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1. Agnieszka Materkowska 

Pani Agnieszka Materkowska jest nauczycielem geografii i dyrektorem Publicznego 
Gimnazjum nr 52 Zakonu Pijarów  w Krakowie. 

Jako nauczyciel geografii naucza od 1997 roku, kiedy to podjęła pracę w Szkole Podstawowej 
nr 126 w Krakowie. Odnosiła liczne sukcesy dydaktyczne – kilkoro jej uczniów uzyskało tytuł 
laureata olimpiady geograficznej.  

W gimnazjum pijarskim pani Agnieszka Materkowska pracuje od początku jego istnienia, tj. 
od roku 1999, wykazując ogromne zaangażowanie w życie szkoły. Swoją otwartą postawą 
oraz pełnym optymizmu spojrzeniem w przyszłość przyczynia się do budowania pozytywnej 
opinii o gimnazjum i ma udział w jego sukcesach.  

Świadczy o pięknie życia według wartości chrześcijańskich, stając się w szkole świeckim 
świadkiem Chrystusa. Wielokrotnie uczestniczyła w wyjazdach duszpasterskich 
organizowanych dla uczniów – zarówno w okresie ferii jak i wakacji.   

Jako nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów także poza wyznaczonym czasem. Będąc 
świadoma roli rodziców w procesie wychowania konsekwentnie propaguje wiele działań, 
mających na celu pogłębienie współpracy rodziców ze szkołą. Mimo wielu obowiązków 
dyrektorskich wciąż zapala w uczniach pasję do poznawania geografii przygotowując ich do 
konkursów przedmiotowych oraz do konkursu interdyscyplinarnego „W.W. – Wiem więcej”. 
Uczniowie nauczani przez Panią Agnieszkę uzyskują rokrocznie tytuł laureata.    

Swoim doświadczeniem dydaktycznym i pedagogicznym dzieli się ze współpracownikami, 
organizując szkolenia i konferencje w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. 

Z inicjatywy Pani Dyrektor Agnieszki Materkowskiej powstało wiele ciekawych wystaw 
propagujących patriotyzm i szacunek do kultury i dziedzictwa narodowego. Była też 
inicjatorem szkolnych festiwali artystycznych, odkrywających talenty wśród gimnazjalistów. 

 

2. Marzena Ciuraba-Gałka 

Pani Marzena Ciuraba-Gałka jest nauczycielem plastyki i muzyki w klasach pierwszych 
Publicznego Gimnazjum nr 52 Zakonu Pijarów w Krakowie oraz nauczycielem sztuki w 
klasach drugich.  

Od początku pracy w szkole pijarskiej wykazuje ogromne zaangażowanie w życie szkoły, 
podejmując zarazem proces pogłębiania swej wiary przez uczestniczenie w formacji 
pijarskiej. Swoją życzliwością, prawością i świadectwem życia duchowego jest doskonałym 
przewodnikiem dla młodzieży. Zawsze gotowa służyć innym, także poza wyznaczonym 
czasem pracy.  

Muzyka i plastyka to przedmioty, na których ocenie podlega przede wszystkim wkład pracy 
uczniów. Prowadzone przez Panią Marzenę zajęcia wywierały na uczniach ogromne 
wrażenie: treści, zadania i polecenia zawsze były tak sformułowane i dostosowane do ich 
możliwości, że wyzwalały u dzieci przypływ "mocy twórczych". Na lekcjach powstawały 
piękne kompozycje i prace plastyczne.  



Pani Marzena stale podnosi swoje kwalifikacje. Ostatnio ukończyła studia podyplomowe z 
muzykoterapii.  

Jest wspaniałym organizatorem imprez zarówno na terenie szkoły, jak i wyjazdowych. 
Efektem zorganizowanych przez nią konkursów były piękne wystawy twórczości dzieci. Jest 
autorem pięknych dekoracji zdobiących uroczystości szkolne. Prowadzi grupę Calasanz – 
scholę, którą przygotowuje do udziału w przeglądach artystycznych, np. Arka (reminiscencje 
szkół katolickich), czy w Spotkaniach Młodzieży Pijarskiej. Prowadzona przez nią Schola 
uczestniczy w oprawie uroczystości i Mszy świętych szkolnych.  

Bardzo często pełniła funkcję organizatora wycieczek bądź opiekuna. Swoją wiedzą, 
umiejętnościami i doświadczeniem Pani Marzena dzieliła się z innymi: przeprowadziła zajęcia 
muzyczne dla nauczycieli dzieci autystycznych, a w ramach WDN szkolenie na temat emisji 
głosu. Nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem "Wiosna". Z ogromnym oddaniem 
zainicjowała cykl akcji charytatywnych "Świąteczna paczka", które z czasem przekształciły się 
w pomoc "Klasa – rodzinie". Zaprosiła do współpracy innych nauczycieli-wychowawców. 
Czuwała wówczas nad przebiegiem akcji, organizowała pakowanie i transport darów. Do 
wytężonej pracy motywowały uczniów osiągane w konkursach plastycznych sukcesy oraz 
organizowane przez nią liczne przedstawienia i koncerty w instytucjach, z którymi od lat 
współpracuje (np. przedszkola i inne szkoły). Prezentacje te zazwyczaj miały charakter 
religijny. Udział w nich wpływał na rozwój duchowy uczniów – mogły pełniej i głębiej 
przeżywać święta liturgiczne. Warto wspomnieć także fakt przygotowania przez Panią 
Marzenę Ciuraba-Gałkę egzaminu maturalnego z historii muzyki w Liceum 
Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów  Krakowie. 

 

3. Katarzyna i Grzegorz Więcek 

Katarzyna i Grzegorz Więcek to para nauczycieli, która pracuje w Publicznym Gimnazjum nr 
52 Zakonu Pijarów w Krakowie od chwili jego powstania w 1999 roku. 

Pani Katarzyna jest nauczycielem biologii – odpowiedzialnym i rzetelnym, podejmującym nie 
tylko obowiązki podstawowe, ale i angażującym się w to, co powinnością nie jest. Jej 
uczniowie co roku zdobywają wyjątkowe osiągnięcia w konkursach przedmiotowych z 
biologii. Ma licznych laureatów i finalistów. W ubiegłym roku szkolnym był to jeden laureat i 
13 finalistów. 

Jej mąż, pan Grzegorz Więcek także rozpoczął pracę w szkole pijarskiej 1 września 1999 roku. 
Od samego początku zajął się organizacją pracowni informatycznej w szkole. Każdego roku 
przygotowuje skład informatora gimnazjalnego. Dba o wizerunek medialny szkoły – 
przygotowuje i administruje portalem internetowym. Prowadzi zajęcia z młodzieżą w ramach 
zewnętrznej e-akademii (jest to projekt realizowany ze środków UE – brało w nim udział 13 
uczniów z klas pierwszych gimnazjum, dwie uczennice osiągnęły wynik pozwalający im na 
wyjazd do CERN do Szwajcarii), uczniowie gimnazjum osiągali sukcesy w konkursach 
informatycznych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.  W ubiegłym roku szkolnym 6 
uczniów uzyskało tytuł laureata w konkursie informatycznym (miał więc najwięcej laureatów 
spośród wszystkich konkursów), ośmiu tytuł finalisty. Podobnie było w roku poprzednim.  

Jest świadkiem wiary dla uczniów szkoły, animuje msze święte na poziomie rocznika, 
przygotowując pieśni i prowadząc śpiew.  Kilkakrotnie podejmował zadania wychowawcy 
klasy.  



Pan Grzegorz Więcek podejmuje zadania zlecone przez Polską Prowincję Zakonu Pijarów: 
przygotowywał strony internetowe dla uruchamianych szkół pijarskich w Elblągu i Poznaniu, 
w czasie rekolekcji dla nauczycieli pełnił funkcję moderatora muzycznego. 

Państwo Katarzyna i Grzegorz Więcek zasiadają też w Radzie Nadzorczej Stowarzyszenia 
Parafiada i w ten sposób również włączają się w działania pijarskie.  

 


