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Laudacje 

 

 

1. Martyna Dąbrowska 

 Pani Maryna Dąbrowska jest nauczycielem w pijarskiej szkole podstawowej w Łowiczu i 

uczy w niej od samego początku jej powstania, tj. od 1995 roku. Była zatem uczestnikiem procesu jej 

tworzenia i swoją postawą wpływała na formowanie jej ducha i atmosfery. 

 Ma mnóstwo wychowanków: jedni kontynuują edukację na poziomie szkoły gimnazjalnej i 

liceum, inni już naszą szkołę opuścili i teraz studiują lub pracują zawodowo. 

 Sposób jej oddania i zaangażowania w pracę pedagoga świadczy, iż swoją misję rozumie jako 

rzeczywiście pijarską, na wzór św. Józefa Kalasancjusza. Jest osobą głęboko wierzącą. Regularnie 

uczestniczy w spotkaniach formacyjnych dla nauczycieli. Swoją wiarę przekazuje nie tylko uczniom, 

ale i trzem synom: Tadeuszowi, Piotrowi i Jakubowi. Mimo, że kościół pijarski w Łowiczu nie jest 

kościołem parafialnym, to uczestniczy w liturgii Mszy świętej w tej świątyni praktycznie w każdą 

niedzielę i święto. 

 Życzliwa, uprzejma i miła. Do uczniów podchodzi z wielkim poświęceniem i troską. Jest 

pedagogiem bardzo lubianym przez swoich wychowanków. 

 

  

2. Izabela Galicka  

Pani Izabela Galicka pracuje w Zespole Szkół Pijarskich w Elblągu od 9 lat. 

Zdyscyplinowana i zaangażowana w pełnieniu swych obowiązków. Zawsze merytorycznie i 

metodycznie doskonale przygotowana, z oddaniem prowadzi zajęcia jako pedagog i logopeda na 

różnych poziomach edukacyjnych.  

Potrafi łączyć skrajności: raz prowadzi zajęcia z profilaktyki uzależnień, a już za chwilę 

zajmuje się duszpasterstwem szkoły. Nie tylko zachęca uczniów do podejmowania inicjatyw na 

rzecz szkoły, ale wraz z nimi bierze udział w różnych imprezach i akcjach, także zewnętrznych, 

przyczyniając się do promocji szkoły w środowisku lokalnym. Organizatorka licznych uroczystości 

szkolnych (zawsze przygotowanych na wysokim poziomie), poetyckich konkursów recytatorskich w 

języku polskim, angielskim i niemieckim.  

Jest inicjatorką corocznych „Jesiennych Koncertów Charytatywnych”, z których dochód 

przeznaczany jest na działalność charytatywną szkoły lub jako pomoc osobom w potrzebie. 

Współpraca z rodzicami, zaangażowanie w grupie charytatywnej i muzycznej, wyjazdy 

formacyjne dla dzieci i młodzieży, aktywność na liturgii szkolnej w dni powszednie i w niedzielę, 

współorganizowanie wypoczynku dla uczniów i absolwentów – wiele można by wymieniać...  

 No i to najważniejsze: jako nauczyciel jest żywym świadkiem wiary i przyjaźni z 

Chrystusem. 

 

 

3. Grażyna Gulczyńska 

 Pani Grażyna Gulczyńska od 8 lat jest nauczycielem wychowanie fizycznego w Zespole 

Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu. 

 Ktoś powiedział o niej: "to dobry człowiek"... Jest szlachetna i prawa. Zawsze na pierwszym 

miejscu stawia tego, który jest najważniejszy: dziecko, pamiętając przy tym, że pierwszym 

nauczycielem jest Jezus Chrystus. Swojego zawodu nie wykonuje... – ona nim żyje służąc drugiej 

osobie. 

 Jest inicjatorką Poznańskiego Biegu im. o. Józefa Jońca, a każda kolejna impreza jest coraz 

większym sukcesem. Promuje wśród uczniów współzawodnictwo fair play, stara się o pozyskanie 

środków finansowych, sponsorów, patronatów. Zaangażowana także w przygotowanie Festynu 

Rodzinnego, którego jest współorganizatorką.  



 Źródłem jej siły jest dla niej Jezus Chrystus, którego spotyka w osobistej modlitwie, w 

Pijarskiej Wspólnocie Wiary, w Eucharystii wspólnoty szkolnej i nauczycielskiej formacji 

proponowanej przez szkołę.  

 

 

4. Państwo Agnieszka i Tomasz Kawałkowscy    

Państwo Agnieszka i Tomasz Kawałkowscy są związani z duszpasterstwem szkolnym od 

początku istnienia szkoły pijarskiej w Elblągu. Najpierw, jako rodzice Dominiki, aktywnie 

uczestniczyli w życiu religijnym szkoły i włączali się w pomoc przy organizowaniu różnych akcji 

duszpasterskich, jak np. pomoc w transporcie czy praca w kuchni.  

Pani Agnieszka została pracownikiem naszej szkoły w 2007 r. na stanowisku pracownika 

obsługi, a Pan Tomasz w roku 2010 na stanowisku inspektora BHP. Aktywni w życiu religijnym 

szkoły elbląskiej, oddani i zawsze dyspozycyjni. Pomagają podczas wyjazdów dla rodzin, są na 

cotygodniowych mszach dla dzieci i młodzieży, pomagają na niedzielnej Eucharystii, aktywni we 

współpracy z Domem Dziecka w Braniewie, uczestniczą w formacji całorocznej, a Pani Agnieszka 

także w Pijarskiej Wspólnocie Wiary. 

  W szkole są żywymi świadkami wiary i przyjaźni z Chrystusem. 

 

 

5. Maria Nyczak 

 Pani Maria Nyczak jest nauczycielem Podstaw Przedsiębiorczości i Przysposobienia 

Obronnego, a także od 5 lat wicedyrektorem w Zespole Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa 

Kalasancjusza w Poznaniu. 

 Skromna, pracowita i mocno skupiona na Chrystusie: każdy dzień swojej pracy rozpoczyna 

od wspólnej z uczniami Eucharystii. Wiele wówczas zyskuje, bo można o niej powiedzieć, że to 

człowiek uśmiechu. Przy czym nie chodzi tylko o wyraz twarzy, ale także o jej świadectwo łączności 

z Bogiem i ufnego powierzenia się Jemu w codziennym zmaganiu się z zadaniami.  

 Jej wiedza, stanowczość i opanowanie dają poczucie bezpieczeństwa. Udziela się to uczniom 

i nauczycielom. Jej osobiste talenty budują przyjazną atmosferę, sprzyjającą nauce i pracy. 

Chętna do pomocy drugiemu człowiekowi. Wspólnie z uczniami ze szkolnego wolontariatu 

Calasanz organizuje świąteczną pomoc dla rodzin z Polski i dla dzieci na Białorusi. W ramach 

prowadzonego wolontariatu koordynuje pomoc międzyuczniowską. Prowadzi Klub Pierwszej 

Pomocy, w którym skupia tych, którzy pragną fachowo nieść pomoc medyczną. Przeszkolone 

zastępy młodych ratowników zabezpieczają Poznański Bieg im. o. Józefa Jońca, Festyn Rodzinny, 

Dzień Sportu, a także imprezy mające miejsce w innych szkołach miasta Poznania.  

Jest zaangażowana w Pijarską Wspólnotę Wiary, ale także sama chętnie pogłębia swoją 

duchową więź ze św. Józefem Kalasancjuszem.  

 

 

6. Maria Stawarz 

 Pani Maria Stawarz od 9 lat jest nauczycielem biologii w Zespole Szkół Zakonu Pijarów im. 

św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu. 

 Pracowita i pobożna. Pozytywnie ubogaca wspólnotę nauczycieli wnosząc w nią harmonię 

ducha i szukanie Chrystusa. Także doświadczenie spotkania z Kalasancjuszem rzutuje na jej 

postawę. Stąd w jej działaniach ukryta jest ewangeliczna postawa miłości bliźniego i umiłowania 

dziecka. Potrafi zauważyć i zmotywować do pracy osoby o sporych możliwościach, umie też 

pochylić się nad tymi, którzy nie ośmielą się poprosić o pomoc.  

 Stara się również zaszczepiać w młodych umiłowanie tradycji i elementarnych wartości. Jej 

wychowankowie opuszczają mury szkoły nie tylko z ambicją i motywacją do dalszej pracy, ale także 

z wartościami i cnotami przydatnymi w życiu na co dzień: sprawiedliwością, opanowaniem, 

mądrością, pobożnością, męstwem, cierpliwością. 

 Podejmuje również działania pro life. Przez swoje zaangażowanie w Kampanię Drugie Życie, 

Drużynę szpiku uczy szacunku i troski o największy dar, jaki człowiek otrzymuje od Boga – życie. 

  



7. Anna Trykowska  

Pani Anna Trykowska jest związana z duszpasterstwem szkolnym od początku istnienia 

pijarskiej szkoły w Elblągu. W pierwszych latach jej funkcjonowania, wraz ze śp. mężem, jako 

rodzice naszych uczniów, aktywnie uczestniczyła w życiu religijnym szkoły. Gdy zmarł jej mąż była 

wzorem przyjmowania trudnej woli Pana Boga, czym budziła ogromny szacunek. Godna podziwu – 

była i jest – jej postawa matki wychowującej dzieci w duchu ewangelicznych wartości. Dzieci są 

odbiciem swojej Mamy, stąd zaangażowane są w takich grupach duszpasterskich jak charytatywna, 

misyjna, muzyczna, uczestniczą w akcji pomocy dzieciom z domu dziecka w Braniewie; są 

członkami Domowego Kościoła, służby liturgicznej i Oazy Dzieci Bożych.  

Od dnia 1 września 2010 r. Pani Anna jest wicedyrektorem w Zespole Szkół Pijarskich. 

Sumienna w obowiązkach, cierpliwa w działaniu, dyspozycyjna i rzetelna, a nadto angażująca się w 

szereg zadań dodatkowych. Prowadzi szkolenia rady pedagogicznej, odpowiada za nadzór 

pedagogiczny i podnosi jakość pracy szkoły.  

 Niezmiennie obecna w życiu religijnym szkoły oraz aktywna w działaniach duszpasterskich, 

jak wyjazdy dla rodzin, prowadzenie na nich zajęć dla młodzieży, obecność na cotygodniowych 

mszach św. dla dzieci i młodzieży, pomoc podczas comiesięcznej niedzielnej Eucharystii, 

zaangażowanie we współpracę z Domem Dziecka w Braniewie, udział w spotkaniach formacyjnych 

dla rodziców naszych uczniów, przynależność do Pijarskiej Wspólnoty Wiary. 

  Pani Anna jest świadkiem wiary i osobistej więzi z Chrystusem. 

 

 

8. Izabela Zwierzyńska  

            Pani Izabela Zwierzyńska pracuje w Szkołach Pijarskich w Elblągu od 9 lat. 

Zdyscyplinowana i zaangażowana w pełnienie obowiązków. Zajęcia z języka polskiego, jakie 

prowadzi na różnych poziomach edukacyjnych, są zawsze przygotowane na najwyższym poziomie 

merytorycznym i metodycznym. Efektywnie poszukuje nowatorskich form i metod pracy. Na jej 

zajęciach panuje ład i porządek, a uczniowie wyróżniają się kulturą słowa i poprawnością języka. 

Podczas prowadzonych zajęć tworzy przyjazny klimat uczenia.  

 Wychowawczyni kolejnych roczników odciska na nich swoje pozytywne piętno. Zwraca 

uwagę na wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich i mobilizuje uczniów do przeżywania 

swojej wiary. Zachęca swoich uczniów do podejmowania inicjatyw na rzecz szkoły. Ale nie tylko 

mówi. Także czyni: jest osobą, która wraz z wychowankami bierze udział w proponowanych 

imprezach i akcjach.  

 Jest organizatorką licznych uroczystości szkolnych przygotowanych na wysokim poziomie. 

Przygotowała i przeprowadziła konkurs na szczeblu powiatowym dotyczący życia i twórczości 

Czesława Miłosza. Od wielu lat angażuje się w organizację akcji charytatywnych. Współorganizuje 

coroczne „Jesienne Koncerty Charytatywne”. 

 Pomaga w organizacji wyjazdów dla rodzin, prowadzi na nich zajęcia dla młodzieży, 

aktywna w czasie cotygodniowej liturgii dla dzieci i młodzieży i podczas comiesięcznych 

niedzielnych Mszy św. dla wspólnoty szkolnej. Daje świadectwo wiary i przywiązania do Chrystusa. 

 Pani Iza Zwierzyńska jest też członkinią Sekretariatu ds. Formacji Świeckich w Edukacji 

Formalnej, jaki działa w naszej Prowincji. 

   

 

 


