
II Święto Laikatu Pijarskiego 

Warszawa, 6 listopada 2010 r. 

 

Nagrodzeni nagrodą "Kalasancjusz z dzieckiem" 

 

1. mgr Lida Łukasiewicz (od 15 lat) 

 Pani Lidia jest nauczycielem w Szkołach Pijarskich w Warszawie od 1995 r. W szkole 
podstawowej uczy przyrody i wychowania do życia w rodzinie, w gimnazjum biologii. W tym 
roku obchodzi 25-lecie pracy edukacyjnej. Jest nauczycielem dyplomowanym i egzaminatorem. 
 Jako pedagog: rzetelna, solidna i wymagająca. Zawsze dobrze przygotowana do zajęć. 
Prowadzi je w sposób interesujący i angażujący uczniów. Obficie korzysta z pomocy 
dydaktycznych, w tym multimedialnych. Uczy uczniów dbania o „Planetę Ziemia” i jej czystość. 
Jak św. Franciszek z Asyżu uczy kochać ptaki i zwierzęta, a rybki klasowe nawet w wakacje nie są 
osamotnione ciesząc się odwiedzinami pani Lidii w każdą niedzielę.  

Prowadzi koła zainteresowań z biologii i przyrody, przygotowuje uczniów do 
ogólnopolskich konkursów przedmiotowych z biologii, jak Olimpus, Multitest, Panda, Eko-
Planeta. Kilkoro z nich uzyskało tytuł laureata.  

Jako osoba: uśmiechnięta, radosna, służy zawsze swoją pomocą, lubiana przez uczniów i 
Grono Pedagogiczne, wrażliwa – każdą sytuację swych uczniów bardzo przeżywa. Jako 
wychowawca klasy nie szczędzi czasu dla wychowanków, dyspozycyjna w kontaktach z 
rodzicami.  

Sama jest zaangażowana w osobistą formację duchową i formuje uczniów w duchu św. 
Józefa Kalasancjusza. Swoim doświadczeniem dzieli się z młodszymi kolegami z pracy i chętnie 
doradza dyrekcji szkoły.  
 
 
2. Lucyna i Włodzimierz Bruc (od 15 lat) 

 Państwo Lucyna i Włodzimierz Bruc od ponad 15 lat związani są z naszym pijarskim 

kościołem i wspólnotą zakonną w Łowiczu. Angażują się czynnie w liturgię przez czytanie Słowa 

Bożego, śpiew, prowadzenie modlitw – prowadzą Koronkę do Miłosierdzia Bożego i różaniec – 

animują śpiew liturgiczny. Należą do wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Kana” przy naszym 

kościele. Są apostołami ruchu trzeźwościowego oraz obrony życia dzieci nienarodzonych.  

 Obydwoje dbają o swoją formację duchową uczestnicząc w rekolekcjach. Ich świadectwo 

życia małżeńskiego, zaangażowanie w Kościół, życie sakramentalne, a szczególnie umiłowanie 

Eucharystii jest znakiem i przykładem dla innych.  

 

 

3. Ewa Samojlik (od 12 lat) 

Pani Ewa od 12 lat związana jest z Kolegium Zakonu Pijarów w Warszawie i tutejszymi 

dziełami. Zaczęło się od związania ze szkołą przez córkę Magdalenę. Potem była pomoc 

wychowawczyni, organizowanie imprez szkolnych, balu karnawałowego, kuligu. Energiczna i 

dynamiczna, kontynuowała działania: zorganizowała „Piknik” promujący szkołę pijarską i 

budowę nowej szkoły, przygotowywała Jubileusz 10-lecia szkoły, zaprojektowała mundurki dla 

uczniów, wspierała utworzenie gimnazjum, pomagała przy prowadzonych remontach, 

przygotowaniu sal lekcyjnych i ich wyposażaniu.  



Udzielała pomocy w kontaktach i spotkaniach z Polonią Amerykańską, z ramienia 

Fundacji jest organizatorką i osobą odpowiedzialną za 10-tygodniową wymianę uczniów 

Pijarskich Szkół ze Szkołą Katolicką św. Józefa w Webster w Stanach Zjednoczonych.  

Gdy Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. Św. Józefa Kalasancjusza przeżywała swój 

trudny czas, wspierała ją swym zaangażowaniem i pomysłami. 

Włączała się także w życie Parafii przez tak niecodzienne działania, jak zrobienie szopki 

bożonarodzeniowej z żywymi zwierzętami. A gdy baranki wybiegły z zagrody i biegały po 

kościele ślizgając się na śliskim marmurze i robiąc fikołki zainspirowały wówczas twórców i tak 

powstał program… „Taniec na lodzie” albo „Taniec z gwiazdami” – trudno to dzisiaj już 

stwierdzić. Angażowała się przygotowanie grobu wielkanocnego: z fontanną, królikami, 

kurczętami i zielonym trawnikiem wokół ołtarza pełnym żywych kwiatów, oraz krzyżem, który 

zakwitł w Niedzielę Zmartwychwstania… Co za wszechstronność! 

 

 

4. dr Ewa Odrowąż (od 11 lat) 

Jest nauczycielką chemii pracującą w Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie od 

początku istnienia szkoły tj. od 1999 r. Zaangażowana w realizację procesu dydaktycznego, 

zawsze starannie przygotowana, zajęcia prowadzi interesująco i z doskonałymi wynikami. Jako 

pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego cyklicznie organizuje wyjścia do Instytutu 

Chemii UJ na specjalne pokazy dla uczniów. Zaprasza także swoich studentów na zajęcia do 

szkoły. Dzieli się własnym doświadczeniem. Prowadzi lekcje koleżeńskie i zajęcia otwarte. 

Opiekun stażystów, prelegent i wykładowca na wielu konferencjach, szkoleniach i kursach 

metodycznych. Jest autorem różnorodnych publikacji naukowych. Przygotowywane przez nią 

środki dydaktyczne wzbogacają bank pomysłów tworzony przez cały zespół matematyczno-

przyrodniczy. Jest egzaminatorem OKE. 

Aktywnie uczestniczy w procesie opiekuńczym i wychowawczym: organizator i uczestnik 

wycieczek, imprez i wielu wydarzeń szkolnych. 

Jest osobą o niespotykanej bezinteresowności: godziny spędzone na indywidualnej pracy 

z uczniem mającym trudności edukacyjne trudno byłoby zliczyć. Przy tym bardzo uczynna,  

życzliwa, miła, kompetentna i… wymagająca. 

Pani Ewa systematycznie bierze udział w formacji pijarskiej dla nauczycieli. Dając 

świadectwo wiary, angażuje też uczniów do udziału w formacji duchowej. 

 

 

5. mgr Krystyna Chruściel-Bryda (od 11 lat) 

Jest nauczycielką matematyki i informatyki pracującą w Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów 

w Krakowie od początku istnienia szkoły tj. od 1999 r. Zaangażowana w zadania dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze. Wielu jej uczniów uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych koła 

matematycznego oraz kursu przygotowującego do egzaminu gimnazjalnego odnosząc liczne 

sukcesy.  

Dzieli się swoim doświadczeniem przeprowadzając warsztaty oraz lekcje otwarte. 

Opiekun stażystów, W ramach współpracy z British Council przeprowadziła i omówiła lekcje 

pokazowe dla nauczycieli z Anglii. Systematycznie wzbogaca bazę dydaktyczną szkoły o pomoce 



wykorzystywane na lekcjach matematyki i godzinach wychowawczych. Sama również podnosi 

kwalifikacje. Jest egzaminatorem OKE.  

Jest wychowawcą klasy, autorem szkolnego programu profilaktyki, uczestnikiem 

projektów charytatywnych, promotorem projektu Diament. 

Pani Krystyna jest osobą dbającą o własną formację duchową i tworzenie wspólnoty 

szkolnej poprzez uczestnictwo w spotkaniach o charakterze religijnym, a jako wychowawca daje 

zawsze daje uczniom piękne świadectwo wiary, uczciwości, sprawiedliwości i miłości. 

 

 

6. mgr Monika Kucała (od 11 lat) 

Pani Monika od 11 pracuje w krakowskim Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów. 

Jest polonistką i od samego początku wychowawczynią kolejnych klas. Ceniona w Gronie 

Pedagogicznym i wśród młodzieży. W pracy pedagogicznej nadaje bardzo wyraźny rys 

osobowego, indywidualnego i pełnego szacunku podejścia do wychowanków. Są efekty: w 

uczniowskim konkursie „Superbelfer” zajmuje zawsze jedno z pierwszych miejsc.  

Zaangażowana w projekty szkolne: spotkania dla osób samotnych i potrzebujących, 

kiermasze świąteczne na rzecz dzieci ubogich i inne. Bardzo mocno identyfikuje się z duchem 

pijarskim szkoły. Uczestniczy w życiu religijnym Liceum i daje świadectwo chrześcijańskich 

przekonań. Zależy jej, by i wychowankowie wzrastali duchowo.  

Angażuje się również w misję pijarską poza Liceum. Uczestniczyła, nieodpłatnie, jako 

wychowawca na obozach zimowych organizowanych przez Duszpasterstwo Młodzieży, w 

wyjazdach wakacyjnych organizowanych przez Duszpasterstwo Absolwentów przy ul. Pijarskiej 2 

w Krakowie, w organizacji Międzynarodowych Parafiad Dzieci i Młodzieży w Warszawie, była 

kierowniczką letniego obozu parafiadowego (zdobywając nagrodę Stowarzyszenia Parafiada). 

No proszę, naszą nagrodę „Kalasancjusz z dzieckiem” też zdobyła…  

 

 

7. Gabriela i Piotr Wąsacz (od 10 lat) 

 Państwo Wąsaczowie od wielu lat, najpierw jako małżeństwo a potem jako rodzina, są 

żywą i bardzo aktywną cząstką Kościoła lokalnego wyrażoną we wspólnocie Parafii św. Józefa 

Kalasancjusza. Pani Gabriela od 10 lat prowadzi „Mały Chór św. Józefa Kalasancjusza”. Przez jego 

szeregi przewinęło się ponad 100 osób. Praca nad bogatym repertuarem, animacja śpiewu w 

czasie niedzielnej Eucharystii, udział w przeglądach i konkursach, uczestniczenie w wyjazdach 

wychowawczych i muzycznych, nauczanie nowicjuszy śpiewu w pijarskim nowicjacie w 

Rzeszowie, to tylko cząstka zaangażowania. Dodajmy, że zaangażowania dzielonego z misją 

równie piękną i niezastąpioną – jaką jest bycie matką dwójki uroczych dziewczynek.  

 Współpracując przy organizowaniu wyjazdów wakacyjnych dla dzieci, pełni rolę 

wychowawcy bądź kierownika. Od września prowadzi zajęcia z młodzieżowym zespołem 

muzycznym. Cieszy się zaufaniem i potrafi mądrze układać relacje. 

 Nie bez znaczenia jest też wsparcie, towarzyszenie, współpraca i… czuwanie nad dziećmi, 

gdy Mama dyryguje ze strony jej Męża – pana Piotra. Jako fotografik, grafik, wydawca służy 

realizacji pomysłów Chóru oraz projektom parafialnym. Dyspozycyjny i chętny do pomocy. 

Razem tworzą świetny duet. Z dziewczynkami – kwartet. A życzymy jeszcze… chłopczyka! Cała 

Rodzinka daje piękne świadectwo życia religijnego. I oby tak dalej...  



 

8. mgr Ewa Staniszewska (od 10 lat) 

 Pani Ewa jest nauczycielką matematyki pracującą w Pijarskich Szkołach Królowej Pokoju 

w Łowiczu od 1 września 2000 r. Od 2005 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora szkoły. Może 

poszczycić się wieloma sukcesami dydaktycznymi – jej uczniowie są laureatami 

Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur” i finalistami Wojewódzkiego Konkursu 

Matematycznego, osiągają również wyróżniające się w województwie łódzkim wyniki egzaminu 

gimnazjalnego.  

Jest pracownikiem rzetelnym, wzorowo wypełniającym obowiązki nauczyciela, 

wychowawcy i wicedyrektora. Kreatywna i wymagająca, a jednocześnie pomagająca uczniom 

potrzebującym wsparcia.  

Dba o własną formację duchową przez uczestnictwo w liturgii i życie sakramentalne dając 

świadectwo wiary. Utożsamia się z charyzmatem pijarskim, najpierw wybrała go jako matka 

posyłając do szkoły pijarskiej dwójkę swych dzieci, potem już jako nauczyciel. Tę identyfikację 

pogłębia uczestnicząc w rekolekcjach dla nauczycieli organizowanych przez nasz Zakon.  

  

 

9. Małgorzata Arendt (od 10 lat) 

 Pani Małgorzata jest parafianką Parafii Wniebowzięcia NMP w Bolszewie. Od 10 lat jest 

związana z tamtejszą świetlicą dla dzieci, gdy na prośbę o. Janusza Furtaka zdecydowała się 

pomóc w otwieranej wówczas świetlicy. Przyszła i… została na 10 lat (oczywiście wciąż liczymy, 

że nadal tak będzie). Opiekuje się dziećmi, pomaga w odrabianiu lekcji, przygotowuje posiłki, 

uczestniczy w programowaniu pracy – a wszystko przez cały ten okres zupełnie bezinteresownie.  

 Z jej przychodzeniem do świetlicy przychodzi zawsze… ciepło, radość, serdeczność i 

dyspozycyjność dla każdego. Życzymy, by to promieniowanie trwało nadal! 

 

 

 

Nagrody przyznane w ramach II Święta Laikatu Pijarskiego 

ale wręczone w Bolszewie, 12 listopada 2010 r. 

 

10. Helena Rybajn 

 Pani Helena Rybajn, mimo, iż jest mieszkanką Gościcina od ponad 20 lat pracuje przy 

naszej parafii oraz kolegium. Wykonuje prace ważne i użyteczne: sprząta kościół, pielęgnuje 

ogród, porządkuje pomieszczenia kolegium. W prace te, angażowała się zawsze całym sercem i 

ze  wszystkich sił, traktując te wysiłki nie tyle jako źródło dochodu, ile jako służbę dzieciom, 

młodzieży, starszym.  Choć miała propozycję lepszego wynagrodzenia w innym miejscu pracy, 

pozostała wierna pijarom. Za życia śp. o. Mariana Młynarczyka, gdy były wówczas początki ruchu 

parafiadowego na szczeblu lokalnym, pomagała w/w w gromadzeniu żywności dla 

najbiedniejszych naszej parafii. 

Pani Helena uczestniczy w dniach skupienia dla personelu świeckiego, poznając dalej 

ducha i dzieło św. Józefa  Kalasancjusza, kontynuując swą cichą, potrzebną posługę. 

 



 

11. Henryk Pionk 

 Pan Henryk Pionk, mieszkaniec Bolszewa, od dawna jest związany z pijarską parafią pw. 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bolszewie, a przez to z naszym Zakonem. Od wielu 

lat jest zaangażowanym i aktywnym członkiem Rady Parafialnej. Swoim włączeniem w rozliczne 

prace Parafii i jej Rady daje świadectwo, jak bardzo zależy mu nie tylko na materialnym, ale 

również duchowym rozwoju wspólnoty wiernych.  

 Inicjował liczne prace budowlane, załatwiał w urzędach stosowne pozwolenia na prace 

przy kościele i cmentarzu parafialnym. Będąc właścicielem przedsiębiorstwa stolarskiego, często 

wykonywał bezpłatnie stoły, krzesła i ławki do domu zakonnego oraz kościoła.  

 Regularnie, od wielu lat, w każdy piątek miesiąca użycza swego samochodu wraz z 

kierowcą, by podwozić kapłana udającego się z Najświętszym Sakramentem do chorych. 

 Znany jest wszystkim jako człowiek życzliwy i uczynny. 

 

12. Jan Jerzy Groth 

 Pan Jan Jerzy Groth od kilkunastu lat jest członkiem Rady Parafialnej Parafii 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bolszewie. Wyróżnia się zaangażowaniem i 

działalnością na rzecz dobra wspólnego. Będąc radnym gminy Wejherowo, a przy tym 

właścicielem firmy transportowo-budowlanej, często inicjował prace inwestycyjne przy kościele 

pijarskim w Bolszewie.  

 Wypada wymienić, iż z inicjatywy pana Jana Jerzego Grotha w ostatnich latach 

wykonano: 

 ocieplenie dachu w kościele, 

 parking przykościelny, 

 ogrodzenie wokół kościoła, 

 oświetlenie alejek kościelnych, 

 wymianę stolarki drzwiowej w kościele. 
 Dla tych prac i zadań troszczył się o stosowne dokumentacje oraz zabiegał o przyznanie 

dotacji w gminie Wejherowo.  

 

 

 

 


