Kalendarium życia szkoły

luty 1995 – decyzja Kapituły Prowincjalnej o powstaniu szkoły pijarskiej w Łowiczu.
wakacje 1995 – pierwszy wyjazd wakacyjny do Łapsz Niższych
1 września 1995 – inauguracja I. roku szkolnego w 325 lat od założenia w Łowicz pierwszej
szkoły pijarskiej
marzec 1996 – wydanie pierwszego numeru szkolnej gazety „Nasz List”
19 maja 1996 – Pierwsza Komunia Święta
styczeń 1997 – pierwsze jasełka
czerwiec 1997 – pijarska szkoła podstawowa na spotkaniu z Ojcem Świętym w Krakowie
7 października 1997 – rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej i budynku gimnazjum
5 grudnia 1997 – wizyta ojca generała w naszej szkole – o. Józefa Marii Balcellsa
styczeń 1999 – rusza pierwsza kawiarenka po mszy świętej
maj 1999 – „Śladami Adama Mickiewicza” – wycieczka klasy VII po Białorusi i Litwie,
odwiedziny ośrodków pijarskich na Białorusi
14 czerwca 1999 – spotkanie z Ojcem Świętym w Łowiczu
1 września 1999 – początek działalności Pijarskiego Gimnazjum Królowej Pokoju
– rozpoczyna swoją działalność szkolny sklepik
27 listopada 1999 – otwarcie sali gimnastycznej i sceny
kwiecień 2000 – pierwszy szkolny festiwal teatralny
1 – 3 maja 2000 – pierwsza Parafiada Środowisk Pijarskich w Łowiczu
czerwiec 2000 – pożegnanie pierwszych, i jedynych, absolwentów ośmioklasowej Pijarskiej
Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju

19 – 20 października 2000 – o. generał Józef Maria Balcells pobłogosławił salę
gimnastyczną i budynek gimnazjum
czerwiec 2002 – pierwsi absolwenci pijarskiego gimnazjum opuszczają szkołę
16 – 19 sierpnia 2003 – szkoły pijarskie na spotkaniu z Ojcem Świętym w Krakowie
1 września 2005 – początek działalności Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego Królowej
Pokoju
25 – 28 maja 2006 – spotkanie licealistów z Ojcem Świętym Benedyktem XVI w Krakowie
1 września 2007 – „rewolucja” w szkolnej modzie – wprowadzenie mundurków
15 września 2007 – wizyta ojca generała Jesusa Marii Lecea Sainza
26 października 2007 – poświęcenie przez biskupa Andrzeja Dziubę, w obecności o. Józefa
Tarnawskiego – przełożonego Polskiej Prowincji Pijarów i o. Eugeniusza Śpiołka, serca
szkoły – szkolnej kaplicy
23 listopada 2007 – poświęcenie chorągwi szkoły
styczeń 2008 – pierwsza pijarska studniówka
maj 2008 – pierwszy egzamin dojrzałości
23 listopada 2012 – sprowadzenie relikwii świętego Józefa Kalasancjusza z Rzymu
i umieszczenie ich w relikwiarzu w kaplicy szkolnej podczas uroczystej mszy odprawionej
przez biskupa Józefa Zawitkowskiego.
styczeń 2014 – po raz pierwszy nasze liceum uzyskuje tytuł „Srebrnej Szkoły” przyznawany
przez miesięcznik „Perspektywy”
maj 2014 – wizyta ojca generała Pedra Aguanda
styczeń 2015 – po raz kolejny pijarskie LO uzyskuje tytuł „Srebrnej Szkoły”

