
Dziś już śmiało i z dumą możemy powiedzieć, że jesteśmy uczennicami 
Kolegium św. Stanisława Kostki! Ale jeszcze trzy miesiące temu nikomu 
nawet przez myśl nie przeszło, że będziemy wszyscy siedzieć tutaj i rozma-
wiać po polsku. Nie sądziliśmy, że w tak krótkim czasie już tyle dowiemy 
się, poznamy nowych ludzi, będziemy podejmować ważne decyzje i za-
wierać wspaniałe przyjaźnie. A wszystko to tak bardzo z dala od rodziców  
i krewnych, którzy tak niechętnie żegnali nas w rodzinnych, odległych stro-
nach. Zrobili to tylko dlatego, że byli przekonani o wielkiej szansie dla nas, 
by zdobyć godne wykształcenie.

A teraz od początku…

28 sierpnia wszystko się zaczęło. Przyjechaliśmy z domu do Warszawy 
przestraszone, niepewne siebie, ale gotowe na nowe znajomości i zmiany 
w życiu. Na pierwszy ogień poszły egzaminy wstępne, które diagnozowały 
nasz poziom znajomości języka polskiego. Następnie zostaliśmy przydzie-
lone do poszczególnych klas.

3 września Mszą Świętą oraz przywitaniem w auli szkolnej przez Dyrek-
cję szkoły, wychowawców i nauczycieli, uroczyście rozpoczęliśmy nowy  
rok szkolny. 

Początek nauki był bardzo intensywny – zapoznawanie się z wszystkimi 

tradycjami i głównymi zasadami liceum i bursy; poznawanie polskiej nauki, 
która różni się od nauki, jaką prowadzi się w naszych krajach; zawieranie 
znajomości z ludźmi z różnych kulturowo krajów (Ukraina, Białoruś, Moł-
dawia, Gruzja, Armenia, Turkmenistan, Kazachstan, Rosja, Uzbekistan). 

18 września odbyło się najważniejsze wydarzenie w pierwszym miesiącu 
nauki w Kolegium, było to ślubowanie. Pilnie przygotowywaliśmy się do 
niego, budziło w nas wiele pozytywnych emocji. Gimnazjum i chór przy-
gotowywali część rozrywkową, tymczasem my ćwiczyliśmy rytuał przejścia 
ślubowania. Kiedy nastąpił najważniejszy dla nas dzień, wszyscy ubrani na 
galowo, byliśmy gotowi do oficjalnego wstąpienia do Kolegium. Ślubowa-
liśmy, że będziemy dbać o honor i dobre imię naszej szkoły, szanować jej 
historię i tradycję, podążać śladami naszego patrona św. Stanisława Kost-
ki, stosować się do regulaminu Kolegium. Po przysiędze, Pani Dyrektor 
szkoły, Ewa Petrykiewicz uroczyście przekazała dziewczynkom krawatki, 
a Pan Dyrektor bursy, Aleksy Katkow - chłopcom krawaty, które od tego 
momentu stały się dla nas bardzo cenne, ponieważ są one znakiem naszej 
całkowitej przynależności do tej szkoły.

Ta uroczystość dała nam do zrozumienia, że jesteśmy częścią tej szkoły, 
co w przyszłości, mamy nadzieję, da nam szansę na lepsze życie i pomoże 
dostać się na dobre studia.

Choć jest nam trochę ciężko zdobywać dużą ilość wiedzy w obcym dla nas 
języku, z dala od ukochanych, to wierzymy, że podołamy temu ciężkiemu 
zadaniu, jakie postawiło przed nami życie. Wierzymy także, że osiągniemy 
sukces, czerwony pasek na świadectwie, a w przyszłym roku stypendium. 

Waleria Beznosko,  Daria Awramenko, Nadia Pielichowska
fot.  Tomasz Frąckiewicz

Do Polski po sukces

„Witamy w domu” to projekt edukacyjny dofinansowany w 2018 r. w ramach sprawowania 
opieki Sentatu Rzeczpospolitej Polskiej nad  Polonią i Polakami za granicą
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Maturzyści, 25 września, uczestniczyli w ogólnopolskim forum dla mło-
dzieży, które odbywa się od 18 lat na Jasnej Górze. Tegorocznemu spo-
tkaniu przyświecało przesłanie św. Jana Pawła II – „Zaufajcie Kościołowi: 
mimo swych niedoskonałości, przekazuje on orędzie Chrystusa i Jego 
sakramenty w sposób pewny. W tym duchu przygotowane były wykłady  
i prelekcje prowadzących. Spotkanie uświetnił zespół młodzieży salezjań-
skiej z Oświęcimia, który w swoim repertuarze przygotował również pieśni 
patriotyczne z okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu 100-lecia od-
zyskania niepodległości. Głównym prelegentem był znany i ceniony przez 
młodzież rekolekcjonista, ks. Wojciech Węgrzyniak. Wyjaśnił on, czym 
jest Kościół i komu jest potrzebny. Podkreślał, że tylko wtedy będziemy 
naprawdę wolni, kiedy staniemy się niewolnikami Jezusa. Tylko wtedy 
będziemy wygrani, kiedy będziemy w pełni i z radością czerpali z darów 
Kościoła. Ksiądz Wojciech mocno zaznaczył, że nie wolno mylić Kościo-
ła z biskupami czy księżmi. Kościół to każdy z nas, nawet ten najsłabszy 
i najgorszy w ludzkich oczach. Gościem specjalnym tegorocznego zjazdu 
na Jasnej Górze był dziennikarz TVP - red. Rafał Patyra, który dał mocne 

Kościół jest święty – XIX Forum Młodzieży Szkół Katolickich

 Tylko miłość jest twórcza

świadectwo ze swojego życia, z tego, kiedy upadł, i kiedy Bóg dał mu siłę 
powstać i budować jeszcze trwalszą więź z rodziną i Jezusem. Patyra prze-
strzegał przed pozornymi wartościami, które oferuje współczesny świat, 
które m.in. pokazywane są w mediach. Zwrócił uwagę, że obecnie bar-
dzo łatwo zatracić wartości chrześcijańskie, kiedy ze środków masowego 
przekazu płyną treści, żeby żyć szybko, łatwo i przyjemnie. Bez wyrzeczeń 
i w kłamstwie, a co za tym idzie – z dala od Boga. Jedynym ratunkiem,  
by nie dać się wciągnąć w taki świat jest głęboka relacja z Maryją i Bogiem. 
Gościem spotkania był także ks. Jakub Bartczak - raper w sutannie, któ-
ry ewangelizuje właśnie poprzez rap. Kulminacyjnym punktem spotkania 
była adoracja Najświętszego Sakramentu oraz Msza Święta, podczas któ-
rej zawierzono Matce Bożej młodzież oraz społeczności szkół katolickich. 

Katarzyna Wójcik

W ramach święta patrona szkoły – św. Stanisława Kostki grupa uczniów 
wyjechała do Niepokalanowa, niesamowitego miejsca, stworzonego przez 
wyjątkowego człowieka – Maksymiliana Marii Kolbego. To tutaj bracia 
franciszkanie oprowadzili nas po muzeum poświęconym życiu i działalno-
ści Kolbego oraz po kaplicy, w której święty od 1927 roku mieszkał, od-
prawiał Msze święte i głosił konferencje. Obejrzeliśmy Panoramę Tysiąc-
lecia, która została stworzona dla upamiętnienia Tysiąclecia Chrztu Polski  
w 1966 r. w formie 140 ruchomych figur znanych polskich chrześcijan.  
Postacie przesuwały się przed naszymi oczyma na tle efektów świetlnych  
i akustycznych, defilując przed figurą Matki Bożej Częstochowskiej. Była to 
ciekawa lekcja historii, uświadamiająca widzom, jak wielki wpływ na losy 
naszego kraju miał Kościół. Ojcowie franciszkanie odprawili w intencji na-
szej szkolnej społeczności Mszę świętą w Bazylice Niepokalanej Wszechpo-
średniczki Łask. Niesamowitym przeżyciem była również adoracja w Kapli-
cy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Światowym Centrum 
Modlitwy o Pokój, które kilkanaście dni wcześniej powstało przy Bazylice 
w Niepokalanowie. To jedyne miejsce w Polsce i jedno z 12 na świecie, 
należące do 12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju, Międzynarodo-

wych Centrów Modlitwy o Pokój, błogosławionych przez Ojca Świętego. 
Zostało ono otwarte jako 8. na świecie. Nasza wizyta w w tym miejscu 
zbiegła się z Międzynarodowym Dniem Pokoju, który jest obchodzony 
właśnie 21 września każdego roku na świecie. Braliśmy również udział  
w projekcji filmu Dwie korony – fabularno-dokumentalnej opowieści  
o życiu Maksymiliana Marii Kolbego począwszy od jego dzieciństwa,  
a skończywszy na osadzeniu w Auschwitz. To był obfity dzień w rozmy-
ślania i pochylania się nad wielkim polskim świętym, Leonardem da Vinci  
w habicie – jak wielu mówi dziś o św. Maksymilianie. Był misjonarzem 
(zbudował drugi Niepokalanów w Japonii), dziennikarzem (założył redak-
cję gazety, która miała milionowe nakłady, radio, w planach miał stworze-
nie telewizji), a także wynalazcą (opracował projekty pojazdów kosmicz-
nych, urządzenie telegraficzne). Jednak Maksymilian to przede wszystkim 
człowiek, który nad życie ukochał Maryję i dla niej chciał zdobyć cały 
świat. Ze swojego życia zdał najtrudniejszy egzamin – oddał je za drugie-
go człowieka. Tym samym udowodnił, że tylko miłość może być twórcza.  
Bo któż bez miłości dokonałby tak heroicznego czynu?

Katarzyna Wójcik



Być Polakiem to wielka rzecz…, czyli V Sztafeta Niepodległości

Męska część naszej szkoły została zaproszona przez Stowarzyszenie Histo-
ryczne im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej do udziału w V Sztafecie Niepodle-
głości. W ten sposób jej organizatorzy i uczestnicy czcili 98. rocznicę Bitwy 
Niemeńskiej. Wydarzenie to także upamiętniało obchody 100. rocznicy od-
zyskania niepodległości przez Polskę. Nasz bieg, z polską flagą na plecach, 
rozpoczął się spod Kopca Wolności w Lipsku. Oddaliśmy hołd mieszkań-
com tych ziem, walczących o niepodległość, oraz żołnierzom, walczącym 
z Litwinami we wrześniu 1920 r. Kolejnym naszym szlakiem historycznym 
była Dąbrowa Białostocka. Tam przywołaliśmy nazwiska Obrońców Ojczy-
zny przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego i jego żołnierzy. Następnie 

przybyliśmy do Sidry, gdzie wspominaliśmy żołnierzy poległych podczas 
kampanii nadniemeńskiej. Ostatnim historycznym punktem pierwsze-
go dnia była Kuźnica na Golgocie Wschodu, gdzie oddaliśmy cześć Po-
wstańcom Styczniowym i mieszkańcom tych ziem wywiezionym na Sybir.  
Intensywny dzień historycznej sztafety zakończyliśmy ogniskiem integra-
cyjnym. Kolejnego dnia udaliśmy się pod pomnik Ofiar II wojny światowej  
w Kuźnicy, pokłoniliśmy się takim bohaterom narodowym, jak ci, któ-
rzy przynależeli do 21 Dywizji Górskiej, (poległym podczas zdobywa-
nia tego miasta we wrześniu 1920 roku), do pułków podhalańskich 
(poległych tu we wrześniu 1920 r. w ramach operacji nadniemeń-
skiej). W Szudziałowie oddaliśmy hołdu Powstańcom Listopadowym 
i Styczniowym. W Kopnej Górze uczestniczyliśmy w Mszy Świętej polo-
wej, po której wspomnieliśmy Powstańców Listopadowych z oddzia-
łu płk Zaliwskiego poległych w bitwie nad Sokołdą w lipcu 1831 roku 
oraz Powstańców Styczniowych. Kolejny dzień również zakończył się  
zasłużonym ogniskiem integracyjnym. Niedzielę rozpoczęliśmy od  
uroczystej Msza Świętej, a po niej przemarszem uczestników sztafety 
na cmentarz żołnierzy poległych w 1920 roku. Następnie wbiegliśmy na 
główne uroczystości pod pomnik Marszałka Piłsudskiego, gdzie nasza  
V Sztafeta Niepodległości dobiegła końca. Bardzo dziękujemy za moż-
liwość uczestniczenia w tak patriotycznym wydarzeniu, dzięki któremu  
nasza wiedza o historii Polski mogła być uzupełniona i poszerzona.  
Jesteśmy dumni z naszych bohaterów narodowych. Jesteśmy dumni, że 
jesteśmy Polakami!

Michał Ilnicki

Po stokroć dziękujemy

Senat RP 
za dotację na projekt stypendialny Witamy w domu 

Fundacja Kultury Polskiej w Bostonie  
za mecenat i pomoc Polonii z USA w wyposażeniu stołówki

Fundacja im. Adama Mickiewicza w Kanadzie
za Mecenat szkolny 

Drukarnia ARGRAF
za drukowanie naszego biuletynu

Fundacja LOTTO 
za wsparcie w tworzeniu własnej kuchni

DELL Polska 
za wyprawkę dla pierwszoklasistów szkoły podstawowej

Zjednoczenie Polek w Kanadzie 
za wsparcie

Zjednoczenie Polek w Wielkiej Brytanii 
za wsparcie

Bakoma sp. z o.o.
za wsparcie 

Serdecznie dziękujemy za każdą złotówkę przekazaną na opiekę nad uczniami Kolegium św. Stanisława Kostki. Ten dar na pewno zaprocentuje  
w przyszłości, gdyż najlepszą inwestycją dla naszej Ojczyzny jest edukacja i wychowanie młodzieży. Szczególne podziękowania składamy:



Kulturalna Szkoła

„Nowe widnokręgi – zrozumieć media”

Młodzież z koła dziennikarskiego uczestniczyła w warsztatach edukacyj-
nych „Nowe widnokręgi – zrozumieć media”, które odbyło się w ołtarzew-
skim seminarium duchownym. Zajęcia prowadzili wykładowcy i dziennika-
rze z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Uczniowie 
aktywnie brali udział w teoretyczno-praktycznych wykładach dotyczących 
języka obrazu i podstaw przekazu telewizyjnego, słowa w druku i podstaw 
dziennikarstwa prasowego oraz świata dźwięku. Zapoznali się także z me-
diami „od kuchni”, poznając magię makijażu scenicznego, wozu satelitar-
nego, green screenu oraz montażu. Prowadzący szczególnie uwrażliwili 
młodzież na świadomą postawę uczestnictwa w świecie mediów i korzy-
stania z nich. Zachęcali do krytycznego praz odpowiedzialnego przekazy-
wania informacji, by odpowiednie dawać rzeczy słowo, by nie ulegać per-
swazji oraz manipulacji, jakie rządzą współczesnymi mediami. Uczniowie 
ocenili treść i prowadzenie warsztatów bardzo wysoko. Oby te wartości 
towarzyszyły naszym szkolnym dziennikarzom nie tylko w pracy redaktor-
sko-reporterskiej, ale i w życiu.

Katarzyna Wójcik

Każdy może pomóc w powrocie do Polski młodzieży z polskich rodzin ze wschodu. 
Wystarczy w banku ustawić stałe zlecenie przelewu na wybraną kwotę:

nr konta: 86 1240 6175 1111 0010 4598 7860  tytułem: Darowizna na kształcenie młodzieży
Fundacja „Dla Polonii”
ul. Bobrowiecka 9 (budynek G), 00-728 Warszawa

Dla przelewów z zagranicy:
IBAN: PL 86 1240 6175 1111 0010 4598 7860
SWIFT (BIC): PKOPPLPW

Witajcie w domu!
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Reportaż radiowy, czyli teatr wyobraźni

Dziennikarze z Kolegium św. Stanisława Kostki, już tradycyjnie, wzięli udział 
w Ogólnopolskim Seminarium Reportażystów Radiowych. Na specjalne 
zaproszenie „Trójki” Polskiego Radia w Studio im. Agnieszki Osieckiej przy 
Myśliwieckiej wysłuchali wykładu Jolanty Krysowatej dotyczącego dzien-
nikarstwa śledczego. Ciekawym przeżyciem było również zapoznanie się z 
konkursowym reportażem radiowym pt. „Inaczej” Antoniego Rokickiego 
i wzięcie udziału w dyskusji dotyczącej warsztatu i tematyki prezentowa-
nego materiału. Uczniowie przyjrzeli się także audycji na żywo w studio 
nagraniowym „Trójki”. 

Katarzyna Wójcik

Spacer po Powązkach

Nasi uczniowie cały rok, a zwłaszcza w listo-
padzie, pamiętają o poległych bohaterach 
narodowych. Na zajęciach koła artystycznego  
samodzielnie wykonali wiązanki na ich groby, 
by złożyć je w zadumie i modlitwie na Wojsko-
wych Powązkach.

Wakacje dawno minęły

Wakacje dawno minęły, ale my staramy się jak 
najdłużej zatrzymać wspomnienia. Nad kon-
kursem dziennikarskim uczniowie pracowali  
kilkanaście tygodni, by w formie reportażu 
filmowego, fotograficznego lub prasowego  
zachować ulotną chwilę swoich letnich przeżyć.

Teatr

W bieżącym roku szkolnym regularnie korzy-
stamy z repertuaru teatru Palladium. Sofokles 
czy Mickiewicz są na „wyciągnięcie ręki”, dzię-
ki czemu lektury oglądane na scenie łatwiej są  
przyswajane i rozumiane przez uczniów.


