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Słowo od Redakcji

Drodzy Czytelnicy!

Nasza szkoła skończyła 25-lat! Zapraszam do lektury numeru poświęconego temu jubileuszowi. 

Niniejsze wydanie jest pod kilkoma względami szczególne. 

Niezwykłe, ponieważ jest częścią obchodów tego wielkiego/małego jubileuszu. Przypominamy pijarskiej budownic-

zych, dobroczyńców, osoby ważne dla jej powstania… Wspominamy o. Eugeniusza Śpiołka SP, który ten projekt 

rozpoczął. Pamiętamy o jego kontynuatorach. Podajemy zestaw dat ważnych dla Pijarskich Szkół Królowej Pokoju. 

Staramy się docenić historię szkoły, opisać jej specyfikę  i wskazać perspektywy. Rozmawiamy z p. Dyrektorem, 

absolwentami… Zastanawiamy się nad przeszłością i przyszłością szkoły. Do kontynuacji tej dyskusji wszystkich 

zapraszamy. 

O. Marek Barczewski SP, rektor Kolegium Pijarskiego w Łowiczu, wzmacnia nas Słowem i przykładem na trudne czasy. 

W gazecie żegnamy też śp. bp. Józefa Zawitkowskiego, wielkiego przyjaciela pijarów i pijarskiej. Nie zapominamy  

o świętach, które w oddaleniu od szkoły przeżywaliśmy. 

Nie brak u nas też tematów aktualnych. Proponujemy wywiad z ks. Antonim Balcerzakiem, salezjaninem, który 

dla TV Trwam zrobił o nas program. Teatromani znajdą informacje o roli teatru w pijarskiej i zapowiedź mate-

riałów z Przeglądu Teatrów Pijarskich online. Prezentujemy też wywiad z liderami samorządu uczniowskiego, który  

przygotowaliśmy. Otwieramy nową rubrykę literacką, z której na pewno skorzystają bibliofile. Wszystko to pięknie 

ilustrowane przez naszych grafików. 

I jest jeszcze coś… Ta gazetka rozpoczyna pracę nowej redakcji. Chcę się 

wszystkim PT Czytelnikom przedstawić: piszącą te słowa jest Zuzia 

Skomiał. Poproszono mnie o przyjęcie funkcji Redaktor naczelnej  

i propozycję przyjęłam. Będę miała więc zaszczyt spotykać się Wami  

i mam nadzieję, że wspólnie z koleżankami i kolegami z redakcji, 

skutecznie dalej rozwijać gazetę. Chętnych do współpracy zapras-

zam. Moją zastępczynią zgodziła się zostać Julia Skonieczna,  

za co jej bardzo dziękuję. Pełny skład redakcji znajdziecie w stopce 

redakcyjnej. Wspólnie postaramy się utrwalić w Naszym Liście to, 

czym pijarska żyje.

Życzę przyjemnej i owocnej lektury. 

Z wyrazami szacunku, 

Zuzanna Skomiał 
Redaktor naczelna

Rys. Mateusz Wojtasiak kl. 2PE3
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„GOD IS WITH ME”

Bóg jest ze mną - tymi słowami młody Joan Roig 
i Diggle, absolwent szkoły pijarskiej w Katalonii, 
pożegnał się ze swoją matką w nocy 11 września 
1936 roku, kiedy to został siłą wyciągnięty z domu  
i zamordowany z powodu swoich katolickich po-
glądów. Wojna domowa w Hiszpanii zbierała swoje 
żniwo. 

Data beatyfikacji 19-letnigo męczennika z Ka-
talonii (dnia 7 listopada 2020 roku) zbiegła 
się prawie z obchodami 25-lecia naszej szko-

ły. Widzę w tym błogosławieństwo dla naszej szkol-
nej społeczności. Osobiście jestem bardzo wdzięczny 
Bogu za tę szkołę, która w łowickim środowisku od 
ćwierćwiecza pisze swoją historię. Wdzięczny jestem 
tym wszystkim ludziom, dzięki którym szkoła powsta-
ła i funkcjonuje. Ich wielkoduszność i oddanie sprawi-
ły, że szkoła z Pijarskiej zyskała swoją markę i prestiż. 
Rokrocznie zawołanie „Pobożność i nauka” (łac. Pietas 
et litterae) pociąga nowych uczniów. 

Podobnie wyobrażam sobie pijarską szkołę, do 
której uczęszczał Joan Roig i Diggle. Dziś widzę  
w nim orędownika w szkolnych sprawach dającego 
nowy impuls do działania na (przynajmniej!) kolej-
ne 25 lat. W naszym uczniu z Katalonii widzę nie-
ugiętą wiarę i wzór do naśladowania. Kiedyś go za-
pytano, od czego chciałby być patronem w niebie  
i on całkiem serio odpowiedział: „Chciałbym, żeby do 
mnie ludzie zwracali się we wszystkich sprawach. Nie 
chcę mieć swojej «specjalności». Do mnie możecie się 
zwracać, z czym chcecie”. 

Joan, przez Twoje wstawiennictwo zwracam się 
zatem w tych „wszystkich sprawach” z następującymi 
intencjami: 

- aby nasza szkoła przetrwała wszystkie trudne czasy,
- aby udało nam się jeszcze powiększyć szkołę o kilka 
klas (bardziej przyziemna...),
- abyśmy jako wychowawcy, potrafili być dla naszych 
podopiecznych wyraźnymi świadkami Jezusa na dro-
gach wiary (bardziej duchowa...). 

Powtarzamy za naszym Panem: «Ja jestem drogą i praw-
dą, i życiem» (J 14, 6)

Życie młodego Katalończyka jest przykładem naj-
bardziej wzniosłych cech młodego chrześcijanina, 
do których chcemy wychowywać kolejne pokolenia. 
Młody człowiek, który szczerze poszukuje Chrystusa, 
żyje swoją wiarą, dzieli się nią ze swoimi towarzysza-
mi, uczestniczy w Eucharystii, angażuje się w ewange-
lizację. Jest gotów także przebaczać i cieszy się z życia, 
wiedząc, że wszystko jest w Bożych rękach.

Módlmy się za naszych uczniów i absolwentów, 
prosząc Boga, by uczynił owocną edukację, którą 
otrzymali w naszych szkołach.

Błogosławiony Męczenniku – módl się za nami!
Królowo Pokoju – módl się za nami!

Z serca błogosławię +
o. Marek Barczewski SP

Rektor Kolegium Zakonu Pijarów 
w Łowiczu
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Dnia 29 październik 2020 roku o g. 13.45 zmarł 
w warszawskim szpitalu ks. bp Józef Zawitkowski - 
biskup łowicki. Miał 82 lata. Wiedzieliśmy, że cho-
ruje. W pijarskiej modliliśmy się w Jego intencji. 

Święcenia kapłańskie przyjął w 1962 roku z rąk 
prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Biskup  
Józef był z Łowicza. Nie urodził się tutaj, ale na-

sze miasto wybrał. I był jak my: łowicki. A nie jest 
łatwo mówić o tym, jacy powinniśmy być i jak mamy 
żyć. Wieloletni proboszcz kolegiaty (późniejszej ka-
tedry), od czerwca 1990 roku biskup pomocniczy: 
najpierw w archidiecezji warszawskiej, a następnie  
w utworzonej diecezji łowickiej (od 1992 roku). Sa-
krę biskupią otrzymał z rąk kardynała Józefa Glempa. 
Uroczystość odbyła się w Łowiczu, na Starym Rynku 
(wtedy Rynku Tadeusza Kościuszki). Jako zawołanie 
biskupie wybrał słowa: „Servus et filius ancillae” (łac. 
Jam sługa Twój, syn służebnicy). Posługę biskupią pełnił 
przez 30 lat. 

Honorowy Obywatel Miasta Łowicza. Autor pieś-
ni religijnych. Pisarz. Redaktor modlitewników. Ka-
znodzieja. Słuchała go Polska, kiedy mówił do wier-
nych w radiowych transmisjach z Kościoła św. Krzyża  
z Warszawy. Rozumiały go dzieci, zwykli ludzie, mó-
wił do rządzących i parlamentarzystów. Nie były to 
łatwe słowa. Taki jest obowiązek biskupa. Ks. Tymo-
teusz (pod tym pseudonimem publikował) zostanie  
z nami w słowach i posłudze kapłana. Poznawaliśmy 
Go z kazań, które rozpoczynał charakterystycznym: 
„Kochani moi…”. Dla znających się na literaturze, 
były one prawdziwą ucztą. Ożywali: Mickiewicz,  
Słowacki, Norwid..., a mówił też Reymontem i Sien-
kiewiczem. Nie były to przypadkowe wybory. Długo 
nie będzie takiego mówcy. 

Był z nas, był „od zawsze” z nami i zdawało się, 
że będzie na zawsze. Umiał wymagać od siebie  
i innych. Ksiądz „z kościami” jak to mówią, ale życzliwy, 
gotowy do rozmowy, poproszony służył mądrą radą.  
Dobry i wierny przyjaciel. Bywał jak burza, ale za 
chwilę łagodniał i przytulał niegdysiejszych oponen-
tów. Dołączył do swoich przyjaciół, parafian, diece-
zjan… Pamiętał ich i znał po imieniu: z odpustów, 
procesji, spowiedzi, biskupiej i kapłańskiej posługi. 
Przywita ich zapewne słowami: „Kochani moi…”.  
Podobno żaden ksiądz do nieba nie idzie samemu. 

U pijarów bywał chętnie. Zapraszany na święta, 
celebracje i odpusty, cieszył się, kiedy szkoła powstała 
i stopniowo rosła. Przyjmował i święcił szkolny sztan-
dar, modlił się podczas rocznic, wiele razy odprawiał 
na początek lub zakończenie roku szkolnego, asysto-
wał w Patrocinium, przewodniczył mszom świętym 
na rozpoczęcie marszów dla „Życia i Rodziny”, które 
wychodziły z pijarskiego kościoła. Posługi kapłańskiej 
nie odmawiał. Jak obiecał: służył. 

A jeśli tak, to biskup Józef z Łowicza już usłyszał od 
Miłosiernego Boga: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś 
wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: 
wejdź do radości twego pana! (Mt 25,21)

Paweł Kolas 

Do zobaczenia w niebie!
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JUBILEUSZ 25-LECIA

„Szkoła inna niż wszystkie...”
Pijarskiej by nie było, gdyby nie postać jej zało-

życiela: o. Eugeniusza Śpiołka SP i ludzi, których 
zgromadził wokół sprawy. Nie powinno zabraknąć 
w naszej publikacji na jubileusz pijarskiej, słów jej 
założyciela. 

Spisaliśmy je z filmu, który powstał na 15-lecie 
szkół pijarskich, pt. Szkoła inna niż wszystkie. 
Warto ten film obejrzeć z dwóch powodów. Po 

pierwsze, zobaczycie tam nauczycieli, uczniów i rodzi-
ców, którzy z pijarską zaczynali lub w niej pracowali. 
Części z nich już nie ma z nami. Po drugie, obrazy 
sprzed 10. lat umożliwiają ocenę drogi, którą odbyła 
szkoła. Jak to się udało? Gdzie byliśmy, a gdzie jeste-
śmy dzisiaj? 

Redakcja „Naszego Listu” zapisała wszystkie wy-
powiedzi o. Eugeniusza, które znajdują się na filmie. 
Zapis zrealizował p. Tomasz Świątkowski, a zdjęcia wy-
konał p. Łukasz Dębski. Film powstał w roku 2010. 

O. Eugeniusz Śpiołek: 
- Kiedy przybyłem po raz drugi do Łowicza (o. Euge-

niusz pracował tutaj w latach 70. XX w. – przyp. ZK), 
zaczęła dojrzewać we mnie pewna myśl… Narodziła się 
we mnie myśl, że na powrót potrzebna jest tutaj dobra 
szkoła katolicka. Najpierw te pytania o kształt szkoły 
nosiłem w sobie. Przyszedł czas, że jakby spontanicznie  
to się ujawniło, a było to w Boże Narodzenie 1994 roku. 
W którymś z kazań na Mszy św. postawiłem pytanie, 
czy nie warto byłoby tu w Łowiczu, wznowić szkołę, 
która tu kiedyś istniała. Po tym kazaniu pojawiły się re-
akcje rodziców. Przychodzili, żeby zapisywać dzieci do 
szkoły, a ja wtedy mówiłem, że jeszcze szkoły nie ma…  
To wszystko mnie bardzo pobudzało, bo pomyślałem, że 
są to jakieś znaki. Pamiętam, że pierwszą osobą, która do 
mnie przyszła była pani, która przyniosła swoją emerytu-
rę „na szkołę”. Było to bardzo umacniające… 

- Powstawał wtedy taki ruch wokół szkoły. Jan Paweł II 
wołał: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, 
tej ziemi…”. I myślę, że w jakiś sposób i my zanurzyli-
śmy się tej modlitwie. 
- I tak się złożyło, że w 325 lat od tamtej, pierwszej 

pijarskiej szkoły, powstała Pijarska Szkoła Podstawowa 
Królowej Pokoju w Łowiczu. 
- Przypomina się mi humorystyczne zdarzenie… Pro-

wadząc budowę musieliśmy kopać w głąb i wzmacniać 
fundamenty budynków, a część prac była w pełni wi-
doczna z ulicy. I ludzie pytali, skąd my mamy pieniądze 
na budowę tej szkoły. Sytuacje takie się powtarzały…  
I zażartowałem kiedyś, że robotnicy kopiąc fundamen-
ty, wykopali pewien garnek…, a widząc niedowierzanie  
w oczach rozmówców, rozwinąłem żart mówiąc, że i chy-
ba wykopali następny, bo bardzo gorliwie kopali dalej…
- Czego bym życzył…, żeby ta szkoła była „pod prąd”, 

bo wszystko przemija. 
Na podstawie nagrania przygotowała:

Zuzanna Kowalik 2HL4 

Budowa sali gimnastycznej. Sala gimnastyczna obecnie. 

Szkolny wirydarz. 
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Decyzja Kapituły Prowincjonalnej 
Zakonu Szkół Pobożnych (pija-

rów) o powstaniu niepublicznej szkoły 
pijarskiej w Łowiczu.

Homilia o. Eugeniusza Śpiołka SP, 
w Boże Narodzenie 1994 roku, 

ogłoszenie pomysłu wznowienia 
szkoły pijarskiej w Łowiczu, w 130 
rocznicę od ich zamknięcia, jako re-
presji zaborcy po upadku powstania 
styczniowego (1864).  

Jak to było z pijarską w Łowiczu…
„Ani ten, kto sadzi, nie jest czymś, ani ten, kto podlewa, tylko Bóg, 

który daje wzrost” (1Kor 3,7) 

Bywają rozmaite dzieła. Niektóre zaczęte z wielkim rozma-
chem, szybko się kurczą, tracą dynamikę i się umniejszają, aż znik-
ną… Inne, jakby zaczynały się dopiero, gdy są ukończone. Jakim 
dziełem są Pijarskie Szkoły w Łowiczu? Czy wspominają dawną, 
utraconą świetność, czy może patrzą w przyszłość i przekraczają 
kolejne progi, etapy rozwoju…, bo ciągle się spodziewają, że tuż 
„za zakrętem” pojawi się kolejny, nowy, wart wysiłku cel.  A my? 
Jacy jesteśmy? Jaka jest nasza szkoła,  jaka była i jaka będzie? Jakie 
będą Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu za następnych 
25 lat? 

Jubileusz odnowienia Szkół Pijarskich w Łowiczu skłania do reflek-
sji. Chcielibyśmy, by pijarska rosła. I chyba mamy dowody na ten 

wzrost… Najpierw była jakby małym, skromnym początkiem-nasie-
niem, niepozorna, ale z ogromnym potencjałem. Dziś jest „pełnolet-
nia”, ale czy dorosła? Czy dalej urośnie? Wzrost przestał być liczony 
liczbą nowych klas. Dobre dzieła rosną, gdy mają „dobry start”, fun-
dament… Co było i co jest „fundamentem” naszej szkoły?
(1) Pomysłodawcą odnowy pijarskich szkół i twórcą pijarskiej  
w Łowiczu był o. Eugeniusz Śpiołek SP (rektor kolegium pijarskiego 
przez 2 kadencje, w latach: 1991-1999). W lutym 1995 roku zakon-
na kapituła prowincjalna zdecydowała o odnowieniu szkoły w Łowi-
czu, a na realizatora tego ambitnego celu wskazała o. Eugeniusza. Jako 
pierwsza działalność w Łowiczu rozpoczęła szkoła podstawowa, która 

W SKRÓCIE

Pierwszy wyjazd wakacyjny  
do Łapsz Niższych, rozpoczę-

cie działalności Pijarskiej Szko-
ły Podstawowej Królowej Pokoju  
w Łowiczu. 

Wydanie pierwszego numeru 
szkolnej gazety „Nasz List”, pis-

ma uczniów, rodziców i nauczycieli 
pijarskiej.

Pierwsze Święto Szkoły odbywające 
się na szkolnym wirydarzu (kolej-

ne odbyły się w Placencji, Wygodzie,  
a od 2001 w Maurzycach).

Pierwsze przygotowane przez ucz-
niów jasełka w pijarskim kościele.

Pijarska szkoła podstawowa na 
spotkaniu z Ojcem Świętym Ja-

nem Pawłem II w Krakowie.
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grudzień 1994

luty 1995

wakacje ’95, 1 września 1995

marzec 1996

25 maja 1996

styczeń 1997

czerwiec 1997
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W SKRÓCIE

w roku szkolnym 1995/1996 przyjęła uczniów do pierwszych 4 klas. 
Pijarska miała wówczas 55 uczniów: do pierwszej klasy zapisało się 
19, do drugiej 8, do trzeciej 12, a w klasie było 16 uczniów. Skromna 
gromadka. Ich lekcyjne sale znajdowały się budynkach przykościel-
nych i w salkach katechetycznych. Pracowało z nimi 11 opiekunów,  
4 zatrudniono na nauczycielskim, „pełnym” etacie. Dyrektorem szkoły 
została p. Anna Zakrzewska (Nowińska), w roku szkolnym 1997/1998 
obowiązki te przejęła p. Danuta Kłodnicka, a od września 1998 funkcję 
dyrektora objął obecny dyrektor: p. Przemysław Jabłoński. Lata 1997-
1999 były szczególnie znaczące dla rozbudowy pijarskiej. 

Na placu, w miejsce ogrodu i zaplecza, „wprojektowano” salę 
gimnastyczną ze sceną, klasy i pomieszczenia jej towarzyszące oraz 
2 piętra szkoły (zajmuje ją obecnie szkoła podstawowa). Miejsca 
miało wystarczyć dla podstawówki, zapowiadanego gimnazjum  
i przyszłego liceum. Dlatego każda przestrzeń była potrzebna i na po-
trzeby szkoły zagospodarowano wszystko, co było można. 

W tej „pierwszej podstawówce” pracowały pp. Bożena Wojciechow-
ska i Martyna Dąbrowska. P. Bożena Siekiera dołączyła rok później. 
Nie wolno też zapomnieć o grupie woluntariuszy, którzy byli ze szkołą 
od początku i którzy wsparli dzieło swoją cichą, często mało spekta-
kularną pracą: p. Jadwiga Kowalczyk (dobry duch biblioteki szkolnej,  
która wiele lat pracowała społecznie) i p. Albina Malka (wieloletnia, 
pracująca społecznie księgowa pijarskiej) i p. Janusz Kukieła (rodzic, 
wieloletni przewodniczący Rady rodziców).

Dzień 1 września 1995 roku był oficjalnym przyjęciem dla uczniów, 
ale całą wcześniejszą noc malowano ławki i krzesełka, oraz montowano 
zamówione meble, które jak zwykle, dotarły w ostatniej chwili. 

Bez heroicznego zaangażowania nauczycieli i rodziców, pewnie 
wiele spraw by się zwyczajnie w pijarskiej nie udało. Cechą charak-
terystyczną tych pionierskich lat były ciągłe przeprowadzki uczniów 
i nauczycieli w obrębie „budowy”, bo kolejne fragmenty szkoły, sale, 
schody itp. powstawały w trakcje roku szkolnego. Ale było to czas sia-
nia, bez którego wzrostu by po prostu nie było. I, jak mawiał o. Eu-
geniusz, dzięki Bożej Opatrzności powstała szkoła. Za budowę szkoły 
pozostał odpowiedzialny o. Eugeniusz Śpiołek do roku 2004. 
(2) Na następcę o. Eugeniusza, Kapituła Zakonu Szkół Poboż-
nych wskazała o. Wojciecha Kałafuta SP (rektor kolegium pijarskiego  
w latach: 1999-2003). W tej kadencji ukończono rozpoczętą  

Rusza pierwsza kawiarenka po 
niedzielnej Mszy świętej dla 

dzieci i młodzieży. 

Powstanie sklepiku szkolnego.

Rozpoczęcie budowy sali gimna-
stycznej i budynku gimnazjum 

w 400-lecie powołania pierwszej 
szkoły pijarskiej w Rzymie.

Spotkanie z Ojcem Świętym Janem 
Pawłem II w Łowiczu. Szkoła goś-

ciła reprezentacje młodzieży ze szkół 
i środowisk pijarskich.

Po uzyskaniu zgody władz Łowi-
cza, rozpoczyna działalność pub-

liczne Pijarskie Gimnazjum Królowej 
Pokoju w Łowiczu. Szkoła podstawo-
wa zyskuje status publicznej.

Podczas Patrocinium oficjalnie ot-
warto salę gimnastyczną i scenę 

teatru pijarskiego.

I Festiwal Teatrzyków Pijarskich na 
scenie pijarskich szkół w Łowiczu.

Pierwsza Parafiada Szkół i Środowisk 
Pijarskich w Łowiczu, przeniesiona 

w latach następnych do Krakowa.

wrzesień 1997

7 października 1997

styczeń 1999

14 czerwca 1999

1 września 1999

27 listopada 1999

10-12 kwietnia 2000

1-3 maja 2000
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w październiku 1997 salę gimnastyczną. Zajęło to 3 lata, a w paździer-
niku 2000 salę poświęcił o. Jose Maria Balcells SP, ówczesny generał 
Zakonu Pijarów. Wraz z budową sali rosło miejsce dla gimnazjum. 
Pijarzy nie zamierzali poprzestać na szkole podstawowej, a powstanie 
gimnazjum, uważali za będzie ono naturalną konsekwencją działającej 
podstawówki. Tak też się stało w 1999 roku. W pierwszym roku dzia-
łalności zapisało się do pijarskiego gimnazjum 40 uczniów, których  
w szkole witał o. Wojciech. 
(3) Po kolejnej kapitule zakonnej w roku 2003, rektorem Kolegium 
Pijarskiego w Łowiczu został o. Andrzej Pilch SP (rektor kolegium pi-
jarskiego przez 2 kadencje, w latach: 2003-2011). Nadal trwała rozbu-
dowa szkoły, ponieważ powstanie gimnazjum, przybliżało jednocześnie 
perspektywę organizacji pijarskiego liceum. Otwarto je we wrześniu  
w 2005 roku. Już wcześniej, z uwagi na powstającą szkolę, nowicjat pi-
jarski został przeniesiony do Rzeszowa, a w budynku zamieszkiwanym 
przez księży, znalazł się gabinet dyrektora, sekretariat, pokój nauczy-
cielski, świetlica i biblioteka. W obecnej jej siedzibie znajdowała się 
tzw. mała sala gimnastyczna. Również kolegium pijarskie zostało tro-
chę „wypchnięte” przez rosnącą szkołę. Większość ojców mieszka teraz  
w budynku przykościelnym, a w budynku szkolnym pozostał jedynie 
o. rektor. Wśród innych, „wędrujących przeznaczeń” pomieszczeń, 
wędrowała najważniejsza cześć szkoły – kaplica. Docelowe  miejsce 
znalazła ona w 2007 roku, a w październiku 2007, kaplicę poświęcił  
ks. bp Andrzej Dziuba, ordynariusz diecezji łowickiej. Dnia 23 listopa-
da 2007 roku, w Patrocinium, miało miejsce poświęcenie chorągwi pi-
jarskiej. Powstawały kolejne klasy i pracownie: komputerowa, fizyczna, 
chemiczna, biologiczna. Przeniesiona została świetlica, która przez jakiś 
czas mieściła się w obecnej, tzw. małej sali gimnastycznej. Stopniowo je 
wyposażano. W 2008 roku, przeniesiono z budynku zamieszkiwanego 
przez księży bibliotekę szkolną do części przeznaczonej na szkołę pod-
stawową, tam jest do dziś. Od 1 września 2005 roku ruszyło w Łowiczu 
Pijarskie Liceum Ogólnokształcące. W pierwszym roku działalności 
powstały 2 klasy (profile: matematyczno-fizyczny w latach następnych 
przemianowany na politechniczno-ekonomiczny i humanistyczny),  
a w roku następnym ofertę wzbogacono o profil biologiczno-chemicz-
ny. Przyjęto wtedy 37 licealistów. 
(4) Po kapitule prowincjalnej w 2011 roku, nowym rektorem kole-
gium został o. Marian Galas SP (rektor kolegium pijarskiego przez  
2 kadencje, w latach: 2011-2019). O. Marian pracował wcześniej  
w Łowiczu, znał wyzwania i specyfikę szkoły i jej pracy. W Patroci-
nium, w 2012 roku miała miejsce ważna dla wspólnot szkolnych  
uroczystość: sprowadzenie do Łowicza relikwii św. Józefa Kalasancjusza, 

W SKRÓCIE

Pożegnanie pierwszego rocznika 
absolwentów 8-klasowej Pijarskiej 

Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju 
(przed reformą z 2017 r.).

O . generał Józef Maria Balcells SP  
pobłogosławił salę gimnastyczną  

i budynek gimnazjum; spotkanie  
z darczyńcami i budowniczymi szkoły.

Pierwszy przemarsz patriotyczny 
ulicami miasta w Święto Niepod-

ległości (rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości w 1918 roku).

Po uzyskaniu zgody władz powia-
tu łowickiego, powstaje publiczne 

Pijarskie Liceum Ogólnokształcące 
Królowej Pokoju w Łowiczu.

W szkole zorganizowano finał 
Powiatowego Konkursu Czy-

telniczego dla szkół podstawowych.

Wprowadzenie regulaminowych 
strojów szkolnych (mundurków).

Poświęcenie przez ks. bp. Andrzeja 
Dziubę, w obecności o. Józefa Tar-

nawskiego SP, ówczesnego prowin-
cjała i o. Eugeniusza Śpiołka SP, serca 
szkoły – szkolnej kaplicy.
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czerwiec 2000

19-20 października 2000

listopad 2005

1 września 2005

15 marca 2005

1 września 2007

26 października 2007
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W SKRÓCIE

Poświęcenie przez ks. bp. Józefa Za-
witkowskiego, w obecności o. Józefa 

Tarnawskiego SP – przełożonego Pol-
skiej Prowincji Pijarów, chorągwi szkoły

Pierwsza pijarska studniówka  
odbywająca się w szkole przy  

ul. Pijarskiej 2.

Pierwszy egzamin maturalny  
w Pijarskim Liceum Ogól-

nokształcącym Królowej Pokoju  
w Łowiczu.

Pierwszy, Ogólnopolski Przegląd 
Teatrów Pijarskich w Łowiczu.

Finał I Wojewódzkiego Konkursu 
Czytelniczego w pijarskiej.
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Sprowadzenie relikwii świętego 
Józefa Kalasancjusza z Rzymu  

i umieszczenie ich w relikwiarzu  
w kaplicy szkolnej, po uroczy-
stej Mszy św. odprawionej przez  
ks. bp. Józefa Zawitkowskiego.

Pierwszy Ogólnopolski Przegląd 
Schól Pijarskich zorganizowany  

w pijarskiej.

założyciela zakonu pijarów. Relikwie zostały przeniesione do szkoły  
z kościoła pijarskiego po uroczystej mszy św. celebrowanej przez  
ks. bp. Józefa Zawitkowskiego. W ich obecności swoje ślubowanie zło-
żyli w sali gimnastycznej uczniowie pierwszych klas, a następnie relik-
wie zostały przeniesione na stałe do kaplicy szkolnej. Szkoła jest już  
„w komplecie”, bo jej założyciel jest z uczniami na stałe. 

Szkoła „działa” w zasobie klas i obiektów, który można uznać za 
wystarczające dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Pewnie, że 
dodatkowe 2-3 sale lekcyjne przyjęto by w pijarskiej entuzjastycznie, 
ale póki co, miejsca musi wystarczyć. Po decyzji Rządu RP, gimnazja  
w Polsce zostały w 2018 roku wygaszone i w pijarskiej pożegnaliśmy 
się z gimnazjum, a miejsce 6-letniej szkoły podstawowej  wprowadzo-
no 8-letnią. Także 3-letnie liceum po gimnazjum, zostało zastąpione 
4-letnim po szkole podstawowej. Ostatni rocznik licealistów kończą-
cych gimnazjum, jest obecnie w 2 klasie liceum w cyklu 3-letnim.
(5) Obecnym rektorem kolegium jest o. Marek Barczewski SP, który 
swoją kadencję rozpoczął w roku 2019. Realizuje swoje zadania w nieco 
odmiennych warunkach niż jego poprzednicy. Rok szkolny 2019/2020 
i trwający 2020/2021 zmienił dotychczasową działalność edukacyjną  
w pijarskiej. Szkoły musiały się do epidemiologicznych wyzwań dosto-
sować. Dalej realizują swoją misję: Pietas et litterae. W obecnym roku 
szkolnym uczy się w niej prawie 300 uczniów w szkole podstawowej  
i 200 w liceum. 

Pijarską Szkołę Podstawową Królowej Pokoju ukończyło 
(1995-2020): 534 uczniów 

Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju ukończyło 
(1999-2018): 990 uczniów

Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju ukończyło 
(2008-2020): 701 uczniów

Odnowione dzieło trwa już 25 lat. Kolejne lata są przed nami. Dla 
człowieka wierzącego, taki projekt nie może mieć innego fundamen-
tu, niż pełne oparcie dzieła na Panu Bogu i Bożej Opatrzności, jak to 
było intencją założyciela szkoły. Wszyscy, którzy angażowali się w ich 
powstanie, mogą powtórzyć za św. Pawłem Apostołem:

(…) jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą  
i Bożą budowlą. Według danej łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, po-
łożyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak ba-
czy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, 
jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. (1Kor  3, 9-12)

W oparciu o dokumenty, rozmowy i kroniki przygotował: 
Paweł Kolas 

2-3 maja 2014

23 listopada 2012

styczeń 2010

październik 2008

maj 2008

styczeń 2008

23 listopada 2007
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W SKRÓCIE

Pielgrzymka dziękczynna ucz-
niów pijarskiej na Jasną Górę  

w podziękowaniu za jubileusz 
300-lecia koronacji obrazu NMP 
Jasnogórskiej, 400-lecia założenia 
Zakonu Pijarów i 250-lecia kanoni-
zacji św. Józefa Kalasancjusza.

Uroczyste zakończenie obchodów 
Roku Jubileuszowego w Zakonie 

Szkół Pobożnych, Eucharystię spra-
wował ks. abp Wojciech Polak, Pry-
mas Polski. 

Uroczyste obchody setnej roczni-
cy odzyskania przez Rzeczypo-

spolitą Polskę niepodległości.

Uroczyste Patrocinium Szkół Pi-
jarskich w Łowiczu w: jubileusz 

400-lecia założenia Zakonu Szkół 
Pobożnych, 350. rocznicę przybycia 
pijarów do Łowicza, 270. rocznicę 
konsekracji kościoła pijarskiego i 60. 
rocznicę powrotu kolegium pijar-
skiego do Łowicza. Eucharystię spra-
wował ks. bp Wojciech Osial, wraz  
z o. Józefem Matrasem SP, ówczes-
nym prowicjałem Polskiej Prowincji 
Pijarów.

Zakończenie działalności Pijar-
skiego Gimnazjum Królowej Po-

koju w Łowiczu. 

Obchody jubileuszu 25-lecia 
odnowienia Szkół Pijarskich  

w Łowiczu. 

Co znaczy Pietas et litterae? 
Jacy jesteśmy, co osiągnęliśmy, kim będziemy… 

W 1597 roku święty Józef Kalasancjusz założył na Zatybrzu (naj-
biedniejszej dzielnicy Rzymu) pierwszą, bezpłatną, szkołę publiczną 
dla ubogich dzieci. Wkrótce powołał zakon, którego zadaniem jest 
troska o wychowanie dzieci i młodzieży. Pijarskie Szkoły w Łowiczu 
są bezpłatne i powszechnie dostępne – otwarte na każde dziecko. Rea-
lizują ideę zakonu streszczoną w słowach: Pobożność i nauka.

Mamy korzenie… 

Pierwsza szkoła pijarska w Łowiczu powstała w 1670 roku. Od sa-
mego początku nasze miasto odgrywało ważną rolę w Zakonie Szkół 
Pobożnych (pijarów). Podczas jednej z kapituł, w 1753 roku, została 
uchwalona reforma szkolnictwa księdza Stanisława Konarskiego pijara. 
Po upadku powstania listopadowego szkoła pijarska w Łowiczu podzie-
liła los innych szkół pijarskich w Polsce i za wychowanie patriotyczne 
została zamknięta przez zaborców. Musiała czekać aż 325 lat, do roku 
1995, kiedy to za sprawą Łask Bożych o. Eugeniusz Śpiołek SP powołał 
do istnienia Pijarską Szkołę Podstawową Królowej Pokoju w Łowiczu.

Odnowiona szkoła pijarska w Łowiczu ruszyła 1 września 1995 
roku i stała się ,,drugim domem” dla uczniów klas 1-4. W każdej  
z nich było od 10 do 17 młodych ludzi wraz z wychowawcą. Obecnie 
w Pijarskich Szkołach Królowej Pokoju pracuje 50 nauczycieli i uczy 
się 501 uczniów. 

Początek

Szkoła powstała w części pomieszczeń nowicjatu i w przykościelnej 
zakrystii. Aż trudno to sobie wyobrazić, kiedy dziś patrzy się na pokaź-
ny, i umiejętnie wpisany w zabytkową architekturę łowickiej starówki, 
budynek, który powstał według projektu p. Piotra Sobańskiego. Pijar-
skie szkoły w Łowiczu zrodziły się dzięki Opatrzności Bożej, a także 
dobroci i ofiarności ludzi, którzy służyli swoją pomocą, czasem, dobrą 
radą, modlitwą i wspierali w tym wielkim przedsięwzięciu założycieli. 
Rodzice, nauczyciele, ojcowie nosili worki z cementem, cegły, malo-
wali, a przede wszystkim wierzyli, że to, co robią wyda dobry owoc.  
W 1999 powstało pijarskie gimnazjum, a w 2005 liceum.

St
ud

ni
ów

ka
 2

01
6/

20
17

19 września 2017

26 listopada 2017
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23 listopada 2018

1 września 2019
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Źródło

W szkole kaplica była od początku. Zawsze prze-
znaczona dla zakonników, nauczycieli, uczniów i ich 
rodziców. Zmieniało się jednak jej miejsce, a to doce-
lowe, które zajmuje teraz, zajęła w roku 2007. Wypo-
sażenie i jej wystrój powstał wg projektu o. Eugeniusza 
i pana Sobańskiego, serce szkoły - kaplica. W central-
nej części znajduje się relief i polichromia wykonana 
przez p. Grażynę Sowińską-Foglietta'e. Budowa szkoły 
nie byłaby możliwa bez wsparcia bardzo wielu osób 
i instytucji z całej Polski, którzy poprzez dary serca  
i modlitwę w znacznym stopniu przyczynili się do po-
wstania pijarskich szkół w Łowiczu. Jesteśmy im za to 
bardzo wdzięczni i pamiętamy o nich w modlitwach. 

Wspólnota

Uczniowie pijarscy zawsze byli ze sobą bardzo zży-
ci, głównie dzięki licznym wyjazdom, spotkaniom  
i imprezom. Realizowane są wyjazdy klasowe, teatral-
ne, odwiedzamy muzea, wystawy… Co roku, w wa-
kacje odbywają się wyjazdy integracyjne dla uczniów, 
którzy zaczynają nowy poziom edukacji w pijarskiej. 
Tam uczniowie-koledzy poznają się w innym otocze-
niu niż w klasie, o co głównie chodziło pomysłodaw-
cy szkoły. Każdy taki wyjazd wzbogaca ich o wspo-
mnienia i doświadczenia. Pijarska bardzo lubiła i lubi 

podróżować. Przemierzamy nie tylko nasz piękny kraj 
(m.in. „na kajakach”), lecz również wyjeżdżamy poza 
Polskę. Już „prawie” tradycją stała się wycieczka 3 klas 
gimnazjum do Rzymu, a licealistów na Kresy. Z kolei 
dzięki uczestnictwu w programie „Comenius” i „Era-
smus+” zobaczyliśmy już Turcję, Hiszpanię, Sardynię, 
Rumunię i Włochy. Trochę się to teraz skompliko-
wało, ale czekamy na następne „okienko wyjazdowe” 
żeby ponownie wyruszyć.

Tradycje i zwyczaje pijarskiej

Już od pierwszego roku istnienia placówki orga-
nizowane były w szkole liczne uroczystości religijne  
i patriotyczne: świętowanie 11 listopada, 3 maja, ja-
sełka oraz Patrocinium. Z powodu braku miejsca 
odbywały się one w kościele. W drugim roku ruszyła 
redakcja gazetki szkolnej pt.: ,,Nasz List”, przy zaan-
gażowaniu nauczycieli, uczniów i rodziców. Dziś, po 
25 latach, wydano 192 numery pisma. Niezbędni  
w Naszym liście są uczniowie, gdyż to oni tworzą pis-
mo swoimi wspomnieniami z wycieczek i wydarzeń, 
wywiadami, artykułami, próbami literackimi i gra-
ficznymi, kolorowankami, zagadkami... Dziś wciąż 
budujemy tradycję pijarskiej. Pojawiły się nowe wyda-
rzenia, w których uczestniczy cała wspólnota szkolna: 
np. Gala Złotych Jabłek, Przegląd Teatrów Pijarskich, 
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Przemarsz dla Niepodległej, ogólnomiejski Marsz dla 
życia i rodziny, obchody 3-majowe, wspólne śpiewanie 
kolęd, pieśni patriotycznych itp.

Pietas. Mamy co świętować  
i za co dziękować!

Szczególnym dniem dla wspólnot szkolnych jest 
Święto szkoły, na które wszyscy udajemy się, rowe-
rami(!), do Skansenu w Maurzycach. Uczestniczymy 
także w życiu środowiska pijarskiego poprzez udział 
w Parafiadzie, Spotkaniach Młodzieży Pijarskiej, róż-
nych formach laikatu pijarskiego, wspólnych wyjaz-
dach wakacyjnych, np. do Rzymu, czy pielgrzymkach 
nauczycielskich do Peralty (miejsca urodzin św. Józefa 
Kalasancjusza). 

W naszej wspólnocie ważną rolę odgrywa modli-
twa. Uczniowie rozpoczynają i kończą naukę wspól-

ną „rozmową z Bogiem”, która odbywa się w dwóch 
wspólnotach: szkoły podstawowej i liceum. Te 15 mi-
nut przed zajęciami, to czas „ukierunkowania uczniów 
na Boga i wzajemnie na siebie”. Modlitwa poranna 
odbywa się w oparciu o Biblię lub jest modlitwą spon-
taniczną. Ważnym elementem porannego spotkania 
stanowi śpiew. 

Nasza wspólnota uczestniczy w Eucharystii, adoru-
je Najświętszy Sakrament, wyjeżdża na pielgrzymki, 
uczestniczy w rekolekcjach. Uczniowie przygotowu-
ją szkolne kawiarenki, współtworzą teatr, aktywnie 
uczestniczą w uroczystościach szkolnych. Wspólnie  
z rodzicami i nauczycielami przygotowują palemki 
wielkanocne i stroiki bożonarodzeniowe, biorą udział 
w akcji „Kanapka dla Afryki”. Dochód z tych przed-
sięwzięć jest przekazywany instytucjom charytatyw-
nym oraz ubogim rodzinom.

SMP Kraków 2019
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Litterae. Uczymy się

Pijarska powoli ,,budowała” swoją pozycję wśród 
łowickich szkół. Dziś możemy pochwalić się świet-
nymi wynikami ze sprawdzianów, egzaminów gim-
nazjalnych i maturalnych. Od kilku lat, pijarskie 
LO zdobywa tytuł „Złotej Szkoły” w rankingu Per-
spektyw. Należymy do najlepszych liceów w Polsce,  
a gimnazjum i szkoła podstawowa było i  jest w ścisłej 
czołówce szkół w województwie łódzkim. Osiągamy 
bardzo dobre wyniki z egzaminów, ale zależy nam rów-
nież na rozwoju uczniów, dlatego mamy znakomite 
wyniki EWD w liceum. Bierzemy udział w wielu kon-
kursach (m.in. w wojewódzkich konkursach przed-
miotowych, konkursach czytelniczych, recytatorskich, 
ortograficznych, językowych, historycznych, mate-
matycznych, przyrodniczych, plastycznych, muzycz-
nych, organizowanych przez inne szkoły, kuratorium 
oświaty, Sejm RP), olimpiadach (z filozofii tj. nauki 
pierwszej, języka polskiego, języków: angielskiego, ro-
syjskiego, niemieckiego, dalej z historii, matematyki, 
biologii, geografii, chemii, fizyki, wiedzy o społeczeń-
stwie, religii), w zawodach sportowych (lekkoatletyka, 
pływanie, siatkówka, piłka ręczna, szachy) i odnosimy 
liczne sukcesy. 

Przyszłość do napisania

To dzisiaj jest pijarska. Jaka będzie w przyszłości? 

Wierzymy, że za 5-, 10-, 15-lat, kolejne roczniki ucz-
niów pijarskiej, napiszą ciąg dalszy… Każdy kolejny 
dzień kontynuuje dzieło świętego Józefa Kalasancju-
sza, pijara. 

Na podstawie strony pijarska.pl i innych dostępnych 
źródeł.

 Maria Kolos 2HL4

Czechy, Skalne Miasto 2019
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Na potrzeby okolicznościowego wydania „Na-
szego Listu”, przeprowadziliśmy wywiad z dyrekto-
rem pijarskiej, p. Przemysławem Jabłońskim. Dla 
uczniów, pobyt w „naszej szkole” to maksymalnie 
12 lat ich uczniowskiego życia (licząc podstawów-
kę, gimnazjum/liceum). Ja spędzę w niej 4 lata. 
Chcę się dowiedzieć, jak było tutaj wcześniej. Jak 
zmieniała się szkoła? Czy wszystko było tak „ko-
lorowo”, jak myślą niektórzy? Kto będzie to lepiej 
wiedział, niż Dyrektor? Dla Niego, szkoła jest dru-
gim domem i trzecim dzieckiem.

Zapraszam na wywiad. Zacznijmy.

 � Julia Skonieczna: - Jak to się stało, że został 
Pan dyrektorem pijarskiej? 

P. Przemysław Jabłoński: - Z pijarami jestem zwią-
zany od lat szkolnych. Tutaj chodziłem do kościoła i na 
religię w liceum. Katechizował mnie o. Mirosław Woj-
da SP. W 1997 roku, naukę w pijarskiej rozpoczął mój 
starszy syn – Wojtek. Po 2 latach nauki starszego syna 
w pijarskiej, zostałem zaproszony na rozmowę do ów-
czesnego ojca rektora i założyciela szkoły: o. Eugeniusza 
Śpiołka SP. Zdaje się, że to był kwiecień/maj 1998 roku. 
W czasie tej rozmowy otrzymałem propozycję, aby zostać 
dyrektorem. Muszę przyznać, że byłem tym dość zasko-
czony. Miałem się nad tym zastanowić. Sama rozmowa 
dotyczyła głównie tego, jak miałaby wyglądać moja pra-
ca, ale najważniejszym w niej był temat „wizji” szkoły, 
którą miałem poprowadzić. Okazało się, że mój pogląd 
był zbieżny z pomysłem na szkołę o. Eugeniusza. Mia-
łem pewne wątpliwości przed przyjęciem propozycji, ale 
w ostatecznie się zgodziłem i objąłem to stanowisko we 
wrześniu 1998 roku.

 � Czy mógłby Pan powiedzieć, co miało wyróż-
niać naszą szkołę od innych? Jaki był w ogóle na nią 
pomysł i czy się powiódł?

 - Ideą szkół pijarskich jest przede wszystkim „formo-
wanie" życiowych postaw i charakteru młodego człowie-
ka. Ważne jest, jakich wyborów dokonuje, czym się kieru-
je, w jaki sposób do nich dąży. Pijarzy czerpią z osiągnięć 
wychowawczych, które przez wieki się sprawdzały i wciąż 
są aktualne. Dopiero drugim zadaniem szkoły jest „na-
uczanie" (dydaktyka). Można powiedzieć, że założeniem 
szkół pijarskich dobrze wykształcić i mądrze wychować. 

 � Co jest trudniejsze?

 - Myślę, że dziś jest łatwiej wykształcić niż wycho-
wać. Przy nieograniczonych możliwościach technicznych, 

jakimi obecnie dysponujemy, łatwo stracić z oczu człowie-
ka. Nie ma prostej zależności pomiędzy ilością kompute-
rów i nowoczesnego sprzętu w szkole, a wynikami ucznia 
osiągniętych w nauce. Jednak nie to zdecyduje, jaki bę-
dzie uczeń-człowiek w życiu dorosłym. Dlatego staram 
się zapraszać do współpracy osoby, które informuję o cha-
rakterze pijarskiej. Chcę, aby nauczyciele kształtowali 
młodych ludzi przede wszystkim poprzez swoje postawy, 
przez to co mówią i robią. To wielka odpowiedzialność, 
która na nauczycielach spoczywa. „Słów" dookoła jest 
bardzo dużo, za mało jest „czynów i postaw", które mogą 
być przykładem dla młodzieży. Co więcej, obecnie jeste-
śmy nastawieni na szybkie efekty naszych działań, a jeśli 
ich nie widać, to myślimy, że coś z nami jest nie tak. Trze-
ba nieustannie kształtować świat wartości i tłumaczyć, że 
te wysiłki mają sens. 

 � Czy mógłby Pan opowiedzieć, jak tu było na 
początku. Co się zmieniło… 

 - Aby stworzyć szkołę, trzeba ją zbudować. „Budo-
wać” nie tylko gmach, salę gimnastyczną, czy urządzać 
klasy… Szkoła zaczyna się od jej duszy: wspólnoty. Two-
rzą ją ludzie, którzy są do czegoś przekonani, którzy 
„wiedzą, czego chcą” i zgadzają się, pójść w tym samym 
kierunku. Siłą naszych szkół jest wspólnota: nauczycieli, 
uczniów, rodziców, pijarów… Wracając do budowy pi-
jarskiej… To był trudny, ale niezwykły czas. Otrzyma-
liśmy wsparcie od bardzo wielu instytucji, firm i ludzi  
z całej Polski. Zdecydowana większość środków pocho-
dziła spoza Łowicza. Więc „winniśmy" wdzięczność. 
Nie idzie tylko o pomoc materialną, bardzo wiele osób 
wsparło nas modlitwą, dobrym słowem, życzliwością. 

25 lat istnienia pijarskiej… to dużo, czy mało? 
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Często był to ewangeliczny „wdowi grosz”.  Początki były 
skromne i ubogie. Budynek był o wiele mniejszy niż te-
raz, sale urządzone „biednie”, biblioteka malutka, o sali 
komputerowej mogliśmy tylko marzyć... Ale jako „dzieło” 
nie tylko ludzkie, szkoła szybko się rozrastała. Przyszły 
„nowe szkoły” (gimnazjum, liceum), nowe klasy… - to 
dla mnie chwile w karierze dyrektora radosne. I tak to 
trwa. Szkoła nadal rośnie. Jest jak dziecko. Radość z jej 
sukcesów, przypomina radość rodzica. Przypominam so-
bie uczniów, którzy rozładowywali pustaki przywiezio-
ne na plac budowy i rodziców wykonujących prace przy 
budowie szkoły. Było tego tyle, że dopiero rocznice albo 
inne wydarzenia szkolne, przywołują te wspomnienia. 
Pamiętam jeden z bardzo wielu wyjazdów, z prośbą  
o wsparcie budowy szkoły. Dotarliśmy z o. Eugeniuszem 
do właściciela fabryki płytek ceramicznych. Przekazałem 
mu album z wycinankami łowickimi. Okazało się, że 
przeglądając ilustracje, znalazł pracę swojej mamy… 
Przekazując szkole bardzo duże wsparcie, zaznaczył, że 
wiele zawdzięcza „katechezie u pijarów, na którą uczęsz-
czał w końcu lat 60-tych XX wieku”. Upewniło mnie to 
w przekonaniu, że dobro zawsze powraca…  

 � Podejmował Pan w swoim życiu, jako dy-
rektor wiele decyzji. Z jakiej jest Pan najbardziej,  
a z jakiej najmniej zadowolony?

 - Decyzji faktycznie jest i było wiele. Na przykład 
ta, żeby otworzyć pijarskie gimnazjum, a później lice-
um... Zabiegi trwały prawie rok! Tyle formalności, admi-
nistracyjnych i prawnych „kruczków i haczyków”. Co do 
błędów, na pewno były, ale nie sądzę, by było ich wiele. 
Nie stać nas było na błędy. Każdy grosz było oglądany 
wiele razy, nim podjęto decyzję o jego wydaniu. Kieruję 
się zasadą, że zanim podejmę ważną decyzję, muszę ją 
przemyśleć, przemodlić. Tak jak postępował o. Eugeniusz. 
Dobrze to działa. Nie należy podejmować istotnych decy-
zji pod wpływem emocji. To ważne, zarówno w zawodzie 
dyrektora, jak i w życiu. Jestem dumny z naszych absol-
wentów. Wspaniale się prezentują. Cieszyłem się ich suk-
cesami szkolnymi, olimpiadami, w teatrze, debacie, mu-
zyce… długo mógłbym wymieniać. Jednak za największy 
sukces uznaję relacje, jakie udaje się uczniom stworzyć 
w szkole: między sobą, między ich wychowawcami i na-
uczycielami. Młodsi uczą się tutaj od starszych. Jest to coś, 
co przynosi wielką satysfakcję.  

 � Czy Pan Dyrektor ma marzenia, które jeszcze 
czekają na realizację? Co jest dla Pana największym 
celem?

 - Chciałbym nauczyć uczniów podejmowania 
mądrych decyzji. Młodzi ludzie muszą też nauczyć się 
„bronić” własnych przekonań, krytycznie podchodzić do 
opinii swojego otoczenia. Takie jest „moje marzenie”,  
jeśli o to pytasz. Chcę też, aby zdali sobie sprawę, że to 

w rodzicach i nauczycielach mają prawdziwe wsparcie, 
a nie w osobach, które znają jedynie z tzw. social me-
diów. Nas interesuje to, co naprawdę z nimi się dzieje. 
O tym kim są, kim się stają, do jakiej odpowiedzialności 
przygotowują się w pijarskiej, nie dowiedzą się z mediów. 
Nawet oceny rówieśników, mogą okazać się mylne. 

 � Pijarska zaprasza uczniów w swoje mury od 
25 lat. Czy wielu uczniów zdecydowało, aby po 
ukończeniu jednej pijarskiej szkoły, rozpocząć na-
stępną? Czy absolwenci chcą tutaj wracać po tych 
wszystkich latach?

 - Cieszę się, że przez lata, ok.  80% uczniów z gim-
nazjum, przechodziło do naszego liceum. To powód do 
radości. Z oceną, jak postąpią ósmoklasiści, trzeba jeszcze 
poczekać. Okazją do oceny ilu naszych uczniów „związa-
ło się” z nami na całe „uczniowskie życie” (12 lat przez 
szkołę podstawową, gimnazjum, liceum), jest rozdanie 
świadectw maturzystów. Zwykle taki 12-letni, pijarski 
staż ma 12-15 osób. Z wieloma absolwentami udało 
się nawiązać silną więź, często zaprzyjaźnić. Odwie-
dzają oni chętnie swoją byłą szkołę, utrzymują kontakt  
z nauczycielami. Możemy na nich liczyć. Cieszymy się, 
że nasi absolwenci są również nauczycielami w szkole pi-
jarskiej. To też o czymś świadczy. Nie wraca się do miejsc, 
które źle wspominamy. 

Staram się kontakt z kolejnymi rocznikami absolwentów 
pijarskiej utrzymać, wzmacniać go… Absolwenci otrzymu-
ją ze szkoły świąteczne życzenia, zapraszani są na spotka-
nia. To ważne, że szkoła o nich pamięta – tak zapewniają. 
Wracają na coroczny opłatek absolwentów, oglądają szkolne 
przedstawienia, a część z nich zapisuje swoje dzieci do… 
pijarskiej. Rozpoznaję ich nazwiska, które noszą teraz „nowi 
uczniowie”. Tak się tu dzieje.  

 � Na zakończenie pytanie bardzo współczes-
ne… trochę pandemiczne. Jak to jest być dyrekto-
rem w szkole bez uczniów? Jakie to uczucie?

 - Uczniowie nadal są. Po prostu zmieniła się formie 
ich obecności. Mieliśmy uczniów klas 1-3, teraz została 
sama świetlica. Cisza nie kojarzy mi się ze szkołą, no 
chyba, że są wakacje, ale wtedy rozlegające się tu dźwię-
ki są inne: ktoś stuka młotkiem, naprawia dach, maluje 
klasy. Brakuje mi gwaru, szumu, tej energii, emocji... Ta 
cisza, jest wręcz nienaturalna, „nie-szkolna”. Czekamy 
na powrót uczniów. 

 � Dziękuję za rozmowę i poświęcony mi czas. 
Bardzo cieszę się, że mogłam przeprowadzić tę roz-

mowę. Sporo się dowiedziałam. Czytelnicy sami niech 
ocenią, czy po tej lekturze, także więcej wiedzą i więcej 
rozumieją... I mam nadzieje, że także poznali trochę 
lepiej własnego Dyrektora. 

Julia Skonieczna 1HL4
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Dlaczego do pijarskiej przychodzą uczniowie?  
Dlaczego do pijarskiej prowadzą dzieci rodzice? 

Tytułowe pytania zaprzątają uwagę dyrektora, 
nauczycieli, rodziców i uczniów w naszej szkole. 
Czy to możliwe, żeby odpowiedź na te pytania była 
wspólna? Chyba raczej nie… Jubileusz to dobra 
okazja, żeby tę próbę podjąć. Zagadnienie ma wiele 
perspektyw, dlatego na pewno możliwe są rozmai-
te odpowiedzi. Zwłaszcza, że „wyobrażenie” szkoły 
(powstałe w głowach uczniów/rodziców) konfron-
tują się z rzeczywistością. Sygnałem „rozminięcia 
się” wcześniejszych wyobrażeń, są odejścia uczniów 
lub zabranie ucznia przez rodziców ze szkoły. 

Miejscem zasygnalizowania tematu jest „Nasz 
List”. Jestem pewien, że niniejsza próba analizy będzie 
rozwijana na spotkaniach Rady Rodziców i Rady Pe-
dagogicznej Szkół Pijarskich w Łowiczu. 

1. Zacznijmy od rodziców. Wydaje się, że zapisanie 
dziecka „do pijarów” (w przypadku szkoły podsta-
wowej) to przede wszystkim ich decyzja. Wybierają 
miejsce, które jest ich zdaniem najlepsze. Pijarska nie 
jest typową szkołą rejonową, jest „wyborem” i „możli-
wością”. Co zatem motywuje? Uważam, że motywacją  
dla wielu jest jej „katolicki” charakter wyrażony stylem 
pijarskiej: modlitwa, intensywny kontakt szkoły z ro-
dzicami, dodatkowe formy życia religijnego i patrio-
tyzm…, to proponuje pijarska (1). Znacząca cześć ro-
dziców zna oo. pijarów. Chodzi tu do kościoła, miała 
doświadczenie katechezy szkół średnich prowadzonej 
przez pijarów itp. Spodziewają się, że propozycje szko-
ły będą zgodne z ich światopoglądem i wiarą (2). Do-

datkową motywacją na tym etapie edukacji jest także 
zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom (3) i oczekiwa-
ne, że w pijarskiej można zapewnić  łagodne „wejście” 
dziecka w szkolne obowiązki (4). Rodzice też orien-
tują się dobrze, że pijarska osiągnęła wysoki poziom 
nauczania, co także ma znaczenie (5).

2. W przypadku wyższych etapów edukacji, do głosu 
dochodzi pogląd/opinia ucznia (zazwyczaj uwzględ-
niana przez rodziców) przy wyborze szkoły średniej 
(1). Ci, którzy spędzili w pijarskiej kilka lat i znają 
szkołę, wybór swój opierają na doświadczeniach. Jeśli 
zostają, to dobrze wiedzą, że kolejne lata nauki będą 
intensywne. Tutaj trzeba się solidnie uczyć (2).

Dla uczniów z zewnątrz, poziom dydaktyczny jest 
ważnym (jeśli nie najważniejszym) motywatorem  
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Zebranie z rodzicami.



17

wyboru pijarskiej. Oczywiście, ważną rolę odgrywa 
też otocznie dydaktyki (możliwość rozwoju zaintere-
sowań, zajęcia dodatkowe, atmosfera szkoły, wycieczki 
itp.), ale wyzwanie „naukowe” wydają się najważniej-
sze. Młodzież wie, czego chce. Będzie się intensywnie 
uczyć, żeby dostać się na wybrane studia (3). Jedno-
cześnie, do młodzieży docierają sygnały o stylu edu-
kacji licealnej w innych szkołach – w mieście trwa 
nieustanna konkurencja w rankingu na „fajną szkołę” 
(4). Jest silna konkurencja o ucznia. Poziomu naucza-
nia nie jest zawsze argumentem najważniejszym. Nie 
łatwo jest „promocyjnie” nazwać wynik dydaktyczny. 
Uczniowie odchodzący z pijarskiej często powodo-
wani są ciekawością i chęcią spróbowania swoich sił  
w nowym miejscu (5). Niewielka część szuka innych, 
niż oferowane w pijarskim liceum (6) profili kształce-
nia (np. innego doboru rozszerzeń i możliwości przy-
gotowań do przedmiotów maturalnych). Pozostanie  
w pijarskiej jest też potwierdzenie dotychczasowego 
poglądu na świat (religii), które na własną rękę chce 
wybrać każdy młody człowiek (7). Nie należy udawać, 
że przed takimi dylematami pijarscy absolwenci nie 
stają. To, co dzieje się w przestrzeni publicznej, nie po-
zostaje bez wpływu na naszą młodzież.

3. Za czasów działalności gimnazjów (do 1999-
2018), przejście ze szkoły podstawowej do gimna-
zjum było pawie automatyczne. Inną sprawą był 
wybór szkoły ponadgimnazjalnej. Przejście z gim-
nazjum do liceum odbywało się też o rok później - 
gimnazjum kończyła młodzież po 9 latach edukacji.  
Dłuższa szkoła podstawowa (8-letnia) sprawiała, że 
wybór liceum, odbywa się rok wcześniej, po 8 latach. 

Paradoksalnie, ten jeden rok znacząco różnicuje te gru-
py młodzieży. W grupie młodszej, większa jest podat-
ność na opinie rówieśnicze, silniejsze „biało-czarne”, 
radykalne oceny, a styl pijarskiej jest „wyzwaniem” 
dla jednych i drugich. Doświadczenie podpowiada  
(obserwacja z okresu ostatnich 2 lat), że większa była 
skłonność do pozostania w pijarskiej absolwentów pi-
jarskiego gimnazjum, niż absolwentów 8-letniej pijar-
skiej szkoły podstawowej. 

4. Dodatkowym, choć naturalnym powodem od-
pływu absolwentów szkoły podstawowej jest indywi-
dualny wybór ścieżki kształcenia ucznia: technicznej  
lub ogólnej. Pijarska nie ma oferty dla uczniów zainte-
resowanych kształceniem zawodowym i technicznym 
na poziomie szkoły średniej. Zostają w niej zatem 
uczniowie zdecydowani na liceum, a w mieście szkół 
o tym charakterze jest kilka. Ci co zostaną, muszą 
„zmieścić się” w nachyleniach dostępnych w pijarskim 
liceum: profil politechniczno-ekonomiczny, biologicz-
no-chemiczny lub humanistyczno-lingwistyczny. 

Tendencję te warto obserwować i je interpretować. 
Na pewno wpływ na rekrutację szkół pijarskich ma 
liczba uczniów w ostatniej klasie szkole podstawowej. 
A tu rolę odgrywają określone trendy demograficzne 
w mieście i powiecie. Na to wpływ jest bardzo ogra-
niczony. 

Co o tym Państwo myślicie? Zgadzacie się z diag-
nozą? Macie pomysły jak zmierzyć się z tymi wyzwa-
niami? Czekamy na opinie rodziców, nauczycieli, ucz-
niów… Rozmawiajmy. 

Paweł Kolas
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Wywiady z absolwentami Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w Łowiczu
Czy Wiecie, ilu absolwentów ukończyło naszą 

szkołę? Przez ławki i korytarze pijarskiej przewi-
nęły się dziesiątki, setki, tysiące… uczniów! Kto 
ukończył tutaj jakiś etap edukacji (podstawowy, 
gimnazjalny, licealny), może nazywać się „absol-
wentem pijarskiej”. Absolwenci idą dalej do szkół 
technicznych, ekonomicznych, na uniwersytety  
i politechniki. Było to możliwe dzięki wynikom 
egzaminów, z których najcenniejszym jest matura, 
nie bez przyczyny zwana „egzaminem dojrzałości”. 
Chcę porozmawiać z niektórymi, żeby dowiedzieć 
się, jak im tu było. Warto wiedzieć, jakie wspo-
mnienia zabrali z pijarskiej, co z perspektywy lat 
uważają za ważne, potrzebne, kogo pamiętają. 

Posłuchajcie, co udało mi się zebrać… 

Julia Szymkowicz, matura 2017, student-
ka Szkoły Głównej Handlowej, zdany licen-
cjat, w trakcie studiów magisterskich, mieszka  
i pracuje w Warszawie. 

 � Zuzanna Skomiał: - Opowiedz mi o sobie. Jak 
z perspektywy już kilku lat znajdujesz pijarską, co, 
uważasz za ważne z pobytu tutaj, co zapamiętałaś…  
Długo się tu uczyłaś?

Julia Szymkowicz: -Przyszłam do szkoły w gimna-
zjum. Był to rok 2011. Po gimnazjum zdecydowałam się 
tu pozostać. Wybrałam moim zdaniem „najmocniejszy” 
profil: politechniczno-ekonomiczny. Zresztą zawsze czu-
łam się najlepiej z przedmiotów ścisłych.  

 � Jaką uczelnię wybrałaś i czym zajmujesz się 
poza nauką?

 - Obecnie studiuję w Szkole Głównej Handlowej na 
kierunku finanse i rachunkowość. Jest to mój czwarty rok 
nauki. Na studia dostałam się za pierwszym podejściem. 
Chciałam studiować na SGH. W tym roku obroniłam 
licencjat i kontynuuję naukę, na studiach magisterskich. 

 � Jak wspominasz pijarską, ludzi, atmosferę? 
Czy był to wyłącznie okres nauki?

 - Jasne, że pijarska dla mnie, to nie tylko ucze-
nie się! Co do osób, to najbardziej związana jestem do 
dziś p. Tadeuszem Rutkowskim, wtedy nauczycielem wf  
i trenerem pijarskich biegaczy. Od pierwszej klasy gim-
nazjum biegi stały się moją pasją i rekreacją. Dołączyłam 
do klubu biegowego i ta przygoda trwa nieprzerwanie 
aż do dziś. Nawet teraz, studiując i pracując, biegam,  

a tą pasją „zaraziłam się” w pijarskiej. Mam nadzieję, że 
będzie to dalej trwało nadal i tak szybko się nie skończy.

 � Zatem biegi na miejscu pierwszym... Czy 
było coś jeszcze?

 - To pasja. Ale były i konkrety… Na pewno bardzo 
rozwinęłam tu swoje zdolności matematyczne. Ten przed-
miot od zawsze był ważny w moim życiu i dążyłam do 
tego, aby rozwijać go jak najbardziej. I z moim zaintere-
sowaniem matematyką spotkałam p. Elżbietę Cywińską. 
Byłam tak przygotowana do matury, że wynik egzaminu 
mnie w pełni zadowolił! A jestem osobą wymagającą. Bez 
matematyki na SGH nie miałabym szans. Żeby się tam 
dostać na wybrany przeze mnie kierunek, matura musiała 
pójść doskonale. Tam albo ma się odpowiednią ilość pun-
ków z egzaminu, albo nie. I poszła. I ten próg był bardzo 
wysoki.  

 � Czy chciałabyś coś powiedzieć, przekazać ucz-
niom pijarskiej, którzy teraz „walczą” w jej murach? 

 - Tak. Po pierwsze i dla mnie najważniejsze, aby 
pielęgnować relacje, jakie się tu nawiąże. Dziś wiem, że 
są one najtrwalsze. Do dziś utrzymuje kontakty z osoba-
mi, które poznałam w pijarskiej. Nadal spotykamy się, 
mieszkamy razem i są to obecnie najbliższe mi osoby. 
 A po drugie, warto po prostu znaleźć sobie tutaj coś, co nas 
zainteresuje i co może być pasją. Tam można odpocząć. 
Innymi słowy, dobrymi ludźmi i róbcie to, co was ciekawi 
i interesuje.

„PIJARSKA MIAŁA WPŁYW...”

Julia Szymkowicz. Jedna z najlepszych biegaczek w historii  pijarskiej.-
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Rozalia Kosińska, matura 2010, nauczyciel w Pijar-
skich Szkołach Królowej Pokoju w Łowiczu

 � Pijarska to spora część życia uczniowskiego 
każdego z nas… Ale w przypadku Pani to także 
decyzja zawodowa. Czy nie wystarczyło Pani pijar-
skiej przez lata tu spędzone, że teraz Pani wróciła? 

Rozalia Kosińska: - Do pijarskiej dołączyłam  
w 4. klasie szkoły podstawowej… Byłam tu przez kolejne 
9 lat. Po trzy lata w: podstawówce, gimnazjum i liceum. 
Po maturze wybrałam historię, studia magisterskie ukoń-
czyłam na Uniwersytecie Warszawskim w 2015 roku.

 � Czy uczenie historii w szkole średniej było 
tym, czego Pani chciała? 

 - Historia jest tym, czym chciałam się zajmować.  
Ale do pijarskiej na etat historyka, trafiłam przypadkiem. 
Ale z pewnej perspektywy, przypadków przecież nie ma… 
Są tylko znaki. 

 � Jak zapamiętała Pani szkołę z tych uczniow-
skich lat?

 - Zapamiętałam szkołę i wspominam ją bardzo 
dobrze. Gdyby było inaczej, to nie zdecydowałabym się 
na pracę tutaj. Szczególnie miło wspominam wycieczki 
szkole, które zawsze dodawały radości do szkolnego życia. 
Zapamiętałam wyjazdy do Rzymu i ten szlakiem Adama 
Mickiewicza (na Białoruś i Litwę). Dobrze wspominam 
przedstawienia szkolne, w których często brałam udział. 
Panie polonistki lubiły angażować mnie właśnie w różne 
sztuki i bardzo mile to zapamiętałam.

 � Super! A jest może jakaś postać, która najbar-
dziej utkwiła Pani w pamięci?

 - Poznałam wielu nauczycieli, jednak tutaj chcia-
łabym wspomnieć p. Grzegorza Zwolińskiego, nauczy-
ciela wychowania fizycznego, który już niestety nie żyje. 
Uwielbiałam jego zajęcia, był naprawdę ciepłą osobą  

i myślę, że skoro jest to numer wydawany z okazji 25-le-
cia istnienia szkół to chcę go wspomnieć.

 � Ostatnie pytanie. Jak lata w pijarskiej wpły-
nęły na Pani życie, jak je ukształtowały i czego Pa-
nią nauczyły?

 - To akurat dość trudne pytanie. Na pewno nauczy-
łam się tutaj systematyczności, pomagania innym. Pijar-
ska miała też wpływ na mnie od strony duchowej. Dała 
mi dobre przygotowanie, „zaplecze” na dorosłe życie. 
Bardzo dobrze oceniam moją obecność i edukację tutaj,  
a całą szkołę wspominam bardzo ciepło. Cieszę się, że 
mogę znów być jej częścią.

Kacper Piorun, matura 2010, ekonomista, mistrz 
świata w zadaniach szachowych mieszka i pracuje  
w Warszawie

 � Jest Pan jednym z najbardziej rozpoznawal-
nych absolwentów pijarskiej. Ile lat tu Pan spędził  
i czym się obecnie zajmuje?

Kacper Piorun: Pijarska dla mnie to kolejnych  
12 lat spędzonych przy Pijarskiej. Po maturze, ukończy-
łem studia na kierunku ekonomii. Ciągle jednak jestem 
szachistą i to zajmuje mnie na co dzień. 
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 � Czy szachowa pasja urodziła się w pijarskiej? 

 - Tak. Szkoła dawała mi duże możliwości rozwo-
jowe w tej dziedzinie, tu zacząłem intensywnie treno-
wać i konfrontować posiadane umiejętności z innymi. 
Ale nie było dla mnie w szkole jakiejś szczególnej taryfy 
ulgowej… pamiętam, jak nieraz musiałem nadrabiać 
materiał z lekcji, które przepadły z powodu wyjazdów 
na zawody. Nauczyciele byli wyrozumiali, interesowali 
się wynikami i wspierali. Na koniec szkoły byłem przy-
gotowany zarówno do studiów, jak i do dalszej kariery 
szachowej. 

 � Kogo wspomina Pan ze szkoły najlepiej?

 - Pewnie nie będę oryginalny, bo nas chłopaków z 
klasy politechniczno-ekonomicznej prowadził p. Tade-
usz Rutkowski. Znaleźliśmy w nim sprawdzonego przy-
jaciela. Sporo też podróżowaliśmy z dyr. P. Jabłońskim,  
a wyjazdy te były po „męsku” prowadzone. Ich bym wska-
zał, bo znacząco wpłynęli na tamte roczniki, a i ja osobi-
ście, wiele im zawdzięczam.

 � Czy ma Pan może jakieś rady dla obecnych 
uczniów Pijarskiej, żeby wyszli z tej szkole napraw-
dę usatysfakcjonowani?

 - Recepta na zadowolenie jest ciągle taka sama: trze-
ba znaleźć coś, co się lubi i konsekwentnie pracować nad 
tym, by stać się w tym dobrym. Dla mnie, niezmiennie 
od lat, były to szachy. Są moją pasją, ale również solidne 
przygotowanie w szkole sprawiło, że na studiach nie mia-
łem problemów. Ekonomia jest także OK. Najważniejsze 
to robić, co się po prostu lubi.

Mateusz Gawroński, matura 2015, magister pra-
wa, w trakcie studiów doktoranckich na UW, mieszka  
i pracuje w Warszawie.

 � Jak długo uczęszczał Pan do pijarskiej?

Mateusz Gawroński: Jestem absolwentem Pijar-
skiego Liceum Królowej Pokoju, ukończyłem profil po-
litechniczno-ekonomiczny. Zatem spędziłem tu 3 lata.  
Po maturze dostałem się na prawo, na Uniwersyte-
cie Warszawskim, a teraz pracuję w kancelarii i jestem  
w trakcie studiów doktoranckich. 

 � Jakie pojawiają się myśli, kiedy wspomina 
Pan lata spędzone w murach naszej szkoły?

 - Myślę o ludziach. Szczególną dobrze wspominam 
p. Tadeusz Rutkowski (mojego wychowawcę) i p. El-
żbietę Rutkowską. Ceniliśmy naszego wychowawcę, bo 
„zawsze był po naszej stornie”, co wtedy wydawało się 
bardzo ważne. Pamiętam też dobrze atmosferę pijarskiej 
za moich czasów. Byliśmy bardzo zgraną grupą, dobrze 
się dogadywaliśmy. A jeśli mam wskazać jakąś chwilę, 
to była nią nasza studniówka. Było wszystko, czym takie 
wydarzenie powinno się charakteryzować i nigdy jej nie 
zapomnę.  

 � Chciałby Pan wskazać, jaką rolę odegrało li-
ceum w Pana życiu, jaki ślad z niego pozostał? 

 - Dzięki pijarskiej odnalazłem to, co chcę w życiu 
robić. Nie chodzi mi o profil, który wybrałem w lice-
um (czego przecież nie żałuję), ale pomysł na prawo w 
moim przypadku powstał w pijarskiej. To, co tu przeży-
łem wpłynęło znacząco na mnie, dziś wpływa na moje 

życie zawodowe. Bardzo jestem 
z tego zadowolony i chętnie do 
szkoły wracam, spotykam kole-
żanki, kolegów… Zawarte tu 
przyjaźnie ciągle trwają. 

Czterech absolwentów, 
cztery osoby, cztery rozmaite 
ścieżki karier i wspólne do-
świadczenie pijarskiej. 25-le-
cie, to na pewno nie ostatni 
jubileusz Pijarskich Szkół. 
Będą jeszcze okazje do napi-
sania ciągu dalszego absol-
wenckich historii. Czy już 
Drodzy Czytelnicy Wiecie, 
co moi rozmówcy uznali za 
ważne z ich pobytu w naszej 
szkole? Ja już wiem. Będę się 
starała tych wskazówek nie 
lekceważyć. 

Zuzanna Skomiał 2HL4
Mateusz Gawroński. Spotkanie absolwentów w pijarskiej.
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„(…) Bracia i siostry, nie lękajcie się chcieć świętości! 
Nie lękajcie się być świętymi! Uczyńcie kończący się wiek 
i nowe tysiąclecie erą ludzi świętych!” Święty Jan Paweł II 

Homilia podczas kanonizacji bł. Kingi,  
Stary Sącz, 16 VI 1999.

Pierwszego listopada ludzie przychodzą na cmen-
tarze, aby zapalić znicze i pomodlić się za zmar-
łych. Jest to wyraz pamięci i szacunku wzglę-

dem tych, którzy odeszli. Dla chrześcijan uroczystość 
Wszystkich Świętych to święto radosne, ponieważ 
tego dnia wspominamy wszystkich tych, którzy żyli 
przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę, 
osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem  
w niebie. Powszechnie mówi się również, że jest to 
czasz zadumy, to doskonały moment, aby na chwilę 
się zatrzymać, pomyśleć, jak wygląda nasze życie, czy 
my sami zbliżamy się do świętości, a może jesteśmy 
pochłonięci przez sprawy doczesne i nie mamy czasu 
na to, co naprawdę ważne.

Tego dnia gromadzimy się na uroczystych mszach 
świętych, często odprawianych na cmentarnych kapli-
cach oraz bierzemy udział w procesjach. W tym roku 
było jednak inaczej… W związku z panującą pandemią 
i nałożonymi restrykcjami wszystkie cmentarze zostały 
zamknięte. Dla wielu smutne było to, że zamiast udać 
się na groby naszych najbliższych, musieliśmy zostać 
w domach. Taka niespodziewana zmiana sprawiła, że 
obchodzona przez nas uroczystość nabrała bardziej du-
chowego charakteru. Był to dla większości prawdziwy 
sprawdzian wiary i odpowiedzialności. Osoba wierząca 
nie będzie się buntować i zarzucać, że podjęte decyzje są 
niesprawiedliwe, a skoro nie można iść na cmentarz, to 
jest tak, jakby tego święta po prostu nie było. Chrześ-
cijanin staje przed Bogiem w duchu pokory i w swoich 
modlitwach  powierza Panu wszystkie przeciwności. 
Tego dnia powinniśmy cieszyć się z tego, że mamy wie-
lu orędowników w Niebie. 

Dominika Łażewska 2HL3

CZAS RADOŚCI I ZADUMY 

Akcja ozdabiania pomników bohaterów narodowych na Wszystkich Świętych 2019.
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Święto Niepodległości - co wiesz o symbolach narodowych?
Z czym kojarzy Ci się koronacja Przemysła II w Gnieźnie? Czy orzeł biały na czerwonym polu tarczy  

to godło czy herb Polski? Kto wymyślił melodię Mazurka Dąbrowskiego? Co zrobić, gdy flaga się zniszczy? 
Czy wiecie, że postępowanie z symbolami narodowymi ściśle określają stosowne przepisy? Z okazji Święta 
Niepodległości, które corocznie obchodzimy 11 listopada, przypominamy symbole narodowe Rzeczypospo-
litej Polskiej. 

Godło, herb
Zgodnie z ustawą o godle, barwach i hymnie Rze-

czypospolitej Polskiej o pieczęciach państwowych, 
godłem Rzeczpospolitej jest wizerunek orła białego 
ze złotą koroną ze złotym dziobem i szponami. Orzeł 
biały umieszczony jest na czerwonym polu tarczy. 

Znak orła stał się herbem zjednoczonego Królestwa 
Polskiego po koronacji Przemysła II w Gnieźnie. 

Godło czy herb?
Według heraldyków orzeł biały jest godłem her-

bowym, natomiast godło umieszczone w czerwonym 
polu to herb Rzeczypospolitej Polskiej. Zapis w obo-
wiązującej ustawie tworzy rozdźwięk z zasadami he-
raldyki. 

Barwy narodowe
Barwami narodowymi Rzeczypospolitej Polskiej są 

kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomach 
równoległych pasach tej samej szerokości, z których 
górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. 

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią składniki 
flagi. Przy umieszczaniu barw RP w układzie piono-
wym kolor biały znajduje się zawsze po lewej stronie 
płaszczyzny oglądanej z przodu. 

Flaga
Flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jest 

prostokątny płat tkaniny o barwach RP, umieszczony 
na maszcie. Ustalono stosunek szerokości flagi do jej 
długości: 5:8. 
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Hymn
Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, zatytuło-

wana także Mazurkiem Dąbrowskiego lub Jeszcze Pol-
ska nie zginęła, powstała między 16 a 19 lipca 1797 
roku w miejscowości Reggio nell’Emilia we Włoszech. 
Autorem tekstu jest Julian Rufin Wybicki. 

Do dziś nie ma zgody, co do melodii na którą śpie-
wany jest hymn RP. Muzykolodzy spierają się co do jej 
pochodzenia, a najczęściej w śpiewnikach określa się ją 
jako „melodię ludową”. 

Uwaga!
Czy wiecie, że przepisy określają sposób zniszcze-

nia flagi, jeśli uległa nieodwracalnemu uszkodzeniu? 
Należy przedrzeć płótno wzdłuż miejsca łączącego oba 
pasy (białego i czerwonego). Powstaną wtedy dwa pasy 
jednokolorowe, które można wyrzucić. 

 Źródła: www.gov.pl; www.muzhp.pl; www.polonia.pl; 
www.ipn.gov.pl; 

Gabriela Śmigiera 2HL4

Zapis nutowy pierwszych słów hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Pr
ze

m
ar

sz
 m

ło
dz

ie
ży

 p
ija

rs
ki

ej
 w

  Ś
w

ię
to

 N
ie

po
dl

eg
ło

śc
i 2

01
9.



24

W dniach 6-7 października 2020 roku mieliśmy w szkole niecodziennych gości. Chyba po raz pierwszy  
w „nowożytnej historii szkoły” odwiedziła nas w tym czasie ekipa TV Trwam i przygotowała o nas program. 
Na czele ekipy przyjechał do Łowicza ks. Antoni Balcerzak, salezjanin, który realizuje dla swojej telewizji 
cykl pt. ,,Ze szkolnej ławki”. 

Wprogramie przedstawiane są katolickie 
„dzieła edukacyjne”. Zespół spędził  
w szkole całe 2 dni. Odwiedzał poszcze-

gólne klasy, rozmawiał z uczniami, spotkał się z Radą 
Rodziców, rejestrował lekcje… Goście obejrzeli za-
jęcia scholi szkolnej, nagrali debatę oksfordzką, za-
rejestrowali grę terenową o oświeceniu, rozmawiali  
z członkami zespołu teatralnego, a przy okazji ocenili 
szkolną teatralną garderobę… Jak mówił ks. Redak-
tor, „atrakcji z pijarskiej wystarczyłoby na kilkugodzin-
ny program (…)”, niestety materiał należało „dokroić” 
do wymiaru odcinka. Premiera została zapowiedziana  
w programie TV Trwam w dn. 14.10, a odbyła się dn. 
27 października br. Jak wyszło? Kto widział, ten wie.

Zgodnie z formułą programu, w dniu emisji re-
lacji z Łowicza, ks. Redaktor rozmawiał w telewizyj-
nym studiu z reprezentantami pijarskiej: o. Markiem 
Barczewskim SP (rektorem pijarskiego kolegium)  
i z p. Dyr. Przemysławem Jabłońskim (dyrektorem Szkół 
Pijarskich). W rozmowie wzięła także udział trójka 
naszych kolegów: Kacper Gałązka (2MP3), Zuzanna 
Parol (2MP3) i Agata Strugińska (2HL3). Opowiadali 
oni o szkole i odpowiadali na pytania. Program bardzo 
się udał. Nasi koledzy i koleżanki, stanęli na wysoko-
ści zadania. Redakcja ,,Naszego Listu” zadecydowała 
się upamiętnić wydarzenie na stronach naszej gazetki. 
Ksiądz Antoni zgodził się, aby przeprowadzić z nim 
wywiad o jego pracy i spotkaniu w Łowiczu. 

 � Julia Skonieczna: - Jak podoba się Księdzu 
nasza szkoła? Czy wyróżnia się ona czymś, na tle 
innych, odwiedzonych już przez Księdza szkół?

Ks. Antoni Balcerzak: - Kiedyś sam zapytałem 
jedną z uczennic odwiedzanej wtedy szkoły, dlaczego 
tu przyjechaliśmy… Miała pewnie z 10 lat, zatem na 
pewno była to „głęboka podstawówka”, co też gwarantuje 
szczerość odpowiedzi.  Odpowiedziała: ,,Jak to dlaczego? 
Gdybyśmy nie byli najlepszą szkołą, to ksiądz by do nas 
nie przyjechał!”. I miała rację. Zawsze wybieramy szko-
ły niezwykłe…, a Wy jesteście niezwykli. Bardzo podoba 
mi się wasza szkoła, a największe wrażenie robi na mi-
nie prowadzona tutaj formacja – bo szkoła, to nie tyl-
ko wynik dydaktyczny… Często ważniejsze od ocen jest 
wychowanie. Może tego nie widzicie, ale jest to widocz-
ne, gdy ktoś przyjeżdża z zewnątrz, patrzy na młodzież,  

zagląda do szkolnej kaplicy... To decyduje, że możecie  
w szkole realizować (na tyle sposobów) swoje pasje, bo 
chcecie to robić, macie w sobie dość sił, motywacji, za-
pału... I myślę, że a tym korzysta też dydaktyka, która 
-sądząc po wynikach- jest na najwyższym poziomie. Ło-
wicz nie jest wielkim miastem. A Wy umiecie „wydobyć 
się” i konkurować z największymi i najlepszymi. Pijarska  
z Łowicza nie jest w Polsce szkołą anonimową. Słyszałem 
o Was wcześniej, a teraz mogłem to zobaczyć osobiście.

 � Praca w telewizji wymaga właściwego przygo-
towania. Zapytam w imieniu własnym i moich ko-
leżanek/kolegów, którzy myślą o dziennikarstwie. 
Jak zostać dziennikarzem? Jak Ksiądz zdołał połą-
czyć kapłaństwo z dziennikarstwem? Kiedy zaczęła 
się dla Księdza dziennikarska przygoda?

 - Na dziennikarstwo wybierałem się już w ostatniej 
klasie szkoły średniej, wiele lat temu... W tym czasie, ma 
Uniwersytecie Warszawskim, gdzie się dostałem, dzien-
nikarstwo było specjalnością na Wydziale Nauk Politycz-
nych. Najpierw 2 lata studiów politologicznych, a po tym 
okresie specjalizacja – właściwe studia dziennikarskie.  
I taką drogę odbyłem. Bardzo, bardzo chciałem być 
dziennikarzem..., ale jak to się mówi: „ty masz plan, ja 
mam plan, jednak Pan Bóg ma plan lepszy!”. I tak zo-
stałem salezjaninem. A z powołaniem już tak jest, że gdy 
się je podejmie, zawsze pojawią się okoliczności do reali-
zacji pasji, bo przecież podjęcie powołania nie zmniejsza 
człowieka, ale go ubogaca i rozwija. I tak Pan Bóg zre-
alizował moje marzenie. Jestem dziennikarzem. Pracuję  

JESTEŚCIE NIEZWYKLI!

Podczas nagrania w szkole podstawowej.
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w radiu, telewizji, spotykam ciekawych ludzi, rozma-
wiam z nimi, codziennie mogą się w tym zawodzie rea-
lizować, trafiam do rozmaitych miejsce… Jestem redak-
torem, dziennikarzem i jestem kapłanem, zakonnikiem. 
Takie to moje dziennikarskie pasje w powołaniu kapłań-
skim. 

 � Skąd wziął się pomysł cyklu programów  
pt. ,,Ze szkolnej ławki”?

 - Cóż, dziennikarstwo wymaga ciągle nowych po-
mysłów, a jeśli są dobre, konsekwencji ich realizacji. 
Nawet nie wiem, kiedy się to zaczęło…, ale od 27 lat 
prowadzę w Radiu Maryja program dla młodzieży pt. 
,,Czas wzrastania”. Jestem etatowym pracownikiem Wyż-
szej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. 
Kontakt ze studentami, to też moja pasja. W młodości 
miałem okazję studiować za granicą i tam, oglądałem 
rozmaite dzieła edukacyjne. Sporo podróżowałem i wi-
działem szkoły na różnych kontynentach, prowadzone 
przez rozmaite organizacje, zakony... Pomyślałem, że 
nie głupio byłoby pokazać, jak takie instytucje działają 
w Polsce. Wierzę, że wielkie zadania w systemie edu-
kacji mają szkoły katolickie. Dlatego, w latach 90. XX 
wieku, od początku przemian społeczno-gospodarczych  
w Polsce (i po formalnym upadku systemu komuni-
stycznego), pojawiła się przestrzeń wolności dla szkół. 
Powstało wiele nowych, a te, które już istniały stopnio-
wo się zmieniały, dostosowały do nowych czasów. Wiele 
spraw szło „siłą rozpędu”, ale było też miejsce na nowe 
pomysły. Było to ciekawe dla mnie i uważam, że ciekawe 

dla widzów. Co dzieje się w nowej szkole? Jak działa? 
Jak się zmienia? Jakie są wyniki zastosowanych zmian  
i jakie są „konsekwencje” rozmaitych reform, które przez 
szkoły przechodzą? Chodziło mi o przekazanie opinii 
społecznej (ale też rodzicom dzieci w wieku szkolnym), 
jak to naprawdę wygląda. Uwaga: „pokazanie”, a nie 
„opowiedzenie” o tym. W ten sposób, dziesięć lat temu  
tj. w roku 2010, powstał pierwszy odcinek programu „Ze 
szkolnej ławki”. Początkowo były to nagrania poszczegól-
nych lekcji języka polskiego, historii, religii, matematyki, 
nawet godzin wychowawczych… Chciałem, żeby ludzie 
zobaczyli, jak to wygląda. Ostatnio nasz program ewolu-
ował, a formuła się zmieniła. Postanowiliśmy „spotykać” 
szkoły i pokazywać efekt tych spotkań. I tak gospodarze 
„pokazują” swoją szkołę, dzielą się planami, pomysłami, 
„chwalą” się tym, co się udało… Za tymi obrazkami, któ-
re się uda zarejestrować stoi często ogrom pracy, wielu już 
lat wysiłków. Sukces pociąga i mobilizuje. Stąd słuchamy, 
jak swoimi doświadczeniami i osiągnięciami szkoły się 
dzielą. Wierzę, że ten program może być inspiracją dla 
rozmaitych środowisk szkolnych. 

 � Zapytam jeszcze, co sprawia Księdzu naj-
większą przyjemność w pracy? Co „kręci” Księdza 
w zawodzie dziennikarskim?

 - Pewnie nie zaskoczy Cię moja odpowiedź…, a są-
dząc po pytaniach, pewnie się jej domyślasz. Moją głów-
ną motywacją są oczywiście możliwość spotkań ludź-
mi, a głównie z młodzieżą. Teraz spotykam się z młodą 
redaktorką, tajemniczą damą z czasów z oświecenia  

Ujęcie na potrzeby TV Trwam na dziedzińcu szkolnym pijarskiej.
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(Zuzia Skomiał z 2HL4 demonstrowała strój z epoki ze 
szkolnej garderoby teatralnej – przyp. JS), z którą zrobi-
łem sobie zdjęcie i 8-letnią dziewczynką, która dała mi na 
pocieszenie cukierek, bo nie mogłem skakać na skakance 
(skakanka była dla mnie „trochę” za krótka). Gdzie miał-
bym szansę na taki dzień w pracy? To właśnie jest pięk-
ne, a spotyka mnie w całej Polsce. Nie ważne, czy to na 
wschodzie, na zachodzie, południu czy północy naszego 
kraju. Młodzież wszędzie jest piękna, uśmiechnięta… 
Od nowa próbuje rozumieć i zmieniać świat. To jest naj-
piękniejsze w mojej pracy. Wyjeżdżam i jestem w jakiejś 
katolickiej szkole: w Szczecinie, w Ostrowie Wielkopol-
skim, Tarnowskich Górach, w Łowiczu… Te szkoły uczą 
mądrości, ale też… świętości. Inne, ale w ewangelicznych 
wartościach takie sama. Bardzo to lubię. 

 � Czy czytał Ksiądz przed przyjazdem do Łowi-
cza ,,Nasz List”, a jeśli tak, co o nim sądzi?

 - Gazetę pijarską dostałem właściwie „na dzień do-
bry”, gdy tylko tutaj dotarłem. Oczywiście, że go czyta-
łem... To część „dziennikarskiego rzemiosła”, bo należy 
zrobić wszystko, żeby poznać tych, z którymi rozma-
wiam. Nie dałbym rady wszystkim wydaniom NL, bo 
żeby przeczytać 191 numerów waszej gazetki, potrzeba 
znacznie więcej czasu niż jeden wieczór… Pan dyrektor 
mi wręczył gazetę (3-4 ostatnie wydania), dodając, że pi-
sze ją młodzież. To bardzo budujące, że sami dokumen-
tujecie to, wasz czas tutaj. I, że tyle roczników uczniów 
w tym wysiłku trwa. To będzie dla was piękna pamiątka 
w przyszłości. Gratuluję. 

 � Dziękuję za rozmowę. Cieszę się, że i do szkół 
pijarskich Ksiądz dotarł. Chętnie obejrzę materiał 
o naszej szkole w TV Trwam, bo często mając coś 
na co dzień, niektóre szczegóły umykają… Życzę 
powodzenia w dalszej działalności i zapewniam,  
że będziemy pamiętali o Księdza obecności wśród 
nas. 

Julia Skonieczna 1HL4

ks. Antoni Balcerzak i Zuzia Skomiał kl. 2HL4.

Podczas nagrania debaty parlamentarnej dla TV Trwam.
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Powszechnie wiadomo, że to wydanie „Nasze-
go Listu” jest wyjątkowe pod wieloma względami. 
Dziś otrzymujecie Drodzy Czytelnicy nowe miejsce  
w NL, miejsce na przedstawienie ważnych dla Was 
lektur. Mam nadzieję,  że w przyszłości będziecie 
od tej rubryki zaczynać lekturę szkolnej gazety. 
Znajdą się w niej recenzje książkowych ulubień-
ców miesiąca. Pierwszą wytypowaną przez Pijarską  
Bibliotekę książką są: Opowiadania wszystkie, Le-
opolda Tyrmanda. 

L. Tyrmand, Opowiadania wszystkie, 
Wydawnictwo Mg, 2012, stron: 384

Ale kim w zasadzie jest autor? Zacznę od naj-
bardziej aktualnej informacji: to wybrany 
przez Sejm RP Patron roku 2020. Takich pa-

tronatów nie powierza się osobom przypadkowym. 

Z biografii wynika, że był pisarzem, publicystą, kino-
manem, podróżnikiem i… popularyzatorem jazzu. 
Urodził się w roku 1920, zmarł na emigracji w 1985, 
żył w XX wieku. A jak śpiewał Kazik Staszewski  
w utworze Las Maquinas De La Muerte: tego „(…) stu-
lecia pełnego śmiecia, Tego stulecia ja bym wam nie pole-
cał”. Nie jest to piosenka łatwa i łatwych spraw zespół 
KnŻ nie wyśpiewuje, ale pasują doskonale do nieła-
twych wyzwań przed którymi stanął Leopold Tyrmand. 

Wspomniane podróże Tyrmanda nie były jego po-
mysłem. Los rzucał go po świecie, jakby na podróżo-
wanie był skazany. Studiował przed wojną w Paryżu, 
wrócił do Warszawy, po wybuchu wojny uciekł do 
Wilna, tam aresztowany przez NKWD  i skazany na 8 
lat więzienia. Ratuje się z transportu, który zbombar-
dowali Niemcy, wraca do Wilna. Z dokumentami na 
nazwisko obywatela francuskiego zgłasza się na roboty 
do Niemiec, planując dostać się do Francji. W III Rze-
szy pracuje m.in. jako tłumacz, kelner, robotnik kole-
jowy i marynarz, co jak na osobę mającą żydowskie 
pochodzenie, pachnie szaleństwem. Do Francji nie 
dotarł. W 1944 próbuje przedostać się do neutralnej 
wtedy Szwecji, uciekł w norweskim porcie ze statku, 
ale został schwytany. Końca wojny doczekał w obo-
zie koncentracyjnym niedaleko Oslo. Już ten pierwszy 
etap życia Tyrmanda nadaje się na scenariusz filmu 
sensacyjnego. 

Po wojnie Tyrmand pozostał jeszcze rok w Danii  
i Norwegii. W kwietniu 1946 wrócił do Warszawy. 
Tam podejmuje pracę w Agencji Prasowo-Informa-
cyjnej, jako dziennikarz pisze dla najważniejszych 

ówczesnych tytułów. Specjalizuje się w recenzjach: 
teatralnych, muzycznych i sportowych. 2 lata pracuje  
w Polskim Radiu. W 1948 roku, podczas Kongresu 
Intelektualistów we Wrocławiu przeprowadził wywia-
dy m. in. z Pablem Picassem i Julianem Huxleyem (bio-
logiem, bratem A. Huxley’a autora Nowego Wspa-
niałego Świata). W 1947 publikuje pierwszy zbiór 
opowiadań wojennych pt. Hotel Ansagr. Stopniowo 
traci posady za krytykę komunizmu i jego przejawów 
społecznych w Polsce. Od zamknięcia Tygodnika 
Powszechnego w 1953 roku (ówczesna redakcja TP 
odmówiła druku oficjalnego nekrologu Stalina) Tyr-
mandowi towarzyszy „wilczy bilet”, został obłożony 
nieoficjalnym zakazem publikacji. 

W takich okolicznościach powstaje Dziennik 1954 
(obejmuje zaledwie 3 pierwsze miesiące roku), który 
jest żywiołową i spontaniczną krytyką komunizmu  
i ustroju socjalistycznego. Dziennik zawiera ostre sądy 
o wielu postaciach sceny kulturalnej, krytykę warun-
ków życia i opis osobistych przeżyć autora. Nie jest to 
łatwa i przyjemna lektura, ale bez tego utworu trudno 
wyobrazić sobie oddanie atmosfery poprzedzającej tzw. 
odwilż po śmierci J. Stalina w socjalistycznej Polsce. 
Embargo na Tyrmanda kończy się w 1955 roku, kiedy 
na zamówienie Wydawnictwa Czytelnik, autor pisze 
„Złego” - sensacyjną powieść o powojennej Warszawie. 
Książka szybko stała się bestsellerem, a jej autor posta-
cią rozpoznawalną. Krytyka przyjęła książkę chłodno. 
Passa literacka Tyrmanda trwała do roku 1958. Wydał 
jeszcze pierwszą część mini-powieści Wędrówki i my-
śli porucznika Stukułki oraz zbiór opowiadań Gorzki 
smak czekolady Lucullus. 

Wraz z zaostrzaniem polityki wewnętrznej przez rzą-
dy Władysława Gomułki represje dotknęły też Tyrman-
da. Cenzura zatrzymywała mu kolejne powieści, jak 
Siedem dalekich rejsów, odmawiano też wznowień jego 

Znaleziono w szkolnej bibliotece
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książek (Zły stał się w ten sposób „białym krukiem” 
na polskim rynku wydawniczym). Ostatnią powieś-
cią, którą opublikował w Polsce,  był Filip (1961). Za 
poglądy władza odmawiano mu wydania paszportu.  
W ten sposób piętnowano ostentacyjnie „burżuazyj-
ny” styl życia Tyrmanda.

Również niewydaną próbą publikacji książki  
w Polsce, był los powieści Tyrmanda ukończonej  
w 1964 roku, pt. Życie towarzyskie i uczuciowe. Autor 
piętnował w niej postawy moralne środowiska inteli-
gencji twórczej PRL: pisarzy, dziennikarzy i filmow-
ców… Oburzała go służalczość artystów wobec wła-
dzy i gotowość spełniania jej zachcianek. Przywołany 
Kazik Staszewski dobrze oddał to słowami przywoły-
wanej wcześniej piosenki: „(…) Ale każdy rację przyzna 
to, że syty artysta - Nie może tego dostrzec ale nie chce się 
przyznać - Bo tylko wiarygodny jest artysta głodny (…)”. 
Widać nigdy nie było łatwo o artystów, którzy chcie-
liby zaryzykować wygodę w zamian za wygłaszanie 
poglądów niezgodnych z obowiązującą poprawnością 
polityczną. 

Pod fikcyjnymi postaciami bohaterów książki Tyr-
manda, łatwo można było rozpoznać autentyczne po-
staci polskiej kultury tych lat. Fragmenty książki, bę-
dące pamfletem na popularny warszawski salon Ireny 
Krzywickiej, wydrukowano w warszawskim tygodniku 
„Kultura”. Wywołały one skandal w środowisku lite-
rackim. 

Tyrmand z Polski wyjechał 15 marca 1965. De-
cyzję o powrocie uzależnił od szans na wydanie Życia 
towarzyskiego i uczuciowego. Powieść została jednak 
zatrzymana przez wydawnictwo, a Tyrmand wydał ją  
w 1967 w paryskim Instytucie Literackim. 

Nie wrócił już do Polski. Podróżował po Europie, 
był w Izraelu, zwiedził Stany Zjednoczone. W USA 
zdecydował się pozostać na stałe. Początkowo publi-
kował w paryskiej Kulturze. Szybko stał się postacią 
rozpoznawalną na amerykańskiej scenie publicystycz-
nej. Współpracował z renomowanym tygodnikiem 

The New Yorker, wydał zbiory esejów: Dziennik ame-
rykański oraz Zapiski dyletanta. Mottem twórczości  
z tego okresu stało się zdanie: „Przybyłem do Ameryki, 
aby bronić jej przed nią samą”. Nawiązał współpracę ze 
środowiskami konserwatywnymi. W młodości oskar-
żany o sprzyjanie lewicy, od lat 70-tych XX wieku 
krytykował mainstreamowe media amerykańskie oraz 
Hollywood, zachwycone „eksplozją wolności pokole-
nia 1968 roku” i „osiągnięciami” socjalizmu, których 
Tyrmand doświadczył w Polsce. Na emigracji raz jesz-
cze wydał Dziennik 1954 roku. Tytuł ten  wznowiono 
już po śmierci Tyrmanda w 1989 roku także w Pol-
sce (a po 35 latach od premiery, cenzorzy PRL nadal 
uważali, że pewne fragmenty należy wykreślić jako 
szkodliwe dla PRLu). Tyrmand umarł na zawał serca  
dn. 19 marca 1985 roku podczas wakacji na Florydzie. 

Czy domyślacie się już, co zawierają Opowiadania 
L. Tyrmanda, które czekają na czytelników szkolnej 
bibliotece? Są zapisem życia pisarza. Od tych sprzed 
wojny, przez teksty wojenne i opowiadania o dylema-
tach współczesności. Każde opowiada historię niezwy-
kłej, unikalnej osoby, której losy zapamiętacie i które 
dotkną Was „do żywego”. Tyrmand miał wyjątkowy 
sposób pisania. Teksty mają bardzo ciekawą narrację, 
są ostre, trafiają wprost. Warto docenić różnorodność 
poruszanych tematów. 

Jeśli szukacie „poważniejszej” lektury, a jeśli tego 
jeszcze nie zrobiliście, spróbujcie Opowiadań wszyst-
kich Leopolda Tyrmanda. Nie będziecie żałować. 

Julia Skonieczna 1HL4rys. Oliwia Starzec 2MP3
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Czy wiecie, skąd zwyczaj organizacji szkolnych przedstawień teatralnych w pijarskiej? Wielkim zwo-
lennikiem przedstawień teatralnych był o. Eugeniusz Śpiołek SP, założyciel pijarskiej. Ale ich tradycje  
w szkolnictwie pijarskim są znacznie starsze. Ks. Stanisław Konarski, pijar i reformator szkolnictwa polskiego  
w XVIII wieku, także doceniał teatr. O. Jan Buba SP, autor opracowania o Konarskim (jeden z najlepszych 
pijarskich historyków) pisał, że to właśnie teatr obok umiejętności debatowania o sprawach publicznych  
(w szkołach organizowano nawet sejmiki szkolne), jest najlepszym sposobem „wychowania obywatelskiego”. 
Doświadczenia zdobyte przez uczniów pijarskich, dawały im niezbędne przygotowanie do publicznego za-
bierania głosu w sprawach Ojczyzny. 

Początkowo w pijarskiej organizowano przed-
stawienia międzyklasowe. Każdy wychowaw-
ca, przynajmniej raz w cyklu szkolnym, miał 

obowiązek przygotowania widowiska ze swoją kasą. 
I tak wystawiano widowiska odpowiednie do potrzeb 
uczniów. Był to m.in. Kot w butach, Brzydkie kacząt-
ko, Mały Książę (wg scenariusza p. E. Staniszewskiej),  
a nawet Sen nocy letniej Szekspira (reżyserem był  
o. Marian Galas SP, późniejszy rektor kolegium pijar-
skiego w Łowiczu). W 2007 roku, odbyły się pierwszy 
przegląd przedstawień pijarskich, a w Łowiczu spot-
kały się zespoły teatralne z polskich szkół pijarskich. 
Chodziło o wznowienia tradycji szkolnych przedsta-
wień, które charakteryzowały edukację pijarską. Bra-
ły w nich udział szkolne grupy teatralne z Krakowa, 
Bolszewa, Poznania, Rzeszowa i oczywiście z Łowi-
cza. Pijarska z Łowicza przedstawiła wtedy spektakl  
pt. Wybór, w którym młodzi aktorzy-ojcowie pijarzy 
opowiadali  „historie powołań do zakonu i kapłań-
stwa”. Szlagierem tych spotkań był włoski musical  
o św. Józefie Kalasancjuszu, który przywiózł do Łowicza 

zespół z Rzeszowa. Na pierwszy przegląd zaproszono 
również gościa specjalnego, którym był p. Filip Frąt-
czak (zaprzyjaźniony z pijarską), aktor teatrów war-
szawskich, który po każdym spektaklu dzielił się uwa-
gami z aktorami i prowadził dyskusję na temat danej 
inscenizacji i doradzał aktorom, i reżyserom. I od tego 
zaczął się zwyczaj uzupełniania przeglądów teatralnych 
warsztatami, które w następnych latach prowadzili 
zapraszani aktorzy. Zespoły teatralne przyzwyczaiły 
się do Łowicza, zwłaszcza, że gościnność gospodarzy  
i warunki, którymi dysponowali (scena, nagłośnienie, 
oświetlenie itp.) poprawiały się z roku na rok, a przed-
stawienia stawały się coraz bardziej profesjonalne.

Od roku 2012, przegląd teatralny w Łowiczu, stał 
się Ogólnopolskim Przeglądem Teatrów Pijarskich.   
W historii ten zjazd zapisał się jako I OPTP. I od tej 
pory, wydarzenie to cykliczne grodzami nie tylko mło-
dych aktorów, ale również całkiem liczną widownię. 
Sala gimnastyczna zmienia się wtedy w świat wykre-
owany przez scenografów, rządzony wg scenariuszy 
przez reżyserów i choreografów. 

TEATR w pijarskiej widzę wielki... 

Zdjęcie z przeglądu teatrów pijarskich w Łowiczu ukazujące bogactwo naszej garderoby teatralnej.
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W pijarskiej zawiązała się nawet uczniowska grupa 
techniczna, która pod opieką jednego z pijarskich ab-
solwentów, zapewnia profesjonalną obsługę widowi-
skom. 

Przegląd składa się z dni warsztatowych, podczas 
których młodzi aktorzy podnoszą swoje umiejętno-
ści i zgłębiają „arkana sztuki teatralnej”. Nie brakuje 
też wydarzeń integrujących młodzież pijarską. Jeden 
dzień przeglądu to spektakl dostępny dla widow-
ni. Grupa animatorów z PLO w Łowiczu, opiekuje 
się gośćmi, a chętni rodzice organizują aprowizację  
i posiłki na czas pobytu. Szkoła staje się hostelem dla 

zespołów teatralnych. Dość powiedzieć, że takie wyda-
rzenia gromadziły w szkole pijarskiej ponad 200 osób, 
a trwały prawie 3 dni (!). Ileż doświadczeń, przyjaźni  
i znajomości zostało zawartych! Wiele z nich przetrwa-
ło próbę czasu i dziś studenci z Łowicza, odwiedza-
ją kolegów-studentów z Krakowa, Rzeszowa, Pozna-
nia… A początek był na spotkaniu pijarskich grup 
teatralnych w Łowiczu. Również w tym roku odbędzie 
się przegląd, choć w nowej formule: on-line. Ale o tym 
napiszę innym razem. Już teraz zapraszam do lektury!

Zuzanna Opach 2 HL3

Spektakl Alicja w krainie czarów, reż. Jakub Michalak. Premiera na Gali Złotych Jabłek w 2019 roku.

Spektakl Listy starego diabła do młodego z Przeglądu Teatrów Pijarskich 2018.

Przedstawienie na święto Niepodległej. Duże Jasełka w pijarskiej.
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We wrześniu 2020 roku zostały przeprowadzone wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 
(SU) pijarskiej. Cóż, wybory sugerują „ciągłość” kierunków ubiegłorocznych działań. Nowym przewodniczą-
cym został zeszłoroczny wice-: Jan Ptasiński (2PE4). Na nową wice-: Maria Kolos (2HL4). Oboje znają szkołę 
„od podszewki”, działali już wcześniej razem. Tworzą zgrany i kreatywny zespół. Przed nimi rok niełatwej dzia-
łalności. Gdy piszę te słowa, chodzimy normalnie do szkoły, ale coraz głośniej mówi się o „nauczaniu zdalnym”,  
a każdy już wie, co to oznacza. Miejsca w takim systemie dla samorządu uczniowskiego jest jakby mniej. 

Okazja taka jest raz na cały rok. Postanowiłam 
porozmawiać z nową-starą władzą uczniowską i do-
wiedzieć się, dlaczego aspirowali do swoich funkcji, 
co planują, na czym im zależy… Bo przecież trzeba 
bardzo chcieć coś robić na rzecz społeczności szkol-
nej, żeby poddać się procedurze wyborczej, aby na 
tych eksponowanych (i „gorących”) miejscach zasiąść.  
Nieprawdaż? 

 � Julia Skonieczna: Dlaczego zdecydowaliście 
się dołączyć do samorządu?

Jan Ptasiński: - Dołączyłem już rok temu (gdy roz-
począłem liceum), ponieważ lubię działać społecznie  
i chciałem sprawić, aby w szkole pojawiły się ciekawe ak-
cje. Zależy mi na tym, żeby coś się działo... Byłem przez 
rok zastępcą przewodniczącej szkoły (Magdy Kowalik 
– obecnie 3BCh3). Początek był dobry, ale dalsze plany 
się posypały, bo właściwie po feriach zimowych do szkoły 
na dobre nie wróciliśmy. Mam pewien niedosyt. Nie tak 
miało być! Mam nadzieje, że w tym roku będzie jednak 
lepiej. 

Maria Kolos: - W moim przypadku o zaangażowa-
niu się w samorząd szkolny zdecydowała rozmowa. Była 
taka okazja, słyszałam, co Janek chce zrobić, jeśli zostanie 
przewodniczącym i pomyślałam, że chcę w czym takim 
wziąć udział. Jestem w drugiej klasie LO, nie narzekam 
na brak zajęć i obowiązków, ale uważam, że warto być 
aktywnym w szkole (ogólnie w życiu społecznym): za-
miast narzekania trzeba zmieniać to, co można w oto-
czeniu zmienić. Dlatego zadeklarowałam, że pomogę. 

 � Można chcieć rozmaitych rzeczy, ale nie 
zaryzykować „wystawienia się” w wyborach.  
Dla wielu uczniów taka sytuacja to prawdziwy 
koszmar. Nie dla Was… Nie baliście się „stanąć” 
do tak „frontalnej” rywalizacji? Co by było, gdyby 
jednak wybory wygrali konkurenci? 

JP: - Jak mówi przysłowie: kto nie ryzykuje, szam-
pana nie pije. Jak mówiłem, przez rok byłem zastępcą 
przewodniczącej i uważam, że sporo się nauczyłem. Za-
tem nie całkiem „skakałem” do obcej wody i bez przygo-
towania. Myślę, że się nadaję do takiej pracy. Mam dużo  

pomysłów, których niestety nie mogłem wtedy zrealizować,  
a które ciągle są dobre - mam nadzieje, że wszystko do-
okoła jakoś znormalnieje. Samorząd pijarskiej jest przy-
gotowany.

MK: - Mówiąc szczerze, nie boję się takich sytuacji. 
Podejmowałam tę decyzję spontanicznie, nie myślałam 
nad nią za długo. Dopiero później zdałam sobie sprawę, 
że jeśli się uda i wybory wygramy, to będzie szansa, żeby 
realizować różne ciekawe i oryginalne pomysły. Jestem  
w tej szkole 10 lat i wydaję mi się, że umiem odczytać to, 
czego oczekują uczniowie od samorządu. Wiem też, czego 
sama chcę i na czym mi zależy. Co do wyborów, to kolej-
ne „publiczne” wystąpienie, jakich sporo w uczniowskim 
życiu. Na pewno doświadczenie debatowania się w tym 
przydaje. Ważniejsze, żeby pomysły przełożyć na działa-
nia dla kolegów i koleżanek.  

 � Gdybyś musiał określić, jakie obowiązki 
przewodniczącego SU uważasz za najważniejsze, to 
co by to było? Co chcecie zaproponować uczniom 
pijarskiej? 

JP: - Uważam, że siła samorządu tkwi we współpracy 
osób, które go tworzą. Dlatego moim główny zadaniem 

Samorząd pijarskiej ma plan!
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jest koordynacja działań samorządu i stworzenie wa-
runków, by każdy z pomysłem miał tu dobre miejsce do 
działania. Chcę też proponować własne pomysły. Włączę 
się też w normalną pracę, gdy jakieś aktywności rozpo-
czniemy. Zamierzam możliwie szybko przydzielić funk-
cje wewnątrz samorządu osobom, które go tworzą. Mam 
nadzieję, że otrzymamy także wsparcie innych uczniów. 
W samorządzie uczniowskim dużo zależy od współpracy 
z opiekunami, bo przecież każdy uczeń wie, że nie dzia-
łamy w pustce. Samorząd uczniowski nie załatwi prze-
dłużenia wakacji, ani zwolnienia wszystkich chętnych  
z pisania klasówek.

 � A jak swoje miejsce w organizacji opisze  
wiceprzewodnicząca? 

MK: - Dobra współpraca jest warunkiem sukcesu. 
Chcę uczciwej współpracy i podziału zadań. Pomogę  
w ich realizacji, a im więcej osób uda się zaangażować, 
tym lepiej. Jedna osoba nie ogarnie wszystkiego, nawet 
jeśli tego będzie bardzo chciała. Doba ma tylko 24 go-
dziny, a obowiązków szkolnych też jest sporo. Współpraca 
pozwoli te obowiązki rozsądnie rozłożyć. 

 � Macie ubiegłoroczne doświadczenia w samo-
rządzie uczniowskim… Jaką akcję organizowaną  
w roku ubiegłym wspominasz najlepiej?

JP: - Jak mówiłem wcześniej, naszą działalność  
w roku ubiegłym przerwała kwarantanna. Ale przecież 
udało się zorganizować szkolną dyskotekę „w stylu lat 
80”. Kto był to widział, że impreza naprawdę się udała. 
I było to wydarzenie otwarte także dla uczniów spoza 
pijarskiej. Mieliśmy okazję do zaproszenia znajomych 
z innych szkół. Wszystko było super profesjonalne, obyło 
się bez kłopotów, a nawet zorganizowaliśmy zbiórkę pie-
niędzy na odbudowę zniszczonej przez trzęsienie ziemi 
szkoły pijarskiej na Filipinach. Wiadomo, że zebrana 
kwota nie była „bajońska”, ale coś tam zebrać się udało... 
Wszyscy dobrze się bawili, więc dla mnie -osoby, która 
koordynowała wydarzenie- było to bardzo przyjemne  
i budujące doświadczenie. Z udziałem i zaangażowa-
niem samorządu uczniowskiego pijarskiej odbyła się 
ubiegłoroczna Gala Złotych Jabłek. Samorząd występo-
wał tam w roli gospodarza, rozdawaliśmy wyróżnienia 
i nagrody…  Główny udział w wydarzeniu mieli uta-
lentowani członkowie szkolnej grupy teatralnej, którzy 
wszystkich zachwycili wspaniałą grą aktorską i dekora-
cjami. Chciałbym więcej takich wydarzeń zorganizo-

wać w tym roku – czas pokaże, czy to będzie możliwe.  
Nieobecność fizyczna uczniów w szkole wiele spraw bar-
dzo komplikuje. 

MK: - Jestem w tej szkole od początku mojej szkolnej 
kariery. Pamiętam wiele akcji, ale najmilej wspominam 
te na 20-lecie szkoły. Byłam wtedy jeszcze w podstawów-
ce, ale uroczystość pozostawiła po sobie mocne wspomnie-
nia. W tym roku obchodzimy 25-lecie. Chciałabym tę 
rocznicę pięknie ozdobić. Mamy mnóstwo pomysłów  
i sądzę, że zorganizujemy imprezy godne tego święta. 

 � Wiem już dlaczego kandydowaliście, jak po-
dzielicie pracę i co chcielibyście zrobić. A czy jest 
jakiś „cel wyższy”, który tym wysiłkom przyświe-
ca? Co powiedzą uczniowie za ileś-tam-lat, gdy ich 
ktoś zapyta o kadencję Marysi i Janka?

JK: - Nie wiem, czy będzie to coś aż tak spektakular-
nego, żebyśmy mogli się stać „miejską legendą” w pijar-
skiej… Przecież skandali i defraudacji wielkich robić nie 
mamy zamiaru, a często właśnie takie wydarzenia są pa-
miętane. To nie dla nas. Ale chciałbym, aby każdy uczeń 
i uczennica pijarskiej czuł się tutaj możliwie komforto-
wo. Aby, nasze akcje były swego rodzaju „odskocznią” od 
codziennej nauki i pracy. Liczę, że będę mógł negocjować 
uczniowskie propozycje i pomysły z opiekunami samorzą-
du. Widzę postęp w tych sprawach i liczę na jeszcze lep-
szą współpracę pomiędzy dyrekcją, uczniami, rodzicami 
i nauczycielami. 

MK: - Nie wybraliśmy sobie czasu, w którym działa-
my… W każdych warunkach możliwe jest udoskonalenie 
wspólnoty uczniowskiej oraz stworzenie systemu wzajem-
nego wsparcia. Myślę, że pijarską charakteryzuje to, że 
wszyscy się tutaj znają, rozumieją i tworzymy całkiem 
zgraną grupę. Chciałabym, żeby każdy uczeń przycho-
dził tutaj, tak jak na przyjacielskie spotkanie. Żeby każ-
dy czuł się dobrze w naszej placówce, aby nie dotknęła go 
nuda, czy odrzucenie. Samorząd uczniowski jest też od 
tego… Masz sprawę, przyjdź. Pogadamy, a kto wie, może 
rozwiązanie okaże się bardziej w zasięgu niż wszyscy my-
ślą. Dajcie nam szansę. 

 � Dziękuję za rozmowę. Dobrze było dowie-
dzieć się, czego chcecie i jakie macie plany na ten 
rok szkolny. Jeśli się one powiodą, wspaniale. Życzę 
powodzenia, a sukcesy samorządu pijarskiej chęt-
nie opiszę. 

Julia Skonieczna 1HL4
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„KAAAWAŁ DOBREJ ROBOTY”

 Matka pyta syna:
- Co przerabialiście dziś na chemii?
- Materiały wybuchowe.
- Nauczycielka zadała coś do domu?
- Nie zdążyła...

 Pani od polskiego wywołuje Jasia do odpowiedzi:
- Jasiu, podaj, proszę dwa zaimki.
- Kto? Ja?!
- Brawo Jasiu, piątka!

 Dwaj chłopcy podbiegają do policjanta:
- Panie władzo, szybko, nasz nauczyciel!
- Co się stało? Napadli go?
- Nie, on nieprawidłowo zaparkował...

 Pani się pyta Marysię:
- Jak podzielić 8 jabłek na 5 osób?
- Najlepiej ugotować kompot...

 Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz “chętnie” w zdaniu: “uczniowie 

chętnie wracają do szkoły po wakacjach”?
Zgłasza się Jasio:
- Kłamstwem, panie profesorze...

 W klasie wychowawczyni pyta:
- Jaka waszym zdaniem powinna być idealna szkoła?
A klasa zgodnym chórem: - Zamknięta!

 Pani zadała dzieciom temat wypracowania: 
“Jak wyobrażam sobie pracę dyrektora?” Dzieci piszą, 
tylko Grześ siedzi bezczynnie, założywszy ręce.

- Czemu nie piszesz? - pyta nauczycielka.
- Czekam na sekretarkę.

 Jak nazywa się nauczycielka języka polskiego?
 - polonistka.
Jak nazywa się nauczycielka matematyki?
 - matematyczka.
A jak nazywa sie nauczycielka historii?
 - histeryczka.

Źródło: dowcipy.pl

Zgadnij, o czym mowa?

Schowane w łupince, 
włoskie lub laskowe,  
robi z nich wiewiórka  
zapasy zimowe. 
 
Jaka to jest pora roku, 
gdy dzień szybciej ginie w mroku,
miś do spania się szykuje,  
ptaszek w drogę odlatuje? 
 
Na dębie urosły brązowe kuleczki, ubrane 
są wszystkie w malutkie czapeczki. 
Do swoich kieszeni je dzieci zbierają,  
a dziki je w lesie ze smakiem zjadają. 

Nieduże to drzewko, 
ma tytuł strojnisi,  
czerwonych korali  
mnóstwo na nim wisi.  

Smakowicie wyglądają, 
ludzie w lesie ich szukają,  
stoją tam na jednej nóżce,  
w kapeluszu na swej główce.

Kolorowa tarcza, 
przed zmoknięciem chroni,
gdy deszcz kapie z nieba,  
trzymasz ją w swej dłoni.  

Gdy nadchodzi jesień, 
one z drzew zlatują,  
mnogością kolorów  
nas oczarowują. 
 
Twarde i brązowe 
z drzewa nam spadają,  
z nich śmieszne ludziki  
dzieci poskładają. 

On chmury przesuwa po niebie, 
zaświszczy pod oknem dla Ciebie, 
z drzew liście zdmuchuje na dworze 
i włosy potargać Ci może.
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Źródło: www.superkid.pl

JESIENNY TYDZIEŃ



35

KĄCIK MYŚLICIELA

Rys. Mateusz Wojtasiak kl. 2PE3



Rys. Małgorzata Tybuś 1HL4
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