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Święto Laikatu Pijarskiego 
Warszawa 27 października 2007 r. 

 

Nagroda 

„Św. Józef Kalasancjusz z dzieckiem” 

 

1. Janusz Podwika (Liceum Pijarów w Krakowie – od 16 lat) 
Bezpośrednio po zakończeniu studiów, od 16 lat, jest nauczycielem historii w Liceum w 

Krakowie i aktywnym animatorem wielu wydarzeń. „Czuje” młodzież… Charakteryzuje się 

bardzo dobrym kontaktem z uczniami – od wielu lat jest opiekunem szkolnego Samorządu 

uczniowskiego.  

Wychowawca wielu roczników. 

Propagator sportu – także w gronie nauczycieli. 

Organizator wielu imprez szkolnych i pozaszkolnych. 

Od pewnego czasu zaangażowany również w inne dzieło pijarskie, jakim są Międzynarodowe 

Finały Parafiady Dzieci i Młodzieży, na których ostatnio pełnił funkcję kwatermistrza.  

Długoletnia praca w szkole pijarskiej jest dla niego – jak oceniamy – także drogą ku 

duchowości kalasantyńskiej. 

 

 

2. Beata Poleszczuk (Cieplice – od 14 lat) 
Od najmłodszych lat związana jest ze środowiskiem pijarskim. 

Duch Kalasantyńskiej miłości do najmłodszych kształtował się w niej przez uczestnictwo w 

oazach, kręgach biblijnych, wakacyjnych spotkaniach formacyjnych prowadzonych przez 

pijarów.  

Pracę na świetlicy środowiskowej działającej przy parafii w Cieplicach rozpoczęła wraz z jej 

powstaniem w roku 1993. Z wielkim zaangażowaniem oddaje się pracy na rzecz dzieci 

uczęszczających do niej.  

Jej działania charakteryzuje bezinteresowność i poświęcenie. Radośnie angażuje się we 

wszystkie imprezy okolicznościowe dla dzieci, które organizowane są przez wspólnotę 

cieplicką. Jej obecność i działania stwarzają swoisty klimat, dzięki któremu dzieci i młodzież 

mogą zasmakować rodzinnej i dobrej atmosfery.  

Jest autorem programu wychowawczo–profilaktycznego, który jest realizowany podczas 

zajęć.  

Dzięki jej wytrwałym staraniom świetlica nawiązała współpracę ze środowiskiem lokalnym i 

władzami samorządowymi.  

Jako pedagog systematycznie prowadzi zajęcia terapeutyczne, którymi objęte są dzieci i ich 

rodzice. Jej znajomość osoby św. Józefa Kalasancjusza i jego pedagogiki służy także 

koordynowaniu działań mających na celu przygotowanie kadry pedagogicznej, która w 

przyszłości będzie mogła kontynuować wcielanie w życie pedagogiki kalasantyńskiej.  

 

 

3. Marek Czoska (Bolszewo – od 13 lat) 
Od 13 lat związany z duszpasterstwem Parafii w Bolszewie: Podwórkowe Koło Różańcowe, 

Kolędnicy Misyjni, wychowawca na świetlicy przyparafialnej, prowadzenie spotkań z 

dziećmi i młodzieżą; pomoc w duszpasterstwie młodzieży świadczona kolejnym kapłanom. 

Od 1 grudnia 1994 r. jest katechetą w Samorządowej Szkole im. Zygmunta Berlinga w 

Bolszewie – przygotowywał liczne konkursy religijne, spektakle, przedstawienia i 

inscenizacje a także wystawy. 
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Od 5 lat organizuje festyn szkolno parafialny "Dzień Misyjny". 

Jest zainteresowany historią parafii (napisał na ten temat pracę magisterską); aktywnie 

uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych regionu (Inscenizacja Męki Pańskiej - Misternicy 

Kaszubscy, gra wówczas Jezusa; teatr w Wejherowie przy Wejherowskiem Centrum 

Kultury).  

Pan Marek Czoska angażuje się od 2 lat w prowadzenie wraz z Mają Falkiewicz (katechetką 

w gimnazjum) Pijarskiej Grupy Teatralnej JBT (Jezus Bogiem Twym). 

 

 

4. Krzysztof Czarniecki (Kraków-Pijarska – od 12 lat) 
Z zawodu chemik, nauczyciel akademicki UJ. 

W Świetlicy Terapeutycznej SOS pracuje od 12 lat, prowadząc z dziećmi zajęcia z 

informatyki. Potrafi zainteresować wychowanków świetlicy proponowanymi zajęciami, gdyż 

przeprowadza je w sposób twórczy i kreatywny. Udziela również pomocy w zakresie chemii. 

Jest wychowawcą zaangażowanym w pracę, bezinteresownym i zawsze sumiennym. W 

każdej sytuacji chętny do pomocy. Żyje problemami świetlicy i w każdym dziecku stara się 

dostrzegać i rozwijać najbardziej wartościowe cechy. 

Wspiera świetlicę również finansowo. 

Zaangażował się w pracę świetlicy dzięki swojej żonie, która także – od 17 lat – ma swój 

wkład w pracę naszej placówki, poprzez konsultacje i prowadzenie szkoleń dla 

wychowawców. 

 

 

5. Krystyna Szymczyk (Kraków-Pijarska – od 12 lat) 
W pracę świetlicy angażuje się czynnie od 12 lat. 

Jako matka siedmiorga dzieci, dobrze zna potrzeby naszych wychowanków. 

Na początku swojej działalności była wychowawczynią, lecz podczas wyjazdów 

wakacyjnych, ze względu na zaistniałe potrzeby świetlicy, podejmowała się także 

obowiązków prowadzenia kuchni.  

Obecnie – od 7 lat – opracowuje plan finansowy świetlicy i prowadzi księgi rachunkowe oraz 

dba o ogólny wizerunek naszej placówki. 

Swoją pracę wykonuje fachowo, z dużym zaangażowaniem, troszcząc się o dobro dzieci. Jest 

zawsze sumienna i obowiązkowa. 

 

 

6. Danuta Roszczyk (Warszawa – szkoła, od 12 lat) 
Od 12 lat pracuje w Szkole Podstawowej Kolegium Zakonu Pijarów w Warszawie.  

Jest wychowawczynią w świetlicy i nauczycielem plastyki. Prace plastyczne dzieci są w 

szczególny sposób przez nią eksponowane. Dba o wystrój estetyczny i plastyczny 

pomieszczeń szkolnych. Chętnie i z sercem przygotowuje dekoracje na różne uroczystości 

szkolne. Oddana bezgranicznie wychowaniu dzieci. W pełni realizuje charyzmat św. Józefa 

Kalasancjusza. 

 

 

7. Bożena Wojciechowska (Łowicz – od 12 lat) 
Jest nauczycielką nauczania zintegrowanego w Pijarskiej Szkole Podstawowej Królowej 

Pokoju w Łowiczu od jej założenia, czyli od 1995 r. 

Wcześniej związana z duszpasterstwem przy kościele pijarów w Łowiczu. 
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Po zatrudnieniu w szkole pijarskiej od początku zaangażowała się w życie szkoły prowadząc 

szkolną scholę i ubogacając modlitwę dzieci na porannych modlitwach i szkolnych mszach 

świętych.  

Włożyła trud w umacnianie więzi między pijarskimi wspólnotami uczniów, rodziców i 

nauczycieli, którego owocem są spotkania integracyjne w ramach wieczorów pieśni 

patriotycznej, zabaw karnawałowych, uroczystości szkolnych. 

Uczestniczy w formacji Odnowy w Duchu Świętym „Kana”. 

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie „Terapii pedagogicznej z elementami logopedii” i 

wykorzystuje zdobytą wiedzę w pracy dydaktycznej i opiekuńczej.  

Na co dzień stosuje różnorodne metody pracy wzbogacając zajęcia atrakcyjnymi 

przedsięwzięciami dydaktycznymi. 

Swój czas poświęca również na indywidualną pracę z dziećmi. 

W podejmowanych działaniach wychowawczych wykazuje zaangażowanie, entuzjazm i 

zrozumienie potrzeb dzieci w duchu kalasantyńskim. 

  

 

8. Bożena Siekiera (Łowicz – od 12 lat) 
Pracuje w Pijarskiej Szkole Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu dwunasty rok jako 

nauczycielka kształcenia zintegrowanego.  
W codziennej pracy stosuje atrakcyjne metody nauczania wykorzystując wiele środków 

dydaktycznych; przygotowując je również we własnym zakresie. Jest ceniona w środowisku i 

lubiana przez uczniów za przekazywany entuzjazm i zaangażowanie. 

Od początku angażowała się jak najpełniej w życie szkoły uczestnicząc w przygotowaniach 

przedstawień szkolnych. Obecnie od trzech lat prowadzi kółko teatralne w klasach młodszych 

integrując i zachęcając dużą grupę dzieci i rodziców. Na organizowane w szkole 

przedstawienia zaprasza również dzieci z przedszkoli i Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego. Daje przykład pozytywnego oddziaływania i otwartości szkół pijarskich na 

środowisko całego miasta. 

Ukończyła studia podyplomowe umożliwiające poszerzenie zakresu działań szkoły poprzez 

poznanie i wykorzystanie metod pracy z uczniami dysfunkcyjnymi. 

Chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami prowadząc między 

innymi zajęcia otwarte. 

W oparciu o własne doświadczenia oraz zdobytą wiedzę rozwiązuje problemy edukacyjne i 

wychowawcze skutecznie realizując program wychowawczy naszej szkoły. 

 

 

9. Maria Kujel (Stowarzyszenie Parafiada – od 11 lat) 
Jest obecna w sposób ciągły w Stowarzyszeniu Parafiada od 1996 roku.  

Zaangażowała się w następujące obszary działalności Stowarzyszenia:  

1. obozy parafiadowe – jako wychowawca, kierownik i koordynator,  

2. pomoc Polakom na Wschodzie i międzynarodowej wymianie młodzieży z Litwą, Łotwą, 

Rosją, Ukrainą, Białorusią, Mołdawią, Kazachstanem, Słowacją (od 1998 roku współ-

koordynowała ten program, a od 2000 r. prowadzi go samodzielnie),  

3. W czasie Finałów Parafiady pełni funkcje i realizuje zadania w Komitecie Organizacyjnym 

Finałów od 1998 roku.  

Bardzo mocno włączyła się w duchową formację kalasantyńską, którą przeżywa z 

entuzjazmem. 
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10. Przemysław Jabłoński (Łowicz – 10 rok) 
Rozpoczyna się 10 rok zaangażowania pana Przemysława Jabłońskiego w szkołę pijarską w 

Łowiczu. Od początku w roli dyrektora, na które to stanowisko został desygnowany przez 

moderatora i inicjatora szkoły o. Eugeniusza Śpiołka. Jest zarazem nauczycielem historii.  

Ceniony za autentyczną troskę o wychowanie integralne-całościowe ucznia – a więc nie tylko 

o jego dobre wyniki edukacyjne, ale także o rozwój duchowy i modlitewny. To akcentowanie 

pobożności nie przeszkadza temu, że także wyniki dydaktyczne Szkół Pijarskich Królowej 

Pokoju w Łowiczu kierowane przez pana Przemysława Jabłońskiego zaliczają się do 

najlepszych w mieście i powiecie.  

Współdzieli pracę dyrektorską z działaniami inwestycyjnymi. Jego aktywne poszukiwanie 

zewnętrznych środków finansowych sprawia, że szkoła sukcesywnie polepsza swoją bazę: 

powstały nowe sale lekcyjne i dobrze wyposażone pracownie, w dniu wczorajszym została 

poświęcona nowa kaplica szkolna.  

 

 


