 

Zdecydowanie, Patrocinium w łowickiej Pijarskiej 
to wyjątkowy dzień.

Amelia Gładka, kl. II HL

Na podstawie pijarska.pl i przemyśleń własnych autorki.
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Ekopracownia w Pijarskiej 
Czy już wiecie, że w pijarskim liceum powstała ekopracowania? To wynik projektu rozpoczętego 19 paź-

dziernika br, w którym nasza szkoła uzyskała wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi. Pomysłodawczynią projektu i jego „spirytus movens” jest p. Katarzyna Woj-
ciechowska – geograf z Pijarskiej. Wysokość dofinansowania? Prawie 55 tys. zł. Szkoła też swoje dołożyła, ale 
udało się. Gratulujemy! Mamy to i czekamy, żeby zobaczyć, jak zadziała. 

Tytuł i hasło projektu to: Z nową pracownią  
bliżej do ekowiedzy. Dlatego, jeśli znajdziecie się  
w sali 303, zaskoczy Was jej wygląd, wyposaże-

nie i sprzęty. Przyznać trzeba, że sala wygląda kozacko. 
Widać, że coś się tu wydarzyło. Nowości technologicz-
ne ułatwią pracę nauczycielowi, ale też mają poprawiać 
warunki zdobywania wiedzy uczniom. Kolejne elementy 
wyposażenia nadjeżdżają, ciągle coś przybywa, a sala się 
zmienia z dnia na dzień. 

Nowe meble, nowoczesny interaktywny monitor, 
zestaw multimedialnych pomocy dydaktycznych (wirtu-
alne laboratorium przyrodnicze) dają nowe możliwości 
dla uczących się tutaj geografii i innych nauk przyrod-
niczych. Jest przyrodniczo-geograficznie i… fajnie. Na 
parapetach staną mini-szklarnie do uprawy ziół i przy-
praw, także tych, które rosną w naszych okolicach. Nie 
wiem, czy doczekamy się łowickich cytryn, ale na pewno 
próbować warto… 

Jak na poważnych geografów przystało, nawet ściany 
tej pracowni zostały geograficznie oznaczone! Na pół-
nocnej ścianie zawisną zegary wskazujące aktualny czas 
w różnych strefach czasowych świata. Będą wykonane  
z różnych gatunków drewna. Fototapeta z motywem 
regionalnym ma mieć kształt konturu Polski. Wschod-
nia ściana zostanie pokryta fototapetą z mapą fizycz-
ną świata. Gdy wszystko będzie gotowe, do klasy będą 
przychodzić uczniowie, żeby planować wyjazdy klasowe  
i określać położenie geograficzne miejsc. Tak pomyśla-
łam, choć pewnie tak nie będzie. Taki żart… 

Do selektywnej zbiórki odpadów w sali zostaną usta-
wione różnokolorowe pojemniki na odpady oraz pojem-
niki na zużyte baterie. Pracownia stanie się nowoczes-
nym miejscem pracy i nauki. Tak zakłada projekt i oby 
tak się stało.

Czego jeszcze się należy spodziewać? Nauka w pla-
nowanej pracowni będzie sprzyjała rozwojowi uczniów, 
przyczyni się do wzrostu zainteresowania ochroną przyro-
dy i zainspiruje młodzież do podejmowania kreatywnych 
działań na rzecz środowiska przyrodniczego. To zwiększy 
świadomość ekologiczną i poprawi jakości życia w przyszło-
ści. - czytam w opisie wniosku.

Julia Michalak, kl. II HL

Na podstawie pijarska.pl i przemyśleń własnych autorki.

Kocham Cię, Polsko!
W czwartek, 3 listopada br. odbył się w naszej 

szkole coroczny konkurs recytatorski pt. „Kocham 
Cię, Polsko”. Biorą w nim udział uczniowie z klas 
1-3 pijarskiej podstawówki. Uczestnicy mieli sami 
wybrać do recytacji wiersz patriotyczny, który im 
się najbardziej podoba. 

Panie prowadzące turniej recytatorski (panie wy-
chowawczynie klas 1-3) zdecydowały, że każdy 
z uczestników ma być oficjalnie ubrany (co ma 

znaczenie) i oceniały najpiękniej wyrecytowane wier-
sze. Konkurencja była bardzo duża, ale prowadzona  
w duchu fair play. Kto był najlepszy, uczestnicy kon-
kursu mieli się dowiedzieć dopiero za tydzień, podczas 
Wieczoru Pieśni Patriotycznych tydzień później. Była to 
dodatkowa motywacja do zaplanowania obecności na 
tej wieczornicy. 

Nagrodzono: Barbarę Trzoska (kl. 1b), Natalię Siej-
ka (kl. 1a), Emilię Siejka (kl. 3a), Kacpra Grzywacza 
(kl. 2a).

Wyróżniono: Kacpra Górskiego (kl. 1b), Franka Pie-
truczenko (kl. 1a), Małgorzatę Chróścielewską (kl. 3a), 
Milenę Sawicką (kl. 2a).

Julia Koza, kl. I PM 

Źr
ód

ło
: p

ija
rs

ka
.p

l



33

Smak studiów w Łodzi
Ostatni weekend listopada spędziliśmy w ośmioosobowym składzie uczniów Pijarskiej, odkrywając Łódź 

w ramach programu pt. Zasmakuj studiowania w Łodzi. Wyjazd był dla licealistów (z klas maturalnych),  
z najlepszych liceów w województwie łódzkim. Pijarskie liceum do nich należy, a na wyjazd mogliśmy poje-
chać właśnie my. 

Trzy dni w Łodzi na zaproszenie Prezydent Łodzi. 
Mogliśmy poznać miasto z Ziemi Obiecanej Wł. 
Reymonta i dodatkowo zapoznać się z bogatą 

ofertą edukacyjną, a także poznać czekające absolwen-
tów łódzkich szkół wyższych perspektywy zawodowe. 
Można było słuchać, ale w większość propozycji trzeba 
było się aktywnie włączyć. Tworzyliśmy projekty (cieka-
we…, nawet, nawet), słuchaliśmy niekonwencjonalnych 
wykładów na Uniwersytecie Łódzkim oraz Politechnice 
Łódzkiej, poznawaliśmy różne ścieżki kariery w między-
narodowych środowiskach i uzyskaliśmy praktyczne rady 
„na przyszłość” od menadżerów prężnie rozwijających się  
w tym mieście firm. Byliśmy w siedzibach firm/korpora-
cji: Sii, Fujitsu i Nordea. Zwiedziliśmy też miasto, a odda-
ni w ręce przewodnika, słuchaliśmy, które miejsca warto 
odwiedzić i co trzeba koniecznie wiedzieć. Zobaczyliśmy, 
jak intensywnie zmienia się i unowocześnia Łódź. Mia-
sto to aspiruje do miana nowoczesnego ośrodka akade-
mickiego, stale rozwija ofertę kształcenia wyższego…  
Bo o studentów trwa niekończąca się rywalizacja uczelni 

i całych miast. 
W Łodzi żyje się 

intensywnie. Za-
kwaterowano nas 
w czterogwiazdko-
wym hotelu, zo-
staliśmy zaprosze-
ni do studenckich 
klubów. Kto miał 
takie życzenie, mógł 
z zaproszenia skorzystać. Nowe to perspektywy dla lice-
alistów, którzy przecież w czwartej klasie są pełnoletni 
- odpowiadają sami za siebie (przynajmniej wg prawa). 
Wyjazd był intensywny i ciekawy. Przeżyliśmy miłe 
chwile, a przy okazji razem obejrzeliśmy zwycięski me-
czu Polaków na piłkarskim mundialu. Okoliczności te 
na pewno zapamiętamy. 

Dziękujemy Urzędowi Miasta Łódź za wspaniały 
weekend.

Maria Kolos, kl. IV HL

Pieśni patriotyczne w Pijarskiej
W czwartek, 10 listopada br., w wigilię Naro-

dowego Święta Niepodległości w godzinach wie-
czornych odbył się w naszej szkole Wieczór Pieś-
ni Patriotycznej. Pijarska organizuje go nie po raz 
pierwszy. To już tradycja, a do wspólnego śpiewania 
zapraszamy wszystkich, dla których świętowanie to 
jest ważne. 

Zaangażowani są wychowawcy klas 1-3 podsta-
wówki i rodzice uczniów. Spotkanie odbywa 
się na holu przy klasach edukacji wczesno-

szkolnej. Wnętrze to na tę okoliczność przyozdobione 
zostało biało-czerwonymi balonami i kotylionami.

Dzieci przychodzą na wieczernicę z rodzicami,  
a dopisali uczniowie w komplecie. Wiadomo, że gdzie 
klasy to i wychowawczynie, którym towarzyszył o. Da-
riusz Jabłoński SP. Wydarzenie prowadziła p. Martyna 
Dąbrowska, wychowawczyni klasy drugiej. 

Tegoroczna oprawa muzyczna była niezwykle efek-
towna i profesjonalna. To za sprawą rodziców naszych 
uczniów: pp. Tomasza Ledziona i Kamili Osicy. W mu-
zykowaniu wspierali śpiewających instrumentalnie  
i śpiewy prowadzili. Każdy uczestnik wieczornicy 
otrzymał przygotowany na tę okazję śpiewnik z najpo-

pularniejszymi pieśniami żołnierskimi i niepodległoś-
ciowymi. Przeszkodą do śpiewu nie mogła być niezna-
jomość tekstów. 

Pieśnią na rozpoczęcie wieczoru była Rota wg słów 
Marii Konopnickiej, którą śpiewaliśmy uroczyście  
i w postawie stojącej. Dalej był lżejszy repertuar.  
W przerwach pomiędzy śpiewami był czas na rozmo-
wy i częstowanie się słodkościami przygotowanymi 
przez rodziców. Odbyło się również wręczenie nagród 
i dyplomów uczestnikom konkursu recytatorskiego 
„Kocham Cię, Polsko”. 

Wieczór Pieśni Patriotycznej zakończył się wspólnym 
odśpiewaniem pieśni pt. Boże coś Polskę. Tak zakończo-
no to piękne świętowanie wigilii Święta Niepodległo-

ści. Warto było 
przeznaczyć ten 
wyjątkowy wie-
czór w roku na 
ten cel. Następna 
okazja za rok. 

Julia Skonieczna, 
kl. III HL

Źródło: pijarska.pl

Źródło: pijarska.pl
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Jak święto Wszystkich Świętych obchodzono w Polsce?
Bez względu na wiarę lub niewiarę, poglądy i przekonania w dniu 1 listopada wszyscy spotykamy się na 

cmentarzach, żeby świętować: jedni dzień Wszystkich Świętych, inni Dzień zmarłych. Skąd jest to święto, 
kiedy powstało, czy zawsze było tego dnia? Jedno wiemy na pewno. Celebrowanie pamięci o zmarłych przod-
kach znane jest tak długo, jak długo istniał człowiek – od czasów prehistorycznych. 

WKościele Rzymskokatolickim 1 listopa-
da obchodzimy dzień Wszystkich Świę-
tych. Początkowo świętowano je 13 maja 

– był to dzień czci świętych męczenników, którzy za 
wiarę chrześcijańską ponieśli śmierć. W 731 roku 
papież Grzegorz III wyznaczył nowy termin święta. 
Przyczyna zmiany była pragmatyczna. Nawiedzanie 
grobów świętych wiązało się z pielgrzymowaniem do 
ich grobów, a tych najwięcej było w Rzymie. W maju 
przyjęcie tłumów pielgrzymów było trudne z powo-
du… braku żywności. Maj to miesiąc tzw. przednów-
ka – okresu, w którym kończyły się zapasy żywności  
z poprzedniego roku, a do pierwszych letnich zbiorów 
było jeszcze daleko. Jak sobie poradzić? Najłatwiejsze 
było wskazanie innego terminu, kiedy problem apro-
wizacji rozwiązać można łatwiej. 

W 837 roku rozporządzeniem papieża Grzegorza 
IV, 1 listopada wspominani zaczęli być nie tylko mę-
czennicy, ale także wszyscy święci Kościoła Rzymsko-
katolickiego, czyli osoby, które osiągnęły doskonałość, 
praktykując chrześcijański styl życia: zarówno uznani 
przez Kościół, jak ci, o których wiele nie wiemy, a któ-
rych zna Pan Bóg. 

W dniu 1 listopada wierni mają obowiązek uczest-
nictwa we mszy świętej. Liturgia przypomina, że każdy 
wierny ma powołanie do świętości oraz że po śmierci 
może osiągnąć zbawienie. Księża mają na sobie białe 
szaty liturgiczne symbolizujące radość. Po zakończo-
nej liturgii kapłan wyprowadza uroczystą procesję na 

cmentarz, na którym odbywa się wspólna modlitwa 
nad grobami. Święto to ma charakter radosny, a nie 
ponury, nie jest czasem na rozpamiętywanie tragedii  
i śmierci, gdyż wspominamy właśnie tych ludzi, któ-
rzy śmierć mocą Chrystusa pokonali. Na wspomnienie 
wszystkich zmarłych (świętych i nieświętych) przezna-
czono dzień kolejny – 2 listopada, tzw. Dzień zaduszny.  
W oba dni odbywają się procesje po cmentarzach  
i kościołach, podczas których wspominani są zmarli 
ważni dla parafii lub danej społeczności. Procesjom 
towarzyszą modlitwy i śpiewy. 

Inaczej jest jednak w wierzeniach ludowych, któ-
re są dalekim echem wierzeń przedchrześcijańskich. 
Powszechnie wierzono, że właśnie w tę noc dusze 
zmarłych mogą odwiedzać domy żywych. Zwyczajo-
wo zostawiano dla nich uchylone drzwi i okna, a do-
mownicy mieli się po izbach poruszać ostrożnie, by 
nie wpaść przypadkiem na rezydującą w domu duszę. 
Siadając na krześle lub ławie, wykonywano powolny 
ruch ręką, by delikatnie przesunąć przybysza z zaświa-
tów. Wierzenia pogańskie mieszały się z chrześcijań-
stwem. W nocy z 31 października na 1 listopada du-
sze zmarłych miały gromadzić się na mszy w kościele, 
którą odprawiał zmarły kapłan. Po nabożeństwie, pod 
przewodnictwem księdza, dusze miały brać udział  
w ponurej procesji na cmentarzu. 

Aż do początku XX wieku przetrwał w Polsce zwy-
czaj ugaszczania dusz – zapraszania zmarłych na przy-
gotowaną dla nich kolację. W domach wykładano na 
stół małe chlebki zwane peretyczkami lub powałkami, 
na których odciskano krzyż i inicjały zmarłej osoby. 
Chleb był też na tę okazję szczególnie ozdabiany. Piec 
należało go wcześniej, ponieważ uważano, że rozpala-
nie ognia w dniu Wszystkich Świętych denerwuje du-
sze, które bardzo lubiły się w piecu wygrzewać. Niepo-
kojone mogły wywołać pożar. Z chlebem zostawiano 
na parapecie okiennym miskę kaszy i butelkę wódki.  
A na Podlasiu specjalnie dla duchów gotowano owsia-
ny kisiel. 

Opisane obrzędy zastąpiły wypominki - modlitwy 
odmawiane przez księdza za wymienionych z imienia 
i nazwiska zmarłych. Niezmienny pozostał także  
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wymiar święta, chęć wyrażenia pamięci, wdzięczności 
dla wszystkich, którzy odeszli. Dla wierzących modli-
twa za zmarłych ma wielkie znacznie - to jedyny spo-
sób, by im pomóc. No bo niektórzy, choć zbawieni 
i w drodze do nieba, muszą jeszcze odpokutować za 
ziemskie czyny w czyśćcu. Oni sobie pomóc sami nie 
mogą, a my, modlitwami i ofiarowanymi w ich inten-
cjach odpustami, możemy. 

Chrześcijanie nie boją się swoich zmarłych, stra-
szenie duchami, obawa, że przyjdą się oni mścić na 
żyjących i że trzeba ich „przekupić” lub odstraszyć 
to przekonania mające swoje korzenie w zwyczajach 
celtyckich. Wraz z dziewiętnastowieczną emigracją 
irlandzką trafiły one do Ameryki (tam zetknęły się  
z wierzeniami Indian meksykańskich), a teraz wracają 
w formie mody na zabawy Halloween. Nie ma to nic 
wspólnego z katolicyzmem. 

Zwyczaj szykowania jedzenia dla duchów zmarłych 
dłużej przetrwał wśród prawosławnych. W niektórych 
miejscach do dziś wypiekają oni chleb, gotują piero-
gi, bób, kaszę i kutię, które wraz z wódką zostawiają 
na całą noc na stole. Za dnia udają się na cmentarz, 
gdzie te wszystkie potrawy kładą na mogiłach i kropią 
je kilkoma kropelkami wódki. Prawosławni w swo-
im roku liturgicznego mają kilka dni poświęconych 
modlitwom za zmarłych. Najważniejszą jest Radonica, 
obchodzona dziewięć dni po Niedzieli Zmartwych-
wstania Pańskiego (Wielkanocy), kiedy wierni tłumnie 
odwiedzają cmentarze. 

Jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym nie-
odłącznym elementem Święta Wszystkich Świętych 
była obecność przed bramami cmentarzy dziadów 
proszalnych, zwanych też jałmużnikami. Wtedy uwa-
żano ich za pobożnych ludzi, którzy za zmarłych się 
modlą. Idący na cmentarze nigdy nie odmawiali im 
datków. Robili to najczęściej w formie jedzenia lub 
drobnych monet. Powszechnie wierzono, że modlitwa 
jałmużnika za zmarłą osobę pomoże jej w osiągnięciu 
zbawienia bądź wyciągnie duszę z czyśćca. Często pod 
mury cmentarza przynoszono garnki z gorącą kaszą. 
Wręczając chleb dziadowi, dzielono go na tyle kawał-
ków, ilu było zmarłych w rodzinie. Im dziad wyglądał 
straszniej, tym wyższych datków mógł się spodziewać. 
Nic dziwnego, że jałmużnicy „dbali” o to, by wyglą-
dać okropnie. Wśród nich zdarzali się również zwykli 
oszuści.

Ateistyczne władze Polski Ludowej walczyły ze zwy-
czajem obchodzenia Wszystkich Świętych. Napotykając 
na opór społeczeństwa, postanowiły zlaicyzować dzień 
1 listopada, stosując dla niego nazwę Wszystkich zmar-
łych lub Święto zmarłych, i wpisując go do kalendarza 
jako dzień wolny od pracy – czasem organizując tego 
dnia prace społeczne. Celowo nie ustanowiono dniem 
wolnym od pracy dnia 2 listopada (tzw. Dzień za-

duszny), w którym czczono pamięć bliskich zmarłych. 
Nim się komuniści spostrzegli, Polacy zaczęli tłumnie 
odwiedzać cmentarze i groby członków rodziny już 
pierwszego, a nie drugiego dnia listopada. Tak się do 
tego przyzwyczaili, że obecnie niewiele osób zdaje so-
bie sprawę z pierwotnego charakteru dnia Wszystkich 
Świętych i Dnia zadusznego, mieszając te święta. 

1 listopada to w polskiej tradycji także dzień pa-
mięci narodowej. Symbol pamięci – znicze – płoną nie 
tylko na grobach członków rodziny. Świeczki i bukiety 
pojawiają się na mogiłach powstańczych, grobach po-
ległych we wszystkich wojnach, osób zasłużonych dla 
Polski, miejscach ważnych wydarzeń patriotycznych, 
miejscach kaźni oraz pod kapliczkami. Pięknym zwy-
czajem jest zapalanie zniczy na bezimiennych, opusz-
czonych grobach. W Polce to są nasi męczennicy i pa-
trioci, którzy oddali życie, by Polska mogła istnieć. Na 
pewno niejeden z nich został też świętym.

Wszystkich Świętych jest dniem o czysto chrześcijań-
skim charakterze, do którego ludowość dodała starsze 
lub dołożyła nowe obyczaje. Obecnie, po nawiedzeniu 
cmentarzy i spotkaniach ze znajomymi, rodziny często 
spotykają się we własnym gronie na uroczystym posił-
ku i przy stole wspominają bliskich. Dawniej takiemu 
spotkaniu towarzyszyły grupowe modlitwy za zmar-
łych, które obecnie częściej odprawiane są w formie 
nabożeństw w kościołach i na cmentarzach.

Polskie tłumne odwiedzanie cmentarzy 1 listopada 
jest unikatowe na skalę Europy.

Maja Popińska, kl. III PE

Zamiast Halloween w Pijarskiej - Bal Wszystkich Świętych 2022
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Baczyński - poeta, mąż, syn i żołnierz
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać – znakomity poeta, przedsta-

wiciel pokolenia Kolumbów, podharcmistrz Szarych Szeregów, żołnierz Armii Krajowej, bohater powstania 
warszawskiego. Chciałabym zaproponować lekturę „Szklanych ptaków. Opowieści o miłościach KK Baczyń-
skiego”, autorstwa Katarzyny Zyskowskiej, która ukazała się nakładem oficyny ZNAK, Wydawnictwa Litera-
nova. Premiera książki miała miejsce w lipcu 2022 roku. 

Pewnie jak większość Czytelników niniejszej rub-
ryki, pamiętam „Elegię o … (chłopcu polskim) 
KK. Baczyńskiego, którą czyliśmy na lekcjach 

języka polskiego jeszcze w szkole podstawowej. Czyta-
liśmy i… przeżywaliśmy. Ja długo przeżywałam… Jej 
prawdziwy sens poznałam dopiero po lekturze książki 
Katarzyny Zyskowskiej. Nie jest łatwo się przyznać, że te 
wcześniejsze wzruszenia nie mają nic wspólnego z rze-
czywistością. 

Na autorkę natrafiłam na youtube. Opowiadała ona 
o swojej książce, która jest wynikiem pracy na źródłach  
i długich godzin spędzony w archiwach. Powoli szcząt-
ki i fragmenty rozproszonych relacji stają się opowieścią  
o ludziach, czasach, losach i… poecie. Autorka opowia-
da biografię Baczyńskiego, którą czyta się jednym tchem. 
Rozpoznajemy niesamowitą osobowość poety, jego mi-
łości, jak się okazuje, trudne, gotowe do poświęceń, ale 
też zaborcze. A wszystko w realiach i trudnościach „ka-
miennego czasu”. Poznajemy okoliczności powstawania 

kolejnych wierszy, zmaganie się z chorobą, emocje… 
Dowiedziałam się wiele o rodzinie poety. Baczyński był 
synem pisarza i krytyka literackiego Stanisława Baczyń-
skiego, a jego matką Stefania z domu Zieleńczyk, nauczy-
cielka tajnych kompletów i autorka szkolnych podręcz-
ników. Na wieczorku literackim poeta poznaje Barbarę 
Drapczyńską – studentkę polonistyki. Oświadcza się 4 
dni później. Młodzi pobierają się w czerwcu 1942 roku. 
Spieszą się, jakby przeczuwali, że nie mają wiele czasu. 
Matka darzyła Krzysztofa wielką, ale zaborczą miłością. 
A tu konkurentka… Poeta miał po kim odziedziczyć ta-
lent, ale też obsesje. Na synka chuchała i dmuchała od 
małego. Pewnie dlatego, że czekała na dziecko przez wiele 
lat, a ono urodziło się chorowite. Takie niezwykłe. Podnad-
przeciętne. 

Trzy perspektywy, trzy głosy narracji. Życia nie uła-
twia ciasne mieszkanie. Kobiety nie ukrywają wzajemnej 
niechęci. Poeta jest pomiędzy. Życie zwykłe, okupacja, 
dorywcze prace, choroba, codzienne niewygody…Wresz-
cie powstanie, do której Krzysztof przystępuje – batalion 
Zośka, dalej Parasol, starszy strzelec ps. Krzyś. Ginie od 
kuli snajpera 4 sierpnia w pałacu Blanka, w czwartym 
dniu powstania. 1 września umiera śmiertelnie ranna 
Barbara – podobno nie wiedziała, że Krzysztof nie żyje… 
Spodziewała się dziecka. Opowieść zaczyna się w grud-
niu 1941 roku, a kończy w sierpniu/wrześniu 1944 roku. 

Wielowątkowość to największa zaleta tej lektu-
ry. Wyjątkowy i realistyczny opis prawdziwych relacji, 
myśli, emocji. Uważam, że pisarka stworzyła (może 
jako pierwsza) wiarygodny portret poety. „Szkla-
ne ptaki” to realistyczny obraz miłości na tle wojny, 
która zmieniła wszystko. Matka Kamila Baczyńskie-
go wojnę przeżyła, umarła samotnie w 1953 roku. 

Bardzo ciekawa i wartościowa książka. Porusza, ści-
ska za serce i zapada w pamięć na bardzo długo. To wy-
jątkowa pozycja. Zdecydowanie polecam!

Julia Koza, kl. I PE

Tytuł: Szklane ptaki. Opowieść o miłościach Krzyszto-
fa Kamila Baczyńskiego Autor: Katarzyna Zyskowska
Wydawnictwo: Znak Literanova; Premiera: 27.07.2022; 
Liczba stron: 416. 
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WIEŻA HANOI - OPTYMALIZACJA
Wieżę Hanoi wymyślił francuski matematyk 

Édouard Lucas dla zabawy w 1883 roku. Jest zbu-
dowana z podstawy, trzech słupków oraz zestawu 
krążków z dziurą w środku. Krążki różnią się od 
siebie wielkością. Każdy kolejny staje się coraz 
większy aż do największego z nich. 

ZASADY GRY
Gra polega na przekładaniu krążków z jednego 

słupka na drugi tak, aby zachować ten sam kształt wie-
ży. Należy jednak stosować następujące zasady:

* Można układać tylko mniejszy na większy krążek
* Można przekładać tylko jeden krążek jednocześnie
* Można brać tylko krążek z samej góry
Lucas zwrócił uwagę, iż im więcej mamy krążków, 

tym zadanie staje się trudniejsze i bardziej czasochłon-
ne. Wymyślił więc wzór, który mógłby pomóc w ukła-
daniu wieży:

Wzór ogólny: f(n)=2^n-1 gdzie n jest liczbą krąż-
ków. Przykładowo dla n = 5 potrzebujemy 31 ruchów.

Obliczenia:
f(5) = (2*2*2*2*2)-1 
f(5) = 31
W zależności od liczby krążków, czy jest ich parzy-

sta czy nieparzysta ilość, mamy dwa algorytmy ukła-
dania wieży.

Liczba krążków:
 parzysta AB AC BC
 nieparzysta AC AB BC
gdzie pierwszy ze słupków oznaczamy literą A, dru-

gi literą B, a trzeci C.
Wykonujemy jedyny możliwy ruch, zgodnie z zasa-

dami, między palikami AC, następnie AB, a na samym 
końcu BC, tak jak zostało to ukazane na ilustracji.

Zwróćmy uwagę, że między palikiem BC na obraz-
ku oznaczonym numerem 6, przesuwamy mniejszy 
krążek do większego. W przeciwnym wypadku, ruch 
ten nie byłby zgodny z zasadami gry.

Ciekawostka. Istnieje też kilka sposobów na oblicze-
nia ruchów wieży Hanoi. Jedną z nich jest metoda bi-
narna, gdzie wypisując kolejne liczby systemu binarnego, 
dostajemy instrukcje przekładania krążków i układania 
wieży taką samą ilością ruchów. 

Zasady są proste. przekładamy krążki na najbliżej 
znajdujący się słupek. Jeśli w najbliższym słupku znaj-
duje się krążek mniejszy od przestawianego krążka, 
pomijamy go i wstawiamy w kolejny krążek tak jak 
jest to ukazane na obrazkach 1 i 2. Jeśli przesuwamy 
krążek ze słupka C, wracamy na pierwszy słupek, tak 
jak ukazuje to obrazek 5, o ile ruch ten jest zgodny  
z zasadami.

 Najmniejszy krążek to 0001, drugi z nich to 0010, 
a największy to 0100. Oznaczenia te mówią nam, ja-
kim krążkiem powinniśmy się posługiwać w danym 
momencie.

Zachęcam do zabawy! 

Konrad Siewierski kl. II PM
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Johnny – człowieczeństwo ponad wszystko
Johnny to polski film wyreżyserowany przez 

Daniela Jaroszka, który opowiada historię zmarłe-
go niedawno księdza Jana Kaczkowskiego. Polska 
premiera odbyła się 23 września 2022 roku, zatem 
to bardzo świeża produkcja. Historia jest oparta 
na faktach i prawdziwym życiu, co moim zdaniem 
wzrusza najbardziej. Czy warto ten film obejrzeć? 
Przekonacie się w drugiej części mojej recenzji. 

Narratorem historii jest podopieczny ks. Jana 
Kaczkowskiego - Patryk Galewski. Chłopak 
trafiał do Hospicjum św. Ojca Pio w Pucku  

w przełomowym dla siebie momencie życia. Znajduje 
się na rozstaju życiowych dróg... Ma odpracować spo-
łecznie 360 godzin, które zasądził mu sąd. Można to 
odpracować i w hospicjum... Patryk nie jest grzecznym 
i ułożonym chłopcem. Wyrok to nie zbieg okoliczno-
ści ani przypadek. Na miejscu poznaje ks. Jana, który 
robi swoje. Zderzenie dwóch różnych światów obfituje  
w szereg zabawnych sytuacji. Jest to ciekawe. Wyni-
kiem wspólnie przeżytych chwil jest męska przyjaźń. 

Nagle pojawia się choroba - jakby nieproszony 
gość. U księdza zdiagnozowany został rak mózgu - 
glejak. Ksiądz Jan mówi wprost: - Nie ma szału. Jest 
rak. Diagnoza terminalna - nie ma ludzi, którzy z tego 
wychodzą. Jednak nie ma to wypływu na to, co ks. Jan 
robi. Działa. Nie zmienia rozkładu dnia, nie „oszczę-

dza się”. Jest bez przerwy dla dzieła swego życia - ho-
spicjum. Zdobywa uznanie. Nie zwalnia tempa pomi-
mo ograniczeń, jakie stopniowo przynosi mu choroba: 
pogorszenie i tak już słabego wzroku, problemy z prze-
mieszczaniem się... Pozostaje w biegu. Nie traci czasu 
na rzeczy nieważne. Pisze książki, udziela wywiadów, 
wygłasza kazania i pracuje... W tych wszystkich mo-
mentach towarzyszy mu Patryk, który widzi, co się 
dzieje... Stopniowo zmienia swoje postępowanie, po-
glądy, uczy się... i inaczej spogląda na świat. Co dalej? 
Jak historia się kończy? Cóż, zapraszam do kina ☺! 

Teraz coś o kompozycji obrazu. W filmie króluje 
dynamiczna akcji: szybkie przejścia i zmiany. Z patosu 
wpadamy w humor. Z protestu w akceptację. Waż-
ną rolę w obrazie odgrywa muzyka. Nadąża za akcją 
i towarzyszy bohaterom. Oddaje ich uczucia i klimat 
poszczególnych scen. Wybór szeroki: od śpiewów sa-
kralnych po rap. 

W moim odczuciu film jest próbą nowego spojrze-
nia na śmierć człowieka. To nie jest nowy temat w ki-
nematografii, ale ten jest jakiś inny, szczególny... Może 
dlatego, że nasz. Że bez ozdobników, bezpośredni  
i realistyczny. Sceny w hospicjum są najbardziej poru-
szające i wartościowe. Ks. Kaczkowski pokazuje, że bycie 
obok, towarzyszenie, dotyk i rozmowa w ostatnich chwi-
lach życia są ważne. Podobnie, jak w każdej innej chwi-
li życia... Nie narzuca się ich, ale się czeka na nie. Może 
to sprawozdanie z umierania, jakaś sztuka umierania  
w zwyczajności. Wychodząc z kina, miałam odczucia, 
że obejrzała film z bohaterskiego kina Marvela - histo-
ria superbohatera-superksiędza w postaci niepozorne-
go i zwykłego człowieka. Siłą Johnnego była i pozosta-
nie jego bezpretensjonalność i prostota.

Maria Staszewska, kl. I HL PLO
Źródło: filmweb.pl/film/Johnny

Źródło: filmweb.pl/film/Johnny
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„Karuzela”
Kręcę się, kręcimy się wszyscy 

na karuzeli dnia i nocy
Topię się w potoku świateł i błysków,

Przewracam się o resztki poprzedniego dnia,
kaleczę się drzazgami jutra.

Zamknięty jak kukułka w dębowym zegarze 
ulecieć próbuję. 

Jak Syzyf, pod górę wtaczam swe myśli i słowa. 
na nic to, te rozsypują się jak domki z kart i lecą,

roztrzaskują się o ziemię, 
gubią się w wirze dnia. 

Gdzie są?
Gdzie były?

Jak liście na wietrze gdzieś wirują i gnają.
Idee, plany, marzenia, 
sny, lęki, pragnienia
wszystko się toczy, 

wszystko się zmienia, 
wszystko wiruje i świszczy, i gwiżdże,

i zmyka, umyka, ulata...
..........................

Kręcę się, kręcimy się wszyscy, 
na karuzeli dnia i nocy

zaciera się wszystko wokół.
Zamknijmy już oczy.

Piotr Kaźmierczak, kl. II HL
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