NASZ DŁUGOSZ TO MŁODOŚCI SZKOŁA

Vita Nuova
Urok tej ziemi w kujawiaku,
w dobrzyńskim obertasie siła.
Zaufaj Bogu długoszaku,
będzie z twej twarzy radość biła.
Ref: Nasz Długosz to młodości szkoła,
wiedza potrzebna do przebicia.
W nas przyszłość Polski: gdy zawoła,
wygramy na boisku życia.
Dbaj o swe ciało, prostuj kości.
niebo nad nami, Wisła blisko.
Sport leczy mózgi od przykrości:
dziewczęta, chłopcy na boisko.
Ref: Nasz Długosz to młodości szkoła,
wiedza potrzebna do przebicia.
W nas przyszłość Polski: gdy zawoła,
wygramy na boisku życia.
Na śmierć skazani w ciężkiej wojnie
nauczyciele, cześć im chwała.
Ich duch jest tutaj, darzy hojnie
uczelnię, która zmartwychwstała.

NASZ DŁUGOSZ
TO MŁODOŚCI SZKOŁA

W XX rocznicę reaktywacji Szkoły im. ks. Jana Długosza

Ta szkoła rodziła się w niewoli, dojrzewała w wolnej Polsce,
zdała egzamin w walce o wiarę i polskość,
przetrwała w legendzie, czeka na „zmartwychwstanie”.
bp Roman Andrzejewski
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Vita sine litteris mors est

Słowo
Wiesława Alojzego Meringa
Biskupa Włocławskiego
Szkoła Katolicka pod patronatem ks. Jana Długosza to jedna z najbardziej wyrazistych instytucji
Włocławka; to duża grupa dzieci i młodzieży – od przedszkola aż do maturzystów. Czym różni się od
innych szkół? Sądzę, że głoszonym i realizowanym systemem wartości. Kiedy papież Franciszek mówił
do przedstawicieli szkół włoskich o tym, czego powinna uczyć dobrze rozumiana edukacja, powiedział
o trzech językach: umysłu, serca i rąk.
Język umysłu to wiedza, umiejętność poznania ludzkiej myśli i działania; język serca uczy nie tylko
empatii, lecz także zapala do odkrywania przestrzeni dobra i miłości, jaką można dać człowiekowi; język
rąk to umiejętność i wola podejmowania zadań, twórczej obecności w świecie, pamiętnego „schodzenia
z kanapy”.
Jestem przekonany, że Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku uczy tych „języków” swoich uczniów! Dlatego ta placówka jest potrzebna Miastu i Ojczyźnie. Jej wielki Patron, którego
pomnik znajduje się u wejścia do budynku Szkoły z pewnością patrzy z satysfakcją na młodych, którzy
widzą w jego osobie doskonały wzorzec kształtujący myślenie i działanie.
Jubileusz szkoły to oczywiście piękna okazja, by podziękować wszystkim, którzy ją stanowią: Nauczycielom i Uczniom: niechby wychowawcy stawali się dla podopiecznych prawdziwymi autorytetami, a młodzi
znajdowali w swoich przełożonych oparcie, zrozumienie i prawdziwe wzorce prawego postępowania!
Dziękuję zatem ks. prałatowi Jackowi Kędzierskiemu, Gronu Nauczycielskiemu, Pracownikom administracji i obsługi za wychowawczy trud, za troskę i serdeczność z jaką odnoszą się do wychowanków;
dziękuję Uczniom, którym życzę, by wiedza zdobyta w „Długoszu” ułatwiała im mądre uczestnictwo
w życiu; dziękuję Przyjaciołom Szkoły, którzy często umożliwiają jej właściwe wypełnianie obowiązków.
Niechże ks. Jan Długosz staje się przewodnikiem dla kolejnych pokoleń „długoszaków” na drogach
prawości i mądrości! A św. Michał Archanioł podpowiada właściwe wybory młodym, by dzięki nim stawali
się radością Rodziców, Wychowawców, Miasta, Ojczyzny i Kościoła!
Z serdeczną modlitwą i błogosławieństwem

+Wiesław A. Mering
Biskup Włocławski
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Słowo Księdza Dyrektora
Z radością oddajemy do rąk czytelników album o Szkole Długosza, który swoim słowem i życzeniami rozpoczyna Pasterz
Diecezji i Opiekun Szkoły Jego Ekscelencja bp Wiesław Alojzy Mering. Pragniemy w formie barwnego wydawnictwa upamiętnić czas ważnych jubileuszy, zarówno tych państwowych, jak i szkolnych.
Sześćsetną rocznicę urodzin Patrona Szkoły uczciliśmy szkolnymi obchodami, portretem ks. Jana Długosza, a w roku 2018
odsłonięciem jego pomnika. W niniejszym albumie przypomnimy wykład profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr. hab. Piotra Olińskiego o sylwetce ks. Jana Długosza na tle jego epoki, który wygłosił w dniu uroczystego odsłonięcia pomnika.
Wicedyrektor szkoły, p. mgr Sławomira Lewandowska, osoba, która była organizatorką tych ważnych jubileuszy, która wzięła
na swoje barki przedsięwzięcie budowy, a potem odsłonięcia pomnika ks. Jana Długosza opowie o kulisach tego wydarzenia.
Rok szkolny 2016/2017 uroczyście rozpoczęliśmy wyjątkowo 2 września, bo właśnie tego dnia 100 lat temu, jeszcze
w czasach zaborów, z inicjatywy bp. Stanisława Zdzitowieckiego, rozpoczęła swoją działalność Szkoła im. ks. Jana Długosza.
Rocznicę tę świętowaliśmy cały rok, ustanowiony przez ks. bp. Wiesława Meringa Rokiem Jubileuszowym. Rok ów obfitował
w ważne wydarzenia, a Szkoła wzbogaciła się o miejsca – galerie, upamiętniające osoby dla Szkoły Długosza najważniejsze.
W roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości obchodziliśmy 90. rocznicę oddania do użytku gmachu szkoły przy
ul. Łęgskiej 26. O okolicznościach budowy, architekturze budynku, a także jego losach wojennych i powojennych przeczytamy
w artykule ks. mgr. lic. Zbigniewa Łukasika – Dyrektora Muzeum Diecezjalnego, który pełni również funkcję Diecezjalnego
Wicekonserwatora Zabytków i wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego.
Szczegóły dotyczące rozwoju naszej szkoły poznamy, czytając sprawozdanie z realizacji wielu przedsięwzięć osoby odpowiedzialnej za finanse szkoły, której na sercu leży jej dobro i rozwój – głównej księgowej p. mgr Magdaleny Gutral.
Przedstawiamy również niezwykle wzruszające wspomnienia z pobytu w Szkole jej Absolwentów, tych starszych, z okresu
powojennego i tych młodych, wkraczających w dorosłość. Te świadectwa zebrał ks. dr Andrzej Tomalak, do niedawna katecheta
w „Długoszu”, obecnie Sekretarz Biskupa Włocławskiego, który wraz z p. wicedyrektor Sławomirą Lewandowską przeprowadził również ze mną wywiad do niniejszej publikacji. Podsumujemy działalność zakończonego w wyniku reformy Publicznego
Gimnazjum im. ks. J. Długosza – najlepszego gimnazjum w mieście i regionie włocławskim. Pochwalimy się piękną aulą, która
w ostatnim czasie przeszła gruntowną modernizację, a także opowiemy o Księdze Gości, która stanowi nie lada pamiątkę.
Najbardziej wyrazistym i przyciągającym uwagę elementem w naszym albumie są oczywiście zdjęcia. Przez 18 lat funkcjonowania
szkoły uzbierało się ich co niemiara. Wyklejki Albumu wykorzystaliśmy do publikacji najbardziej reprezentacyjnych dla szkoły
zdjęć. Na początku, zdjęcie na stulecie Szkoły Długosza wykonane przed gmachem przy ul. Łęgskiej w dniu 26 października 2016
roku. Na końcu książki umieściliśmy zdjęcie długoszaków podczas akcji „Rekord dla Niepodległej”, zainicjowanej przez Ministra
Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy MEN. W dniu 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11 wraz z uczniami wielu
placówek oświatowych w Polsce zaśpiewaliśmy 4-zwrotkowy hymn narodowy. Obydwa wydarzenia były wielkim przeżyciem,
w których towarzyszył nam bp Wiesław Alojzy Mering. Inne, wybrane starannie zdjęcia, ułożyliśmy wg klucza, który stanowią
słowa szkolnego hymnu. Vita nuova – taki „renesansowy” tytuł, jak napisał bp R. Andrzejewski w publikacji Witając w progach
odrodzonego Długosza, nadał pieśni dla naszej Szkoły jej autor – Jerzy Pietrkiewicz.
Niestety, w dniu 16 listopada 2019 roku odszedł od nas do Pana biskup senior Diecezji Włocławskiej Bronisław Dembowski.
Był żołnierzem AK, w stanie wojennym zaangażowanym w prace Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym
Wolności, reprezentował Kościół w obradach Okrągłego Stołu, a dzięki jego przychylności reaktywowana została Szkoła
Długosza. Z wielkim szacunkiem oddajemy hołd Księdzu Biskupowi Seniorowi na kartach tej książki.
Wyrażam ogromną wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego pamiątkowego Albumu. Oddajemy
go do rąk Czytelników w roku wyjątkowym, w którym obchodzić będziemy 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II oraz cieszyć
się beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego. Żywię głęboką nadzieję, że publikacją zainteresują się ci, dla których Zespół
Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku jest Szkołą przez duże S, darzą ją szacunkiem i sentymentem, a dla
innych będzie wizytówką Szkoły.
Życzę miłej lektury.
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Kalendarium

1916–2019
16

1916 – Biskup Stanisław Zdzitowiecki otrzymał zezwolenie od okupacyjnych władz niemieckich na otwarcie szkoły w Pałacu Biskupim.
1920 – Bolszewicy spalili Pałac Biskupi, szkołę
przeniesiono do bursy koło katedry.
1925 – Biskup Stanisław Zdzitowiecki powołał
„Komitet Budowy Gimnazjum Diecezjalnego we Włocławku im. ks. Jana Długosza”
i poświęcił kamień węgielny pod budowę
gmachu przy ul. Łęgskiej 26.
11 II 1927 – Zmarł bp Stanisław Zdzitowiecki – wolą
zmarłego, w dniu pogrzebu, zamiast wieńców, składano ofiary pieniężne na budowę
nowego gmachu gimnazjum.
1928 – Biskup Władysław Krynicki poświęcił
nowy gmach Szkoły przy ul. Łęgskiej 26.
1931 – Oddano do użytku dobudowaną część
internatu.
1932 – Rozpoczyna działalność w Szkole im. ks.
Jana Długosza Sodalicja Mariańska, która,
z przerwą na II wojnę światową, funkcjonowała do 1948 roku.
1934–1935 – Dobudowanie sali gimnastycznej z tarasem;
dokupienie placów pod tereny zielone przy
szkole.
1939 – II wojna światowa przerwała działalność
szkoły; w budynku powstaje niemiecki
szpital wojskowy.
1945 – Gmach zajęło wojsko radzieckie, następnie
na krótko oddano Kościołowi, by znowu
zajęło je ludowe wojsko. W październiku
1945 r. Diecezja Włocławska odzyskała
budynek – działalność rozpoczęła szkoła
podstawowa, gimnazjum i liceum.
1949 – Władze Polski Ludowej zamknęły Szkołę
Długosza; część gmachu zajęła Państwowa
Szkoła Powszechna, a część Niższe Seminarium Duchowne (1949–1961) i Wyższe
Seminarium Duchowne (1954–1958).
1961–1965 – Władza Ludowa przejęła budynek, w którym otworzono Studium Nauczycielskie;
1965–1974 – Gmach oddano na użytek Zespołu Szkół
Mechanicznych.
1974–2001 – W budynku funkcjonuje Zespół Szkół
Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki.
1979 – Pierwszy powojenny zjazd uczniów klasy
I w roku szkolnym 1938/1939.
25–26 IX 1981 – Zjazd Długoszaków z udziałem pięciorga żyjących profesorów oraz 84 byłych uczniów.
1989 – Diecezja Włocławska odzyskała prawo
własności budynku i wydzierżawiła go na

28 VIII 1994 –

17 I 2000 –

19 VI 2000 –
6 IX 2000 –

22 XI 2000 –
2 VII 2001 –
1 IX 2001 –
3 IX 2001 –

16 X 2001 –

użytek Zespołu Szkół Samochodowych na
okres budowy nowego gmachu dla ZSS.
Zjazd Długoszaków – odsłonięcie w holu
szkoły i poświęcenie przez Biskupa Ordynariusza Bronisława Dembowskiego tablicy upamiętniającej profesorów i uczniów
poległych w walce jako żołnierze i męczennicy obozów hitlerowskich i stalinowskich.
powołanie przez bp. Bronisława Dembowskiego „Komisji ds. Gimnazjum i Liceum
im. ks. Jana Długosza” – na czele której
stanął biskup Roman Andrzejewski i której
zadaniem była reaktywacja Gimnazjum
i Liceum im. ks. Jana Długosza w gmachu
szkoły przy ul. Łęgskiej 26.
Biskup Bronisław Dembowski podpisuje
„Akt założycielski Publicznego Gimnazjum
im. ks. Jana Długosza we Włocławku”.
Prezydent Miasta Włocławka Stanisław
Wawrzonkoski wydaje decyzję zezwalającą
na założenie z dniem 1 IX 2001 r. Publicznego Gimnazjum im. ks. Jana Długosza we
Włocławku przy ul. Łęgskiej 26.
Biskup Bronisław Dembowski mianuje ks.
dr. Jacka Kędzierskiego dyrektorem Publicznego Gimnazjum im. ks. Jana Długosza.
Oficjalne przejęcie gmachu przy ul. Łęgskiej
26 przez Diecezję Włocławską.
Rozpoczyna działalność Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Długosza.
Po 52 latach od zamknięcia Szkół Długosza
– rozpoczęcie roku szkolnego dla Publicznego Gimnazjum im. ks. Jana Długosza –
Mszę św. wraz z poświęceniem krzyży i sal
oddanych do użytku odprawił bp Roman
Andrzejewski; Naukę w gimnazjum rozpoczęło 150 uczniów, a pracę 22 nauczycieli.
Poświęcenie sztandaru Szkoły i uroczyste
przekazanie go nowemu pocztowi sztandarowemu przez ostatni poczet sztandarowy
Gimnazjum i Liceum im. ks. Jana Długosza. Nowy sztandar ufundował powojenny
maturzysta Liceum im. ks. Jana Długosza
ks. Józef Frątczak; Odśpiewano hymn Szkoły – słowa hymnu odrodzonego „Długosza” napisał Jerzy Pietrkiewicz – maturzysta
z 1934 roku, a muzykę skomponował Marian Sawa; Odsłonięcie i poświęcenie tablicy
upamiętniającej profesorów i alumnów Niższego i Wyższego Seminarium Duchownego
w latach 1949–1961.
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7 III 2001 – Biskup Włocławski Bronisław Dembowski
poświęcił szkolną kaplicę pw. św. Kazimierza Królewicza – ucznia ks. Jana Długosza.
8 III 2001 – Biskup Roman Andrzejewski ofiarował
z okazji Dnia Kobiet lustro do holu szkoły.
3 IV 2002 – Prezydent Miasta Włocławka Stanisław
Wawrzonkoski wydaje Diecezji Włocławskiej decyzję zezwalającą na założenie
z dniem 1 IX 2002 r. Publicznego Liceum
Ogólnokształcącego im. ks. Jana Długosza
we Włocławku przy ul. Łęgskiej 26.
1 IX 2002 – Rozpoczyna działalność Publiczne Liceum
Ogólnokształcące im. ks. Jana Długosza.
2002 – Inauguracja dorocznych Dni Kultury
Chrześcijańskiej w „Długoszu”; Wydanie
pierwszego numeru Rocznika Publicznego
Gimnazjum im. ks. Jana Długosza, kontynuacja przedwojennej tradycji.
25 III 2003 – Decyzja Ojca Świętego Jana Pawła II o mianowaniu ks. Rektora Wiesława Alojzego
Meringa biskupem włocławskim.
24–26 IV 2003 – I Dni Kultury Chrześcijańskiej – gośćmi
uroczystości byli: s. Karolina z „Bractwa
więziennego” i b. Tomasz ze Zgromadzenia O. Pocieszycieli, pisarka Małgorzata
Nawrocka, Teatr Ruch z Lipna, A. Sokołowska, Irenne Coronado z Gwatemali,
Zespół Regina Amoris z Niemiec i Włoch,
zespół kleryków z Wyższego Seminarium
Duchownego we Włocławku.
26 IV 2003 – W Katedrze Włocławskiej przyjął święcenia
biskupie ks. dr Wiesław Alojzy Mering.
W tym samym dniu przybył do zgromadzonej w hali sportowej OSiR-u młodzieży
i udzielił Pasterskiego Błogosławieństwa.
7 VII 2003 – Zmarł nagle bp Roman Andrzejewski –
Odnowiciel Szkoły Długosza.
1 IX 2003 – Ks. bp Wiesław Alojzy Mering podpisuje
„Akt założycielski Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku”
łączącego Publiczne Gimnazjum i Publiczne Liceum Ogólnokształcące.
1 I 2004 – Działalność rozpoczyna Internat Zespołu
Szkół Katolickich, pierwszym kierownikiem zostaje ks. mgr lic. Jacek Buda.
22–24 IV 2004 – II Dni Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem Sacrum w słowie i obrazie. EKFRAZY
2004, nad którymi patronat objęli ks. bp
Wiesław Mering, Biskup Włocławski i Prezydent Włocławka Władysław Skrzypek.
Zaproszenie na uroczystość przyjęli: prof.
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28–29 IV 2005 –

20–21 IV 2006 –

11–12 X 2006 –

1 X 2007 –
11–12 X 2007 –

1 IX 2008 –

Zofia Mocarska-Tyc z Katedry Literatury
Romantyzmu i Pozytywizmu UMK, kompozytor i poeta Tomasz Żółtko, muzyk
Piotr Pawlicki z zespołem, Zespół Ruah,
ks. bp. Wiesław Mering, Prezydent Miasta
Władysław Skrzypek, Zastępca Prezydenta
Dorota Dzięgielewska, Naczelnik Wydziału
Kultury Ryszard Machnowski, Kierownik
Wydziału Edukacji Sławomir Kopyść, inspektor Wydziału Edukacji Hanna Nowak,
Wizytator Kuratorium Oświaty Małgorzata
Oborska oraz Radni Miasta Włocławka:
Marianna Chęsy, Mariola Gawłowska,
Danuta Gwizdalska, Stanisław Krzemieniewski, Łukasz Zbonikowski.
III Dni Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem Ojca Świętego Jana Pawła II: Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie
wymagali. Gośćmi specjalnymi byli: ks. dr
Zbigniew Zarembski, wicerektor WSD we
Włocławku oraz zespół muzyczny Kerygma działający przy WSD we Włocławku.
IV Dni Kultury Chrześcijańskiej, podczas
których gościliśmy: historyka, mediewistę
prof. Sławomira Jóźwiaka z UMK w Toruniu
oraz o. Tomasza Prajzendanca ze Zgromadzenia Braci Pocieszycieli, proboszcza Parafii Matki Bożej Fatimskiej we Włocławku.
V Dni Kultury Chrześcijańskiej w Zespole
Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza
we Włocławku, w których uczestniczył
gość specjalny – Ojciec Leon Knabit OSB.
W spotkaniu udział wzięli: ks. bp Wiesław Mering, Prezydent Miasta Władysław
Skrzypek, przedstawiciele władz oświatowych i Rady Rodziców.
Uroczyste otwarcie biblioteki szkolnej.
Bibliotekę zorganizowała mgr Sławomira
Lewandowska.
VI Dni Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem Nie lękajcie się Miłości, która stawia
człowiekowi wymagania, podczas których
gościliśmy benedyktyna o. Karola Meissnera
– teologa, kompozytora, rekolekcjonistę, pedagoga i lekarza oraz dr. Jacka Pulikowskiego – wykładowcę Politechniki Poznańskiej
i Podyplomowego Studium Rodziny przy
Wydziale Teologicznym na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wymiana tablic kredowych na tablice
interaktywne.

12–13 XII 2008		– VII Dni Kultury Chrześcijańskiej pod
hasłem: Jaką radością dla Boga może być
człowiek w 15. rocznicę śmierci ks. Janusza
St. Pasierba. Udział wzięli: ks. prof. dr hab.
Jan Sochoń, ks. prof. dr hab. Józef Borzyszkowski, ks. dr Tomasz Czapiewski i Maria
Wilczek – Prezes Fundacji Księdza Janusza
St. Pasierba, Cezary Paciorek i Chór „Non
Serio” oraz kwartet smyczkowy „Cztery
kolory” z Gdańska, a także abp Edmund
Piszcz, ks. bp Wiesław Mering, ks. bp Stanisław Gębicki, ks. bp Bronisław Dembowski,
posłowie Domicela Kopaczewska i Łukasz
Zbonikowski, wiceprezydent Arkadiusz Horonziak. Poezję J. St. Pasierba recytowali
aktorzy gdańskiej sceny teatralnej Halina
Winiarska-Kiszkis i Jerzy Kiszkis.
12–13 IV 2010 – VIII Dni Kultury Chrześcijańskiej przeżywane w Zespole Szkół Katolickich im. ks.
Jana Długosza w czasie narodowej żałoby
po katastrofie w dniu 10 IV 2010 polskiego
samolotu wojskowego Tu-154 w Smoleńsku. Zginęło w niej 96 osób, wśród nich:
Prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką Marią Kaczyńską, ostatni prezydent
RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski,
wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa
18 parlamentarzystów, dowódcy wszystkich
rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy
Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji
państwowych, duchowni, przedstawiciele
ministerstw, organizacji kombatanckich
i społecznych oraz osoby towarzyszące, stanowiący delegację polską na uroczystości
związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni
katyńskiej, a także załoga samolotu.
			 Gościem Specjalnym VIII Dni Kultury
Chrześcijańskiej była dr Wanda Półtawska
z Krakowa, a mottem uroczystości słowa
Jana Pawła II: Wolności nie można posiadać,
wolność trzeba stale zdobywać”.
28 II 2011 – „Dokąd zmierza polska szkoła” – spotkanie
Minister Edukacji Narodowej Katarzyny
Hall z dyrektorami szkół i samorządowcami Włocławka w Zespole Szkół Katolickich
im. ks. Jana Długosza.
21–22 III 2011 – IX Dni Kultury Chrześcijańskiej. Gośćmi byli Ireneusz Krosny, pantomim oraz
Krzysztof Ziemiec, redaktor telewizyjny,
narrator filmu dokumentalnego „Jan Paweł II. Szukałem Was...”. W Dniach Kul-

22 X 2011 –

18–19 IV 2012 –

21 V 2012 –
12–13 XII 2012 –

tury obecni byli: ks. bp Wiesław Mering,
ks. Sławomir Deręgowski, wiceprezydent
Włocławka Wanda Muszalik, naczelnik
Wydziału Oświaty Sportu i Turystyki Bożena El-Maaytah, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy delegatury
włocławskiej – Małgorzata Oborska i Teresa Więczkowska. Podczas IX Dni Kultury
uczniowie klasy I A LO pod kierunkiem
wychowawczyni Joanny Wędołowskiej
i nauczyciela bibliotekarza Sławomiry
Lewandowskiej zaprezentowali sceniczną adaptację dramatu Karola Wojtyły
pt. „Przed sklepem jubilera”.
Obchody dziesięciolecia reaktywacji Szkoły
Długosza – nagrodzenie Jubileuszowym
Medalem za zasługi dla Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku
za wspieranie w jego reaktywacji i rozwoju
osiemnastu zasłużonych: ks. bp. Wiesława Meringa, ks. bp. Bronisława Dembowskiego, ks. infułata Witolda Burę, ks. prał.
Grzegorza Karolaka, ks. prał. Stanisława
Waszczyńskiego, ks. prał. Mariana Włosińskiego, Domicelę Kopaczewską, Stanisława
Wawrzonkoskiego, Władysława Skrzypka, Wandę Muszalik, Ryszarda Machnowskiego, Łukasza Zbonikowskiego, Jerzego
Łasia, Zbigniewa Mieczkowskiego, Stanisława Wyganowskiego, Janusza Odrowąż-Pieniążka, Jadwigę Siedlaczek i Andrzeja
Wasielewskiego.
X Dni Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem: Bo to, co nas spotyka, przychodzi
spoza nas. Spotkanie społeczności „Długosza” z gośćmi specjalnymi: Wiesławem
Miętkiewiczem – mieszkańcem Piotrkowa
Kujawskiego, osobą niepełnosprawną, wolontariuszami Fundacji Wiatrak z Duszpasterstwa Akademickiego Martyria z Bydgoszczy oraz kapucynem, ojcem Rafałem
Szymkowiakiem – wykładowcą m.in.
w Wyższym Seminarium Duchownym
oo. Kapucynów w Krakowie.
Ks. bp Wiesław Mering poświęcił plac
pod budowę nowej sali gimnastycznej na
tarasie nad salą istniejącą.
XI Dni Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem: Wolność dana i zadana, któremu
towarzyszy myśl Jana Pawła II „Wolność
trzeba stale zdobywać i tworzyć”. Gośćmi
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wydarzenia byli: Zespół historyczno-patriotyczny FORTECA, poeta i publicysta
Wojciech Wencel oraz artysta malarz Piotr
Będkowski. W Dniach Kultury uczestniczyli: ks. bp Wiesław Mering, Prezydent Miasta Włocławka Andrzej Pałucki,
Zastępca Prezydenta Wanda Muszalik,
st. wizytator KO w Bydgoszczy Małgorzata
Gontarek, przedstawiciele Rady Rodziców,
Miejskiej Biblioteki Publicznej z Elżbietą
Zaborowską, licznie zgromadzeni księża,
nauczyciele oraz uczniowie, którzy przygotowali dla gości apel poświęcony rocznicy
wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
Prezydent Miasta Włocławek Andrzej Pałucki wydaje decyzję zezwalającą Diecezji
Włocławskiej na założenie z dniem 1 IX
2013 r. Publicznej Szkoły Podstawowej
im. ks. Jana Długosza we Włocławku przy
ul. Wojska Polskiego 2a.
Powstała Maryjna Wspólnota Młodych,
która we wrześniu 2013 roku przekształciła się oficjalnie w Sodalicję Mariańską
w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej
Górze, przejmując odnaleziony i odnowiony sztandar Sodalicji Mariańskiej przedwojennego „Długosza”.
Uroczyste poświęcenie nowej sali gimnastycznej przez ks. bp. Wiesława Alojzego
Meringa; wmurowanie tablicy upamiętniającej inicjatora nadbudowy Biskupa
Włocławskiego Wiesława Meringa.
Rozpoczyna działalność Publiczna Szkoła
Podstawowa im. ks. Jana Długosza w gmachu przy ul. Wojska Polskiego 2a.
Ksiądz bp Wiesław Mering poświęcił nowo
powstałą Publiczną Szkołę Podstawową
im. ks. Jana Długosza.
XII Dni Kultury Chrześcijańskiej w Zespole
Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we
Włocławku, których gościem specjalnym
był Leszek Dokowicz, operator i producent
filmowy, twórca filmu dokumentalnego
pt. „Ja Jestem”.
Podpisanie umowy pomiędzy Diecezją
Włocławską a Urzędem Marszałkowskim
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
o dofinansowanie projektu „Edukacja
w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana
Długosza szansą na lepszą przyszłość”
w wysokości ponad 1 165 000 zł.

27 IV 2014 – Udział nauczycieli, uczniów i rodziców
ZSK im. ks. Jana Długosza w uroczystości
kanonizacji Jana Pawła II w Rzymie.
2015 – Rok Jana Długosza ustanowiony przez
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z okazji
600. rocznicy urodzin.
3–4 III 2015 – XIII Dni Kultury Chrześcijańskiej, podczas
których uczniowie szkoły podstawowej,
gimnazjum i liceum spotkali się z Aleksandrą Polewską – prawniczką, pisarką,
katolicką autorką książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
9 X 2015 – Organizacja wraz ze Stowarzyszeniem Króla
Kazimierza Wielkiego i Włocławskim Towarzystwem Naukowym Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej w 600. rocznicę
urodzin Księdza Jana Długosza.
1–2 XII 2015 – XIV Dni Kultury Chrześcijańskiej –
600. Urodziny Patrona Szkoły. Gośćmi
wydarzenia byli: Chór CANTO, działający przy Zespole Szkół Muzycznych im.
Czesława Niemena a także „Długoszacy”
– bp Antoni Długosz znany z telewizyjnego
programu dla dzieci Ziarno oraz Leszek
Długosz – krakowski poeta i pieśniarz
z Piwnicy pod Baranami.
2016 – Rok Jubileuszowy Szkoły – ogłoszony przez
ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa z okazji stulecia założenia Szkoły im. ks. Jana
Długosza.
4 III 2016 – Odsłonięcie portretu Biskupa Romana
Andrzejewskiego – Odnowiciela Szkoły
Długosza. Autorami portretu są Hanka
Kalinowska i jej wnuk Karol Kalinowski.
9 III 2016 – Nagranie lekcji pt. „Historia szkoły Długosza ukryta w strofach szkolnego hymnu”
dla programu TV TRWAM pt. „Ze szkolnej
ławki”.
29 III 2016 – Odsłonięcie Galerii Dyrektorów Szkoły
im. ks. Jana Długosza, którą tworzą: Seweryn Brzozowski, ks. Wacław Kwarciański,
ks. Rudolf Filipski, Franciszek Zieliński,
ks. Apolinary Leśniewski, ks. Mieczysław
Chwiłowicz, ks. Władysław Mirski, Aleksander Szatkowski oraz ks. Jacek Kędzierski.
25 V 2016 – Odsłonięcie Galerii Zasłużonych Pracowników Szkoły – osób nagrodzonych Medalem
za zasługi dla Zespołu Szkół Katolickich im.
ks. Jana Długosza we Włocławku. Do najbardziej zasłużonych pracowników należą:
ks. Jacek Kędzierski, Joanna Wędołowska,

Aneta Gabryelczyk, Grzegorz Matusiak,
Marlena Korpalska, Urszula Brykalska, Elżbieta Andrzejewska, Alicja Witkowska, Anita Zając, Mariola Klepadłowska, Aleksandra
Rusin, Maciej Ziółkowski, ks. Jacek Buda,
Elżbieta Jarmużek, Katarzyna Zarzecka,
Aneta Wąsik, Dominika Szymczak, Urszula
Bonowicz, Sławomira Lewandowska, Bożena Sobierajska, Anna Waśkiewicz oraz
Magdalena Gutral.
5 VII 2016 – Odsłonięcie portretu Biskupa Stanisława
Zdzitowieckiego – Założyciela Szkoły im.
ks. Jana Długosza autorstwa artysty plastyka Karola Kalinowskiego.
20 VII – 1 VIII 2016 – Udział długoszaków w XXXI Światowych Dniach Młodzieży, od „Dni w Diecezji” po spotkanie z papieżem Franciszkiem
w Krakowie.
1 IX 2016 – Rozpoczyna działalność Katolickie Przedszkole „Pod Aniołem Stróżem” w budynku
przy ul. Wojska Polskiego 2a, po raz pierwszy w historii odrodzonego Długosza jako
placówka niepubliczna.
2 IX 2016 – Uroczystości Rozpoczęcia Roku Szkolnego
w stulecie założenia Szkoły z udziałem ks.
bp. Wiesława Alojzego Meringa, Ministra
Adama Kwiatkowskiego – Szefa Gabinetu
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz
Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
Marka Gralika; Otwarcie i poświęcenie
nowego boiska przy szkole; Posadzenie
dębu na szkolnym dziedzińcu na pamiątkę
uroczystości.
19 IX 2016 – Prezydent Miasta Włocławek Marek Wojtkowski zezwala Diecezji Włocławskiej na
założenie z dniem 1 stycznia 2017 r. publicznego przedszkola pod nazwą: Katolickie Publiczne Przedszkole „Pod Aniołem
Stróżem” we Włocławku z siedzibą przy
ul. Wojska Polskiego 2a.
24 IX 2016 – Zjazd Absolwentów z okazji Jubileuszu
Szkoły – uhonorowanie Pamiątkowymi
Medalami najstarszych Absolwentów
Szkoły Długosza; Odsłonięcie Galerii Wybitnych Absolwentów Szkoły.
6 X 2016 – Uroczyste nadanie bibliotece szkolnej
imienia Jerzego Pietrkiewicza – maturzysty w naszej szkole z roku 1934, profesora Uniwersytetu Londyńskiego, autora
hymnu Szkoły pt. „Vita Nuova”; Udział
uczniów ZSK w wojewódzkich obchodach

100. rocznicy urodzin Wybitnego Długoszaka – Jerzego Pietrkiewicza.
12 X 2016 – Ksiądz bp Wiesław Alojzy Mering poświęcił Katolickie Przedszkole „Pod Aniołem
Stróżem” oraz krzyż i ikonę Matki Bożej
Częstochowskiej – Patronki Szkolnictwa
Katolickiego w gmachu przy ul. Wojska
Polskiego.
26 X 2016 – Fotografia stulecia – wszyscy długoszacy
wraz z Opiekunem Szkoły ks. bp. Wiesławem Meringiem, ks. bp. Stanisławem
Gębickim i ks. bp. Bronisławem Dembowskim oraz ks. prał. Lesławem Witczakiem
– diecezjalnym ekonomem uwiecznieni
zostali na pamiątkowej fotografii.
1 XII 2016 – Uroczyste odsłonięcie portretu Patrona
Szkoły – Księdza Jana Długosza w dniu jego
601. urodzin. Obraz, na podstawie czarno-białych fotografii zaginionego, przedwojennego wizerunku autorstwa Henryka
Sokołowskiego, namalował artysta malarz,
profesor UMK Piotr Będkowski.
1 I 2017 – Katolickie Przedszkole „Pod Aniołem Stróżem” po czterech miesiącach funkcjonowania zmienia status na Katolickie Publiczne
Przedszkole „Pod Aniołem Stróżem”.
9 I 2017 – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda podpisuje ustawę z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
wprowadzającą nowy ustrój szkolny –
likwidację gimnazjów oraz utworzenie
ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum ogólnokształcącego.
20 II 2017 – Wizyta Minister Edukacji Narodowej Anny
Zalewskiej w ZSK im. ks. Jana Długosza –
spotkanie ze społecznością Szkoły.
2–3 III 2017 – XV Dni Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem: Idźcie i głoście. Gośćmi Dni Kultury
byli: aktor Dariusz Kowalski, Zespół New
Life’m oraz ks. prał. Kazimierz Grabowski,
który podarował do szkolnej kaplicy figurę
św. Kazimierza Królewicza.
31 VII 2017 – Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana
Długosza we Włocławku z liczbą głosów
36503 znalazła się na 20. zwycięskim
miejscu Konkursu „Podwórko Talentów
NIVEA”.
1 IX 2017 – Przekształcenie sześcioletniej Publicznej
Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza
w ośmioletnią szkołę podstawową obejmującą strukturą organizacyjną klasy I–VIII
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o nazwie Publiczna Szkoła Podstawowa
z siedzibą we Włocławku, ul. Łęgska 26.
Decyzję podpisał Prezydent Miasta Włocławek Marek Wojtkowski.
Ksiądz bp Bronisław Dembowski dokonał
uroczystego otwarcia i poświęcenia „Podwórka Talentów NIVEA” – placu zabaw
dla najmłodszych długoszaków. Ambasadorem konkursu i gościem specjalnym
uroczystości była wokalistka Natalia Kukulska.
Ksiądz bp Wiesław Mering oficjalnie otworzył i poświęcił boisko wielofunkcyjne
i plac zabaw przy ul. Wojska Polskiego 2a.
W wydarzeniu brali udział także: Sekretarz
Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Jarosław Stawiarski, posłowie: Joanna Borowiak i Łukasz Zbonikowski, Radny Rady
Miasta Włocławek Jarosław Chmielewski,
dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki
w Urzędzie Marszałkowskim Marcin Drogorób, przedstawiciel Kuratorium Oświaty
w Bydgoszczy Wojciech Pawłowski, księża
Diecezji Włocławskiej z ks. ekonomem
Lesławem Witczakiem, przedstawiciele
Firmy ANWIL S.A. Waldemar Gabruś
i Maciej Ostrowski, prezes MPEC-u Jacek Kuźniewcz oraz przewodnicząca Rady
Rodziców Bogna Kopaczewska-Jurewicz,
rodzice, nauczyciele i uczniowie klas 1–3
szkoły podstawowej oraz wychowankowie
przedszkola.
XVI Dni Kultury Chrześcijańskiej pod
hasłem Święci wzorem na każdy czas, które
zostały poświęcone św. Bratu Albertowi
oraz św. Maksymilianowi Kolbe. Gośćmi
Dni Kultury byli: s. Dominika ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek we Włocławku,
o. Mariusz Kapczyński – gwardian klasztoru ojców franciszkanów konwentualnych
w Radziejowie oraz aktor Adam Woronowicz, odtwórca roli św. Maksymiliana Kolbego w filmie „Dwie korony” i Krzysztof
Wiśniewski – artysta, malarz. Uroczyście
odsłonięto w kaplicy szkolnej portret błogosławionego ks. Leona Nowakowskiego – długoszaka – rocznik matury 1931,
który beatyfikowany został jako jeden ze
108 męczenników II wojny światowej.
Figura św. Michała Archanioła – wykonana
przez artystę rzeźbiarza Janusza Bisagę,

13 IV 2018 –
3 IX 2018 –

4–5 X 2018 –

4 X 2018 –

21 VI 2019 –
1 IX 2019 –

25–26 IX 2019 –

16 XI 2019 –
10 XII 2019 –

stanęła w gmachu przy ul. Łęgskiej. Figurę
poświęcił ks. bp Wiesław Alojzy Mering;
Rowery dla długoszaków – poświęcenie
przez Dyrektora Szkoły ks. Jacka Kędzierskiego 16 rowerów.
Naukę w Długoszu rozpoczyna ostatni
rocznik dzieci klas III gimnazjum w liczbie
115 uczniów, a wraz z nimi 228 uczniów
liceum, 397 uczniów szkoły podstawowej
oraz 83 przedszkolaków.
XVII Dni Kultury Chrześcijańskiej pod
hasłem Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie,
które połączyły trzy wydarzenia: poświęcenie i odsłonięcie pomnika Patrona Szkoły,
rocznicę 90-lecia poświęcenia budynku
szkoły przy ul. Łęgskiej 26 oraz 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Gośćmi Dni Kultury byli: dr hab.
Piotr Oliński – historyk, pracownik UMK
w Toruniu, Tomasz Wąsik – kustosz i kierownik Muzeum Historii Włocławka oraz
pianista Rafał Błaszczyk.
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika księdza Jana Długosza przez Biskupa Włocławskiego – Wiesława Alojzego
Meringa; Twórcami pomnika są artysta
rzeźbiarz, profesor UMK Andrzej Borcz
i dr Maciej Wierzbicki wraz ze studentami
Kierunku Rzeźby.
Zakończenie działalności Publicznego
Gimnazjum im. ks. Jana Długosza w wyniku reformy oświaty w 2017 r.
Naukę rozpoczyna ostatni rocznik trzyletniego liceum ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum oraz pierwszy rocznik
czteroletniego liceum ogólnokształcącego
na podbudowie szkoły podstawowej.
XVIII Dni Kultury Chrześcijańskiej poświęcone św. Stanisławowi Kostce. Do szkoły
zaproszeni zostali: prof. dr hab. Kazimierz
Maliszewski, wykładowca na UMK w Toruniu, ks. dr hab. Henryk Seweryniak –
pracownik UKSW w Warszawie i WSD
w Płocku, wokalista Stanisław Sojka oraz
artyści rzeźbiarze: Antoni Bisaga, Janusz
Bisaga i prof. Andrzej Borcz.
Zmarł bp Bronisław Jan Maria Dembowski.
Uroczyste poświęcenie przez Biskupa Włocławskiego – Wiesława Alojzego Meringa
odnowionej auli w gmachu przy ul. Łęgskiej 26.
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Vetera
et nova
Rozmowa z ks. Jackiem Kędzierskim,
dyrektorem Zespołu Szkół Katolickich
im. ks. Jana Długosza we Włocławku

O początkach szkoły, jej obecnym kształcie,
ważnych jubileuszach
i planach na przyszłość...

Dyrektor Szkoły ks. dr Jacek Kędzierski, 2001 r.

Bp Wiesław Mering i ks. Jacek Kędzierski, 2016 r.
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Pani Sławomira Lewandowska / ks. Andrzej Tomalak: Jak
zaczęła się „przygoda” Księdza Dyrektora z „Długoszem”?
Ks. dyrektor Jacek Kędzierski: O reaktywacji szkoły
im. ks. Jana Długosza usłyszałem w czasie, gdy byłem wikariuszem w Ciechocinku. Mój ówczesny proboszcz, ks. Grzegorz
Karolak, był członkiem fundacji, która organizowała środki na
wznowienie działalności szkoły. Słyszałem wtedy o różnych
problemach z odzyskaniem budynku szkoły, o poszukiwaniach odpowiedniego dyrektora i nauczycieli, o próbach
zainteresowania uczniów i rodziców nową szkołą itd.
Na początku listopada 2000 r. zostałem zaproszony do
kurii przez bp. Romana Andrzejewskiego odpowiedzialnego za wznowienie działalności szkoły. W trakcie rozmowy
zaproponował mi objęcie funkcji dyrektora reaktywowanej
szkoły im. ks. Jana Długosza. Podjąłem to wyzwanie pełen
obaw i niepokoju, jednocześnie prosząc bp. Romana o pomoc
i wsparcie. W dniu 22 listopada 2000 r. otrzymałem dekret
bp. Bronisława Dembowskiego – Ordynariusza Diecezji,
powołujący mnie na dyrektora szkoły Długosza.
Jaka była wizja szkoły?
Na początku uważnie wsłuchiwałem się w wypowiadane
przez bp. Romana Andrzejewskiego słowa na temat jego wizji
szkoły. Księdzu Biskupowi zależało, aby „Długosz” był szkołą
publiczną a nie prywatną, żeby to nie była szkoła męska,
tak jak przed wojną a koedukacyjna. Jako znawca i pasjonat
kultury antycznej chciał, by ta nowa we Włocławku szkoła
poszerzała horyzonty edukacji przede wszystkim o wymiar
chrześcijański, ale także ten uniwersalny. Zaproponował
wprowadzenie dodatkowo języka łacińskiego, a na jednej
godzinie wychowania fizycznego obowiązkowe lekcje tańca
towarzyskiego. Jego wolą było wprowadzenie mundurków na
wzór szkół np. w Anglii, by młodzież wyglądała jednolicie
i elegancko. Jego pragnieniem było rzetelnie kształcić młodzież, nie zapominając o wychowaniu i kulturze.
Podczas licznych spotkań z Biskupem Romanem ustaliła
się nasza wspólna wizja „Długosza”.

Chciałem, żeby rodzice byli blisko dzieci, znali ich problemy, zabiegałem więc o to, aby przynajmniej raz w miesiącu mogli spotkać się z wychowawcami i nauczycielami.
Sięgnąłem do tradycji obiadów czwartkowych z czasów króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego. W ten sposób narodziła się idea środy u „Długosza”. Wtedy w tych spotkaniach
uczestniczyły rzesze rodziców. Dziś, w dobie dziennika elektronicznego, rodzice mają wszystkie informacje o postępach
swojego dziecka na wyciągnięcie ręki.
ły?

Czy pamięta Ksiądz Dyrektor pierwsze wejście do szko-

Pierwszy raz widziałem budynek szkoły w październiku
1984 r., gdy, jako kleryk pierwszego roku Wyższego Seminarium Duchownego, z naszym ówczesnym ojcem duchownym
– ks. Leonardem Ficem, jechaliśmy ul. Łęgską na tamę, zaraz
po zabójstwie ks. Jerzego Popiełuszki. Wtedy ks. Fic wskazał
nam budynek dawnego „Długosza” i wyjaśnił, że była to
męska szkoła, która należała do Kościoła, a po wojnie została
zabrana przez władze komunistyczne. Wtedy jeszcze nikt
z nas nie myślał, że kiedyś powróci do Kościoła.
Kolejny raz gmach naszej szkoły oglądałem zaraz po rozmowie z Księdzem Biskupem, kiedy wyraziłem zgodę na
przyjęcie obowiązków dyrektora nowego „Długosza”. To był,
przypominam, listopad 2000 r. i mieściła się tu tzw. samochodówka. Przejechałem wtedy ul. Bechiego, przespacerowałem
się ul. Łęgską, nie wszedłem jednak do wnętrza. Wtedy przyglądałem się frontonowi budynku, na którym umieszczony
jest napis Vita sine litteris mors est. Już wtedy wiedziałem od
bp. Andrzejewskiego, że jest to parafraza słów Seneki. Po wielu
latach, rozmawiając z uczniami początkowych klas szkoły
podstawowej, usłyszałem dziecięce tłumaczenie sentencji –
„Życie bez szkoły to nie życie” (śmiech). Prawda, że urocze?
Dziś, sentencja jest treścią wzniosłej pieśni, którą dla szkolnego
chóru skomponowała nauczycielka muzyki p. Iwona Grzelczak.
W maju 2001 r. z polecenia bp. Romana Andrzejewskiego
udałem się na rozmowę z ówczesnym dyrektorem Zespołu
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Szkół Samochodowych, aby wstępnie omówić czas i warunki
przejęcia szkoły. Wtedy po raz pierwszy przekroczyłem progi
„Długosza” – mojej szkoły. To, co utkwiło mi w pamięci, to
ogromna rzesza młodych ludzi, biegających po korytarzu
oraz całkowite wyeksploatowanie budynku.
Oficjalne przejęcie gmachu przy ul. Łęgskiej 26 odbyło się
w dniu 2 lipca 2001 r. Pamiętam, jak po kilku dniach weszliśmy wraz z bp. Andrzejewskim po raz pierwszy do szkoły.
Byłem przejęty nową rolą, odpowiedzialnością, przerażony
złym stanem budynku i jednocześnie byłem świadkiem bardzo wzruszającej sceny, gdy Biskup Roman objął kolumnę,
zaraz przy wejściu do szkoły, ucałował i rozpłakał się. Potem
oprowadzał mnie po całym gmachu, wspominał i pokazywał,
co było na poszczególnych poziomach. Widać było radość
Księdza Biskupa z odzyskania i przywrócenia znaczenia jego
dawnej Alma Mater.
Mimo wszystkich trudności, były to bardzo piękne i wzruszające chwile.
Jakie były początki funkcjonowania „Długosza”?
Jeszcze przed przejęciem budynku szkoły przez diecezję,
w marcu 2001 r., rozpoczęły się rozmowy i pierwsze umowy
z firmą remontującą, by budynek doprowadzić do stanu,

w którym uczniowie będą mogli bezpiecznie w nim przebywać. Uruchomiony został sekretariat szkoły przy ul. Kopernika, w obecnych salach Sądu Kościelnego. Tam też, jako
dyrektor, sekretarz, kadrowy, księgowy i woźny jednocześnie
(śmiech), prowadziłem pierwsze zapisy do szkoły i rozmawiałem z rodzicami, którzy chcieli posłać swoje dzieci do naszego
gimnazjum. Przepytywałem osoby zainteresowane pracą
w szkole, nie tylko na etatach nauczycieli i wychowawców.
Początkowo planowaliśmy przyjąć 90 uczniów. Wpłynęło jednak ok. 300 podań, z których wybraliśmy 150 i utworzyliśmy
w rezultacie pięć równorzędnych oddziałów klas pierwszych.
W promocji szkoły pomagał cykl artykułów o „Długoszu”,
które bp Roman Andrzejewski zamieszczał na łamach „Ładu
Bożego”. Oprócz tego wydrukowane zostały foldery i ulotki
informacyjne oraz plakaty dla parafii. Kilka razy udzieliłem
też wywiadu w Radio W. Zobaczyłem wtedy, jak wielkie we
Włocławku jest zainteresowanie „Długoszem”.

pochodzili z zamożnych rodzin, dbających o wykształcenie,
ale byli też dziećmi bardzo zdolnymi. Poziom nauczania był
bardzo wysoki, a absolwenci „Długosza” osiągali sukcesy w różnych dziedzinach nie tylko w Polsce, ale i na świecie, jak np.
Jerzy Pietrkiewicz, prozaik, poeta i tłumacz oraz wykładowca
uniwersytetu w Londynie; Janusz Odrowąż-Pieniążek, pisarz
i muzeolog; Stanisław Wyganowski, wybitny ekonomista i prezydent m.st. Warszawy w latach 1990–1994 i wielu innych.
Dziś mogę powiedzieć, że nam też się udało, zaraz po
trzech latach wyszliśmy na pierwsze miejsce we Włocławku,
jeśli chodzi o wyniki egzaminów gimnazjalnych.
Mam wrażenie, że do „Długosza” swoje dzieci posyłają
głównie rodzice zatroskani o chrześcijańskie wychowanie,
ale jest też grupa odważnych ludzi o zupełnie odmiennych
poglądach, której zależy wyłącznie na wysokim poziomie nauczania. W jednym i drugim przypadku cieszymy się, że przy
rzetelnym kształceniu możemy pełnić swoją katolicką misję.

A jak rodzice motywowali chęć posłania dzieci do „Długosza”?
Bardzo często nawiązywali do przedwojennej tradycji „Długosza”, jako najlepszej szkoły w mieście i okolicy. Była to wtedy
rzeczywiście kuźnia inteligencji. Uczniowie tamtego „Długosza”

Początki funkcjonowania „Długosza” były pełne wzruszeń, ale też i trudności...
No właśnie. Gdy budynek został przekazany Kościołowi
2 lipca 2001 r., był bardzo wyeksploatowany, wręcz zniszczony. Paradoksalnie, plusem tego kompletnego braku dbałości

Jerzy Pietrkiewicz

Ks. dyrektor Jacek Kędzierski, ks. Andrzej Tomalak, p. Sławomira Lewandowska
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Stanisław Wyganowski

o gmach szkoły było to, że nie przebudowano go na komunistyczną modłę. Nie uległy niwelacji liczne wnęki, nisze i detale
architektoniczne, które zdobią budynek wewnątrz i z zewnątrz
oraz nadają mu wyjątkowy charakter. Remonty rozpoczęły się
w lipcu i trzeba było się spieszyć, bo we wrześniu chcieliśmy
rozpocząć rok szkolny. Odliczając wszystkie soboty i niedziele,
pozostało niewiele ponad 40 dni. Prace rozpoczęły się od drugiego piętra. W pierwszym roku zostało wyremontowanych
siedem sal lekcyjnych, dla pięciu oddziałów, które zostały
utworzone. Uczniowie poszczególnych klas mieli więc wszystkie zajęcia lekcyjne w jednej sali, a nauczyciele się wymieniali.
Aby prowadzić prace remontowe, potrzebne były pieniądze. Skąd Ksiądz Dyrektor brał fundusze na remonty
i wyposażenie sal?
W pozyskiwanie funduszy bardzo zaangażował się
bp Roman Andrzejewski, który prosił indywidualnych
ofiarodawców o wsparcie „Długosza”. Zwrócił się przede
wszystkim do proboszczów parafii diecezji włocławskiej.
Niekiedy spotykało się to z niechęcią księży, którzy byli
proszeni o przekazanie dla naszej szkoły np. tacy z uroczystości Pierwszej Komunii św. i bierzmowania. Pamiętam,
że jednego roku część ofiar z kolędy przeznaczona była na

Janusz Odrowąż-Pieniążek

Absolwenci przedwojennego „Długosza”
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Szkołę Długosza. Pewnie dla wielu parafii stanowiło to spore
obciążenie, jednak, z perspektywy 18 lat, mogę powiedzieć,
że była to dobra inicjatywa, która umożliwiła stworzenie
dobrych warunków w szkole. To, że dzisiaj jesteśmy szkołą
bardzo nowoczesną, że mamy piękne sale i wyposażenie
zawdzięczamy właśnie tym posunięciom i determinacji
bp. Andrzejewskiego. Później pojawiła się propozycja,
aby w kosztach remontów partycypowali rodzice naszych
uczniów. Była to także delikatna kwestia, zważywszy na to,
że byliśmy od początku szkołą publiczną.
Czy na wszystko starczyło?
Niestety, nie zawsze.
To, co pamiętam z początków funkcjonowania „Długosza”,
to to, że było bardzo zimno. Nie byliśmy w stanie ogrzać
całego gmachu. Brakowało też środków na bieżącą działalność. Z drugiej strony, te ciężko zdobyte środki z parafii
chcieliśmy inwestować w remonty, bo to było najważniejsze.
Przykro mi, ale mam świadomość, że młodzież pierwszych
lat „Długosza” może zapamiętała właśnie chłód w szkole.
Jestem jednak przekonany, że panowała wtedy bardzo ciepła
atmosfera przyjaźni i zapału do nauki i pracy.

Tę atmosferę budowali także nauczyciele. Czy Ksiądz Dyrektor pamięta pierwszych nauczycieli nowego „Długosza”?
Na początku był ten „kłopot”, że zaczynaliśmy ze stosunkowo niewielką liczbą uczniów. To sprawiało, że nie mogłem zapewnić nauczycielom etatu. Ale pamiętam, że zainteresowanie
nauczycieli pracą w „Długoszu”, jako dorobienie do pensji ze
szkół samorządowych było ogromne. Z czasem ci, którzy mieli
tutaj śladowe ilości godzin zostali zastąpieni przez tych, którzy
chcieli u nas pracować na cały etat. Poszukując nauczycieli,
stawiałem przede wszystkim na młodą kadrę. Dbałem jednak
o to, aby w gronie pedagogicznym były najlepiej trzy pokolenia
nauczycieli: młodzi, w średnim wieku, a także nauczyciele
emerytowani. Moim zdaniem, pomagało to stworzyć lepszy
klimat w pracy. Młodzi mieli od kogo uczyć się warsztatu nauczania, a sami byli źródłem energii i nowatorskich pomysłów.
Po czasie okazało się, że to było świetne rozwiązanie służące
edukacji. Kilkoro z moich pierwszych nauczycieli pracuje do
dziś: p. wicedyrektor Urszula Brykalska, p. Bożena Sobierajska
oraz pan Grzegorz Matusiak. Teraz to oni stanowią doświadczoną kadrę, służącą wsparciem dla młodych.
Od początku bardzo ważnym przedmiotem w naszej szkole
była, obowiązkowa dla wszystkich, religia, dlatego zabiegaliśmy,

Przekazanie przez p. Mariusza Wiatrowskiego – Prezesa Zarządu OFE Pocztylion sprzętu komputerowego na rzecz Publicznego Gimnazjum
im. ks. Jana Długosza. W spotkaniu uczestniczyli ks. bp Roman Andrzejewski, ks. prał. Eugeniusz Marciniak, ks. dyrektor Jacek Kędzierski
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Zjazd Absolwentów w 100-lecie założenia szkoły Długosza, 24 IX 2016 r.

aby była ona w rękach księży i sióstr zakonnych. Poza krótkimi
epizodami, tak właśnie się dzieje. Pierwszym pedagogiem
i katechetą w „Długoszu” był ks. Henryk Sławiński.
A jakimi kryteriami kierował się Ksiądz Dyrektor przy
naborze nauczycieli?
Od samego początku są te same, a więc (podobnie jak dla
uczniów), kryteria naukowe, czyli kompetencja, studia, przygotowanie pedagogiczne, ale też padało i do dziś pada pytanie,
czy starający się o pracę jest wierzący, związany z Kościołem
rzymskokatolickim. To zwykle jedno z ostatnich pytań, ale
bardzo ważne i decydujące. W naszej szkole mamy taką zasadę, że uczeń może być niewierzący, czy należeć do innego
Kościoła bądź związku wyznaniowego, ale każdy nauczyciel
musi identyfikować się z wartościami chrześcijańskimi.
W tej chwili cieszymy się znakomitą kadrą, to również
dzięki niej nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy naukowe,
artystyczne i sportowe. Jestem dumny z kompetencji, pomysłowości i zaangażowania naszych nauczycieli, co bardzo
doceniają uczniowie oraz rodzice i ja także staram się doceniać (śmiech). Mimo, że krąży fama o dużych wymaganiach
wobec nauczycieli w naszej szkole, zawsze znajdują się tacy
pasjonaci swojego przedmiotu, którzy cieszą się z możliwości
pracy z uczniami zdolnymi i ambitnymi. Na takich właśnie liczymy i stawiamy. Nauczyciele chętnie przygotowują uczniów
do konkursów dla ich sukcesów, własnej satysfakcji, ale obie
te grupy są także nagradzane finansowo za tę ciężką pracę.
Od reaktywacji „Długosza” mija już 19 lat. Przez ten czas
opuściła mury naszej szkoły duża ilość absolwentów. Odwiedzają swoją byłą szkołę? Czują łączność z „Długoszem”?
Oczywiście. Można ich nieraz zobaczyć. Z sentymentem
wracają, odwiedzają nas przy różnych okazjach. Trzeba jednak
szczerze powiedzieć, że takie większe powroty mają miejsce gdzieś po 25 latach, tak więc jeszcze trochę poczekamy
(uśmiech). Niestety, przez 3 lata nie da się nawiązać silnych

relacji. Bardziej związani czują się ci, którzy zaczynali u nas
gimnazjum, a kończyli maturą. Ale to też jest niewiele lat.
Myślę, że dobrą okazją był organizowany w 2016 roku zjazd
absolwentów w ramach obchodzonego przez nas jubileuszu
100-lecia powstania „Długosza”. Widać było, że z większym
sentymentem wracali absolwenci tzw. „pierwszego Długosza”.
Jestem przekonany, że z każdym rokiem będzie przybywało
odwiedzin absolwentów obecnie działającego ZSK.
Właśnie, w ostatnich latach szkoła obchodziła kilka
jubileuszy. W jaki sposób przyczyniły się do jej rozwoju?
Całkiem niedawno (uśmiech), bo w roku 2011, obchodziliśmy jubileusz 10-lecia reaktywowania szkoły. Wtedy, Medalem
za zasługi dla Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza
we Włocławku za wspieranie w jego reaktywacji i rozwoju
uhonorowane zostały osoby, które przyczyniły się do „zmartwychwstania szkoły” po komunistycznych latach niebytu.
Było to grono duchownych z bp. Wiesławem Meringiem i bp.
Bronisławem Dembowskim na czele, przedwojenni uczniowie
i absolwenci, którzy nawet z zagranicy wspierali swoją dawną
Alma Mater, przedstawiciele władz Włocławka, posłowie na
Sejm RP a także członkowie Rady Rodziców. Tych pierwszych
dziesięć lat było czasem zmagania się z generalnym remontem
budynku, pozyskiwaniem funduszy, jednak dzięki wsparciu
tych osób udało się wyprowadzić szkołę na prostą.
W roku 2015 obchodziliśmy 600. urodziny Patrona Szkoły.
Ten okrągły jubileusz zaowocował udziałem naszej młodzieży w ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej
we współpracy z Włocławskim Towarzystwem Naukowym,
poświęconej postaci ks. Jana Długosza. Potem uczniowie wykazali się swoją wiedzą o Patronie, uczestnicząc w konkursach:
literackim, plastycznym i multimedialnym, a zwycięskim
klasom Patron ufundował urodzinowy tort. Wisienką na
tym torcie (śmiech) byli wyjątkowi goście – dwaj panowie
Długosze. Śpiewający bp Antoni Długosz i Leszek Długosz –
krakowski poeta i pieśniarz, związany kiedyś z „Piwnicą pod
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Baranami”. Należy podkreślić, że 100 lat wcześniej założyciele
szkoły uznali ks. Jana Długosza jako godnego Patrona katolickiego gimnazjum we Włocławku. Warto więc przy każdej
okazji przypominać jego zasługi.
To były niezapomniane chwile, które wprowadziły nas
w Rok Jubileuszowy Szkoły.
Co przyniósł ów Rok Jubileuszowy?
Przede wszystkim, wielką radość i dumę. To wtedy zainicjowana została budowa pomnika ks. Jana Długosza. Na
ścianach w szkolnej auli pojawiły się portrety: założyciela szkoły – bp. Stanisława Zdzitowieckiego oraz głównego
„sprawcy” reaktywacji szkoły – bp. Romana Andrzejewskiego.
Doczekaliśmy się także „powrotu” portretu Patrona Szkoły,
który, na podstawie zdjęć obrazu Henryka Sokołowskiego
w przedwojennych rocznikach, odtworzył artysta malarz,
profesor UMK p. Piotr Będkowski.
Na szkolnych, dotąd pustych, korytarzach umieszczone
zostały galerie: Galeria Dyrektorów Szkoły, Galeria Zasłużonych Pracowników Długosza, Galeria Wybitnych Absolwentów
„Długosza”. A możemy pochwalić się wyjątkowymi uczniami,

(bo nie wszystkim dane było szkołę ukończyć z powodu wojny
bądź komuny), czy absolwentami. Młodziutki ksiądz Leon
Nowakowski został błogosławionym, wielu walczyło w kampanii wrześniowej, w powstaniu warszawskim, na frontach
Europy Zachodniej, a po wojnie było wybitnymi prawnikami,
lekarzami, literatami. W roku stulecia szkoły obchodziliśmy
jednocześnie stulecie urodzin wspomnianego wcześniej absolwenta – Jerzego Pietrkiewicza, który jest autorem słów
szkolnego hymnu. Odtąd szkolna biblioteka nosi zaszczytne
imię Jerzego Pietrkiewicza, co upamiętnia granitowa tablica.
W tej chwili uczniowie i goście szkoły, przemierzając
korytarze, poznają bogatą historię tego miejsca, o której
mieliśmy też okazję opowiedzieć widzom TV TRWAM,
pewnie na całym świecie...

– Sekretarz Stanu, Szef Gabinetu Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej. Na szkolnym dziedzińcu, rękami znamienitych
osobistości, posadzony został dąb, który będzie pamiątką
Roku Jubileuszowego na wiele lat. W tym dniu także otwarte
zostało wielofunkcyjne boisko przy naszej szkole, które służyć
będzie rozwojowi fizycznemu długoszaków.

Czy zorganizowany został Zjazd Absolwentów?
Oczywiście, myśleliśmy nawet o balu, jednak nasi absolwenci są albo w podeszłym wieku, albo tak młodzi, że studiują
lub nie odczuwają jeszcze tak silnego sentymentu do szkoły,
więc nie uzbierała się wystarczająca liczba chętnych. Zamiast
balu zaprosiliśmy uczestników zjazdu na koncert w wykonaniu

Ten Rok był też czasem wyjątkowych spotkań.
To prawda. Najpierw, podczas uroczystego rozpoczęcia
roku szkolnego w 100. rocznicę założenia Szkoły, w dniu
2 września 2016 r. swoją obecnością i gratulacjami zaszczyciło
nas bardzo wiele osobistości, a list od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odczytał p. Adam Kwiatkowski

Uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego w dniu inauguracji roku szkolnego, 2 IX 2016 r.

Obchody 10. rocznicy reaktywacji Długosza w dniu 22 października 2011 r. Z lewej strony ks. bp. W.A. Meringa ks. prał. Józef Frątczak a po
prawej stronie p. Zbigniew Mieczkowski – absolwenci dawnego Długosza
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Sadzenie pamiątkowego dębu. Na zdjęciu od lewej p. Marek Gralik – Kujawsko Pomorski Kurator Oświaty, p. Adam Kwiatkowski – Sekretarz
Stanu w Gabinecie Prezydenta RP, ks. bp W. A. Mering, ks. Jacek Kędzierski – dyrektor Szkoły, 2 IX 2016 r.
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Występy uczniów z okazji 100-lecie założenia Szkoły Długosza, 2 IX 2016 r.

Uroczystość odsłonięcia pomnika Długosza, 4 X 2018 r.

artystów Warszawskiej Opery Kameralnej przy akompaniamencie Janusza Tylmana. W dniu 24 września 2016 r. stawili
się jednak w „Długoszu” wszyscy ci, którzy czują z nim silny
związek. Pan Jan Olszewski specjalnie przyleciał z Francji,
gdzie mieszka od lat pięćdziesiątych. Inni, którym zdrowie
i czas nie pozwoliły na przybycie, przysłali listy z gratulacjami
i życzeniami, co było niezwykle miłe i budujące. Wszystkim
tym osobom przesłaliśmy podziękowania i zjazdowe pamiątki.
Zjazd absolwentów w „Długoszu” bardzo odbiegał od zjazdów w innych szkołach, gdzie zachowana była ciągłość nauki.
Przypominam, że nasza szkoła założona została w 1916 r.,
a w ciągu tych 100 lat prowadziła działalność dydaktycznowychowawczą do wybuchu wojny w 1939 r. i po wojnie do
roku 1949. Potem, aż do reaktywacji w roku 2001 skazana
była na milczenie. Tak więc, na naszym zjeździe spotkało się
tylko pokolenie dziadków i wnuków.
Myślę jednak, że te dwie grupy wywarły na sobie duże
wrażenie. Występy artystyczne młodzieży w repertuarze retro
i nowoczesność szkoły zapewne zaimponowały starszym, zaś
ich wspomnienia, związek ze swoją starą szkołą i „pozytywne
piętno”, jakie wywarła na uczniach, o którym wspomniał
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p. Jan Olszewski, dało do myślenia młodzieży, która, póki
co, patrzy wyłącznie w przyszłość. To było miłe spotkanie
pokoleń. Dżentelmeni z dawnego „Długosza” spotkali się
z młodym pokoleniem długoszaków.
Rok 2018 przyniósł również ważny jubileusz.
I to nie jeden. Wszyscy Polacy świętowaliśmy 100-lecie
odzyskania niepodległości, a my długoszacy, dodatkowo, obchodziliśmy 90-lecie oddania do użytku gmachu szkoły przy
ul. Łegskiej 26. Ten okazały budynek, zaprojektowany przez
uznanego polskiego architekta Adolfa Buraczewskiego do dziś
stanowi piękny obiekt architektoniczny w naszym mieście.
Staramy się, by przy swojej doskonałej zabytkowej formie,
spełniał wymagania współczesnej edukacji. Stąd dbałość
o detale, jak elewacja, dziedziniec, ogrodzenie ale i nadbudowa sali gimnastycznej, nowe boisko sportowe.
Te dwie rocznice były okazją do sfinalizowania przedsięwzięcia, jakim była budowa pomnika ks. Jana Długosza.
Dzięki zaangażowaniu Pasterza Diecezji bp. Wiesława Meringa udało się włączyć do udziału w budowie pomnika władze
województwa i miasta. Odsłonięcie pomnika-rzeźby nastą-

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 dla uczniów szkoły podstawowej w katedrze włocławskiej, 1 IX 2013 r.

piło w przeddzień 90. rocznicy poświęcenia gmachu szkoły
i miało niezwykle uroczysty przebieg. Tego dnia Włocławek
wzbogacił swoje dziedzictwo kulturowe o obiekt niezwykłej
urody i wartości artystycznej – pomnik Wielkiego Polaka,
a my cieszymy się obecnością Patrona Szkoły, który, kojącym
gestem, wita uczniów u progu.
Do jakich tradycji przedwojennego „Długosza” nawiązuje szkoła dziś i które kontynuuje?
Na pewno trzeba tu wspomnieć o „Roczniku”, który
wydawany jest regularnie. Następna sprawa, która jest połączeniem starego z nowym, to jest język łaciński, następnie
troska o wychowanie w wartościach chrześcijańskich. Bardzo ważna w naszej szkole jest kaplica, która przypomina
o Tym, kto powinien być najważniejszy w życiu każdego
chrześcijanina. Przed wojną były dwie – jedna dla uczniów,
druga dla profesorów. Teraz jest jedna, wspólna. W kaplicy każdego ranka odprawiana jest Msza św., a uczniowie
poszczególnych klas, raz w miesiącu, mają tzw. dyżur liturgiczny, który daje im szansę osobistego udziału w liturgii
słowa. Również internat funkcjonował od samego początku,

podobnie sala gimnastyczna. W ogóle, jeśli chodzi o sale
lekcyjne, to trzeba powiedzieć, że ich układ nie zmienił
się od samego początku, łącznie z przerwą między rokiem
1949 a 2001.
Największe radości i smutki Księdza Dyrektora z ostatnich lat?
Z radości na pewno to, że szkoła, mimo niżu demograficznego, cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko ze
strony rodziców, ale i uczniów, choć dzieci jest nam trudniej
przekonać do siebie. Kolejna radość, to utrzymujący się wysoki
poziom nauczania. Był rok, w którym w rankingu „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” nasze liceum było na 25. miejscu
w województwie kujawsko-pomorskim, a na 3. we Włocławku.
Każdego roku mamy największą liczbę laureatów i finalistów
konkursów przedmiotowych wśród szkół w mieście. Wiem,
że jest to efektem talentu i pracowitości naszych uczniów ale
i zasługą kadry.
Na pewno moją radością jest to, że wszystkie lata przeżyliśmy bez skandali, że młodzież nie buntuje się przeciw nauce
Kościoła, nawet mimo religijnej obojętności rodziców. Piękne
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jest też to, że wszyscy księża biskupi, poczynając od bp. Romana Andrzejewskiego, przez bp. Bronisława Dembowskiego,
aż po obecnego bp. Wiesława Meringa wspierają i rozwijają
to dzieło, któremu na imię Zespół Szkół Katolickich im. ks.
Jana Długosza. Dzięki staraniom obecnego Biskupa Ordynariusza powstała przecież szkoła podstawowa i przedszkole
w gmachu św. Piusa X.
Wysoki poziom edukacji musi iść w parze z duchową
formacją młodych ludzi. Dlatego naszą radością i dumą są
organizowane od początku istnienia „Długosza” Dni Kultury
Chrześcijańskiej. Zaproszenia na nie przyjmują znani ludzie
świata kultury, którzy swoim życiem dają świadectwo wiary
chrześcijańskiej. Gościliśmy, między innymi, redaktora Krzysztofa Ziemca, reżysera – Lecha Dokowicza, poetę – Wojciecha
Wencla, aktorów: Adama Woronowicza i Dariusza Kowalskiego, mima – Ireneusza Krosnego, wspomnianych wcześniej
– śpiewającego bp. Antoniego Długosza i barda „Piwnicy pod
Baranami” – Leszka Długosza. Mógłbym długo wymieniać
również innych znakomitych gości, którzy zaszczycili mury
naszej szkoły – dwie panie minister oświaty p. Katarzynę
Hall i Annę Zalewską, szefa Gabinetu Prezydenta RP Adama
Kwiatkowskiego i wielu innych. Nasi uczniowie uczestniczą
w koncertach, spotkaniach, ale także w licznych wycieczkach,
również zagranicznych. Rokrocznie pielgrzymujemy do Świnic Warckich, Lichenia i na Jasną Górę. W marcu 2018 roku
bp Wiesław Mering poświęcił figurę św. Michała Archanioła
w naszej szkole. Rzeźba, której autorem jest włocławski rzeźbiarz p. Janusz Bisaga, zatytułowana „Figura Świętego Michała
Archanioła na gruzach szatana”, stanowi przyciągający uwagę

Rekord dla Niepodległej, 9 XI 2018 r.
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element po wejściu do budynku od strony dziedzińca. Figura –
dzieło sztuki zdobi wnętrze naszej szkoły, ale przede wszystkim
daje nam wszystkim oparcie w walce ze złym duchem.
Wszystko to daje ogromną radość i satysfakcję.
Natomiast największym smutkiem jest to, że niektórzy
czekają, żeby tylko opuścić mury naszej szkoły i wrócić do
swoich środowisk, podważających wartości chrześcijańskie.
Ale na to nie mamy już wpływu. W takich sytuacjach trzeba
wszystko zostawić Panu Bogu.
Plany na najbliższą przyszłość?
Zakończyć wszystkie remonty i upiększyć naszą szkołę.
Pracować tak, by, po reformie, szkoła była kuźnią polskiej
inteligencji katolickiej.
Cieszę się i jestem wdzięczny, że w dążeniu do tego celu
pomagają mi moi najbliżsi współpracownicy.
I na koniec pytanie, dlaczego warto wybrać „Długosza”?
W walce światopoglądowej, którą obserwujemy: w zastraszającej laicyzacji, sekularyzacji, ateizacji, warto, żeby
młodzież miała głębsze spojrzenie na kompleksową wiedzę
opartą o nowoczesną naukę i osiągnięcia naukowe, ale też
i o sięgającą fundamentów wiarę i religijność. Aby przekonała
się, że można być mądrym człowiekiem, a jednocześnie budującym swoje życie na wartościach nieprzemijających. Myślę
też, że warto wybrać tę szkołę, aby po prostu być wszechstronnie i dobrze ukształtowanym na resztę swojego życia.

16 X 2002 r.

Dziękujemy za rozmowę.

26 X 2016 r.
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Miłosz Gutral i Hania Ziółkowska zapraszają Prezydenta RP Andrzeja
Dudę do naszej szkoły, 18 X 2017 r.

Gala Laureatów Konkursów Przedmiotowych Kujawsko-Pomorskiego
Kuratora Oświaty, 1 IV 2019 r.

Licealiści z Projektem 2050 w ramach olimpiady społecznej „Zwolnieni z Teorii” – Marcelina Pieścińska, Zuzia Kowalska, Krystian Marciniak,
Ola Pikulska, Maja Mikucka, Ola Boryszko (LMK), Dominik Cyrankowski i Karol Nencka, 21 XI 2019 r.

Zakończenie szkoły dla uczniów klas trzecich liceum w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, 26 IV 2019 r.
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Ks. Jan Długosz
życie i twórczość
dr hab. Piotr Oliński (UMK Toruń)

Długosz jest pisarzem wyjątkowo wybitnym w swojej epoce.
[...] jest pisarzem nie tylko łacińskim, ale wprost rzymskim.
Gallieni Gallus

Dzieciństwo i lata młodzieńcze są w życiu ludzkim okresem, w którym kształtują się zasadnicze cechy osobowościowe, nabywa się umiejętności i kompetencje życiowe, kształtuje się świat wyobrażeń, przekonań. Są to prawidła ważące
dla każdej epoki. W przypadku średniowiecza nie zawsze
jednak można analizować okres dzieciństwa i młodzieńczy
różnych postaci historycznych, głównie ze względu na brak
odpowiednich źródeł. Niemniej jednak zainteresowania historyków obejmują również ten okres życia1. W przypadku
osób wybitnych, pochodzących z rodzin lepiej uposażonych,
wyżej stojących w hierarchii społecznej, zachowały się źródła,
dzięki którym można się pokusić o rekonstrukcję warunków
wychowania, etapy edukacji, atmosferę rodzinną. Do takich
postaci można zaliczyć Jana Długosza, najwybitniejszego
XV-wiecznego polskiego historyka. W jego przypadku zachowało się nawet kilka źródeł określanych obecnie jako
„ego-dokumenty”, które stanowiły osobisty, subiektywny zapis
niektórych faktów z jego życia. Można wskazać na niektóre
fragmenty korespondencji Jana Długosza. Dominują jednak
różne źródła narracyjne i aktowe, które pozwalają na stworzenie ogólnego obrazu jego dzieciństwa i okresu szkolnego.
Zachowało się np. źródło zatytułowane „Vita Dlugosii” (Żywot
Długosza), którego autorstwo jest przedmiotem dyskusji; być
może zostało zredagowane przez słynnego humanistę Filipa
Kallimacha, człowieka wybitnego, o niezwykle burzliwych
kolejach losu, być może przez Jakuba z Szadka, człowieka
związanego z Janem Długoszem, a być może jeszcze przez
kogoś innego2. Wydawałoby się, że jest to źródło idealne do
odtworzenia losów Jana Długosza począwszy od dzieciństwa.
Jednak mimo swojej niewątpliwej wartości tego żywotu
należy korzystać z niego w sposób ostrożny i krytyczny, jest
1

1995.

Portret ks. Jana Długosza namalował p. Piotr Będkowski w 2016 r. Odtworzony na podstawie fotografii portretu
autorstwa Henryka Sokołowskiego. Obraz zaginął podczas II wojny światowej
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Ph. Aries, Historia dzieciństwa: dziecko i rodzina w dawnych czasach, Gdańsk

M. Koczerska, Kto jest autorem Żywotu Długosza?, w: Venerabiles, nobiles et
honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej, red. A. Radzimiński, A. Supruniuk, J. Wroniszewski, Toruń 1997, s. 507–520.
2

to bowiem oczywista apologetyka osoby zmarłej, wybitnej,
pisana z natury rzeczy w sposób pochwalny. Źródłami do
losów życia Długosza są również utwory spisywane przez
niego samego. Pozwalało to na przykład na próby przedstawienia mentalności Jana Długosza3. Przy rekonstrukcji
etapów życia Jana Długosza, również wydarzeń związanych
z jego dzieciństwem ważne okazują się źródła aktowe, dotyczące rzeczy z pozoru odległych od spraw wewnątrzrodzinnych, związanych z edukacją dzieci, atmosferą w domu
rodzinnym. W roku 2015 zostało zorganizowanych w Polsce
kilka konferencji poświęconych Janowi Długoszowi z okazji
okrągłej sześćsetnej rocznicy jego urodzin, na których historycy zaprezentowali najnowsze ustalenia dotyczące jego
życia i twórczości. Jeden z badaczy W. Bukowski w bardzo
obszernym i opartym na bogatej kwerendzie referacie zajął
się kręgiem rodzinnym Jana Długosza4. Przedstawił on stan
badań nad rodziną Długosza, losy jego rodziców, a zwłaszcza
ojca oraz jego licznego rodzeństwa. Jan Długosz wychował się
w rodzinie rycerskiej. Długoszowie nosili herb Wieniawa. Ród
Wieniawów nie był rodem bardzo wielkim, jednak bardzo
rozgałęzionym. Różni członkowie Długoszów żyli w różnych
prowincjach polskich, na Śląsku, w ziemi wieluńskiej, łęczyckiej, województwie kaliskim, sandomierskim i krakowskim.
Był to ród bardzo rozgałęziony. Podstawy znaczenia rodziny
Długoszów dał ojciec kronikarza, Jan Długosz piszący się
później z Niedzielska (niedaleko Wielunia), który wsławił
się w czasie bitwy pod Grunwaldem. Jest on opisywany
jako człowiek wysoki, co zapewne było cechą dziedziczną
(stąd nazwisko Długosz), ponadprzeciętnie silny i dobrze
zbudowany. Jan Długosz – ojciec już w 1399 r. był burgrabią
Brzeźnicy. W czasie bitwy pod Grunwaldem zdobył chorągiew

M. Koczerska, Mentalność Jana Długosza w świetle jego twórczości, „Studia
Źródłoznawcze”, 15(1970), s. 109–140.
4
W. Bukowski, Krąg rodzinny Jana Długosza, w: Jan Długosz (1415–1480).
Życie i dzieła, Kraków 2016, s. 13–70.
3
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komturstwa pokarmińskiego, pojmał tamtejszego komtura
Markwarda von Salzbach i kilku jego towarzyszy. Dało mu
to nie tylko łaskę króla, ale i konkretną nagrodę w postaci
250 grzywien na królewszczyźnie w Kocinie i zaważyło na
jego późniejszej karierze. Jako właściciel Niedzielska pojawił
się po raz pierwszy w 1421 r. Wiadomo również, że miał
prawo patronatu do ołtarza pod wezwaniem św. Michała
Archanioła w kolegiacie wieluńskiej. W tej kolegiacie został
też najprawdopodobniej pochowany. Był więc ojciec Długosza
osobowością silną, zapewne o stanowczym charakterze, dbającą o majątek rodzinny, oddaną królowi, należącą do lokalnych elit w ziemi wieluńskiej. O wielkiej przychylności króla
Władysława Jagiełły świadczy również nadanie mu urzędu
starosty Nowego Korczyna, miasta, które król bardzo lubił.
O matce Jana Długosza wiadomo zdecydowanie mniej.
Była ona córką Marcisza z Borowa herbu Szreniawa, również
zasiedziałego w ziemi wieluńskiej. Jan Długosz jeszcze jako
dziecko został doświadczony śmiercią swojej matki. Tym samym najważniejszą postacią w życiu młodego Jana i wzorem
do naśladowania stał się jego ojciec. Jan Długosz kronikarz
zapewne urodził się jeszcze w Brzeźnicy koło Radomska
i tam spędził pierwsze lata swojego życia, zanim rodzina
przeniosła się do Niedzielska.
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Od lewej: p. Lidia Piechocka-Witczak, ks. Grzegorz Molewski, bp Bronisław Dembowski, p. Marek Gralik, ks. Jacek Kędzierski

Jan Długosz wychowywał się w rodzinie wielodzietnej. Miał
mieć trzynastu braci i wiele sióstr. Jan Długosz był czwartym
z kolei synem, przy czym należy zaznaczyć, że dwaj z jego
starszych braci zmarli. Wszyscy bracia otrzymywali po ojcu
imię Jan, co komplikuje niekiedy badania nad tą rodziną.
Najstarszy z braci urodził się ok. 1411 r. Zwany był Sasinem.
Dwaj kolejni bracia otrzymali inne imiona, jednak zmarli
w młodym wieku. Nadawanie kolejnym synom, począwszy
od kronikarza, imienia Jan miało gwarantować przeżycie
dzieciństwa5. Najstarszy brat był bardzo bliski kronikarzowi.
Został on trafiony strzałą z łuku zapewne niejakiego Ścibora
Świeradzkiego w Bebelnie (raczej w 1456 niż w 1457 r.) i zmarł
na rękach swojego młodszego brata, który wówczas już był kanonikiem krakowskim o ustalonej pozycji i od roku lub dwóch
pracował już nad swoim największym dziełem „Rocznikami”.
Dla Jana Długosza kronikarza był to wielki wstrząs.
Jednak swoją edukację zapewne rozpoczął w Nowym
Korczynie. W Żywocie został przedstawiony jako wyjątkowo
pilny uczeń, chętniej się uczący, niż bawiący zabawkami6.
5
Vita Joannis Dlugosch senioris Canonici Cracoviensis, wyd. M. Brożek, Warszawa 1961, s. 28.
6
Vita Joannis Dlugosch senioris Canonici Cracoviensis, s. 29–30.

Czy tak rzeczywiście było, trudno stwierdzić. Ponieważ
jego ojciec stosunkowo często zmieniał urzędy i miejsca
pobytu, można przypuszczać, że Jan Długosz również mógł
zmieniać miejsce pobytu wraz z ojcem i pobierać nauki
w innych miastach, chociaż nie ma na to bezpośrednich
świadectw źródłowych. Wiadomo natomiast dzięki wpisom do metryki uniwersyteckiej, że w roku 1428 rozpoczął
studia na Uniwersytecie Krakowskim. Zamieszkał w Bursie
Bogatych. Studiował dialektykę i filozofię. Ostatnim rokiem
jego pobytu na uniwersytecie był rok 1431. Przebywając
w Krakowie trafił na dwór biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego, późniejszego (od 1449 r.) kardynała jako
notariusz i pisarz. Jako taki wystąpił na wielu dokumentach. Zapewne musiał się wyróżnić swoimi kompetencjami.
Długosz wybrał tym samym drogę życiową dającą bardziej
praktyczne korzyści. Być może zresztą wynikało to z sytuacji
w jego domu rodzinnym po śmierci jego matki, jak przypuszczała część badaczy. Długosza chyba nie pociągały zbyt
mocno uniwersyteckie życie naukowe i takie dyscypliny, jak
filozofia, czy teologia. Jeśli już miał zajmować się nauką,
wolał jej konkretny wymiar, jaki w jego przekonaniu miała
historia. Naśladując wzór ojca okazał się również sprawnym organizatorem i administratorem. Z czasem Zbigniew

Oleśnicki powierzył Długoszowi zarządzanie kancelarią,
a nawet swoimi sprawami rodzinnymi.
W 1434 r. otrzymał też stosunkowo zasobne probostwo
św. Marcina w Kłobucku po rezygnacji swojego stryja, który ze
względu na zły stan zdrowia musiał zrezygnować z tej funkcji,
zaś w 1436 r. Zbigniew Oleśnicki poparł kandydaturę Długosza
na kanonika krakowskiego, wyświęcając go również w tym
samym roku na subdiakona. Co ciekawe, święcenia kapłańskie
przyjął Długosz dopiero w roku 1440. W otoczeniu Zbigniewa Oleśnickiego był jednym z najbliższych współpracowników. Administrował niezwykle sprawnie dobrami biskupstwa
krakowskiego. Sprawdzał się również w sytuacjach skrajnie
niebezpiecznych, w czym można dostrzec rycerskie wzorce
zaszczepione mu przez ojca. Mianowicie w 1440 r. w czasie
powrotu z Budy do Krakowa orszak Zbigniewa Oleśnickiego,
w którym znajdował się również Jan Długosz został napadnięty.
Długosz wówczas dzielnie bronił swojego biskupa. To właśnie
Długosz przekazywał w 1449 r. Zbigniewowi Oleśnickiemu
insygnia kardynalskie od papieża Mikołaja V. Jako sekretarz
kardynała kontaktował się również ze słynnym humanistą,
a późniejszym papieżem Eneaszem Sylwiuszem Piccolominim.
U schyłku życia Zbigniew Oleśnicki wyznaczył Jana Długosza
na jednego z egzekutorów swojego testamentu.
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Długoszacy na spotkaniu z p. dr. hab. Piotrem Olińskim

Długosz obejmował jeszcze jako stosunkowo młody człowiek kolejne funkcje. Jak wspomniano wyżej, od 1436 r. był
kanonikiem krakowskim, później sandomierskim, kustoszem
wiślickim i kanonikiem kieleckim, a od 1471 r. z prezenty
króla Kazimierza Jagiellończyka kanonikiem gnieźnieńskim7.
Te liczne funkcje wiązały się również z wieloma dochodami.
Zamożność Jana Długosza pozwalała mu na dokonywanie
licznych fundacji i szeroko zakrojonej działalności dobroczynnej. Opłacił budowę kilku wiejskich kościołów parafialnych
(w 1445 r. rozpoczął budowę ceglanego kościoła pod wezwaniem św. Stefana w Chotelu koło Wiślicy, w 1460 r. kościoła
ceglanego w Odanchowie koło Sandomierza, w 1476 r. kościoła św. Małgorzaty i Marty w Raciborowicach), odbudował kościół w Szczepanowie, wsi, z której pochodził biskup
krakowski św. Stanisław. Długosz był również dobroczyńcą
paulinów Na Skałce w Krakowie. Ponadto był w 1454 r.
fundatorem klasztoru kanoników regularnych w Kłobucku,
7
Funkcje Długosza, jak i koleje jego życia były przedstawiane w wielu opracowaniach. Trudno je wszystkie w tym miejscu wymieniać. Z podstawowych
warto wspomnieć niektóre opracowania biograficzne: H. Zeissberg, Jan Długosz,
w: Dziejopisarstwo polskie wieków średnich, t. 2, Warszawa 1877; M. Bobrzyński,
S. Smolka, Jan Długosz, jego życie i stanowisko w piśmiennictwie, Kraków 1893;
F. Papée, Długosz Jan, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 5, red. W. Konopczyński, Kraków 1939–1946, s. 176–180; J. Mrukówna, Jan Długosz. Życie i twórczość,
Kraków 1972; M. Koczerska, Mentalność Jana Długosza w świetle jego twórczości,
Studia Źródłoznawcze, 15(1970), s. 109–140.
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przy swoim kościele parafialnym. Podejmował też starania
o ufundowanie klasztoru kartuzów, kierujących się wyjątkowo
surową regułą i zyskujący na popularności na fali tzw. nowej
pobożności. Fundacja ta jednak ostatecznie nie zakończyła się
powodzeniem. Długosz pomagał także klerowi świeckiemu
i studentom. Sfinansował budowę domów dla wikariuszy
kolegiackich w Wiślicy i Sandomierzu. Dbał o wspomaganie
Akademii Krakowskiej budując nowe domy dla studentów
lub remontując starsze i zniszczone. Część jego działalności dobroczynnej była związana również z wykonywaniem
ostatniej woli Zbigniewa Oleśnickiego. Długosz zamawiał
też obrazy ubogacające przestrzeń kościołów. Wiadomo na
przykład, że w 1460 r. zamówił u malarza Jakuba z Sącza
obraz Męki Pańskiej. Darowywał również cenne księgi. Na
przykład w 1472 r. zapisał kościołowi krakowskiemu księgę
„Josephus antiquitatum de bello Hebraico”, chociaż zastrzegł
sobie jej użytkowaniu do swojej śmierci. Bez wątpienia był
więc Jan Długosz jednym z największych filantropów w swoich czasach.
Pozostawał absolutnie lojalnym stronnikiem kardynała
Oleśnickiego, z którym jako młody człowiek związał swoją
karierę. Oleśnicki reprezentował linię polityczną zakładającą
podporządkowanie Kościołowi władzy królewskiej. Był nazywany „księciem Kościoła”. Należy zauważyć, że ostatnie lata
życia Oleśnickiego przypadły już na okres panowania króla

Kazimierza Jagiellończyka, stanowczego i silnego. Konflikt
był nieunikniony. Z całą siłą konflikt ten wybuchł jednak po
śmierci Zbigniewa Oleśnickiego w 1455 r. w związku ze sporem
o obsadę biskupstwa krakowskiego pomiędzy kapitułą krakowską a królem. Długosz poparł Jakuba z Sienny, który nie był
kandydatem królewskim. W sporze górą okazał się król. Dla
Długosza przyniosło to fatalne konsekwencje, gdyż wówczas
w wyniku represji królewskich został w 1461 r. proskrybowany,
stracił swój dom w Krakowie i beneficja kościelne, które zajął
podkomorzy i starosta krakowski Mikołaj Pieniążek. Musiał opuścić miasto i najbliższych kilka lat spędził w różnych
miejscach, bądź to w Pińczowie, bądź w Melsztynie na zamku
Jana z Melsztyna, gdzie spędził ponad rok. Bez wątpienia był
to wyjątkowo trudny okres w życiu Jana Długosza. Wtedy też
właśnie, krótko po śmierci Zbigniewa Oleśnickiego zginął starszy brat kronikarza. Po tragicznym zgonie brata kronikarz stał
się on najstarszym mężczyzną w rodzinie Długoszów i musiał
zaopiekować się pozostałym rodzeństwem. Bez wątpienia był to
bardzo trudny okres w życiu czterdziestokilkuletniego wówczas
Jana Długosza. Na szczęście po kilkuletniej przerwie pozyskał
jednak nie tylko łaski króla Kazimierza, ale potrafił zdobyć jego
duże zaufanie. Został nawet w 1467 r. mianowany przez króla
udającego się właśnie na Litwę wychowawcą i nauczycielem
synów królewskich. Zadecydowały o tym zapewne nie tylko
kompetencje Jana Długosza, ale jego osobowość. W służbie
Kazimierza Jagiellończyka podejmował się również innych
zadań, zwłaszcza tych związanych z dyplomacją. Dyplomatą
Jan Długosz okazał się niezwykle sprawnym. Podróżował
w misjach do wielu krajów, był w Rzymie, parokrotnie był
w Czechach i na Węgrzech, m. in. był w 1471 r. w Pradze, gdzie
tron obejmował najstarszy z synów Kazimierza, Władysław.
Nie chciał jednak przyjąć wówczas proponowanej mu funkcji
arcybiskupa praskiego. Długosz został wyraźnie zaangażowany w realizację planów niezwykle efektywnej ekspansji
trzeciej generacji królewskiej rodziny Jagiellonów. Kazimierz
Jagiellończyk miał aż sześciu synów. Jeden z nich, uznawany
nie tylko przez Jana Długosza za najwybitniejszą osobowość,
Kazimierz zmarł w wieku 25 lat. Pozostali jednak obejmowali
kolejne trony królewskie i książęce, bądź też najwyższe stanowiska kościelne.
Jako dyplomata Jan Długosz ważną rolę odegrał w sporach
z zakonem krzyżackim w okresie wojny trzynastoletniej, m.in.
miał swój udział w pertraktacjach dotyczących wykupienia z rąk wojsk zaciężnych potężnego zamku malborskiego,
a także w kończących wojnę trzynastoletnią pertraktacjach,
które doprowadziły do podpisania II pokoju toruńskiego
w 1466 r.8 Duże znaczenie miały umiejętności Jana Długosza
8
M. Biskup, Działalność dyplomatyczna Jana Długosza w sprawach pruskich
w latach 1454–1466, w: Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana
Długosza, red. S. Gawęda, Warszawa 1980, s. 141–165.

– historyka. Potrafił posługiwać się w pertraktacjach racjami historycznymi, świetnie znał różne dokumenty. Zresztą
w czasie wszystkich swoich podróży pozyskiwał różne źródła
historyczne, prosił o sporządzanie kopii ze źródeł łacińskich,
czy tłumaczeń ze źródeł niemieckich, pracował bowiem intensywnie nad najwybitniejszym dziełem swojego życia Annales seu cronicae incliti regni Poloniae (Roczniki, czyli kroniki
sławnego Królestwa Polskiego). Nad dziełem tym pracował
przynajmniej przez 25 lat do ostatnich chwil swojego życia.
Spisał w efekcie 12 obszernych ksiąg, które stały się jednym
z najwybitniejszych dzieł historycznych swojego czasu w skali
europejskiej. Nie jest to jednak jedyny utwór spisany przez Jana
Długosza. Liczba jego dzieł jest imponująca. Jest on autorem
Żywotu św. Stanisława, który zaczął spisywać w czasie swojego
wygnania, gdy przebywał w Melsztynie, a skończył w 1465 r.
Napisał też Żywot św. Kingi, który według części badaczy miał
również być spisany w czasie wygnania, według innych jest
jednak dziełem powstałym w I połowie lat siedemdziesiątych
XV wieku. Żywot ten był przeredagowaną wersją wcześniejszego żywotu spisanego przez franciszkanina Stanisława.
W latach 1468–1478 opracował Długosz katalog biskupów
polskich z poszczególnych diecezji, niezwykle cennego dla
współczesnych historyków. Jest to dzieło cenne, nie pozbawione jednak różnych przeinaczeń i domysłów Długosza,
dlatego też korzystanie z tego katalogu wymaga dużej uwagi
i krytycyzmu. Od 1470 r. zaczął opracowywać Księgę beneficjów
diecezji krakowskiej, niezwykle cenne źródło dla historii gospodarczej i poznawania mechanizmów funkcjonowania majątku
kościelnego w XV wieku. Co ciekawe, w księdze tej były też
rejestrowane dochody z niektórych majątków świeckich,
zarówno królewskich, jak i prywatnych. Długosz rejestrował
dziesięciny, jakie były płacone Kościołowi z tych dóbr. Długosz
spisał też wiele mów na uroczyste okazje, jest też zapewne autorem pierwszego polskiego herbarza noszącego łaciński tytuł
Clenodia nobilitatis Polonorum, czy sporządzonego w 1448
r. opisu krzyżackich chorągwi zdobytych pod Grunwaldem
(tzw. Banderia Pruthenorum). Nie wolno wreszcie zapomnieć
o Chorografia Regni Poloniae geograficznemu opisowi ziem
Królestwa Polskiego, które obecnie jest traktowane jako część
Roczników, była jednak przez Długosza opracowywana jako
oddzielne dzieło i dała stałe miejsce Długoszowi wśród protoplastów polskich geografów.
Jan Długosz stał się jedną z najważniejszych postaci historycznych w historii Polski. Zadecydowała o tym jego
twórczość jako historyka. Śledząc koleje jego życia, jak i całą
twórczość zwraca uwagę jego konsekwencja w postępowaniu,
niezachwiane zmierzanie do realizacji wytyczonych celów,
co czasami, jak w przypadku pracy nad Rocznikami trwało
ponad 25 lat. Ta konsekwencja związana z siłą charakteru
i niezwykłą pracowitością może też być jedną ze wskazówek
przekazanych przez Jana Długosza potomnym.
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MISTRZ PIÓRA
W Brzeźnicy, w szlacheckiej rodzinie
Mistrz pióra – Jan Długosz rodzony.
Herbu Wieniawa
wybitny polski historyk.
Nabożeństwa kościelne,
śpiew liturgiczny mu znany.
W szaty duchownego odziany,
służbie Biskupowi oddany.
Herby, sztandary i godła
spod ręki autora wydane.
Dla potomności,
oby nigdy niezapomniane...
Miłość do Ojczyzny,
Historii – mistrzyni życia,
dwanaście ksiąg wypełniła
ręka dziejopisa.
Jan Długosz, ksiądz, wychowawca,
pokoleń nauczyciel.
Obrońca historii, przeszłości,
z krypty skarbnica mądrości.
Adam Piasecki kl. 3e GM, rok szkolny 2015/16
laureat szkolnego konkursu poetyckiego
Portret ks. Jana Długosza podarowany Szkole przez bp. Romana Andrzejewskiego (autor nieznany). Obraz w bardzo złym stanie,
jego reprodukcja znajduje się w gmachu przy ul. Wojska Polskiego
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Jak to
z pomnikiem
Długosza było...
mgr Sławomira Lewandowska

wicedyrektor ds. klas 4–8 szkoły podstawowej oraz gimnazjum
w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza
we Włocławku

Każdy tyle dłużen swojej ojczyźnie,
na ile go stać przy jego zdolnościach i siłach.
ks. Jan Długosz

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwałą z dnia 5 grudnia
2014 r. ogłosił patronem roku 2015 Jana Długosza. W uchwale
przeczytaliśmy co następuje:
„Z okazji 600. rocznicy urodzin Jana Długosza – wybitnego polskiego historyka, dyplomaty i duchownego, Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej oddaje Mu hołd i czci Jego pamięć,
ustanawiając rok 2015 Rokiem Jana Długosza. Jan Długosz,
ojciec polskiej historiografii i heraldyki, stworzył największe
dzieło opisujące dzieje państwa polskiego – Roczniki, czyli
Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Jako uczestnik wielu
poselstw na dworach państw europejskich opowiadał się za
przyłączeniem ziem nadbałtyckich do Polski. Jan Długosz
uważał historię za „mistrzynię życia”, która „naucza cnoty
i drogę do niej wskazuje”. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
przekonany o szczególnym znaczeniu dzieł biskupa Jana
Długosza dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju, ogłasza
rok 2015 Rokiem Jana Długosza”.
Ksiądz Jan Długosz – autor Roczników, czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego, które do dziś stanowią bogate źródło
wiedzy o dawnej Polsce był także geografem, ojcem polskiej
heraldyki, nauczycielem i wychowawcą synów króla Kazimierza
Jagiellończyka, wśród których był św. Kazimierz Królewicz.
Był fundatorem wielu obiektów kościelnych, nie szczędził też
środków na wsparcie ubogich studentów. Już sto lat temu założyciele naszej szkoły dostrzegli niezwykłość postaci i wybrali
Księdza Jana Długosza na Patrona szkoły rodzącej się w niewoli.
Jesteśmy dumni z Patrona, który był sługą i nauczycielem Prawdy, miłującym prawdę o człowieku i świecie. Jako
społeczność szkoły noszącej zaszczytne imię tego wielkiego
Polaka, zdając sobie sprawę z jego rozlicznych zasług, postanowiliśmy w wyjątkowy sposób uhonorować naszego Patrona
na jego 600. urodziny. Jako szkoła katolicka doskonale wiemy, że Długosz był kronikarzem, historykiem, geografem,
dyplomatą i wychowawcą królewskich synów jako osoba
duchowna. W czasach sekularyzacji życia i narastającego antyklerykalizmu warto podkreślić zasługi kapłanów. Ponadto
warto w sposób spektakularny zaznaczyć i podkreślić zasługi
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Szkoły Długosza – włocławskiej placówki oświatowej, która
zawsze wiodła prym w nowoczesnym i efektywnym nauczaniu
i wychowaniu, zgodnym z wartościami chrześcijańskimi. Dla
społeczności uczniów i nauczycieli historia Szkoły oraz postać
patrona – Księdza Jana Długosza, mają wpływ na charakter
szkoły i ogromne znaczenie dla sposobu jej funkcjonowania.
Znajomość biografii Jana Długosza, jego dokonań naukowych
i postawy wychowawcy sprawia, że postać Patrona wplata się
w misję szkoły katolickiej, jaka przyświeca działalności Zespołu
Szkół Katolickich we Włocławku. Wybór księdza Jana Długosza
na patrona Prywatnego Gimnazjum dla chłopców – szkoły,
która powstała w zawierusze pierwszej wojny światowej za
zgodą władz carskich, dzięki staraniom biskupa Stanisława
Zdzitowieckiego był ze wszech miar uzasadniony. Patronem
szkoły został ksiądz Jan Długosz, którego 500-lecie urodzin obchodzono 1 grudnia 1915 r., w roku poprzedzającym założenie
Szkoły. Już wtedy uznano Długosza za postać wybitną, godną
patronowania polskiej szkole w biskupim Włocławku. Któż,
jak nie historyk, sławiący dzieje swojego narodu w Rocznikach
czyli kronikach sławnego Królestwa Polskiego mógł podnieść
ducha narodu, który marzył o wskrzeszeniu Ojczyzny. Ksiądz
Jan Długosz jako patron wciąż może być dla współczesnej
młodzieży wychowawcą i wzorem umiłowania ojczystej historii, tradycji i wiary.
Ze szkołą Długosza jestem związana poprzez pracę zawodową oraz to, że nasi synowie byli uczniami i wychowankami
tej szkoły i to właśnie w naszej rodzinie, żyjącej na co dzień
sprawami „Długosza”, zrodził się pomysł budowy pomnika
ks. Jana Długosza. Pomysł spotkał się z uznaniem dyrektora
szkoły – ks. dr. Jacka Kędzierskiego. We wrześniu 2015 r. wystosowałam niezobowiązujący e-mail do Zakładu Rzeźby na
Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu z zapytaniem o wykonanie projektu pomnika. Sprawą zainteresował się kierownik Zakładu Rzeźby UMK profesor
Andrzej Borcz, który wyraził gotowość uczelni do zaprojektowania rzeźby pomnikowej w ramach zajęć ze studentami,
którą, jeśli uzyska naszą aprobatę, będziemy mogli wykorzystać
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Pan Bartłomiej Schmidt podczas prac nad projektem w glinie

jako projekt pomnika Patrona. Rozpoczęły się nasze wizyty
w Toruniu i rewizyty artystów rzeźbiarzy we Włocławku.
Liczne rozmowy dyrekcji szkoły: ks. dr. Jacka Kędzierskiego
i moje – wicedyrektora szkoły, z panem profesorem Andrzejem
Borczem i dr. Maciejem Wierzbickim zaowocowały współpracą szkoły z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu
nad powstaniem projektu rzeźby ks. Jana Długosza. Profesor
Andrzej Borcz – kierownik Zakładu Rzeźby UMK studiował
na Kierunku Rzeźby Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych,
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gdzie w 1983 roku uzyskał dyplom w pracowni prof. Jerzego
Jarnuszkiewicza. Od 1984 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.
Od 1998 roku prowadzi pracownię pierwszego roku Kierunku
Rzeźby. W 2002 roku uzyskał kwalifikacje II stopnia w zakresie
dyscypliny artystycznej – rzeźba.
We wrześniu 2015 r. studenci kierunku rzeźby Wydziału
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przystąpili do pracy. Studiowali tło historyczne czasów,
w których żył ks. Jan Długosz. W różnych źródłach szukali
odpowiedzi, jak chodził ubrany i jak wyglądał. Pierwsze
studenckie projekty obejmowały popiersie Długosza.
Ponieważ studia nad postacią naszego Patrona musiały być
bardzo wnikliwe, studenci potrzebowali na nie więcej czasu.
Sześćsetną rocznicę urodzin Patrona Szkoły świętowaliśmy
więc jeszcze bez pomnika. Były to pamiętne, XIV Dni Kultury
Chrześcijańskiej, podczas których uczniowie brali udział
w szkolnych konkursach: plastycznym – na portret Długosza,
multimedialnym na najlepszą prezentację postaci ks. Jana
Długosza i jego czasów oraz literackim na współczesną stronicę do kroniki Długosza. Atrakcją Dni były występy dwóch
Długoszów: biskupa Antoniego Długosza oraz krakowskiego
barda „Piwnicy pod Baranami” – Leszka Długosza.
W 2016 roku prof. Andrzej Borcz przedstawił projekt pomnika, całej postaci Księdza Jana Długosza w pozycji stojącej,
dodając, że będzie to jedyny taki w Polsce pomnik Długosza.
Autor zaproponował, by pomnik Księdza Jana Długosza
został wykonany ze sztucznego piaskowca, którego urodę
i trwałość potwierdzają umieszczone na wrocławskiej katedrze płaskorzeźby. Zdaniem pana Profesora, materiał ten
spełnia kryteria trwałości, przypomina naturalny kamień,
a przede wszystkim jest o wiele mniej kosztowny niż inne
materiały np. brąz.
Profesor Andrzej Borcz zobowiązał się do nieodpłatnego
opracowania projektu pomnika i samego jego wykonania
przez uczelnię. Dla naszej szkoły kosztami całej budowy miały
być wykorzystane materiały i montaż rzeźby, które w przybliżeniu oszacowaliśmy na kwotę około 50 tysięcy zł. Ważną
kwestią było umiejscowienie pomnika. Pierwsza propozycja
była taka, by ustawić pomnik na dziedzińcu szkoły, ale w którą
stronę odwrócić twarz postaci? W jakiej odległości od wejścia
ma stać pomnik? Pytań było coraz więcej.
Z informacjami o pomyśle budowy pomnika ks. dyrektor
Jacek Kędzierski udał się do ks. biskupa Wiesława Alojzego
Meringa z prośbą o opinię. Ksiądz Biskup, jako osoba wyjątkowo wrażliwa na piękno i sztukę, przyjął naszą inicjatywę
z zadowoleniem, zwrócił jednak uwagę na materiał, z którego będzie wykonany pomnik, wskazując na brąz jako ten
najodpowiedniejszy. Aprobata Księdza Biskupa niezwykle
nas ucieszyła, gdyż przeciwstawiła się licznym głosom, że
nie czas na budowę pomników, że są inne, pożyteczniejsze

sposoby wydawania pieniędzy. Koszt wzniesienia pomnika
z brązu oszacowano na około 150 tysięcy zł.
Wielkimi sprzymierzeńcami w tym przedsięwzięciu byli
rodzice naszych uczniów, którzy już od pierwszej informacji na
spotkaniu z Radą Rodziców, z entuzjazmem przyjęli propozycję
partycypacji w kosztach budowy pomnika. Rada Rodziców
naszej szkoły z przewodniczącą – p. Bogną Kopaczewską-Jurewicz wyasygnowała na budowę pomnika 15 tysięcy złotych.
Wiosną 2016 roku jeszcze mieliśmy nadzieję, że pomnik
stanie przy szkole na stulecie jej założenia. Jednak okazało się,
że potrzeba więcej czasu na dopracowanie projektu, a przede
wszystkim na zebranie funduszy na odlew z brązu i budowę
pomnika. Stulecie założenia szkoły Długosza we Włocławku
świętowaliśmy również bez pomnika, ale za to z okazałej
wielkości portretem ks. Jana Długosza, który, na podstawie
zdjęć z przedwojennego Rocznika szkoły, odtworzył artysta
malarz, profesor na kierunku malarstwa Wydziału Sztuk
Pięknych UMK w Toruniu p. Piotr Będkowski.
Nie dając jednak za wygraną, udaliśmy się do Torunia,
by omówić z artystami rzeźbiarzami dalsze losy pomnika
Długosza. Nasza wizyta przewidywała rezygnację z realizacji
przedsięwzięcia. Jednak, dzięki pomysłowi pana profesora Andrzeja Borcza, ponownie uwierzyliśmy w możliwość
upamiętnienia patrona szkoły pomnikiem. Pan Profesor
wskazał na zbliżającą się wtedy rocznicę stulecia odzyskania
przez Polskę niepodległości w 2018 r. jako znakomitą okazję
do złożenia hołdu zasłużonemu Polakowi nie tylko przez
społeczność szkoły Długosza, ale też władze miasta.
Autorytet bp. Wiesława Meringa i jego wsparcie oraz
pośrednictwo pozwoliły nam zaangażować do tego spektakularnego dzieła Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego p. Piotra Całbeckiego oraz Prezydenta Miasta
Włocławek p. Marka Wojtkowskiego, którzy zobowiązali się
ponieść wraz z UMK i naszą szkołą równe koszty związane
z budową pomnika ks. Jana Długosza we Włocławku. Rozpoczął się czas pozyskiwania funduszy. Uruchomione zostało
specjalne konto bankowe, na które wpływały bardzo różne
sumy od rodziców naszych uczniów, pracowników szkoły,
dawnych absolwentów, osób zaprzyjaźnionych ze szkołą.
Każda, najmniejsza nawet kwota cieszyła nas niezmiernie
bo była cegiełką na budowę pomnika, a także głosem, potwierdzającym słuszność przedsięwzięcia.
Udział w budowie władz Województwa i Miasta przekonały
nas do decyzji o umieszczeniu pomnika-rzeźby przed frontem
gmachu szkoły. Figura usytuowana przed gmachem szkoły,
która nosi jego imię, na szlaku uczniów podążających do
położonych w pobliżu: Liceum Marii Konopnickiej, Zespołu
Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Technicznych, spełni rolę
edukacyjną, przypominając przechodzącym obok uczniom
postać tego Wielkiego Polaka. Pomnik-rzeźba przyczyni się do
wzbogacenia dziedzictwa kulturowego Włocławka, miasta, któ-

Pan Marek Żebrowski przygotowuje cokół do posadowienia figury

re jest trzecim co do wielkości miastem w województwie. Dla
Centrum Kultury „Browar B.” sąsiedztwo pomnika o wysokiej
wartości artystycznej, stanie się niewątpliwym atutem. Będzie to
jedyny, jak dotąd w Polsce, pomnik tej postaci w pozycji stojącej
i pierwszy pomnik księdza Jana Długosza w województwie
kujawsko-pomorskim. Ulice: Łęgska i Bechiego są szlakiem,
prowadzącym mieszkańców Włocławka w celu rekreacji na
piękne, nadwiślańskie bulwary. Wędrujące więc tędy rodziny
z dziećmi, napotkają na swojej drodze postać tworzącą historię
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Polski, a jednocześnie dzieło sztuki, które, wzniesione w geście
patriotyzmu, z wielką dbałością o szczegóły otoczenia, wpłynie
na wrażliwość historyczną i estetyczną włocławian.
W styczniu 2017 roku zarezerwowałam termin wykonania
odlewu w firmie pp. Kwiecińskich BRĄZART w Pleszewie.
Firmę, jako sprawdzoną, zarekomendował nam prof. Andrzej
Borcz.
Projekt budowlany pomnika Długosza zgodziła się wykonać pani architekt – mgr inż. Beata Wywiał. Nastąpił czas
formalności prawnych, załatwiania wszelkich zgód i pozwoleń
na budowę, począwszy od Urzędu Konserwatora Zabytków
poprzez Urząd Miejski z różnymi jego wydziałami. W tej
roli nieoceniona okazała się główna księgowa naszej szkoły,
p. Magdalena Gutral, która, mając duże doświadczenie w tej
dziedzinie oraz niezwykły urok osobisty, uzyskała wszelkie
potrzebne urzędowe dokumenty.
Na początku roku 2018 skontaktowałam się z firmą odlewniczą pp. Kwiecińskich BRĄZART w Pleszewie i, o zgrozo,
usłyszałam odmowę argumentowaną podpisaniem innej
umowy, brakiem pracowników, złym stanem zdrowia itd.
itp. Rozpoczęłam poszukiwania innej firmy, a nie ma ich
wielu w Polsce. Niestety, te, do których dotarłam godziły się
na odlew pomnika za horrendalne kwoty pieniędzy. Ksiądz
Dyrektor Jacek Kędzierski, jako osoba z niezwykłym darem przekonywania usiłował nakłonić pp. Kwiecińskich do

W oczekiwaniu na pomnik. Od prawej: prof. Andrzej Borcz,
ks. Jacek Kędzierski, p. Bartłomiej Schmidt, p. Artur Wojta,
p. Sławomira Lewandowska i p. Urszula Brykalska

P. Sławomira Lewandowska umieszcza pod pomnikiem
tajemniczą butelkę

dotrzymania obietnicy sprzed roku. To były dni wielkich
nerwów i obaw o los pomnika. Modliliśmy się o pomoc do
Pana Boga i wszystkich świętych i nasze modlitwy zostały
wysłuchane. W kwietniu 2018 r. skontaktowałam się, między
innymi, z p. Markiem Żebrowskim – właścicielem firmy MAREKBRONZ z Bielska-Białej. Okazało się, że p. Żebrowski
zgadza się wykonać odlew z brązu naszego Długosza w podobnej cenie, jak pp. Kwiecińscy. Omówiliśmy więc wszelkie
szczegóły zamówienia dotyczące materiału, metody odle-

wu, transportu oraz warunków finansowych i z wielką ulgą
w maju podpisaliśmy umowę na wykonanie odlewu pomnika
ks. Jana Długosza z brązu. Pan Marek Żebrowski kontynuuje
działalność odlewniczą swojego dziadka Antoniego. Pierwsze
prace artystyczne odlewane z brązu powstały w pracowni
p. Marka w Bielsku-Białej na początku lat osiemdziesiątych
przy współpracy artystów rzeźbiarzy Bronisława Krzysztofa
i Stanisława Cukra (współtwórcy pracowni odlewniczej na
ASP w Warszawie). W 1989 roku prowadzący pracownię

3 X 2018 r. pomnik ks. Jana Długosza przybył do Włocławka z Bielska-Białej
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Marek Żebrowski uzyskał w Ministerstwie Kultury i Sztuki
uprawnienia artysty rzeźbiarza w zakresie odlewnictwa.
W trakcie kolejnych lat działalności pracownia współpracuje
z wieloma artystami w kraju i poza jego granicami. Spektakularnym sukcesem zakładu jest pomnik generała Charlesa
de Gaulle’a w Warszawie projektu francuskiego rzeźbiarza
J. Cardot. Realizuje prace dla muzeów, galerii, domów aukcyjnych, instytucji państwowych i kościelnych, dla szkół
artystycznych, jak również indywidualne prace artystów na
potrzeby wystawiennicze lub konkursowe.
Dodatkowo, studenci kierunku rzeźby WSP w UMK pod
kierunkiem prof. Andrzeja Borcza i dr. Macieja Wierzbickiego wykonali metodą druku 3D projekt miniatury pomnika
o wysokości 30 cm. Formę miniatury przekazano również do
zakładu odlewniczego p. Marka Żebrowskiego w celu wykonania 7 statuetek, które w dniu odsłonięcia pomnika wręczone
zostaną osobom najbardziej zasłużonym i zaangażowanym
w dzieło budowy pomnika ks. Jana Długosza we Włocławku.
We wrześniu 2018 r. firma budowlana p. Mirosława Szklarczyka ze Szpetala Górnego wkroczyła do działania, wykopano
ogromny dół i zalano betonem stalową konstrukcję, która
stanowi solidny fundament pod pomnik.
Zgodnie z wolą prof. Andrzeja Borcza, po wielu przymiarkach z wykorzystaniem kartonów, pomnik osadzony zostanie
na wysokim na 160 cm cokole z granitu strzegomskiego.

Statuetki przygotowane do wręczania w dniu 4 X 2018 r.
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Termin odsłonięcia pomnika Patrona Szkoły ustalony
został z księdzem biskupem Wiesławem Meringiem, jako
głównym inicjatorem i patronem przedsięwzięcia, na dzień
4 października 2018 r. – czwartek. Zależało nam na terminie
październikowym, gdyż w dniu 7 października 1928 r. poświęcono nowo wybudowany budynek dla Szkoły im. ks. Jana
Długosza przy ul. Łęgskiej 26. Naszym pragnieniem było, żeby
uroczystość odsłonięcia pomnika Patrona naszej szkoły była
hołdem dla Wielkiego Polaka w roku 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości i jednocześnie w roku 90-lecia
oddania do użytku gmachu szkoły.
Oddany w 1928 r. budynek dla Szkoły im. ks. Jana Długosza przy ul. Łęgskiej był, jak na tamte czasy, bardzo nowoczesny. Wzniesiony staraniem komitetu budowy, na czele
którego stał ks. bp Wojciech Owczarek, według projektu
architekta profesora Adolfa Buraczewskiego. Od roku 1934
budynek został uzupełniony o salę gimnastyczną z tarasem
oraz internat w przeciwległym skrzydle gmachu. Z racji
posiadania internatu szkoła miała o wiele większy zasięg niż
tylko miasto Włocławek. Uczniów z całej Polski „Długosz”
przyciągał nie tylko nowoczesną bazą, znakomitym wyposażeniem, ale przede wszystkim wysokim poziomem edukacyj-

Orszak długoszaków podążający z katedry na uroczystość odsłonięcia pomnika

Nawiązaliśmy kontakt z poleconym nam przez Profesora
właścicielem zakładu kamieniarskiego w Gniewkowie – panem
Ryszardem Zamożniakiem, który realizuje wiele zamówień
kamieniarskich, również na terenie Włocławka. Zadaniem
p. Zamożniaka było sprowadzenie odpowiedniej wielkości
granitu strzegomskiego w kolorze szarym, o drobnej strukturze,
wypolerowanie go, a następnie umieszczenie napisów, które
zostały wcześniej ustalone ze wszystkimi fundatorami pomnika
i skonsultowane z profesorem Andrzejem Borczem. Profesor
dobrał odpowiednią czcionkę i wielkość oraz kolor liter.
W piątkowe południe, 28 września 2018 r. wielki samochód z równie wielkim dźwigiem przywiózł i osadził na
fundamencie okazały monolit. Okazało się, że kamień ze
Strzegomia był niewymiarowy i p. Zamożniak w tej samej
cenie przywiózł droższy kamień francuski.
Na froncie granitowego cokołu widnieje napis:
KS. JAN DŁUGOSZ
1415–1480
na prawym boku:
W ROKU 100-LECIA ODZYSKANIA
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
HOŁD WIELKIEMU POLAKOWI SKŁADAJĄ:
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no-wychowawczym, o czym świadczy uzyskana przez szkołę
najwyższa kategoria „A” dla gimnazjum humanistycznego
nadana na mocy rozporządzenia ministerstwa w 1923 roku.
Po drugiej wojnie światowej, kiedy w gmachu szkoły Niemcy
urządzili szpital wojskowy, straty wyposażenia były ogromne.
W 1945 roku szkoła wznowiła swoją działalność, jednak, ze
względu na panującą doktrynę komunistyczną, już w 1949
roku katolicka Szkoła im. ks. Jana Długosza zmuszona była
zakończyć swoją działalność.
W czasach rządów komunistycznych w gmachu przy
ul. Łęgskiej 26 funkcjonowały inne państwowe placówki
oświatowe. Dopiero w 2001 roku, staraniem bp. Romana
Andrzejewskiego budynek wrócił w zarząd Kurii Włocławskiej, która reaktywowała Szkołę Długosza. Wielkim
wysiłkiem i nakładem licznych darczyńców z pietyzmem
odrestaurowano budynek pod kierunkiem dyrektora szkoły
– ks. dr. Jacka Kędzierskiego. We wrześniu 2001 roku do
gmachu „Długosza” przybyła młodzież gimnazjalna, a potem licealna. Z roku na rok przybywało uczniów, których
przyciągał wysoki poziom nauczania, a przede wszystkim
chrześcijańskie wartości, na których opiera się wychowanie
w „Długoszu”.

BISKUP WŁOCŁAWSKI
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK
REKTOR UNIWERSYTETU
MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
SPOŁECZNOŚĆ SZKOŁY IM. KS. JANA DŁUGOSZA
WŁOCŁAWEK, 2018
z tyłu cokołu:
AUTOR:
PRACOWNIA RZEŹBY WYDZIAŁU SZTUK PIĘKNYCH
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
PROWADZĄCY:
DR HAB. ANDRZEJ BORCZ
DR MACIEJ WIERZBICKI
STUDENCI:
ZOFIA CZERKIEWICZ
PAWEŁ DROZD
EDYTA PUKALUK
BARTŁOMIEJ SCHMIDT
ADRIANNA SZTANDARSKA
ANNA ŚWIĄĆ
ARTUR WOJTA

Ks. bp W.A. Mering poświęca pomnik Patrona Szkoły
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Ks. bp W.A. Mering oraz p. Marek Wojtkowski – Prezydent Miasta
Włocławek podczas przecinania wstęgi

Zaproszeni goście na uroczystość odsłonięcia pomnika, 4 X 2018 r.

Przemawia ks. dyrektor Jacek Kędzierski

We wrześniu 2018 roku rozesłane zostały eleganckie zaproszenia na uroczystość odsłonięcia pomnika ks. Jana Długosza
we Włocławku w hołdzie Wielkiemu Polakowi w roku stulecia
odzyskania przez Polskę niepodległości. Piękne zaproszenie,
plakat i okolicznościowy baner „Bóg, Honor, Ojczyzna” zaprojektował nasz szkolny informatyk, (i nie tylko), p. Krzysztof
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Jabłoński. W związku z tym, że uroczystość zyskała wymiar
wojewódzki, nie tylko lokalny, a nawet ogólnopolski, gdyż jedyny w Polsce tak okazały pomnik ks. Jana Długosza zostanie
wzniesiony przy naszej szkole, zaprosiliśmy p. Piotra Glińskiego
– Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wszak pomnik
wzbogaci dziedzictwo narodowe i kulturowe Włocławka. Jakież było nasze rozczarowanie, gdy, nie otrzymawszy żadnej
odpowiedzi z ministerstwa, telefonicznie usłyszeliśmy, że „nie
jesteśmy szkołą artystyczną, więc Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie jest zainteresowane wydarzeniem”
(sic!). Cóż, pozostawię to bez komentarza...
Zaprosiliśmy wiele ważnych osobistości, pamiętając przede
wszystkim o osobach, które zaangażowały się finansowo
w to spektakularne dzieło. Od sierpnia trwały wielkie przygotowania do uroczystości. Zaproszenie do udziału w sesji
popularnonaukowej przyjęli: dr hab. Piotr Oliński, profesor
UMK w Toruniu, który wygłosił wykład pt. „Ksiądz Jan
Długosz – życie i działalność” oraz mgr Tomasz Wąsik –
kierownik Muzeum Historii Włocławka, który przedstawił
historię Włocławka „Na progu niepodległości. Włocławek
w latach 1914–1920”. Maestro Rafał Błaszczyk zgodził się
wystąpić w „Długoszu” z fortepianowym recitalem muzyki Fryderyka Chopina. Dla gości uroczystości zamówiono
wykwintny poczęstunek, którego przygotowaniem zajęła się
restauracja Amazonka z Ciechocinka.
Wszystkie przygotowania przebiegały zgodnie z planem,
brakowało tylko... pomnika, który miał być przywieziony
w poniedziałek, 1 października. Otrzymaliśmy telefon, informujący nas o kataklizmie energetycznym w Bielsku-Białej
w poprzedzający ten dzień weekend, w związku z czym prace
przeciągnęły się do wtorku. We wtorek była kolejna informacja przekładająca przyjazd „naszego Jasia” o kolejny dzień,
a ten dzień to środa przed czwartkową uroczystością odsłonięcia pomnika. Nasz wielki niepokój, jak umiał, łagodził
p. Marek Żebrowski, mówiąc, że posadowienie pomnika to
kwestia wywiercenia czterech otworów w cokole i umiejętne
osadzenie figury. Całość, zdaniem pana Marka zajmie pół
godziny. Umówiliśmy się na godzinę 16.00, by nie było dużego ruchu w okolicy szkoły. W środę, 3 października 2018 r.,
przybyli do nas, także żywotnie zainteresowani inwestycją,
profesor Andrzej Borcz z małżonką oraz dwaj studenci –
współautorzy projektu.
W oczekiwaniu na przyjazd bohatera wydarzenia, przy
niezwykle miłej rozmowie nie zauważyliśmy, że dawno minęła
godz. 16.00. Zaniepokojona, zatelefonowałam do p. Marka
Żebrowskiego, z pytaniem, czy aby na pewno są w drodze.
Potwierdził, lecz dodał, że mają awarię hamulców w samochodzie i niestety, musieli zatrzymać się w warsztacie. Przyjazd więc opóźni się. Czekaliśmy dalej. Nasi goście zwiedzili
szkołę i okolice. Zaczęło się ściemniać. Po godz. 19.00 wykonałam kolejny telefon do p. Żebrowskiego, by usłyszeć,

że, ze względu na uszkodzone hamulce muszą jechać bardzo
wolno, więc podróż się wydłuży. Ks. dyrektor Jacek Kędzierski
zaproponował wtedy kolację dla wszystkich oczekujących na
„przesyłkę” z Bielska-Białej. W szkolnej stołówce zjedliśmy
pyszną jajecznicę, która niewątpliwie poprawiła nam humor.
Przed godziną 21.00 przed budynek szkoły zajechał samochód
z owiniętą licznymi płachtami figurą oraz dźwig. Było już
zupełnie ciemno i w dodatku zaczął padać deszcz. Pan Marek
Żebrowski i towarzyszący mu pracownik, mając świadomość,
że tego samego dnia muszą wracać do Bielska-Białej, odmówili
poczęstunku i natychmiast przystąpili do pracy. W czasie,
kiedy wiercono otwory w twardym cokole studenci rzeźby
osadzali, w przygotowanych wcześniej przez p. R. Zamożniaka
cokolikach statuetki – miniatury pomnika, które następnego
dnia rano mają otrzymać wybrane osobistości.
Kiedy wszyscy zobaczyliśmy, że figura jest pusta w środku,
postanowiliśmy wykorzystać tę przestrzeń, umieszczając tam
„kapsułę czasu”.
W błyskawicznym tempie stworzyłam odręcznie zapisany
arkusik, który zwinięty w rulon trafił do butelki ze szklaną
zatyczką, pochodzącej z gabinetu chemicznego. Butelkę –
kapsułę, uroczyście, przy wszystkich, umieściłam pod pomnikiem w momencie ustawiania go na cokole, co zostało
uwiecznione na fotografii.
Zachwyceni dziełem sztuki i spokojni, że nazajutrz będzie
co odsłaniać udaliśmy się do domów, by nieco odpocząć
przed emocjami dnia następnego.
Uroczystość odsłonięcia pomnika ks. Jana Długosza rozpoczęła się Eucharystią we włocławskiej katedrze pod przewodnictwem księdza biskupa Wiesława Alojzego Meringa,
w której uczestniczyli zaproszeni goście i społeczność Zespołu
Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza. Potem, przy pięknej,
słonecznej pogodzie młodzież pod opieką wychowawców
i nauczycieli ze Sztandarem Szkoły na czele przybyła bulwarem im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przed budynek szkoły,
gdzie miało miejsce odsłonięcie pomnika. Przy dźwiękach
werbla w wykonaniu licealisty Mikołaja Majchrzaka nastąpiło
przecięcie wstęgi, a potem wzniosłe przemówienia. Przepięknie śpiewał szkolny chór pod dyrekcją nauczycielki muzyki
p. Iwony Grzelczak.
Z dumą patrzyłam na efekt połączonego trudu wielu osób.
Z wdzięcznością patrzyłam na twórców rzeźby, którzy
bezinteresownie, wyłącznie w celu własnej edukacji, nabycia
nowego doświadczenia wykorzystali swój talent, pracę i czas.
Z wielką radością patrzyłam na zgromadzone dzieci i młodzież, że są świadkami tego historycznego wydarzenia, którego byłam pomysłodawczynią i w którym mam swój udział.
Z satysfakcją przyglądałam się zadowolonym przedstawicielom władz wojewódzkich i miejskich, że mimo wielkich
utrudnień (również ze strony ich urzędów) i niepewności
dokończyliśmy dzieła. Nastąpił taki moment, w którym

Statuetkę ks. Jana Długosza otrzymuje inicjator budowy pomnika
ks. bp W.A. Mering

Statuetkę z rąk ks. Jacka Kędzierskiego odbierają Sławomira i Andrzej
Lewandowscy

Chór szkolny pod dyrekcją p. Iwony Grzelczak wykonuje pieśń
pt. „Vita sine litteris”

uroda i znaczenie pomnika wzięło górę nad przeżytymi
przykrościami.
Oboje z księdzem dyrektorem Jackiem Kędzierskim mamy
wielką satysfakcję, że udało nam się wznieść pomnik Patrona
Szkoły w roku ważnych jubileuszy na chwałę Bogu, Ojczyźnie
i Długoszowi.
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„Długosz”
przy Łęgskiej

historia i architektura
ks. mgr lic. Zbigniew Łukasik

Otium sine litteris mors est
et hominis vivi sepultura
Seneka

Usytuowany na wschód od Starego Miasta, w narożniku
ulic: Łęgskiej i Bechiego gmach Szkoły Katolickiej im. Ks. Jana
Długosza we Włocławku, to okazały przykład architektury z początku XX wieku, wzniesionych na terenie Włocławka. Budynek
ten bezpośrednio graniczy z Liceum Ogólnokształcącym im.
Marii Konopnickiej i znajdującym się w pobliżu Centrum Kultury Browar B. Po niemal stu latach od wzniesienia budynku,
w bezpośrednim jego otoczeniu w 100. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości stanął pomnik patrona szkoły
księdza Jana Długosza. Historia budynku szkoły rozpoczyna się
w trzecim dziesięcioleciu XX wieku, przez kolejne wydarzenia
z historii naszej Ojczyzny, gmach szkoły przeszedł burzliwą
historię, pełniąc różne funkcje. W ostatnich latach, po odzyskaniu prawa własności przez prawowitego właściciela – Diecezję
Włocławską – został mu przywrócony dawny blask i wygląd.
BUDOWA GMACHU
Istniejące od 1916 roku Gimnazjum im. ks. Jana Długosza1
we Włocławku, w krótkim czasie od powstania domagało się
budowy nowego własnego gmachu szkolnego. Dotychczas
zajmowane dwie kondygnacje jednego ze skrzydeł pałacu
biskupiego okazały się niewystarczające, o konieczności budowy nowego gmachu zadecydowało także spalenie budynku
przez bolszewików w 1920 r. Po tym bolesnym wydarzeniu
szkoła przeniosła się do dawnej bursy, mieszczącej się w kamienicy przy zbiegu ulic Gdańskiej i Tumskiej, który nie był
przystosowany do pełnienia funkcji dydaktycznej. Od 1923
roku szkoła zmieniła status z wyznaniowej na państwową,
podlegająca kontroli kuratorium2.
Dzięki staraniom radnego miejskiego ks. kanonika Stanisława Wojsy, Rada Miasta przyznała plac pod budowę
1
Rok założenia i nadanie imienia szkole, przypadło w pięćsetną rocznicę urodzin ks. Jana Długosza.
2
M. Pszczółkowski, Architektura Włocławka w latach 1918–1939, Włocławek
– Łódź 2019, s. 133.
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budynku przy zbiegu ulicy Łęgskiej i Bechiego. Zabiegający
o budowę nowej szkoły, ordynariusz włocławski ks. biskup
Stanisław Zdzitowiecki 29 września 1925 r poświęcił kamień
węgielny pod budowę nowego gmachu przy ulicy Łęgskiej 26.
W tym samym roku powołano „Komitet Budowy Gimnazjum
Diecezjalnego we Włocławku im. ks. J. Długosza”, którego
prezesem został biskup Wojciech Owczarek3.
Projekt nowego gmachu wykonał prof. Adolf Buraczewski, wykładowca Politechniki Warszawskiej, a równocześnie
architekt diecezjalny4. Opublikowana ilustracja w „Roczniku
Gimnazjum Humanistycznego im. ks. Jana Długosza we Włocławku” z 1926–27 roku, ukazuje nieco inny budynek niż
znany nam obecnie. Zwieńczenie frontonu nie stanowi na niej
trójkątny naczółek, ale niska rotunda nakryta płaską kopułą.
Wzniesiona ona jest na uskokowo zwężającej się nadbudówce,
wystającej poza kalenicę dachu głównego gmachu budynku.
Ponadto w skrajnych narożnikach ryzalitu, nad frontonem,
na projekcie umieszczone dwie figuralne rzeźby, trudne do
zidentyfikowania. Kwerenda archiwalna nie pozwoliła na
znalezienie odpowiedzi na pytanie: Czy projekt ten został
zmieniony na etapie konsultacji czy też w trakcie podjęcia
budowy, co mogło być związane z większymi kosztami oraz
trudnościami budowlanymi przy tak skomplikowanym układzie. Co niewątpliwie stanowi ciekawy wątek do dalszych
dociekań i badań w tym zakresie.

3
Poświęcenie placu pod budowę gimnazjum im. Długosza, „Ekspres Kujawski”,
1925, z 2 X, s. 4; Sprawozdanie, oprac. pod red. K. Masłowskiego w 22 roku istnienia szkoły, R. 1932–1937/38 (dalej: Sprawozdanie), Włocławek 1938, s. 9; J. Dębiński, Biskupie gimnazjum im. Ks. Jana Długosza, „Studia Włocławskie”, 7(2005),
s. 356.
4
Sprawozdanie R. 1932–38, s. 9; Adolf Buraczewski – 24.09.1881 – 25.07.1965,
– architekt, malarz, rzeźbiarz, nauczyciel akademicki. Członek SARP O. Warszawa
(od 1946). Absolwent Architektury w Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu (1913). Student Szkoły Sztuk Zdobniczych w Moskwie i École des Beaux
Arts w Paryżu. Nauczyciel akademicki na Politechnice Warszawskiej (1922–24).
Jak większość absolwentów petersburskiej uczelni, w swoich projektach był zwolennikiem klasycznych, reprezentacyjnych form o zacięciu monumentalnym (za:
Pszczółkowski, Architektura Włocławka, s. 74.).
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Poświęcenie kamienia węgielnego pod gimnazjum Długosza [akt wmurowania kamienia węgielnego przez bp. Stanisława Kazimierza Zdzitowieckiego]

Z zachowanej dokumentacji możemy dowiedzieć
się, że nowy budynek szkolny został zaprojektowany na
500 uczniów, koszt budowy przyjęto na 500 tys. zł, natomiast
wynagrodzenia architekta opiewało na sumę 22 200 zł5.
Jednak budowa środkowej części, czyli właściwego budynku
szkolnego, kosztowała 875 tys. zł, co przekroczyło przewidywany kosztorys6. Fundusz na budowę gimnazjum stanowiły w większości ofiary i składki duchowieństwa oraz
społeczeństwa. W tym celu istniejący „Komitet” zwrócił się
do duchowieństwa o ofiary osobiste, jak i o zajęcie się składkami od osób świeckich. Poza tym organizowano imprezy
kulturalne oraz loterie, z których dochód przeznaczono na
budowę nowego gimnazjum7.
Budowa trwała trzy lata, 7 października 1928 biskup Władysław Krynicki dokonał poświęcenia nowej szkoły8. Powierzchnia użytkowa budynku wynosiła 3 tys. m2, kubatura 11 tys.
800 m2, pomieszczenia na klasy były przestronne, widne, w du5
Archiwum Kurii Diecezjalnej we Włocławku (AKDW), og. III, 5: Zakład im.
ks. J. Długosza, k. 1.
6
Sprawozdanie, s.14.
7
M. Ziemkiewicz, Historia Zakladu Naukowo-Wychowawczego im. ks. Jana
Długosza we Włocławku w latach 1916–1949, Włocławek 2001, s. 21.
8
Sprawozdanie, s. 9.
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żym stopniu przewyższające wymagane normy9 – „pełen światła
i powietrza, zbudowany według współczesnych wymagań
higieny i estetyki”10. Budynek był najbardziej monumentalnym
gmachem na terenie „dzielnicy szkolnej” i stanowił dominantę
architektoniczną11. Cały obiekt był założony na rzucie litery C,
uzbrojony był w wodociąg, kanalizację oraz centralne ogrzewanie. Posiadał dwie biblioteki (uczniowska i nauczycielska),
dobrze wyposażone pracownie, dwie półpubliczne kaplice
(większą dla nauczycieli i uczniów i mniejszą dla pracujących
w szkole sióstr honoratek. W salach lekcyjnych na jednego
ucznia przypadało 1,5–3 m2, co przewyższało obowiązująca
normę (1 m2). Klasy były wyposażone w obrazy o tematyce
historycznej i rodzajowej. Budynek na każdym piętrze posiadał
dwie sale rekreacyjne ze źródełkami wody pitnej. Najbardziej
reprezentacyjna sala – sala aktowa – mieściła się w korpusie
przedniego ryzalitu na piętrze, jej wyposażenie stanowiły
dwa fortepiany koncertowe, a dekorację stanowiły popiersia:
F. Chopina i S. Moniuszki oraz świeczniki z brązu12.
Zakład naukowo-wychowawczy, Włocławek 1933, s. 4.
Kronika. Nowy gmach gimnazjum im. Długosza, „Życie Włocławka i Okolicy”, 1928, nr 8–10, s. 38.
11
Pszczółkowski, Architektura, s. 134.
12
Tamże, s. 135.
9

10

Rok po wybudowaniu gmachu szkolnego przystąpiono
do budowy internatu, którą ukończono w 1931 roku (4 października 1934 r. bp Karol Mieczysław Radoński dokonał
jego poświęcenia)13. W budynku znajdowało się po sześć
pokoi na każdym piętrze, z których każdy mógł pomieścić
dwudziestu uczniów14.
Kolejnym etapem była budowa sali gimnastycznej z wielkim tarasem o powierzchni 450 m2, którą wybudowano
w roku szkolnym 1930/1931 (poświęcenia dokonał bp K. Radoński 4 października 1931 r.)15.
W 1934 roku przy szkole urządzono boiska i ogród (z częścią dydaktyczną i gospodarczą), a w 1937 r. otynkowano
gmach szlachetnym tynkiem („terrazytem”)16.
Do wybuchu II wojny światowej trwały prace przy budowie boiska, kortu tenisowego i ogrodów przyszkolnych17.
Rozwój budynku został przerwany wraz z wybuchem II wojny światowej, który kolejno pełnił funkcje: kwatery wojsk
niemieckich oraz szpitala wojskowego. Doprowadziło to do
zmian we wnętrzu budynku: wystawianie ścian działowych,
zniszczenie malowideł, zamurowanie dolnych części okien,
obsypanie budynku 2 metrowym wałem, przeznaczenie
dolnych partii budynku na schrony przeciwlotnicze. Po
1945 roku budynek zajęły wojska radzieckie, a następnie znalazł się w rękach Zarządu Miejskiego. Gruntownie
zniszczony budynek i ograbiony całkowicie z pierwotnego
wyposażenia, po przywróceniu mu funkcji szkolnej w 1945
roku wymagał naprawy i przywrócenia mu stanu używalności18.
LOSY POWOJENNE
31 VIII 1949 roku w wyniku narzucania ateistycznego
modelu wychowania młodzieży oraz nieprzyjaznych posunięć
ze strony państwa Kuria Diecezjalna ogłosiła zamknięcie
Długosza19. Od tego czasu władze komunistyczne, tłumacząc się trudną sytuacją lokalową szkolnictwa w mieście,
wprowadzały do Gmachu różnych lokatorów (Publiczna
Szkoła Powszechna Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 6, Poradnia
Ochrony Macierzyństwa Zdrowia Dziecka). Ratując część
budynku, przed wakacjami 1949 roku, z gmachu Wyższego
Seminarium Duchownego do gmachu Długosza przeniesiono
internat alumnów Niższego Seminarium, które od nowego
13
AKDW, og. III, 5: Zakład im. ks. Jana Długosza, k. 48; Sprawozdanie, s. 11;
Poświęcenie internatu gimnazjum im. Długosza we Włocławku, „Dziennik Kujawski”, 1930, nr 321, z 5 X, s. 1.
14
Pszczółkowski, Architektura, s. 135.
15
Sprawozdanie, s. 11.
16
Tamże.
17
R. Andrzejewski, Witając w progach odrodzonego Długosza, Włocławek 2001,
s. 9.
18
Ziemkiewicz, Historia Zakladu, s. 25–28.
19
Tamże, s. 25–37.

Rok 1931

roku szkolnego przeniosło się tu na stałe przyjmując nazwę
„Seminarium Duchowne stopnia humanistycznego”. Od
połowy XX wieku, zaczęło ono coraz bardziej odczuwać
naciski władzy, które miały w konsekwencji doprowadzić
do jego likwidacji, kolejne lata prowadziły do zmniejszania
ilości klas. Chcąc jak najdłużej zatrzymać budynek w swoich rękach, w 1954 roku do gmachu przeniesiono pierwszy
rok studentów filozofii z Wyższego Seminarium. Po zlikwidowaniu niższego seminarium w 1956 roku, do budynku
przeniesiono także alumnów drugiego roku WSD. W roku
1958 podjęto próbę reaktywowania Niższego Seminarium
Duchownego, co powiodło się niestety tylko na trzy lata
(zgodnie z ustawą oświatową z 15 lipca, likwidowano wszystkie szkoły katolickie). Po zamknięciu szkoły, gmach Długosza
przejęły władze komunistycznie, pomimo iż prawnie należał
do Diecezji Włocławskiej20.
W roku 1961 roku cały gmach szkoły Miejska Komisja
Lokalowa przekazała na siedzibę Liceum Pedagogicznego,
20
K. Rulka, Między dawnym a odrodzonym Długoszem, „Rocznik ZSK im. ks.
Jan Długosza we Włocławku”, 5(2006), s. 29–33.
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Poświęcenie miejsca (tarasu) pod rozbudowę sali gimastycznej, 21 V 2012 r. Od lewej: ks. bp Wiesław Mering, ks. Piotr Siechrzała, ks. Lesław
Witczak, ks. Sławomir Deręgowski, ks. Jacek Kędzierski

które w latach 1961–1962 przeprowadziło kapitalny remont,
który zmierzał również do zatarcia śladów świadczących
o tym, iż w budynku mieściła się wcześniej szkoła katolicka21. Następnie Liceum Pedagogiczne zaczęto przekształcać
na dwuletnie Studium Nauczycielskie, które funkcjonowało
do 1969 r22. Kolejnym lokatorem budynku było Technikum
Mechaniczne (1965–1972) i ostatecznie od 1972 r. gmach
przekazano Zespołowi Szkół Samochodowych, który eksploatował budynek przez 27 lat23.
Użytkowanie przez prawie pół wieku gmachu Długosza
przez różnych lokatorów, którzy nie byli właścicielami budynku, doprowadziło do jego wyeksploatowania, licznych
zmian wynikających z prób jego dostosowania do potrzeb
szkolnictwa zawodowego, prowadzenia tylko niezbędnych
prac konserwatorskich i niestety ogólnego zaniedbania stanu
technicznego.
21
AKDW, Budynek Długosza (Włocławek, ul. Łęgska 26) 1945–1965, pismo
z dn. 6 IX 1957; M. Pawlak, Z dziejów kształcenia nauczycieli we Włocławku w latach 1916–1969, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskiej”, seria C(1980), s. 205, za: Rulka, Między dawnym a odrodzonym Długoszem, s. 33–34.
22
Pawlak, Z dziejów kształcenia, s. 210.
23
Rulka, Między dawnym a odrodzonym Długoszem, s. 34–35.
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ODZYSKANIE BUDYNKU
PRZEZ DIECEZJĘ WŁOCŁAWSKĄ
Po roku 1989 diecezja odzyskała prawo własności do zabranego bezprawnie gmachu, w tym czasie został on wydzierżawiony miastu do 2001 roku, gdzie nadal funkcjonował Zespół Szkół Samochodowych. 22.11.2000 r. nowo mianowany
dyrektor Szkoły Katolickiej, ks. dr Jacek Kędzierski, rozpoczął
prace zmierzające do właściwego przygotowania i otwarcia
w odzyskanym budynku Szkoły Katolickiej (dokumentacja,
niezbędne prace remontowe, wyposażenie klas szkolnych).
1 września 2001 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Publicznego
Gimnazjum im. ks. Jana Długosza, a rok później Liceum24.
ROZBUDOWA GMACHU
NA POCZĄTKU XXI WIEKU
Do znaczącej zmiany bryły architektury budynku szkoły
doszło na początku XXI wieku. W związku ze zwiększającą się
liczbą uczniów, dotychczasowa sala gimnastyczna mieszcząca

Rozbudowa sali gimnastycznej w latach 2012–2013

się w skrzydle od ul. Bechiego, okazała się niewystarczająca.
Dyrektor szkoły ks. dr Jacek Kędzierski, uzyskując wcześniej
aprobatę Biskupa Włocławskiego, podjął decyzję o nadbudowie drugiej kondygnacji nad istniejącą salą, którą dotychczas
wieńczył nieużytkowany taras i wykorzystaniu jej na drugą
szkolną salę gimnastyczną. Wstępną koncepcję rozbudowy
opracował włocławski architekt mgr inż. arch. Maciej Markowski25. Ostateczny projekt nadbudowy i rozbudowy sali
opracowała arch. Bogna Markowska, z biura projektowego
„markowska studio”26.
Opracowanie całościowego projektu było dość wymagające, musiało uwzględniać: wytyczne inwestora, wytyczne
konserwatora zabytków, ekspertyzę konstrukcyjną i techniczną istniejącego budynku, być zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania. Dzięki wytrwałym i konsekwentnym
staraniom dyrektora szkoły udało się opracować ostateczny
projekt i uzyskać wszystkie pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia prac budowlanych.
AKDW, Łęgska 26 (1996–1997, Gimnazjum i Liceum Długosza (2000–2007).
Archiwum ZSK im. ks. J. Długosza, Projekt budowlany: Nadbudowa i przebudowa sali gimnastycznej, ul. Łęgska 26, Włocławek, oprac. B. Markowska, 15.02.2012.
25
26

24

Andrzejewski, Witając w progach, s. 10–30.

W projektowanym budynku zastosowano współczesne
rozwiązania architektoniczno-przestrzenne, tak, aby nadbudowa z jednej strony miała dostosowaną formę do istniejącego budynku, a jednocześnie pozwalała na jednoznaczne odczytanie nawarstwień historycznych. Nadbudowane
skrzydło zaprojektowano jako jedną bryłę z dwuspadowym
dachem, ściany fasady budynku wykonano z ciemnego
szkła, bez widocznych podziałów, które połączono przez
przedłużenie istniejących w dolnej części elementów dekoracyjnych (pilastry), przedłużając je do drugiej kondygnacji,
tworząc spójną całość. W projektowanej nadbudowie przedłużono podziały poziome w postaci gzymsów istniejących
na budynku głównym, zachowując ich profil i wysokość,
zachowując spójność budynku. Zachowano jednolitą kolorystykę elewacji.
Współczesna lekka konstrukcja oraz zastosowanie nowoczesnych materiałów w postaci szklanych płyt, pozwala dziś
w jednoznaczny sposób odróżnić nadbudowaną część od
historycznego budynku, zgodnie z obowiązującymi zasadami
postępowania przy zabytkowych obiektach. W tym samym
czasie wyremontowana została także nieużywana wcześniej
klatka schodowa, prowadząca do nowej sali.
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2012 r.

Widok z okien Liceum im. Marii Konopnickiej, 2017 r.

W ostatnich latach pozytywnej przemianie uległo otoczenie budynku: uporządkowanie niskiej zieleni, zorganizowano
miejsca rekreacyjno-wypoczynkowe, parkingi oraz zaplecze
sportowe w postaci nowoczesnego boiska.
WALORY ARCHITEKTONICZNE27
Budynek założony na planie litery C, z przybudówkami
– przedłużającymi ramiona (internat i sala gimnastyczna),
po prawej przybudówka na planie wydłużonego prostokąta
zamknięta nieco węższym półkolistym aneksem oraz po lewej
stronie przybudówka na planie zbliżonym do kwadratu; na
środku korpusu portykalny ryzalit, od strony tylnej ryzalit
ze ściętymi narożnikami.
Korpus główny budynku przykryty wielospadowym dachem, nad frontonem dach dwuspadowy, nad ryzalitem
trójspadowy ze ściętymi narożami, nad przybudówką – dach
dwuspadowy, ujęty dwoma niskimi szczytami.
Budynek szkoły prezentuje nurt neoklasycystyczny.
Fasada budynku w układzie symetrycznym, zryzalitowana, dwunastoosiowa z pięcioosiowym monumentalnym
portykiem umieszczonym pośrodku. Portyk tworzy sześć
tzw. wielkoporządkowych kolumn toskańskich. Ryzalit
27
Opis w oparciu o: Karta ewidencyjna zabytków architektury: Gimnazjum im.
ks. Jana Długosza we Włocławku, Łęgska 26, Delegatura WUOZ we Włocławku.
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pięciokondygnacyjny do drugiej kondygnacji poprzedzony
portykiem z sześcioma kolumnami toskańskimi, wspartymi
na przysadzistych postumentach, nad nim belkowanie.
Umieszczony na nim łaciński napis: VITA SINE LITTERIS
MORS EST, nadaje budowli dostojności i antykizującego
charakteru. Nad belkowaniem ryzalit ujęty w osiach przedłużeń kolumn po bokach dwoma parami pilastrów przedzielonymi odcinkami gzymsów u dołu przechodzącymi
w spływy wolutowe w układzie prostopadłym, pośrodku
pilastrami z boniami; ryzalit zwieńczony wyłamanym frontonem z półkolistą blendą.
Boczne partie fasady podzielone symetrycznie wielkoporządkowymi, klasycyzującymi lizenami, pomiędzy którymi
umieszczono otwory na piętrze z podokiennikami w formie
prostokątnych wnęk; otwory okienne drugiego piętra wspierają się na wydatnym gzymsie z belkowaniem. Przyziemie
budynek obiega cokół z odsadzką; przerywany na osiach
otworami okiennymi piwnic.
Zewnętrzne elewacje boczne korpusu – jednoosiowe
z wysadzonym gzymsem kordonowym nad drugą kondygnacją. Elewacja przybudówki (sala gimnastyczna) od
strony ulicy dwukondygnacyjna, siedmioosiowa, osie
skrajne ujmują pary pilastrów z kapitelami dźwigającymi
wyłamany gzyms, pod którym po prawej stronie okulus
z drzwiami bocznymi, po lewej – nisza, w pozostałych
osiach płytkie arkady, wypełnione oknami z półkolistymi

podłuczami, przybudówka zwieńczona tralkową balustradą;
półkolisty aneks opięty czterema półkolumnami dźwigającymi uskokowo-wyłamanie belkowanie z gzymsem.
Druga kondygnacja, wtórnie nadbudowana, spójnie łączy
się z budynkiem głównym, użyte współczesne materiały
w postaci ciemnego szkła, pozwalają na uczytelnienie zmian
w architekturze budynku.
Przybudówka przeciwna (internat) – czterokondygnacyjna, siedmioosiowa z artykulacją pionową w formie uproszczonych pilastrów.
Budynek został wzniesiony na wysokich piwnicach, murowany z cegły palonej, ceramicznej na zaprawie wapiennej,
otynkowany (tynk zróżnicowany przez fakturę, w partii
cokołowej z domieszką gryziku). W piwnicach sklepienia
kolebkowe, otwory komunikacyjne zamknięte łukiem odcinkowym, wyżej stropy belkowe, od spodu podsufitka wapienna, nad holem stropy wsparte na belkach stalowych,
wsparte na przyściennych łukach i arkadach. Więźba dachowa
krokwiowo-płatwiowa, wzmocniona w wiązarach dodatkowymi zastrzałami, nad korpusem głównym – przerwana
pomieszczeniami strychowymi doświetlanymi facjatkami,
ściany – konstrukcji szkieletowej, podłogi – w holu i na
klatce schodowej z lastrico, w pomieszczeniach z desek na
legarach, obłożone parkietem, na strychu ślepa podłoga,
polepa z izolacją termiczną, stolarka okienna zróżnicowana
– najczęściej dwuskrzydłowa, czteropodziałowa, ponadto

prostokątna w facjatkach, zamkniętą półkolistym nadświetlem w części bocznej; stolarka drzwiowa – dwuskrzydłowa,
drzwi płycinowe z mosiężną klamką i stalowymi okuciami
zawiasowymi; do większości pomieszczeń dwuskrzydłowe
– w połowie przeszklone, pokrycia dachowe – jednolite
dachówka ceramiczna (karpiówka).
* * *
Budynek Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza
to jeden z bardziej reprezentatywnych budynków Włocławka.
Wzniesiony na początku XX wieku jako budynek przeznaczony na szkołę, został odpowiednio zaprojektowany, a następnie wybudowany, by mógł spełniać wymogi budownictwa
oświatowego zgodnie z panującymi przepisami i wymogami.
Od II wojny światowej uległ zniszczeniu i zaniedbaniu, co
spowodowane było zmianą jego funkcji. Po przywróceniu
w budynku Gimnazjum, a następnie Liceum Katolickiego,
przeprowadzono gruntowny remont. Prowadzone prace przyczyniły się do przywrócenia mu właściwej estetyki, wzmocnienia konstrukcji i zapewnienia odpowiednich warunków
do prowadzenia działalności oświatowej. Wszystkie prace,
w tym rozbudowa sali gimnastycznej, zostały przeprowadzone
zgodnie z poszanowaniem materii zabytkowej, co utrwaliło
walory architektoniczne gmachu Zespołu Szkół Katolickich
im. ks. Jana Długosza we Włocławku.
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Rozwój Szkoły
Długosza
w latach 2001–2019
mgr Magdalena Gutral

główna księgowa
w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza
we Włocławku

Feci, quod potui,
faciant meliora potentes1

Gmach Szkoły im. ks. Jana Długosza, 3 IX 2001 r.

Gmach Szkoły im. ks. Jana Długosza, 3 IX 2019 r.
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Kiedy w czerwcu i lipcu 2001 r. budynek Szkoły Długosza opuszczali po 29 latach uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki, by
rozpocząć naukę i pracę w swoim nowym, nowoczesnym
i nareszcie własnym budynku szkolnym, śp. biskup pomocniczy Roman Andrzejewski przypomniał, że gmach przy ul.
Łęgskiej 26 we Włocławku zbudowany został z ofiar ludzi
Kościoła, tj. tych, którzy wiarę w Boga poważnie traktowali i nie szczędzili swoich pieniędzy w trudnych latach
przedwojennego kryzysu na naukę i kulturę, na budowę
monumentalnego gmachu2. Diecezja Włocławska, będąca
podmiotem prowadzącym szkołę, w roku 1961 całkowicie
utraciła gmach, czekała cierpliwie 30 lat, by 16 lipca 1991 r.
odzyskać pełne prawo własności i czekała cierpliwie kolejne
10 lat, by móc wejść do budynku i na nowo rozpocząć troskę
o Szkołę Długosza.
Przystępując do odbudowy szkoły, ówczesny biskup włocławski Bronisław Dembowski 17 stycznia 2000 r. powołał
Komisję ds. Gimnazjum i Liceum im. ks. Jana Długosza, na
czele której stanął biskup pomocniczy Roman Andrzejewski.
Zadaniem komisji było reprezentowanie diecezji w rozmowach z władzami samorządowymi na temat zwrotu gmachu
szkolnego i doprowadzenie do reaktywacji Gimnazjum i Liceum im. ks. Jana Długosza, sprawowanie nadzoru nad stroną
formalno-prawną zwrotu budynku, pozyskiwanie funduszy
na remont szkoły, przygotowanie dobrej organizacji zaplecza
administracyjnego, materialnego i naukowego oraz kadry pedagogicznej i wychowawczej przyszłej szkoły Długosza3. Obok
działającej Komisji, powołana została do życia Fundacja im.
ks. Jana Długosza, aby wesprzeć organ prowadzący w odbudowie Długosza i aby w przyszłości pomagać biednej i zdolnej
1
Parafraza słów wypowiadanych przez konsulów rzymskich przy przekazywaniu urzędu następcy – „Zrobiłem, co mogłem, kto potrafi, niech zrobi lepiej”.
2
R. Andrzejewski, Witając w progach odrodzonego Długosza, Włocławek
2001, s. 29.
3
„Rocznik Publicznego Gimnazjum i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Długosza we Włocławku” (RoczDług), [1](2002), s. 20.

młodzieży4. W zamyśle biskupów odnowicieli – bp. Romana
Andrzejewskiego i bp. Bronisława Dembowskiego było, by
w odróżnieniu do Gimnazjum i Liceum im. ks. Jana Długosza,
działających do roku 1949 jako szkoły prywatne, reaktywowana
Szkoła Długosza była szkołą publiczną i bezpłatną dla uczniów.
W planach obu odnowicieli było również to, by „Długosz” był
szkołą koedukacyjną, łączącą w sobie trzy dawne szkoły prowadzone przez Diecezję Włocławską: Szkołę dla dziewcząt Sióstr
Urszulanek, Szkołę Długosza dla chłopców oraz Liceum im.
Piusa X, czyli Niższe Seminarium Duchowne, dla przyszłych
kandydatów do kapłaństwa5.
Odzyskując budynek szkoły i przystępując do jego odbudowy należało pamiętać o niezwykle ważnym dla prowadzonych
prac remontowych aspekcie, a mianowicie, że zespół budynków
szkolnych przy ul. Łęgskiej 26 we Włocławku, z racji posiadanych wysokich walorów historycznych i architektonicznych,
został wpisany do rejestru zabytków pod nr 312/A decyzją
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Włocławku
z dnia 29.07.1993 r. Wybudowany w latach 1925–1928 gmach
Gimnazjum im. ks. Jana Długosza jest wzorcowym dziełem
kompozycyjnym budownictwa oświatowego na wysokim
poziomie architektonicznym Europy. Wpisanie obiektu do
rejestru zabytków skutkuje tym, że cała nieruchomość wraz
z budynkiem podlegają ochronie prawnej na mocy art. 7 ust. 1
Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i w związku z tym, wszelkie prace przy nim realizowane wymagają, przed
ich podjęciem, decyzji zezwalającej Konserwatora Zabytków.
Odrodzona szkoła Długosza na przełomie 19 lat przeżywa
swój znaczący rozkwit edukacyjny, organizacyjny i materialny.
W sposób świadomy można nazwać ją szkołą przedsiębiorczą,
a mówiąc o jej przedsiębiorczości należy przede wszystkim
wyróżnić zarząd, który prowadzi „Długosza”, a więc dyrektora, którym niezmiennie od 22 listopada 2000 r. jest ks. dr
Jacek Kędzierski oraz organ prowadzący szkołę – Diecezję
4
5

Andrzejewski, Witając w progach odrodzonego Długosza, s. 12.
Tamże, s. 47.
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Spotkanie ks. bp. W. Meringa z ks. dyr. J. Kędzierskim na terenie szkoły, 4 VIII 2003 r.

Belgijka długoszaków na dziedzińcu szkolnym, 29 IV 2015 r.

Obchody jubileuszu Stulecia Szkoły Długosza, 2 IX 2016 r. – ks. bp W Mering w towarzystwie p. Adama Kwiatkowskiego – Szefa Gabinetu
Prezydenta RP oraz ks. dyr. J. Kędzierskiego, od lewej nauczyciel muzyki p. Marcin Woźniak

Najbardziej porywa wspólny taniec – belgijka gimnazjalistów i licealistów z okazji Dnia Dziecka, 1 VI 2017 r.
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Włocławską, której pasterzami w ostatnich 19 latach był
bp Bronisław Dembowski, a od 7 kwietnia 2003 r. jest bp Wiesław Alojzy Mering. Śmiało można powiedzieć, że to właśnie
dzięki osobie księdza dyrektora Jacka Kędzierskiego w szkole
zmieniło się aż tyle, jej rozwój jest widoczny w środowisku
lokalnym miasta Włocławka, widoczny dla rodziców, władz
miasta, władz wojewódzkich, widoczny na ogólnopolskim
forum szkół katolickich w Polsce.
Kiedy 2 lipca 2001 r. władze miasta i dyrekcja Zespołu Szkół Samochodowych ostatecznie przekazały budynek
szkoły, był on doszczętnie zniszczony i zdewastowany. Na
podstawie opinii szacunkowej nakładów na remont i adaptację Szkoły im. ks. Jana Długosza dokonanej przez mgr.
inż. Henryka Woźnickiego6 stwierdzono (wskazując procent
zniszczenia) uszkodzenia i niezbędne adaptacje:
 stan posadzek i podłóg w budynku głównym szkoły (budynek „A”) i internacie (budynek „B”) – 60%;
 stan dachu nad budynkiem „A” i „B”, wymiana rynien
i rur spustowych – 100%;
 zagrzybienie powierzchni ścian zewnętrznych widoczne
na parterze – 40%;
 remont stropodachu i ścian zewnętrznych sali gimnastycznej (budynek „C”) – 100%;
 wymiana okien – 90%;
 izolacja i posadzki na balkonach do wymiany – 100%;
 remont elewacji z nałożeniem wyprawy terrazytowej –
100%;
 malowanie pomieszczeń wewnętrznych i stolarki – 100%;
 wymiana okratowania stalowego z pomalowaniem – 50%.
Widocznym problemem było zawilgocenie całego obiektu
Szkoły im. ks. Jana Długosza wynikające z błędnego odprowadzenia wód opadowych z dachów, elewacji i terenu
przyległego do budynku, jak również z niedbalstwa eksploatacyjnego w obrębie łazienek. Dach wymagał całkowitego
remontu, podobnie pełnej naprawy potrzebowały instalacje
wodno-kanalizacyjna oraz elektryczna a także ogrzewanie
centralne, które były w stanie katastrofalnym.
Aby móc rozpocząć nowy rok szkolny należało wykonać
remont każdego pomieszczenia dydaktycznego i socjalnego
od podstaw. Pierwsze prace remontowe zostały wykonane
przede wszystkim dzięki hojnej ofiarności kapłanów i parafii Diecezji Włocławskiej a następnie ludzi świeckich. Dla
uczniów klas gimnazjalnych początkowo przygotowano 7 sal
lekcyjnych na drugim piętrze, gdzie wymieniono stolarkę
okienną, sieć elektryczną, odnowiono ściany, sufity i podłogi
oraz węzły sanitarne dla dziewcząt i chłopców. W sanitariatach
wymieniono sieć wodno-kanalizacyjną, armaturę sanitarną,
6
Opinia szacunkowa nakładów na remont i adaptację Szkoły im. Ks. Jana
Długosza autorstwa Henryka Woźnickiego, Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji „PROJPRZEM”, Włocławek 2000 r.
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a ściany i podłogi wyłożono płytkami ceramicznymi. Remontu
wymagał parter i tam przygotowano sześć pomieszczeń administracyjnych, w tym gabinet dyrektora, kaplicę i zachrystię
oraz biura związane z obsługą szkoły i internatu. Pierwsze
piętro zostało zupełnie wyłączone z użytku i odgrodzone
w sposób trwały od pomieszczeń, w których mieli przebywać
uczniowie i pracownicy. Pełnej odbudowy wymagały również korytarze, biblioteka, aula, sala gimnastyczna, gabinet
lekarski, jadalnia i kuchnia. W ciągach komunikacyjnych,
szatniach, bloku sportowym przeprowadzone zostały jedynie
prace porządkowe, polegające na umyciu ścian, podłóg i okien.
W liczącym wówczas ponad 70 lat budynku najlepiej zachował
się parkiet, który zachowany jest na korytarzach i w salach do
dnia dzisiejszego. Nadaje ciepła w gmachu, jest bezpieczny dla
uczniów i idealnie przydaje się do nauki tańca – przedmiotu,
który jako obowiązkowy został od początku reaktywacji szkół,
wprowadzony do programu nauczania w gimnazjum i liceum,
a obecnie również w szkole podstawowej.
Przez wszystkie lata szkolne, w przed i powojennym Długoszu, najlepszą salą nie tylko na naukę tańca, ale również
uroczystości szkolne, wykłady, prezentacje, przedstawienia
i koncerty oraz msze święte dla rodziców, była i jest aula. To
przestronne pomieszczenie o powierzchni 156 m2 mieszczące
się na drugim piętrze części głównej budynku, od początku
zostało zaprojektowane z myślą o organizacji najważniejszych
wydarzeń szkolnych. Aula jest miejscem, do którego u progu
zapraszają wizerunki dotychczasowych dyrektorów Szkoły
im. ks. Jana Długosza. Służy społeczności szkolnej podczas
wielu uroczystości, akademii, apeli, dorocznych jasełek czy
też spotkań – zebrań rodziców, rady pedagogicznej, gości.
Swoje piękno zawdzięcza nie tylko wyodrębnionej drewnianej
scenie, lecz również uwagę przyciągają okalające całe wnętrze
pilastry zwieńczone kapitelem jońskim. Na kapitelach spoczywa belkowanie z uwydatnionym gzymsem uskokowym, zaś
nad gzymsem widnieje szeroki pas zwieńczony delikatnym
fryzem, od którego rozpoczyna się półkoliste zwężenie prowadzące do płaskiego sufitu ujętego szerokim pasem sztukaterii.
Pierwsze prace naprawcze auli zostały wykonane niezwłocznie
po odzyskaniu budynku i przez osiemnaście lat niezwykle
intensywnego jej użytkowania remontowano ją kilkakrotnie.
Jest więc wizytówką szkoły, dlatego wielkim staraniem ks. dyrektora Jacka Kędzierskiego przy udziale historyka sztuki
ks. Zbigniewa Łukasika – dyrektora Muzeum Diecezjalnego
oraz p. Sławomiry Lewandowskiej – wicedyrektora, przy
zaangażowaniu wielu specjalistycznych firm i poważnych
środków finansowych, przeprowadzono w ostatnim okresie
gruntowną renowację wnętrza auli. Prace remontowe auli
trwały od grudnia 2017 r., do lipca 2019 r. z przerwą w roku
szkolnym od lutego 2018 r. do czerwca 2018 oraz od września 2018 do grudnia 2018. Wykonano prace kamieniarskie
przy instalacji 22 kolumn z zielonego granitu oraz cokołów

z frezem ozdobnym z białego konglomeratu, w składzie
którego jest 95% marmuru. Parapety z tworzywa sztucznego
wymieniono na kwarcowe Calacatta. Prace kamieniarskie
wykonała Firma KovalczykArte z Torunia reprezentowana
przez Pana Tomasza Kowalczyka. Odświeżony został parkiet
wraz ze sceną, która została z jednej strony powiększona tak,
aby na stałe mógł zagościć tu fortepian. Została wymieniona
instalacja elektryczna. Odświeżono złocenia na kolumnach,
a ściany zupełnie zmieniły swoją kolorystykę. Dotychczasowy i przeważający w całym pomieszczeniu niebieski kolor
został zastąpiony delikatną zielenią. Odnowiono drewniane
drzwi a także okna, w których wymieniono rolety na takie o neutralnym zabarwieniu. Prac remontowych podjęli
się: Zakład Budowlany MS-BUD p. Mirosława Szklarczyka,
Firmy: „Wiwatowski” p. Waldemara Wiwatowskiego oraz
„Ryczkowski” p. Andrzeja Ryczkowskiego. Prace elektryczne,
wykonanie dodatkowego oświetlenia scenicznego, powierzyliśmy Przedsiębiorstwu G-Service p. Krzysztofa Kisielewskiego.
Nowa aula wyposażona została w dodatkowy projektor do
wyświetlania obrazów na tylnej ścianie sceny oraz eleganckie
krzesła o pasującej kolorystyce. Uszyta została nowa kurtyna
sceniczna ze szlachetnej tkaniny. Odświeżone zostały zabytkowe kinkiety, a ozdobą wyjątkowej urody jest żyrandol,
bijący blaskiem złoceń i świateł 42 żarówek.
3 września 2001 r., po 52 latach przerwy w działalności
szkoły Długosza 150 gimnazjalistów rozpoczęło nowy rok
szkolny. Pomimo złożenia w sekretariacie ponad 350 podań
o przyjęcie do pierwszych klas gimnazjalnych, dyrekcja mogła
zapewnić dobre warunki nauki jedynie dla 150 gimnazjalistów.
Podczas trwającego roku szkolnego 2001/2002 oraz w przerwie
wakacyjnej wyremontowano i oddano do użytku kolejne 14 sal
dydaktycznych, w których wymieniono okna i oświetlenie,
pomalowano sufity i ściany oraz odnowiono podłogi. Również
na pierwszym piętrze został przeprowadzony remont pomieszczeń sanitarnych, gdzie ściany i podłogi zostały wyłożone
płytkami ceramicznymi oraz zainstalowano nową armaturę
sanitarną. Czasu i środków finansowych wystarczyło także na
odświeżenie ścian i sufitów sali gimnastycznej. Rok szkolny
2002/2003 rozpoczęło 401 uczniów, tj. 330 gimnazjalistów
i 71 uczniów reaktywowanego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Długosza we Włocławku. W tym
czasie, w najgorszym stanie technicznym pozostawała część
sportowa budynku oraz szatnie i ciągi komunikacyjne. Kontrola
sanitarna, przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego we Włocławku7, wykazała uchybienia
m.in. dotyczące stanu parkietu i stolarki okiennej oraz brak
wentylacji w sali gimnastycznej, jak również brudne ściany i sufity w szatniach i korytarzach. Wiosną 2003 r., równolegle obok
7
Protokół nr 83/02 kontroli sanitarnej z dnia 11.09.2002 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.

prac remontowych prowadzonych w głównej części budynku
Szkoły Długosza, rozpoczęto odbudowę strony prawej gmachu
z przeznaczeniem na internat szkoły. W czasie przeprowadzonej
w ramach nadzoru sanitarnego kontroli w pomieszczeniach
przeznaczonych na sale dydaktyczne – komputerowe oraz
nauczania języków obcych, a także sale sypialne mieszczące
się na II i III piętrze, potwierdzono w jak bardzo złym stanie
były wyżej wymienione pomieszczenia. Ściany i sufity były
zagrzybione, zawilgocone i brudne, w wielu miejscach widoczne były ubytki w ścianach, do wymiany była cała spróchniała
stolarka okienna i drzwiowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz
instalacja elektryczna. Odnowy wymagał również parkiet. Te
prace zostały wykonane do grudnia 2003, by od 4 stycznia
2004 r. uczniowie dojeżdżający do szkoły spoza Włocławka
mogli na czas nauki zamieszkać w internacie.
1 września 2003 r. na mocy Aktu Założycielskiego wydanego przez Ordynariusza Diecezji bp. Wiesława Meringa,
Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku
połączył odrodzone we wrześniu 2001 r. Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Długosza oraz reaktywowane we wrześniu
2002 r. Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana
Długosza. Udostępniony dla uczniów internat, bezpośrednio
dobudowany do budynku szkoły scalił „«Długosza», który
«na nowo zmartwychwstał» [...] Pisane jest mu żyć w wolnej
Polsce, bo vita sine litteris mors est”8.
W każdym roku były remontowane kolejne pomieszczenia,
szatnie, korytarze, aula i sala gimnastyczna, jak również następne pomieszczenia internatu. Szkoła, od początku reaktywacji,
była placówką publiczną i bezpłatną dla uczniów, a środkami,
którymi dysponowała były: dotacja przekazywana na jednego
ucznia z Urzędu Miasta Włocławek, składki na dofinansowanie
działalności szkoły od rodziców oraz darowizny finansowe
i rzeczowe od ludzi dobrej woli. W roku 2005 udało się pozyskać dodatkowe środki, przyznane uchwałą Rady Miasta
Nr 23/IV/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. na dofinansowanie
prac remontowych, które przeznaczono przede wszystkim na
prace elektryczne, naprawę stolarki drzwiowej i okiennej oraz
modernizację instalacji centralnego ogrzewania.
Wraz z remontem wnętrza gmachu szkoły, od roku 2006
rozpoczął się długoletni remont zewnętrzny elewacji, dachu
oraz ogrodzenia szkoły. Decyzją nr 1/2006 z dnia 03.01.2006 r.
Kierownika Delegatury we Włocławku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana
Długosza otrzymał pozwolenie na prowadzenie prac remontowo-konserwatorskich o charakterze zachowawczym przy
oczyszczeniu, uzupełnieniu i naprawie zachowanych historycznych tynków i sztukatorskiego wystroju architektonicznego
elewacji oraz prac remontowych przy wykonaniu nowych

8
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tynków na fragmentach elewacji nie posiadających tynków
historycznych w zespole budynków szkolnych przy ul. Łęgskiej 26 we Włocławku. Podstawą wydania decyzji i wszelkich
robót elewacyjnych był projekt kolorystyki elewacji autorstwa mgr. inż. arch. Roberta Badury9. Do wykonania tynków
na budynku użyto zaprawy wapienno-cementowej na bazie
wapna dołowanego z dodatkiem miki, czyli zaprawy o niewielkiej ilości cementu. Jednym z najważniejszych zabiegów
było oczyszczenie powierzchni, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na oczyszczanie bez uszkodzeń struktury i faktury tynków oryginalnych. Do mycia należało użyć tylko urządzenia
ciśnieniowego typu Kaercher z możliwością regulacji temperatury wody i ciśnienia i bez możliwości użycia jakichkolwiek
dodatków detergentowych. Do rewitalizacji elewacji zastosowano kolorystykę farb firmy Haering o numerze 14040, zaś
w detalach architektonicznych Haering 14005. Termin zadania
określony został od marca 2006 do grudnia 2008 r. i w tym
czasie kolejnymi, większymi i mniejszymi etapami dokonano
rewitalizacji elewacji budynku szkoły od strony boiska od
punktu „A” – internat do punktu „B” – sala gimnastyczna.
W tym samym czasie, gdy trwały remonty i wewnątrz budynku i na zewnątrz, dyrekcja szkoły starała się także zapewnić jak najlepsze i najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne
do użytku uczniów oraz bezpieczne warunki pracy i nauki.
Środków finansowych brakowało na wszystko, jednakże
dzięki oszczędnościom czynionym na każdym kroku przez
ks. dyrektora Jacka Kędzierskiego, dzięki kolejnym wpłatom
od rodziców i darczyńców, udawało się kończyć z sukcesem
kolejne etapy prac: remont korytarzy w piwnicach szkoły,
remont elewacji budynku szkoły i budynku internatu, remont
dachu i ogrodzenia.
Każdy kolejny etap budowy, to efekt wytężonej pracy dyrektora, który poza pełnieniem funkcji kierowniczej i pedagogicznej w szkole, był pierwszym projektantem, kierownikiem robót
i osobą nadzorującą prace budowlane. Od początku reaktywacji
Gimnazjum i Liceum im. ks. Jana Długosza, w budynku założono nowoczesny monitoring czuwający nad bezpieczeństwem
młodzieży. Idąc za postępem technologicznym i nieustającymi
zmianami w dziedzinie informatyki i elektroniki, w roku 2008,
jako pierwsza szkoła w mieście, w 28 salach dydaktycznych
zostały zamontowane tablice interaktywne z projektorami,
obsługiwane za pomocą komputera stacjonarnego, będącego
narzędziem pracy nauczyciela. Aby dodatkowo ułatwić pracę
z uczniem przy użyciu tablicy multimedialnej, szkoła zakupiła dla kadry pedagogicznej przenośne komputery. Nowoczesny sprzęt zamontowany w pracowniach dydaktycznych,
dodatkowe komputery służbowe spowodowały, że należało
Projekt kolorystyki elewacji budynku Gimnazjum im. ks. Jana Długosza
przy ul. Łęgskiej 26, 87-800 Włocławek, Biuro Projektowe „Architektura” mgr inż.
arch. Robert Badura, Piaseczno 2005 r.
9
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unowocześnić i zmodernizować instalację informatyczną
w szkole, tak, aby Internet działał w każdej klasie, pracowniach
i gabinetach, ciągach komunikacyjnych, w pokojach wychowanków internatu. Następstwem nowej sieci informatycznej
była wspólna decyzja dyrekcji szkoły i rady pedagogicznej o likwidacji papierowych dzienników lekcyjnych i wprowadzeniu
elektronicznego dziennika. Pomysł ten, realizowany od roku
2012 do dnia dzisiejszego, okazał się wielkim sukcesem z poparciem zarówno uczniów, jak i rodziców. 1 września 2007 r.
rozpoczęła pracę szkolna biblioteka, która wyposażona została
w przepiękne, drewniane regały i biurka oraz komputery do
użytku uczniów. Ilość woluminów sięgająca w roku 2018 liczby
ponad 20 tyś. egzemplarzy, to efekt nie szczędzenia środków
szkoły na książki, opracowania, lektury, czasopisma, a także
darów od byłych absolwentów szkoły Długosza i jej sympatyków. W roku 2018 udało się zdobyć dodatkowe fundusze na
wyposażenie biblioteki szkolnej, tym razem z myślą o uczniach
szkoły podstawowej. Diecezja Włocławska, jako organ prowadzący Zespół Szkół, z sukcesem wystąpiła do Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o udzielenie wsparcia
finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej składany
w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. Dzięki temu projektowi
szkoła zyskała dodatkowe środki na zakup książek, nie tylko
obowiązkowych lektur, lecz również rozbudzających już od
najmłodszych lat pasję czytania. Zamiłowanie do książek i do
czytania Szkoła Długosza stara się rozwijać wśród uczniów nie
tylko wieloma akcjami bibliotecznymi, literackimi i teatralnymi,
lecz również przez wprowadzenie do obowiązkowych zajęć
dydaktycznych dla uczniów klas 1–3 szkoły podstawowej,
godziny czytania „Cała Polska czyta dzieciom”.
Kolejnym krokiem tradycyjnej szkoły katolickiej ku nowoczesności było wyposażenie szkolnej biblioteki i trzech
sal lekcyjnych w urządzania typu iPad, dzięki którym lekcje
języka polskiego, historii i języków obcych stały się jeszcze
bardziej interesujące.
Dla wzbogacenia nie tylko bazy materialnej, ale również
poszerzenia oferty dydaktycznej dla uczniów, Diecezja Włocławska w roku 2013 dla Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana
Długosza złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu wniosek o dofinasowanie
projektu pt. „Edukacja w Zespole Szkół Katolickich im. ks.
Jana Długosza szansą na lepszą przyszłość”, w odpowiedzi na
konkurs nr 3/POKL/9.1.2/2013 w ramach Działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępnie do edukacji oraz zmniejszanie
różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Dzięki otrzymanemu wsparciu ze środków unijnych w wysokości ponad 1 mln. złotych, w okresie od stycznia

2014 r. do lipca 2015 r. udało się przygotować i przeprowadzić
dla ponad 400 uczniów gimnazjum i liceum 6800 godzin zajęć
rozwijających kompetencje z zakresu nauk matematycznych,
języków obcych, ICT, doradztwa zawodowego, zajęć olimpijskich i z zakresu przedmiotów egzaminacyjnych, jak również
zakupić dodatkowy sprzęt szkolny – zestaw audiowizualny do
auli, nowoczesne laptopy i tablety10.
Kiedy Zespół Szkół Katolickich piękniał z każdym dniem,
miesiącem i rokiem, baza pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkoły była coraz bogatsza, przyszedł czas na remont
istniejącej sali gimnastycznej. Ksiądz Jacek Kędzierski nie
poprzestał tylko na odrestaurowaniu istniejącej sali, ale wraz
z organem prowadzącym zadecydowano o jej nadbudowie.
Prace budowlane w tym zakresie trwały jeden rok, od maja
2012 r. do maja 2013 r. Na ten cel dodatkowo poza własnymi
funduszami udało się pozyskać środki z Ministerstwa Sportu
i Turystyki, dzięki czemu, obok nadbudowy sali gimnastycznej, udało się wyremontować dodatkową klatkę schodową
z pomieszczeniem siłowni, pokojem trenerów oraz pomieszczeniami administracyjnymi i gospodarczymi.
Czas wakacyjny przed rozpoczęciem nowego 2015/2016
roku szkolnego, to czas remontu bardzo zniszczonego cokołu
elewacji budynku. Gmach Zespołu Szkół Katolickich im. ks.
Jana Długosza w części przyziemia okolony jest cementowym
cokołem modelowanym w kształt prostokątnych, zbliżonych
do kwadratu, płycin ozdobionych wyciskaną bordiurą. Cokół
budynku od strony ulicy Łęgskiej posiada wysokość od 2,84
do 3,05 m, w zależności od poziomu terenu, natomiast od
strony ulicy Bechiego oraz w części głównej budynku, sięga
średnio do wysokości około 2,84 m. Całość cokołu wykonana
jest w narzucie trzywarstwowym z zaprawy cementowo-wapiennej i cementowej na murze ceglanym. Pierwsza warstwa
podkładowa cienka, nierównomierna z dodatkiem wapna.
Druga warstwa z zaprawy cementowo-piaskowej, jest założona grubiej z zadrapaną powierzchnią w celu zwiększenia
przyczepności warstwy kolejnej. Warstwa trzecia, wykończeniowa, jest najgrubsza miejscami do 2 cm, cementowa
z dodatkiem grysu drobnego o gradacji do 1,2 mm. Jest ona
podzielona na płyciny wyraźnym rowkiem i zdobiona przez
wyciśnięcie na mokro lekko falowanej bordiury. Upływ czasu,
trudną historię gmachu szkoły widać było również i na tych
fragmentach elewacji. Na podstawie oceny stanu zachowania cokołu budynku Zespołu Szkół Katolickich dokonanej
przez mgr Joannę Siemińską – Konserwatora Dzieł Sztuki11,
wiadomo było, że stan zachowania warstwy dekoracyjnej
w partii cokołowej jest zły. W wielu miejscach zachowały
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Program prac konserwatorskich i restauratorskich przy cokole budynku
Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku ul. Łęgska 26,
mgr Joanna Siemińska Konserwator Dzieł Sztuki, Łódź 2008.
10
11

się one fragmentarycznie, były silnie zabrudzone, pokryte
spękaniami, a ich dekoracyjna powierzchnia stała się nieczytelna głównie wskutek długotrwałego działania czynników
atmosferycznych. Całości zaprojektowania wszystkich prac
konserwatorskich i restauratorskich, zgodnie z wytycznymi
konserwatora zabytków podjął się mgr inż. Andrzej Tomaszewski, przedstawiając w maju 2015 r. projekt budowlany
remontu cokołu elewacji budynku szkoły12, który polegał na:
 odtworzeniu tynków na elewacjach od strony ulic Łęgskiej
i Bechiego, wraz z naprawą podokienników, obróbek krat
okiennych i schodów;
 wykonaniu nowych wypraw tynkarskich i gładzi na cokole
elewacji podwórzowych wraz z przebudową schodów,
obróbkami blacharskimi, barierami i poręczami;
 likwidacji zbiornika na olej opałowy zlokalizowany w zachodnim narożniku dziedzińca;
 montażu zabezpieczeń przeciw ptakom na gzymsie podokiennym III-ej kondygnacji.
Projekt budowalny zyskał akceptację Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu13
oraz Prezydenta Miasta Włocławek14, a wykonanie remontu
powierzono Firmie Handlowo-Usługowej Daniela Bartczaka
z Tuliszkowa. Całość prac została zrealizowana w okresie
od lipca do listopada 2015 r., a nad ich prawidłowym przebiegiem, zgodnie z wytycznymi wynikającymi z § 14 ust. 2
Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań
archeologicznych (Dz. U. z 2011 nr 165, poz. 978 z późń.
zm.), czuwali: kierownik budowy inż. Wojciech Ciszyński
oraz inspektor nadzoru mgr inż. Andrzej Tomaszewski.
W czasie, kiedy trwały prace restauratorskie nad odbudową
zniszczonego cokołu szkoły, jednocześnie rozpoczął się remont
dziedzińca przyszkolnego i uszkodzonej nawierzchni terenu
wokół gmachu. W latach 1934–1949, w okresie funkcjonowania
Zakładu Naukowo-Wychowawczego im. ks. Jana Długosza we
Włocławku, ówczesny dyrektor ks. kan. Mieczysław Chwiłowicz założył ogród, który służył nie tylko celom rekreacyjnym i wypoczynkowi uczniów oraz kadry nauczycielskiej, ale
12
Projekt budowalny – Remont cokołu elewacji budynku Zespołu Szkół Katolickich im. księdza Jana Długosza, ul. Łęgska 26 we Włocławku, „JOTA” P.P.H.U.
Andrzej Tomaszewski Biuro Projektów, 2015 r.
13
Decyzja nr 285/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu pozwalająca Zespołowi Szkół
Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku – dawnym Gimnazjum Długosza – w zakresie remontu cokołu
elewacji budynku szkoły na terenie działek nr 41 obręb Włocławek KM 47 przy
ul. Łęgskiej 26 we Włocławku.
14
Decyzja nr 231/15 z dnia 1 lipca 2015 r. Prezydenta Miasta Włocławek zatwierdzająca projekt budowalny remontu cokołu i udzielająca pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.
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Początki odrodzonej szkoły były naprawdę zimne... położenie nowej
instalacji centralnego ogrzewania, lata 2003–2004

Remont elewacji internatu, 2006 r.

Budowa boiska wielofunkcyjnego i budynku sportowego w roku stulecia Szkoły Długosza, 17 V 2016 r.

Sala gimnastyczna od strony dziedzińca w pierwszych dniach po
przekazaniu budynku szkoły, 4 VII 2001 r.
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Sala gimnastyczna wraz z nową nadbudowaną salą gimnastyczną od
strony dziedzińca, 2 IX 2019 r.

Szkoła Długosza z lotu ptaka po zakończonym remoncie dziedzińca i budowie boiska, 26 X 2016 r.
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również spełniał funkcję pożyteczną, gdzie wychowankowie
internatu wykonywali prace porządkowo-ogrodnicze. Po ponad
60 latach użytkowania plac wokół szkoły był bardzo zniszczony,
ogród zniknął, przy garażach, które wcześniej służyły uczniom
Zespołu Szkół Samochodowych na zajęcia warsztatowe, postawione były stare bramki, gdzie uczniowie na nawierzchni
betonowej mogli grać w piłkę nożną. Lata 2015–2016 to ostatni
etap większych inwestycji – dyrektor ks. Jacek Kędzierski
wraz z Ordynariuszem Diecezji bp. Wiesławem Meringiem
zadecydowali o przywróceniu piękna dziedzińcowi szkoły
i wybudowaniu młodzieży boiska sportowego wraz z wiatą
na rowery. Istniejące garaże warsztatowe zniknęły, by w ich
miejsce mógł powstać budynek sportowy z salą taneczno-sportową oraz szatniami i magazynem na sprzęt szkolny.
Inwestycja została podzielona na dwa projekty – pierwszy
autorstwa mgr. inż. arch. Macieja Markowskiego obejmował
remont szkolnego boiska sportowego wraz z budową 6 stanowisk parkingowych15 i drugi, którego autorami są mgr inż.
Jarosław Patek i mgr inż. arch. Maria Ingielewicz dotyczył
budowy obiektu sportowego, wykonania oświetlenia boiska
i wiaty ze stojakami na rowery16. Z uwagi na ograniczoną
powierzchnię terenu przyszkolnego, nowe boisko wielofunkcyjne zaprojektowano z myślą o grach zespołowych w piłkę
ręczną i piłkę siatkową, gdzie dodatkowo zostały wrysowane
linie do gry w tenisa ziemnego. Nawierzchnia boiska jest nawierzchnią sportową tartanową, wykonaną na bazie wylewki
poliuretanowej o wysokiej odporności na zmienne warunki
atmosferyczne. Cechuje ją wysoka elastyczność, dobre tłumienie energii udarowej, wysoki współczynnik tarcia, estetyczny
wygląd, bezspoinowość i odporność na kolce lekkoatletyczne.
Wokół boiska zostały zamontowane piłkochwyty o wysokości
6 m, dodatkowo zabezpieczone siatką ogrodzeniową. Drugi
etap prac polegał na zburzeniu starych garaży i wybudowaniu
nowego budynku dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego
a także wykonanie oświetlenia boiska i postawienie wiaty na
rowery. Zaprojektowane pomieszczenia wykorzystywane są
jako pomieszczenia magazynowe boiska sportowego, na parterze znajdują się szatnie, wc, umywalnia i zaplecze sportowe
tj. magazyn podręczny, pomieszczenie trenera, magazyn duży.
Na pierwszym piętrze przygotowano salę ćwiczeń, która służy
nie tylko zajęciom wychowania fizycznego i tańca, ale również
jako sala próbnych i właściwych egzaminów gimnazjalnych
i maturalnych oraz od roku egzaminu ósmoklasisty. Budynek
zaplecza sportowego został zaprojektowany z możliwością
korzystania dla osób niepełnosprawnych, do sali ćwiczeń na
15
Projekt architektoniczny-budowlany „Remont szkolnego boiska sportowego wraz z budową 6 stanowisk parkingowych, mx2 Agnieszka Markowska, Włocławek, 2016 r.
16
Projekt budowlany „Zmiana sposobu użytkowania i nadbudowa budynku
garażu na cele zaplecza boiska sportowego, wykonanie oświetlenia boiska i wiaty
ze stojakami na rowery, Firma Inżynieryjna Jarosław Patek, Włocławek, 2016 r.
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pierwszym piętrze zakupiono schodołaz, który ułatwia transport wózków inwalidzkich po schodach. Wraz z budową bazy
sportowej trwał remont uszkodzonej nawierzchni utwardzonej
od strony internatu z wjazdem od ul. Łęgskiej. W ten sposób
jesienią 2016 r. teren przyszkolny został w całości odnowiony
i zagospodarowany: zielony dziedziniec, na którym w setną
rocznicę Szkoły Długosza, 2 września 2016 r. zasadzono dąb
stulecia, został obłożony ozdobną kostką, powstało nowe
boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sportowym i wiatą na rowery, pozostały plac utwardzony został naprawiony
i wyłożony kostką.
Rok 2013 w historii szkoły to nie tylko realizacja ważnej
inwestycji jaką była nadbudowa i przebudowa sali gimnastycznej, ale także powołanie do życia na wzór przedwojennego
Zakładu Naukowo-Wychowawczego szkoły dla najmłodszych
dzieci – Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza. Ze względu na pełny komplet uczniów w gmachu przy
ul. Łęgskiej 26 (a wówczas szkoła liczyła 394 gimnazjalistów,
233 licealistów, zaś internat zamieszkiwało 47 wychowanków),
decyzją Biskupa Włocławskiego Wiesława Meringa siedzibą
szkoły podstawowej stał się budynek Piusa X, mieszczący się
we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego 2a. Początkowo
naukę w klasach najmłodszych rozpoczęło 36 dzieci w dwóch
klasach – pierwszej i czwartej, po trzech latach funkcjonowania, według danych dotyczących ilości uczniów przekazywanych do Urzędu Miasta Włocławek z grudnia 2016 r., szkoła
podstawowa liczyła 190 uczniów w 10 oddziałach. Główny
projekt remontu pomieszczeń został wykonany przez mgr.
inż. arch. Macieja Markowskiego, reprezentującego Firmę mx2
Agnieszki Markowskiej we Włocławku17, który przewidywał
adaptację i aranżację pomieszczeń na trzech kondygnacjach,
z przeznaczeniem na nowe sale lekcyjne dla dzieci młodszych (klasy 1–3) oraz dzieci starszych (klasy 4–6), szatnie,
pomieszczenia sanitarne, gabinet pielęgniarki oraz pokoje
biurowe i socjalne. Docelowo zaplanowano 4 sale lekcyjne na
1 piętrze, 5 na drugim i 6 sal dydaktycznych na 3 piętrze. We
wszystkich klasach zostały położone panele podłogowe Maple
Antique – Tarkett, zamontowano drzwi i okna drewniane, na
ścianach do wysokości 100 cm użyto farby lateksowej, zmywalnej, zaś powyżej farby emulsyjnej zmywalnej. Istniejąca sala
gimnastyczna z zapleczem scenicznym, która w przeszłości,
w czasie funkcjonowania Niższego Seminarium Duchownego
we Włocławku była kaplicą, pozostała w niezmienionym stanie
i wymagała jedynie odnowienia i odświeżenia. W budynku, na
podstawie wykonanej ekspertyzy technicznej stanu ochrony
przeciwpożarowej zostały wydzielone trzy strefy pożarowe.

17
Projekt budowlany remontu pomieszczeń szkoły podstawowej Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza w budynku Piusa X we Włocławku,
ul. Wojska Polskiego 2a, dz. nr 34/1 KM 44 autorstwa mgr. inż. arch. Macieja Markowskiego, Włocławek 2014 r.

Wszystkie klasy zostały wyposażone w nowoczesne tablice
interaktywne oraz bezpieczne i przyjazne dziecku meble szkolne. W budynku zainstalowano nowoczesny monitoring oraz
elektroniczny system kart dostępu do szkoły.
Po trzech latach funkcjonowania szkoły podstawowej, także
rok szkolny 2016/2017 zapisał się w historii Szkoły Długosza
jako kolejny rok przedsiębiorczy i inwestycyjny oraz w sposób
szczególny jako dydaktyczno-opiekuńczy. Z dniem 1 września
2016 r. po raz pierwszy w działalności oświatowej Diecezji
Włocławskiej zostało powołane do życia przedszkole, początkowo niepubliczne pod nazwą Katolickie Przedszkole „Pod
Aniołem Stróżem”, a od 1 stycznia 2017 r., tak jak pozostałe
szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Katolickich im. ks.
Jana Długosza, jako placówka publiczna – Katolickie Publiczne
Przedszkole „Pod Aniołem Stróżem”. Miejsce najlepsze dla najmłodszych długoszaków wybrano w budynku przy ul. Wojska
Polskiego 2a, przy szkole podstawowej. Mimo, że przedszkole
nosi imię innego patrona, to cały czas łączy się z pozostałymi
szkołami Długosza w jedną całość prowadzoną przez dyrektora
ks. Jacka Kędzierskiego. Przedszkole zlokalizowano na I piętrze
czterokondygnacyjnego budynku. W ramach zajmowanej
powierzchni 491,34 m2 wydzielono salę przedszkolną 3-latków i 4-latków z wydzielonymi łazienkami, salę przedszkolną
5-latków i 6-latków, świetlicę, pomieszczenie kuchenne, dwie
szatnie, pomieszczenie porządkowe. Sale przedszkolne zostały
adaptowane po Centrum Pomocy Rodzinie, które przez wiele
lat miało swoją siedzibę w budynku przy ul. Wojska Polskiego
2a. Dla bezpieczeństwa przedszkolaków została dobudowana
oddzielna klatka schodowa. Publiczna placówka przedszkolna
została przygotowana z myślą o 80 wychowankach, w pierwszym roku przyjęto 55 dzieci, zaś w kolejnych latach rekrutacja
zapełniła wszystkie wolne miejsca. W przestronnych i pięknych
salach funkcjonują cztery grupy: trzylatków, czterolatków,
pięciolatków i sześciolatków. Założenie przedszkola to odpowiedź na prośby rodziców, tych już od wielu lat związanych
z Długoszem, jak i nowych, pragnących zapewnić swoim
dzieciom najwyższe i najnowocześniejsze standardy kształcenia w połączeniu z poszanowaniem misji szkoły katolickiej
i tradycji Szkoły Długosza.
Wiosną 2017 roku, nie odpoczywając, nie szczędząc sił
i środków, Zespół Szkół Katolickich przystąpił do kolejnego
zadania inwestycyjnego, jakim była: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Wojska Polskiego 2a we Włocławku”. Z myślą o najmłodszych
długoszakach – dzieciach nowo powstałego Katolickiego
Publicznego Przedszkola „Pod Aniołem Stróżem” i uczniach
Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza, ks. dyrektor Jacek Kędzierski wraz z Biurem Projektowania i Realizacji Architektury WAW reprezentowanym przez architekta
Włodzimierza Kaniewskiego wspólnie zaprojektowali teren
przyszkolny na potrzeby stworzenia bazy sportowo-rekre-

acyjnej. Inwestycja została podzielona na cztery oddzielne
etapy: budowę boiska wielofunkcyjnego dla gier zespołowych:
piłki koszykowej, piłki siatkowej oraz mini piłki nożnej,
budowę placu zabaw dla dzieci przedszkolnych, wyposażonego w gotowe zestawy zabawowe z posiadanymi atestami
bezpieczeństwa dla dzieci, budowę placu rekreacji do spędzania czasu wolnego podczas przerw międzylekcyjnych oraz
pozalekcyjnych zabaw plenerowych, a także budowę nowych
miejsc postojowych z własnym wjazdem na wygrodzony
wewnętrznie plac. Budowa ta nie byłaby możliwa gdyby nie
wsparcie wielu instytucji i osób dobrej woli, a w jej realizacji
pomogli: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Fundacja ORLEN
– DAR SERCA, Rada Rodziców Zespołu Szkół Katolickich,
włocławskie firmy i osoby indywidualne – przede wszystkim
rodzice oraz osoby zaprzyjaźnione ze szkołą.
Jednocześnie, kiedy trwały prace remontowe przy budowie boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i parkingu przy
ul. Wojska Polskiego 2a, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku przystąpili do
Ogólnopolskiego Konkursu „Podwórko Talentów NIVEA”.
Dzięki ponad 30 tyś. głosów oddanych na film promujący naukę i zabawę w szkole podstawowej, Zespół Szkół Katolickich
znalazł się wśród 20 zwycięskich szkół i placówek z całej Polski
spośród 200 uczestników – szkół, gmin i spółdzielni, którym
Firma NIVEA Polska Sp. z o.o. ufundowała nowoczesny plac
zabaw. Podwórko Talentów to piękne miejsce zaprojektowane
z myślą o rozwijaniu talentów dzieci w trzech dziedzinach –
artystycznej, naukowej i sportowej. Wyposażony m.in. w huśtawkę bocianie gniazdo, kubik wspinaczkowy, trampoliny,
grę skok w dal, kapsle i twister, urządzenie do balansowania,
tablice muzyczne, bębny, tubę do rozmawiania, piaskownicę
naukową, rowerek, planetarium, zegar słoneczny, a wszystko
to na bezpiecznej, piaskowej nawierzchni.
Od roku 2017 rozwój Zespołu Szkół Katolickich im. ks.
Jana Długosza we Włocławku związany jest przede wszystkim
z reformą oświaty wprowadzoną przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej i dostosowaniem pod względem organizacyjnym
i dydaktycznym obydwóch budynków szkoły. Na mocy podpisanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja
Dudę w dniu 9 stycznia 2017 r. ustaw z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 60), Pasterz Diecezji bp Wiesław Mering w uzgodnieniu
z ks. dyrektorem Jackiem Kędzierskim zadecydował o dalszej
działalności Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza
we Włocławku. Zgodnie z art. 198 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe w przypadku Publicznej
Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza, 1 września 2017
roku uczniowie kończący klasę szóstą szkoły podstawowej
stali się uczniami siódmej klasy szkoły podstawowej. Tak, jak
od początku powstania, dla Publicznej Szkoły Podstawowej
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Ogród przyszkolny przed rozpoczęciem budowy boiska przy ul. Wojska
Polskiego, 28 VI 2016 r.

Realizacja inwestycji przy ul. Wojska Polskiego, od lewej boisko, teren
rekreacyjny i plac zabaw, 8 V 2017 r.

Już na nowym boisku – czy marzenia najmłodszych długoszaków zostały spełnione?, 18 X 2017 r.

Jeszcze w starym ogrodzie – 100 balonów z marzeniami uczniów szkoły podstawowej, 9 IX 2016 r.
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Wygrana uczniów szkoły podstawowej – podwórko NIVEA w dniu
otwarcia, 11 X 2017 r.

Mając dwa place zabaw, trudno jest wytrzymać w murach szkoły, a więc
czas na trochę zabawy i nie szkodzi, że w strojach galowych, 11 VI 2018 r.
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Rok szkolny

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019

Liczba uczniów

Rok szkolny

Liczba nauczycieli

Liczba uczniów

Gimnazjum

Liceum

Szkoła podstawowa

Przedszkole

1

2001/2002

21

148

148
300
487
426
364
333
351
360
375
383
408
393
400
373
374
359
238
115

0
73
138
238
294
331
277
239
236
266
246
232
215
245
242
242
225
226

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
103
184
196
305
397

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
74
81

2

2002/2003

36

403

3

2003/2004

49

625

4

2004/2005

46

664

5

2005/2006

62

658

6

2006/2007

68

664

7

2007/2008

64

628

8

2008/2009

60

599

9

2009/2010

61

611

10

2010/2011

58

649

11

2011/2012

60

654

12

2012/2013

60

625

13

2013/2014

63

651

14

2014/2015

68

721

15

2015/2016

84

800

16

2016/2017

84

849

17

2017/2018

91

842

18

2018/2019

86

819

im. ks. Jana Długosza nie ustalono obwodu, natomiast uczniowie najstarszych klas, zostali przeniesieni do gmachu przy
ul. Łęgskiej 26. Na potrzeby tych najmłodszych w piwnicy
szkoły została wyodrębniona nowa świetlica oraz szatnia
dla uczniów. Uzyskanie dodatkowej powierzchni możliwe
było dzięki przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania
pomieszczeń po byłej kotłowni c.o. Na podstawie projektu
budowlanego autorstwa mgr. inż. architekta Włodzimierza
Witwickiego oraz inż. budownictwa Waldemara Skoczylasa18
pomieszczenia kotłowni c.o. rozlokowane na dwóch poziomach: piwnicy – pomieszczenia c.o. i na poziomie przyziemia
pomieszczenie magazynowe zostały przebudowane na szatnię
uczniowską, wyposażoną w metalowe szafki ubraniowe oraz
świetlicę komputerową dla uczniów spędzających czas po
lekcjach. Ważną zmianą w projektowanym przedsięwzięciu
było wykucie nowych otworów okiennych w elewacji od
ul. Bechiego w formie i detalu identycznych do istniejących
w sąsiedztwie. Dodatkowo na parterze budynku została przygotowana pracownia LEGO, wyposażona w zestawy klocków
Lego Mindstorms EV3, zaś korytarze szkolne na pierwszym

18
Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej kotłowni c.o. na szatnię uczniowską i świetlicę komputerową, Biuro Projektowania i Realizacji Architektury WAW Włodzimierz Kaniewski, Włocławek 2017 r.
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piętrze wzbogacono o plansze z najważniejszymi regułami
ortograficznymi, wzorami matematycznymi, zasadami savoir
vivre oraz grami korytarzowymi.
Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Długosza z siedzibą
przy ul. Łęgskiej 26 we Włocławku, od 1 września 2017 r.
było stopniowo wygaszane. Zgodnie z art. 127 ustawy, na
rok szkolny 2017/2018 nie zostało przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej i z dniem 31 sierpnia
2019 r. zakończył naukę ostatni rocznik Gimnazjum Długosza. W Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Jana
Długosza z dniem 1 września 2019 r. naukę rozpoczął ostatni
rocznik trzyletniego liceum i jednocześnie zainaugurował
pierwszy – czteroletniej szkoły ponadpodstawowej.
Na przełomie lat 2001–2019 liczba uczniów Szkoły im.
ks. Jana Długosza rosła i zmieniała się nieustannie, co odzwierciedlają tabele przygotowane na podstawie danych
przekazywanych do Systemu Informacji Oświatowej i Urzędu
Miasta Włocławek19:
Rok szkolny 2018/2019 w historii Szkoły Długosza to
dwa bardzo ważne jubileusze – 100. rocznica odzyskania
przez Polskę niepodległości i 90-lecie gmachu szkolnego
przy ul. Łęgskiej 26. Obydwa wydarzenia połączone zostały
19
Dane uczniów według stanu na dzień 30 IX przekazywane w zestawieniach
zbiorczych do Systemu Informacji Oświatowej.

jeszcze z jednym przedsięwzięciem inwestycyjnym – budową
pomnika księdza Jana Długosza przed budynkiem Zespołu
Szkół Katolickich, o którym mowa na wcześniejszych stronach
niniejszego albumu.
Rozwój Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza
na przestrzeni lat 2001–2019 nie byłby możliwy bez ogromnych środków finansowych, pochodzących z wielu źródeł:
wkładu własnego Diecezji Włocławskiej, ofiarności kapłanów,
dotacji z budżetu Gminy Miasto Włocławek, wpłat rodziców
oraz innych, dodatkowo pozyskanych dzięki zaangażowaniu
księdza dyrektora Jacka Kędzierskiego i kadry szkoły. Nie
sposób wspomnieć wszystkich, ale warto wymienić jak najwięcej i te najważniejsze, bez których Szkoła Długosza nie
mogłaby cieszyć się mianem najlepszej, najnowocześniejszej i najbezpieczniejszej w mieście i okolicach katolickiej
publicznej szkoły:
 wkład własny organu prowadzącego – Diecezji Włocławskiej, na rękach której spoczywa właściwa organizacja
pracy szkoły i zapewnienie bezpiecznych warunków pracy
i nauki;
 dotacja z budżetu miasta w wysokości równej wydatkom
przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego
typu i rodzaju prowadzonych przez miasto Włocławek –
otrzymywana przez szkoły publiczne prowadzone przez
organy i podmioty niezaliczane do sektora finansów pu-

blicznych, a nie pobierające czesnego od uczniów. W ciągu
18 lat Rada Miasta Włocławek uchwałę o wysokości dotacji
na jednego ucznia nowelizowała wielokrotnie, natomiast
od roku 2017 dla wszystkich placówek wchodzących
w skład Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza
najważniejsza jest wydawana na podstawie art. 46 ust. 1
ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu
zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia;
 dofinansowanie rodziców uczniów do działalności edukacyjnej szkoły – dofinansowanie wprowadzone od reaktywacji Gimnazjum i Liceum im. ks. Jana Długosza – to
nieoceniona pomoc rodziców przede wszystkim przy
dużych wydatkach inwestycyjnych, tam gdzie przepisy
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zabraniają
wykorzystania dotacji budżetowej, która przeznaczona
jest wyłącznie na bieżącą działalność dydaktyczną, tam,
gdzie szkoła musi zapewnić wkład własny w projektach
krajowych i europejskich;
 dotacja celowa z Urzędu Miasta Włocławek przyznana
na przeprowadzenie dodatkowych prac remontowych;
 dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki przedsięwzięcia
p.n. „Nadbudowa i przebudowa sali gimnastycznej, na
terenie działki nr 41 obręb Włocławek KM 47 przy ulicy
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Jeszcze w starej auli – apel poświęcony pamięci
św. Jana Pawła II, 26 X 2018 r.

Przedwojenna aula,
4 X 1930 r.





Łęgskiej 26 we Włocławku” w ramach Wojewódzkiego
Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej;
dofinansowanie Projektu POKL.09.01.02-04-062/13 pn.
„Edukacja w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza szansą na lepszą przyszłość” w ramach Działania 9.1
– wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki;
dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego
i zaplecza socjalno-sanitarnego przy ul. Łęgskiej 26 we
Włocławku” w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej – edycja 2016;
dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki inwestycji pn.
„Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu rekreacyjno-sportowego wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Długosza we Włocławku” w ramach
Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej
– edycja 2017;
wielokrotne wsparcie z Fundacji „ANWIL dla Włocławka”
w ramach organizowanych konkursów grantowych, m.in.
Uczę się z ANWILEM – I, II i III edycja, Wakacje z Długoszem, czyli półkolonie letnie dla dzieci spędzających czas
wakacyjny w mieście. Współpraca z Fundacją ANWIL od
roku 2015 na stałe wpisała się w karty działalności Szkoły
Długosza, a na przestrzeni lat 2015–2019 Zespół Szkół
Katolickich uczestniczył w 10 konkursach grantowych
na organizację dodatkowych zajęć oraz wakacyjnego
wypoczynku;
wsparcie finansowe Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydenta Miasta Włocławek w budowie
pomnika księdza Jana Długosza.
* * *

Już w nowej auli – potrójna uroczystość: rocznica objawień Matki Bożej w Guadalupe, urodziny Pasterza Diecezji ks. bp. Wiesława Meringa
oraz poświęcenie nowej auli, 10 XII 2019 r.
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Po roku 1989, gdy tylko otworzyła się możliwość zakładania szkół niepaństwowych, przystąpiono także do tworzenia
szkoły katolickiej, która w czasach przedwojennych i jeszcze
wojennych cieszyła się ogromnym szacunkiem i uznaniem.
Lata dziewięćdziesiąte to czas, kiedy w świecie dało się obserwować zagubienie człowieka i utratę jego orientacji w sferze
dobra i zła moralnego. Pojawiła się pilna potrzeba działań,
z jednej strony zapobiegających negatywnym zjawiskom,
z drugiej zaś wzmacniających pozytywne przejawy współczesności.

Wyzwanie to podjęła szkoła katolicka dając uczniom szkół
podstawowych, gimnazjalnych i średnich, konkretne programy wychowawcze oparte na Ewangelii. Programy te dotyczą
wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, a szkoły katolickie cieszą się coraz większym uznaniem społeczeństwa.
Szkoła im. ks. Jana Długosza od początku jej powstania
w roku 1916 przeżyła burzliwe chwile, wielokrotnie podejmowano próby jej unicestwienia, ale zawsze dzięki trosce
Pasterzy Diecezji Włocławskiej, dzięki wielu dyrektorom,
rodzicom i samym uczniom, szkoła zgodnie ze strofami
swojego hymnu zawsze „wygrywała na boisku życia”.
Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza to nie tylko szkoła katolicka, w której nauka i wychowanie oparte są
na przykazaniach Dekalogu, to także prężna i nowoczesna
placówka oświatowa. Na wspaniały rozkwit, odrodzonej po
52 latach niewoli, składa się już 19 lat wytężonej pracy tego
samego dyrektora ks. Jacka Kędzierskiego, bardzo dobrej kadry pedagogicznej i administracyjnej oraz dzięki najlepszej
młodzieży przekraczającej progi tej szkoły. Dziewiętnaście
lat funkcjonowania placówki, to nie tylko ogromny sukces
edukacyjny odrodzonego gimnazjum i liceum, lecz także nieustanne poszerzanie oferty, dzięki powstałej w 2013 r. szkoły
podstawowej oraz w 2016 r. przedszkola. To także rozkwit
architektoniczny budynków przy ul. Łęgskiej 26 i przy ul. Wojska Polskiego 2a, zapewnienie uczniom Długosza najlepszych
warunków nauki i najnowocześniejszych metod pracy.
Niewątpliwie patrząc na Szkołę Długosza na przestrzeni
19 lat znamienne i jak najbardziej aktualne są słowa śp. bp. Romana Andrzejewskiego wypowiedziane po oddaniu w dniu
2 lipca 2001 r. przez władze miejskie gmachu Długosza: [...]
Pieniądze trzeba roztropnie wydawać: najpierw to, co niezbędne, potem to, co pożyteczne, wreszcie to, co będzie miłe
dla oka i serca”20. Rozwój Zespołu Szkół Katolickich im. ks.
Jana Długosza, ten zewnętrzny miły dla oka i ten wewnętrzny,
pożyteczny przede wszystkim dla uczniów, jego rozbudowa
o szkołę podstawową i przedszkole, od początku reaktywacji
w 2000 r., zarządzający i prowadzący szkołę Ksiądz Dyrektor
Jacek Kędzierski pokazują, że warto być cierpliwym, warto
działać roztropnie, bowiem cytując słowa Henry’ego Forda:
„Nic nie jest szczególnie trudne do zrobienia, jeśli tylko
rozłożyć to na etapy”.
Wiele szkół katolickich odnalazło już swe miejsce w nowej
rzeczywistości. Przykładem tego jest Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku, który ze wszech
miar podejmuje działania w trosce o wszechstronny rozwój
młodego człowieka. Długosz to szkoła, która na pół wieku
musiała zamilknąć, ale przetrwała w legendzie i w tęsknocie
i „zmartwychwstała do nowego życia”21.
20
21

Andrzejewski, Witając w progach odrodzonego Długosza, s. 46.
Tamże, s. 40.
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Wspomnienia
[...] Aby drogę mierzyć przyszłą,
trzeba-ć koniecznie pomnieć,
skąd się wyszło!
Cyprian Kamil Norwid

Nigdy nie żałowałem,
że wybrałem „Długosza”
Z ks. prałatem Kazimierzem Tartanusem (1928–2017),
absolwentem Zespołu Szkół Katolickich
im. ks. Jana Długosza we Włocławku,
o nauce w szkole katolickiej w pierwszych latach
po II wojnie światowej, ówczesnych nauczycielach i kolegach
rozmawiał ks. Andrzej Tomalak

Ks. Andrzej Tomalak: Ks. Prałat jest absolwentem tzw.
„pierwszego Długosza”...
Ks. prał. Kazimierz Tartanus: To zależy, jak się dzieli
ten okres. Dla mnie „pierwszy Długosz” to ten od powstania
szkoły w 1916 r., do wybuchu II wojny światowej, potem po
wojnie, od roku 1945 do 1949 – drugi, a teraz jest już „trzeci
Długosz”. Powojenny „Długosz” nosił nazwę: Prywatne Gimnazjum i Liceum im. ks. Jana Długosza. Państwowe prawa
miała ona przed wojną, natomiast po wojnie prawa szkół państwowych „Długosz” otrzymywał tylko na okres jednego roku
i corocznie były one odnawiane. Jednak te odnowienia praw
szkoły państwowej wcale nie były oczywiste. Pamiętam jak
drżeliśmy przed naszą maturą, bo termin się zbliżał, a „Długosz” nie otrzymywał prawa szkół państwowych. Jednak na
krótko przed egzaminami, kuratorium w Toruniu, przyznało
gimnazjum i liceum im. ks. J. Długosza we Włocławku prawa
szkół państwowych. Moja matura była ostatnią maturą w tej
szkole przed jej zamknięciem.
Ks. Prałat pochodzi z okolic Skierniewic, Łowicza.
Skąd Ksiądz dowiedział się o szkole Długosza i dlaczego
zdecydował się na naukę w niej?
Wiadomość o „Długoszu” i Niższym Seminarium Duchownym (a marzyłem o kapłaństwie już w wieku 10–11 lat)
dotarła do mnie od dwóch kapłanów diecezji włocławskiej:
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ks. Stefana Martuzalskiego i ks. Stanisława Tywonka. W czasie
okupacji niemieckiej przebywali oni w Łowiczu i przyjeżdżali
do parafii, w której się wychowywałem. I oni, mówiąc mi
o Włocławku, o seminarium duchownym, zachęcali, abym
po wojnie podjął naukę w „Długoszu”. Oni także obiecali
okazać mi wszelką pomoc.
Tak też się stało. Po zakończeniu wojny przyjechałem do
Włocławka i wstąpiłem do Niższego Seminarium Duchownego.
Jego siedziba znajdowała się w gmachu św. Piusa X. Po
wojnie nie stać było diecezji na utrzymanie dwóch budynków,
dlatego reaktywowano liceum Długosza. Chłopcy myślący
o kapłaństwie, mieszkali przy ul. Seminaryjskiej, a na lekcje
chodziliśmy do „Długosza”. Tutaj też mieściło się męskie
gimnazjum dla świeckich (żeńskim gimnazjum było obecne
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej). Inaczej
mówiąc, NSD to był nasz jak gdyby internat. Przy „Długoszu”
oczywiście też był internat, ale tylko dla świeckich.
Kto był wtedy dyrektorem „Długosza”?
Na początku mojej nauki dyrektorem był ks. Władysław
Mirski. Wybitny człowiek. Był też profesorem w seminarium.
Niestety w lutym 1948 r. został usunięty przez władze komunistyczne, a jego miejsce zajął nasz katecheta, ks. Tadeusz

Czubak. On jednak był tylko pełniącym obowiązki dyrektora i, jeżeli mnie pamięć nie myli, kierownikiem internatu.
Natomiast w ostatnim roku istnienia „Długosza” przyszedł
narzucony przez władze szkolne w Toruniu p. Szatkowski,
świecki człowiek, komunista. I on był już do końca istnienia
„drugiego Długosza”, czyli do lata 1949 r. Wtedy to gmach
„Długosza” został całkowicie przejęty przez władze państwowe, świeccy uczniowie musieli przenieść się do innych
liceów, a część gmachu, która pozostała przy diecezji stało
się oficjalnie NSD (realizując program szkoły średniej bez
praw szkół państwowych).
Jakie były pierwsze wrażenia po przekroczeniu progu
„Długosza”?
Przede wszystkim ogromna radość, ponieważ wojna się
skończyła. Nasza grupa była bardzo zróżnicowana wiekowo.
Niektórzy mieli mniej, inni więcej miesięcy czy lat opóźnienia
w nauce spowodowane przez wojnę. Ja sam miałem dwa lata
opóźnienia. Wielu z nas walczyło w czasie wojny, ot, choćby
wspomniany przeze mnie ks. Czubak, p.o. dyrektora, walczył
w partyzantce, w AK. Natomiast „Długosz”, jako budynek,
był bardzo zaniedbany. Trzeba było najpierw go uprzątnąć.
To robiliśmy oczywiście my, jako uczniowie.

Kard. Bernard Griffin i kard. August Hlond we Włocławku. Obok dyrektor Gimnazjum i Liceum im. Długosza ks. Władysław Mirski; za nimi
ks. Antoni Baraniak, późniejszy abp poznański, 1947 r.
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A jaka panowała atmosfera w „Długoszu”?
Była nadzwyczaj życzliwa, wręcz rodzinna, aczkolwiek
regulamin był bardzo rygorystyczny. Mieliśmy też wielki
szacunek dla nauczycieli. Ale i oni mieli go dla nas. Pamiętam takie wydarzenie, które zrobiło na mnie ogromne
wrażenie. Nasz nauczyciel języka polskiego, prof. Kadziński, nosił on tytuł inspektora (czyli wicedyrektora), był
członkiem komisji egzaminacyjnej podczas mojej ustnej
matury. Razem z trzema kolegami czekałem na wejście do
sali egzaminacyjnej. Pamiętam, że p. Kadziński wyszedł do
nas na korytarz i pyta: „Jak tam się chłopcy czujecie?” Ja
mówię: „Panie Profesorze, ręce nam drżą”. „Bądź spokojny, bądźcie spokojni. Na pewno wszystko będzie dobrze”,
pocieszał nas prof. Kadziński. Po kilkunastu minutach, gdy
już byliśmy po egzaminie, wszyscy rzecz jasna, w euforii,
ten sam prof. Kadziński podchodzi do nas, podaje nam
dłoń i mówi: „Gratuluję panu; gratuluję panom”. Ja mówię:
„Panie Profesorze, a cóż to za zmiana? Skąd taka różnica?”
A on: „Panowie, powiem wam uczciwie i szczerze. Mam
taki zwyczaj, że każdemu uczniowi, bez względu na to ile
ma lat, mówię per «ty». Z chwilą złożenia matury, mówię
per «pan»”. Mnie to się ogromnie podobało i starałem się
tę zasadę stosować w swoim życiu.

W czym przejawiał się katolicki duch szkoły Długosza?
W szkole była kaplica. Można było wejść na modlitwę. Nie
pamiętam, żeby tam były wspólne Msze św. czy modlitwy, ale
mieszkańcy internatu na pewno spotykali się tam częściej.
Pamiętam natomiast, że jeszcze w roku 1946, chodziliśmy
parami, ze szkół włocławskich, na niedzielną Mszę św. do
katedry. Wkrótce potem już nie ze wszystkich, ale z „Długosza” chodziliśmy jeszcze przez dłuższy czas.
Czy równie silny był też duch patriotyzmu?
Początkowo jeszcze komunizm nie był tak silny. Ale
z każdym miesiącem coraz bardziej dawał nam o sobie
znać. Pamiętam, że 3 maja 1947 r. we Włocławku była
wielka rewolta. My przychodzimy z niższego seminarium
na lekcje i dowiedzieliśmy się, że wszyscy protestują przeciwko komunistycznym władzom miasta, które zabroniły
obchodów trzeciomajowego święta. Wszyscy zbierali się na
boisku Liceum Ziemi Kujawskiej. Po południu słyszeliśmy
strzały i dowiedzieliśmy się, że dwóch długoszaków zostało
rannych. Ksiądz Dyrektor nie zachęcał do brania udziału
w proteście. Wyczuwał lepiej niż my panującą sytuację
polityczną.

Kardynałowie Bernard Griffin i August Hlond we Włocławku przed Gimnazjum i Liceum im. Długosza, 1947 r.
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Ks. Prałat wspominał o p. Kadzińskim. Czy pamięta
Ksiądz też innych nauczycieli?
Oczywiście. Była p. Janina Biron, córka lekarza we Włocławku. Mieszkała przy ul. Kolejowej. Uczyła nas języka
francuskiego. Szalenie miła, szalenie dobra i bardzo życzliwa.
Następnie nasza nauczycielka matematyki i fizyki, Klara
Cetner z Brześcia. Była niskiego wzrostu, bardziej otyła, mówiliśmy na nią (ale nie złośliwie) „Kaczuszka”. Była też pani
Mucharska. W liceum uczyła nas języka łacińskiego. Dalej,
wspomniany przeze mnie p. Kadziński. To był przyjaciel
ks. prof. Stefana Wyszyńskiego, późniejszego Prymasa Polski.
To właśnie on sprowadził go z Kalwarii Zebrzydowskiej do
Włocławka. Następnie p. Dziekońska, nauczycielka historii
i nauki o Polsce i świecie współczesnym. Trochę uszczypliwa,
szczególnie, jeśli chodzi o nas z niższego seminarium. Była też
p. Alojza Czarnecka, nasza polonistka. Jako emerytka, pisała
kronikę parafii św. Jana Chrzciciela we Włocławku. Był też
p. Piechurski od biologii, p. Knapkiewicz, wybitny matematyk.
Uczył nas też fizyki. Dalej, p. Narwoysz, historyk. Naszymi
prefektami byli ks. Józef Zarembski, świetny matematyk. Po
wojnie trafił do Wrocławia. Tam pracował i zmarł. Po nim
przyszedł ks. Piotr Ciszewski. Nie można pominąć też osoby
ks. prof. J. Oświecińskiego, który uczył nas języka łacińskiego.
A jak Ks. Prałat wspomina swoją klasę?
To nie była zbyt liczna klasa. Liczyła dwudziestu dwóch
uczniów. Dzieliła się ona na grupę humanistyczną i matematyczno-przyrodniczo-fizyczną. Humanistów było trzynastu
(dwunastu z niższego seminarium, wśród nich ja, oraz jeden
kolega ze świeckiego „Długosza”, który zmarł 8 grudnia 2015 r.).
Jednak wszyscy byliśmy ze sobą zbratani. Często żartowaliśmy
z siebie nawzajem. Pamiętam, jeden z naszych kolegów z klasy,
nieżyjący już Janusz Odrowąż-Pieniążek z Warszawy, który

mieszkał w internacie u „Długosza”, gdy widział nas idących
z NSD, wołał: „Oho, biskupy już idą (sic!), już czas”. I wszyscy szliśmy pod klasę. Tam wszyscy byliśmy długoszakami.
Co prawda my, z niższego seminarium oprócz przełożonych
z „Długosza” podlegaliśmy władzy seminaryjnej. Gdy były
jakieś wyjścia na prelekcje czy inne pozalekcyjne zajęcia, przełożeni szkoły i NSD porozumiewali się między sobą, czy nas
zwolnić czy nie. Często nas zwalniali, ale nie zawsze.
Skąd pochodzili uczniowie „Długosza”?
Z różnych stron. Oczywiście najwięcej z rejonu włocławskiego, ale z tego, co pamiętam, bardzo dużo było też z rejonu
opoczyńskiego.
Czy szkolne przyjaźnie przetrwały?
Na pewno łatwiej nam było utrzymać przyjaźnie z kolegami z niższego seminarium, którzy potem ukończyliśmy
WSD i zostaliśmy kapłanami. Natomiast pozostali poszli
na studia w różne strony świata. Przez jakiś czas kontaktowaliśmy się ze sobą, ale to dość szybko się urwało. Ja praktycznie do końca utrzymywałem kontakt ze wspominanym
już Januszem Pieniążkiem. Był też Grzesik, lekarz. Starszy
trochę ode mnie. Mieszkał w okolicach Kłodawy. Kilka razy
spotkaliśmy się, potem nasz kontakt się urwał. Pamiętam też
dwóch braci Spychalskich. Jeden z nich, Tadeusz, mieszkał
po studiach we Włocławku. Też mieliśmy ze sobą kontakt
do jego śmierci. Większość z moich kolegów z „Długosza”
już nie jest na tej ziemi. Jest chyba jeszcze jeden, Jurek Woy-Wojciechowski, lekarz, profesor. Z tego co wiem, mieszka
w Warszawie, a pochodził chyba z Osięcin. Jego rodzice
posiadali tam aptekę. On był sporo młodszy od nas. Jeden
z naszych kolegów, niestety zapomniałem jego nazwiska, był
redaktorem naczelnym czasopisma „Słowo powszechne”,
a potem ambasadorem Polski we Francji.
Które z wydarzeń w „Długoszu” utkwiło w pamięci
Księdza Prałata?
Przede wszystkim każda wizyta ks. bp. Radońskiego. Wielkim wydarzeniem był przyjazd do Włocławka i wizyta w „Długoszu” kard. Bernarda Griffina z Londynu. Był to rok 1947
albo 1948, nie pamiętam dokładnie. Muszę się pochwalić, że
podczas powitania w auli naszej szkoły deklamowałem fragment wiersza autorstwa naszego prof., ks. Jana Oświecińskiego,
po łacinie. Były też koncerty, czasem do teatru chodziliśmy.

Pamiątkowy medal z rąk ks. dyrektora Jacka Kędzierskiego otrzymuje
ks. prał. Kazimierz Tartanus
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Co Ksiądz Prałat zawdzięcza „Długoszowi”?
Przede wszystkim to, że mogłem się uczyć w bardzo dobrej
szkole, gdzie panowała rodzinna atmosfera, czego zazdrościli
nam koledzy i koleżanki z innych szkół. Nigdy nie żałowałem,
że wybrałem tę szkołę.
Dziękuję za rozmowę.

Tyle wspomnień...
Ze Stanisławem Tadeuszem Kręcickim
wspominającym przedwojennego „Długosza”
rozmawiała pani Sławomira Lewandowska

Sławomira Lewandowska: Spotykamy się 14 maja 2013 r.
w szkolnej bibliotece „Długosza”, czy przed wojną biblioteka wyglądała podobnie?
Stanisław Tadeusz Kręcicki: Niestety, salka była mała,
książek niewiele, ale nie płaciliśmy za wypożyczanie książek.
Teraz uczniowie też nie płacą za wypożyczanie książek.
Bibliotekę prowadziła wtedy żona nauczyciela języka
polskiego pani Zytnerowa.
W 1939 roku zdawałem maturę w Długoszu. Była to nowa
matura według nowego systemu 6 lat szkoły podstawowej,
4 lata gimnazjum i 2 lata liceum. Ja kończyłem tu gimnazjum
i liceum. Maturę zdawałem w tym budynku, gdyż Długosz
miał uprawnienia do egzaminu państwowego. Uczniowie innych szkół zdawali maturę w szkołach z tymi uprawnieniami.
Ile osób liczyła pana klasa maturalna?
W klasie było 21 uczniów z których jeden, Skowroński
nie został dopuszczony do matury. Były dwie klasy, humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza. Mimo, że byłem dość
dobrym matematykiem, chodziłem do klasy humanistycznej,
która miała mniej lekcji matematyki.
Pan profesor Zytner był bardzo dobrym polonistą, niestety został zamordowany przez Niemców. Wojnę przeżył
łacinnik, któremu brat ze Stanów Zjednoczonych przysyłał
dolary i go wspomagał oraz ks. Tomaszewski, którego wojna
zastała w lubelskiem na Wschodzie.
Jak potoczyły się Pana losy po wybuchu wojny?
Nie zdążyłem do wojska. Miałem wezwanie do podchorążówki rezerwy do Brodnicy do IV dywizji XIV pułku piechoty.

Wezwanie miałem na 15 września. Niemcy zabrali mnie
jednak na przymusowe roboty do Niemiec, gdzie przebywałem pięć lat. Brat, absolwent Długosza z 1934 roku (kolega
poety Jerzego Pietrkiewicza), skierowany był na Politechnikę
Warszawską. Brat sfinansował także moje wstąpienie na
Politechnikę. Niestety, brat dostał powołanie 28 sierpnia do
wojska do XI dywizji karpackiej do 49. strzelców huculskich,
który stacjonował w Kołomyi. Po kampanii wrześniowej przez
Węgry, Francję, Jugosławię dotarł do Anglii. Tam skończył
wydział budownictwa i architektury na Uniwersytecie Londyńskim i wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Brat naszego
ojca kończył Szkołę Handlową we Włocławku został księdzem. Niemcy zamordowali go w Dachau.
Po wojnie sytuacja była bardzo ciężka. Później dopiero
udało mi się skończyć studia ekonomiczne i przez wiele lat,
do emerytury, byłem zastępcą dyrektora do spraw ekonomicznych cukrowni.
Czy pochodził pan z Włocławka, czy też mieszkał pan
w internacie?
Nie pochodzę z Włocławka, ale z Kujaw, lecz nie mieszkałem w internacie a na prywatnej stancji. Moi rodzice byli
rolnikami. Mój ojciec skończył przed pierwszą wojną światową Szkołę Handlową we Włocławku i bardzo cenił wykształcenie, dlatego swoich synów posłał do szkoły Długosza
we Włocławku.
Świadectwa maturalne wręczał nam Biskup Radoński,
który był częstym gościem szkoły, zawsze witany z dużymi
honorami. Szkoła nie miała swojego hymnu, ale sztandary. Pamiętam sztandar Sodalicji Mariańskiej, której byłem
członkiem.
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W sali lekcyjnej, 1939 r.

Niedawno oryginalny sztandar Sodalicji Mariańskiej
został odrestaurowany i jej działalność została wznowiona.
Chętnie udostępnię moje świadectwo Sodalicji, a także
maturalne oraz zdjęcia.
To dla nas bezcenne pamiątki.
Tyle wspomnień... Pamiętam mieliśmy boisko sportowe.
Od strony dziedzińca?
Nie, dziedziniec to były kiedyś tereny zielone, taki
ogród. Nie wolno nam było tam przebywać za często, bo
za ogrodzeniem, w żeńskim Gimnazjum Marii Konopnickiej
ćwiczyły panienki (śmiech). Nasze boisko znajdowało się
po drugiej stronie ul. Łęgskiej, naprzeciw głównego wejścia. Pamiętam moich nauczycieli, religii uczył – ks. Piotr
Tomaszewski, j. polskiego – prof. Zytner, j. łacińskiego –
ks. Stefaniak, j. niemieckiego – ks. Szczodrowski, historii –
dr K. Masłowski, astronomii, propedeutyki filozofii, chemii
– ks. Mieczysław Chwiłowicz, matematyki – p. Duczmal,
fizyki – p. Ślązak.
Naszym wychowawcą był kapitan rezerwy, który miał
z nami „ćwiczenia cielesne”. Niestety, zapomniałem, jak się
nazywał.
Nie pamiętam już kto nauczał takich przedmiotów jak:
zagadnienia życia współczesnego, biologia.
W internacie obowiązywał j. francuski, była Madame
i wymagała rozmów w tym języku. Tam mieszkali uczniowie
z bogatych rodzin ziemiańskich. Internat był bardzo drogi,
wielu z nas nie było stać na taki wydatek, choć słyszało się
o zniżkach. Moim kolegą był bratanek biskupa Zdzitowieckiego. Zmarł jako inżynier leśnik. Inni moi koledzy to Żółtowski,
Małecki, Gałecki, Henryk Cieszkowski, Koncza – mówił,
że pochodzi z litewskiego rodu. Był rzeczywiście bogatym
człowiekiem. Do domu jeździł przez Prusy Wschodnie, bo
granica była zamknięta. Pamiętam antypatycznego Niemca, który z nikim się nie kolegował, a potem był w gestapo.
Mieszkał w Szpetalu, a jego ojciec był nauczycielem.
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Moi koledzy Sułowski, Karsznicki syn senatora, Nałęcz,
Skotnicki, Zakrzewski, Rutkowski, niestety musieli zdawać
dodatkowe egzaminy dla uczniów, którzy mieli oceny poniżej dobrej. Ja miałem dobry, więc nie musiałem ich zdawać.
W szkole działała orkiestra, lecz ja interesowałem się
sportem: koszykówka, siatkówka, biegi i wioślarstwo. Należałem do drużyny wioślarskiej, mieliśmy dwie łodzie: czwórka
pojedyncza ze sternikiem i dwójka pojedyncza, a także kajaki.
Należeliśmy do WYK-u (Wojskowego Yacht Klubu), my
pływaliśmy łodzią, najpierw trzeba było dwa tygodnie na
korycie ćwiczyć, żeby móc wypłynąć. Ja pływałem zawsze
na prawej stronie z tyłu. U ujścia Zgłowiączki mieściło się
Polskie Towarzystwo Wioślarskie, tam istniała bardzo dobra
drużyna – ósemka kobiet, ale miały piękne stroje (śmiech).
Czy odbywały się jakieś zawody?
Tutaj nie, ale nasi zawodnicy jeździli do Malborka, Torunia, Płocka.
Miło tak wspominać, ale musimy już z synem pojechać
do mojej siostry, która mieszka we Włocławku i obchodzi
103. urodziny.
Bardzo dziękuję za te wspomnienia o naszym „Długoszu”.
Uroczystość rozdania matur, 1939 r.

Dyplom przyjęcia do Sodalicji Mariańskiej
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Nasza wychowawczyni pani Zenobia Szałkowska organizowała dla nas wycieczki.
Pamiętam wycieczki do Torunia oraz Gniezna i Biskupina.
W opiece nad nami w czasie wycieczek pani wychowawczyni
pomagali rodzice, w tym moja mama.
Innym bardzo ważnym wydarzeniem dla nas – uczniów
w szkole było przygotowanie Pierwszej Komunii Świętej.
Po uroczystości w katedrze siostry przygotowały uroczyste
śniadanie przy ul Gdańskiej, a na tarasie szkoły im. ks. Jana
Długosza pozowaliśmy do wspólnego pamiątkowego zdjęcia.
Lata spędzone w murach Prywatnej Szkoły Katolickiej im.
ks. Jana Długosza wspominam z ogromnym sentymentem.
Przez ponad 70 lat przechowuję pamiątki z „mojego Długosza” (świadectwa szkolne, zdjęcia).
Czuję satysfakcję z tego, że wartości wyniesione ze szkoły
Długosza ukształtowały mnie na człowieka, który nie poddał
się narzuconej i obcej naszemu narodowi ideologii władz komunistycznych PRL. Władze PRL „nie kochały” „Długosza”
i czyniły zabiegi w kierunku zamknięcia szkoły.
Mimo szykan władz wobec szkoły im. ks. Jana Długosza,
szkoła funkcjonowała normalnie.
W roku szkolnym 1948/49 naukę w klasie pierwszej rozpoczął mój młodszy brat Krzysio.
W dniu 13 listopada 1948 r. nasza szkoła urządziła uroczystość z okazji imienin księdza bp. Karola Radońskiego.
W programie, poza życzeniami dla Księdza Biskupa były
występy uczniów: recytacje, śpiew i tańce. W tańcu krakowiaka wziął udział mój brat Krzysio, który wystąpił w stroju
krakowianki. Charakteryzacja była tak doskonała, że ks. Biskup zwrócił się z pytaniem do ks. Władysława Mirskiego,

Moje spotkanie
ze Szkołą im. ks. Jana Długosza
we Włocławku
Wspomnienie Henryka Miziołka,
ucznia „Długosza” w latach 1945–1949

W końcowej fazie drugiej wojny światowej, wiosną 1945 r.
powróciłem z rodzicami i rodzeństwem z wysiedlenia do
rodzinnego domu we Włocławku. Miałem wtedy 8 lat. Rodzice moi starali się wychować nas w poczuciu patriotyzmu,
w prawdzie i uczciwości.
W roku szkolnym 1945/46 rodzice zapisali mnie do
Prywatnej Szkoły Powszechnej im. ks. Jana Długosza we
Włocławku, której dyrektorem był wtedy ksiądz Władysław
Mirski. Trafiłem do klasy I a, której wychowawczynią była
pani Zenobia Szałkowska.
Gmach szkoły w okresie wojny wykorzystywany był przez
Niemców na szpital wojskowy, a po wojnie przez Armię
Czerwoną i Wojsko Polskie. W tym okresie uległ on znacznej
dewastacji i ograbieniu.
Kuria Biskupia i władze szkoły ogromnym nakładem pracy
doprowadziły gmach do stanu, w którym młodzież mogła się
uczyć. Do jesieni 1945 r. nauka odbywała się w części Pałacu
Biskupiego. Moja klasa liczyła 30 do 40 uczniów. Wiązało
się to z tym, że niektórzy rodzice przenosili swoje dzieci
do szkół publicznych ze względów ekonomicznych. Dzień
szkolny rozpoczynaliśmy i kończyliśmy modlitwą. Szkoła
im. ks. Jana Długosza miała opinię placówki uczącej dzieci
i młodzież prawdziwej historii, etyki i prawdy kształtującej
młode pokolenie na dobrych Polaków i katolików.
Pamiętam ważne wydarzenie w życiu szkoły, jakim była
zbiórka pieniędzy na odbudowę kościołów zniszczonych
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przez wojnę w Warszawie. Zebrane pieniądze delegacja naszej
szkoły przekazała na ręce księdza Prymasa Augusta Hlonda.
W skład delegacji weszło również trzech kolegów z mojej
klasy. Byli to Stasio Person, Kazio Organiściak oraz Zbyszek
Klukaczewski. Zbiórce pieniędzy patronował ks. prefekt
P. Ciszewski. Przekazane pieniądze zostały przeznaczone na
odbudowę Katedry Warszawskiej.
Kilka miesięcy później ta sama delegacja uczestniczyła
w uroczystościach pogrzebowych ks. Prymasa Augusta
Hlonda. Innym ważnym wydarzeniem w naszej szkole była
wizytacja szkoły przez Biskupów i to nie tylko polskich.
Witając gości w murach naszej szkoły, utworzyliśmy szpaler od drzwi wejściowych aż na pierwsze piętro. W naszej
szkole mieliśmy kaplicę, w której modliliśmy się w różnych
intencjach.
W latach 1945–1949 szkoła im. ks. Jana Długosza tętniła
życiem – żyła normalnym rytmem, przygotowując nas do
drogi w dorosłe życie w trudnych czasach PRL.
Katolickie i patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży
było „solą w oku” władz.
Przy szkole, po drugiej stronie ul. Łęgskiej mieliśmy
boisko, które było zniszczone działaniami wojennymi. Po
doprowadzeniu boiska do stanu używalności, chętnie spędzaliśmy tam lekcje gimnastyki. W razie niepogody lekcje
gimnastyki mieliśmy na pięknej sali gimnastycznej, której
strop zwieńczony był przestronnym tarasem.

Henryk Miziołek – pamiątka I Komunii Świętej, 1947 r.

Pamiątkowa fotografia na tarasie szkoły, 1947 r.
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Uczniowie kl. IV a z wychowawczynią p. Zenobią Szałkowską – pożegnanie w szkole Długosza

dyrektora szkoły: „Czy to też jest chłopiec”?, wskazując na mojego brata.
W grudniu 1948 roku nowym dyrektorem szkoły, mianowanym przez władze administracyjne,
został Aleksander Szatkowski. W szkole odczuwało
się atmosferę niepewności o przyszłość szkoły im.
ks. Jana Długosza.
Mimo to, szkoła pracowała normalnie. Aktywnie działało koło teatralne. Braliśmy udział
w przedstawieniu o sierotce Marysi, która pasła
gąski. W innym przedstawieniu byłem ułanem.
Rekwizyty i stroje do przedstawień wykonywane
były przy udziale rodziców.
Nadszedł rok 1949 i miesiąc czerwiec, kiedy władze komunistyczne podjęły decyzję o zamknięciu
szkoły im. ks. Jana Długosza.
Z końcem czerwca 1949 roku szkoła została
zamknięta, a nas rozesłano po różnych szkołach
publicznych według rejonizacji.
Przed zakończeniem roku szkolnego 1948/49
nasza Pani Zenobia Szałkowska zorganizowała
wspólne zdjęcie naszej klasy IV a na tarasie szkoły,
jako pożegnanie z „Długoszem”.
Na odwrocie zdjęcia każdy z nas – uczniów
otrzymał dedykację naszej Pani i własnoręczne
podpisy wszystkich uczniów.
Obecnie, staram się podtrzymywać kontakty
z „moją szkołą” im ks. Jana Długosza we Włocławku
poprzez uczestnictwo w takich uroczystościach jak:
– wznowienie działalności szkoły, byłem wtedy
z bratem Krzysztofem,
– setna rocznica powstania szkoły,
– odsłonięcie i poświęcenie pomnika patrona
szkoły ks. Jana Długosza.
Włocławek, listopad 2018 r.
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Stanisław Opałka,
nauczyciel przedwojennego
„Długosza”
O tym, czego dowiedział się o swoim ojcu od najbliższych
oraz z dostępnych źródeł
opowiedział Marek Opałka

Ojciec mój, Stanisław Opałka urodził się w 1909 roku w Żołynii na Podkarpaciu w ówczesnym województwie lwowskim.
Pochodził z ubogiej rodziny rzemieślniczej. Ojciec jego a mój
dziadek, aby zapewnić licznej rodzinie minimum egzystencji
wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował kilka lat
i po powrocie z zarobionymi środkami mógł zacząć realizować
swój ambitny program wyedukowania swojego potomstwa.
Ojciec, jako jeden z piątki swojego rodzeństwa, skwapliwie
skorzystał z tej możliwości. Po ukończeniu gimnazjum w pobliskim Leżajsku, udał się do dalekiego Poznania, zabierając
środki na drogę w jedną stronę. Tam złożył z powodzeniem
egzamin wstępny na Uniwersytet Poznański i rozpoczął studia
na Wydziale Filozoficzno-Przyrodniczym. Studia ukończył
w roku 1934, zdobywając tytuł magistra filozofii w zakresie
geografii, przedkładając pracę magisterską pt. Terasy rzeki Brdy,
ocenioną w stopniu dobrym przez Komisję Egzaminacyjną.
Następnie rozpoczął pracę pedagogiczną, początkowo
w gimnazjum w Poznaniu, a w dalszej kolejności w Prywatnym Liceum i Gimnazjum Męskim im. ks. Jana Długosza we
Włocławku. Aby spełnić ówczesne, przepisowe wymagania
kwalifikacyjne związane ze specyfiką pracy pedagogicznej,
ojciec przeszedł weryfikację przed Komisją Egzaminów Państwowych w Poznaniu na Nauczycieli Szkół Średnich, uzyskując
odpowiedni dyplom w 1938 r. Tym samym otworzył przed
sobą dalsze perspektywy doskonalenia w wyuczonym zawodzie
w kierunku pedagogicznym.

W tym samym roku wstąpił w związek małżeński z moją
matką, absolwentką Seminarium Nauczycielskiego Sióstr
Urszulanek, która, dzięki uzyskaniu państwowych kwalifikacji, uczyła w tym czasie w szkole. Dla obydwojga była to
wielka miłość, powszechnie postrzegana przez wszystkich
bliskich związanych z moimi rodzicami. Obydwoje rozpoczęli
budowę swojego gniazda rodzinnego, snując ambitne plany
i marzenia na przyszłość. Optymizmowi sprzyjała atmosfera
dynamicznego rozwoju Polski. Właśnie nasz kraj znalazł się
na ścieżce ożywienia gospodarczego po przebytym niedawno
światowym kryzysie. Niestety, jak można się domyśleć, nie
doszło do spełnienia się tych planów. Zdruzgotane zostały
przez nieprzewidywalnie brutalną, niewyobrażalną rzeczywistość II wojny światowej. Nikt nie brał pod uwagę scenariusza, że zwołane w październiku pierwszego roku wojny
przez okupacyjne władze niemieckie zebranie nauczycieli
szkół Włocławka i powiatu, w celu, jak podano: organizacyjnego przygotowania wznowienia nauki w szkołach po
ustaniu działań wojennych, będzie pułapką. Ten szatański
pomysł miał na celu fizyczne zlikwidowanie ludzi świeckich
i duchowieństwa, stanowiących intelektualne przewodnictwo Polaków. Cel został zrealizowany w 100 procentach.
Ponad 200 osób zostało zaaresztowanych, załadowanych do
bydlęcych wagonów i wywiezionych do obozów na terenie
Prus Wschodnich i następnie zlikwidowanych w nieznanych
okolicznościach. Kobiety, żony, matki, siostry pozostałe na
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Z minionych dni
Fragment wspomnień Alojzy Czarneckiej,
nauczycielki języka polskiego w powojennym „Długoszu”
peronie włocławskiego dworca po odjeździe pociągu, już
nigdy więcej nie ujrzały swoich bliskich mężczyzn i nigdy nie
mogły złożyć kwiatów na ich grobach. Moja matka również
tam była, ze mną niesionym w jej łonie. Ponieważ nadzieja
umiera ostatnia, już po zakończeniu wojny, gdy stało się
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jasne, że nikt z aresztowanych nie wrócił pojawiły się na
włocławskich i innych cmentarzach, na rodzinnych mogiłach
pomordowanych tablice epitafijne im poświęcone.
Poznań, 28 października 2018 roku

Spośród włocławskich szkół średnich po zakończeniu
wojny, w r. 1945 najpóźniej wznowiło swą działalność liceum
biskupie. Szkoły państwowe rozpoczęły pracę już w marcu
1945 r., nasza zaś dopiero 4 maja. Nie wiem, jakie trudności
opóźniły włączenie się w bieg życia szkolnego, przypuszczam jednak, że istniały takie przeszkody jak: konieczność
doprowadzenia do porządku wnętrza gmachu, służącego
Niemcom w czasie wojny za szpital i schrony, skompletowanie
grona nauczycielskiego, w większości wymordowanego przez
okupanta jak również i atmosfera polityczna nie sprzyjająca
istnieniu szkoły katolickiej [...].
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ks. Mirski powiedział,
że Kuria powierza mi nauczanie języka polskiego w kl. II,
III i IV gimnazjum i I, II liceum i że zostanę powiadomiona
o dniu rozpoczęcia zajęć. Był to początek marca 1945 r. Nie
pamiętam już, ile zebrań organizacyjnych odbyliśmy przed
rozpoczęciem naszego „nowego” roku szkolnego. Rozpoczęliśmy go dnia 4 maja, w gmachu dawnego liceum im.
Długosza, przy ul. Łęgskiej 26. Nie wiem z jakiego tytułu
szkole patronował teraz nie Długosz a Św. Pius X.
Skompletowaliśmy 4 klasy gimnazjalne i 2 licealne. Na
razie były one nieliczne, dwudziestokilkuosobowe. W klasach licealnych mieliśmy młodzież, której wojna przerwała
naukę już na poziomie licealnym, w gimnazjalnych znaleźli
się częściowo przedwojenni uczniowie tych klas, częściowo
zaś z tajnego nauczania i samoucy. Przyjmowaliśmy ich na
podstawie świadectw, zaświadczeń i egzaminu. Egzamin
traktowaliśmy dość liberalnie, chodziło bowiem nie tylko
o wystarczającą ilość uczniów, ale i o udostępnienie nauki
młodzieży szczerze jej spragnionej po długich latach nocy
okupacyjnej.[...] W dwu klasach licealnych mieliśmy uczniów
już dorosłych, najmłodszy z nich miał lat osiemnaście. Dwaj

byli żonaci, kilku przyszło z partyzantki i innych konspiracyjnych organizacji wojskowych, do czego przyznawali się nieoficjalnie. Zostałam wychowawczynią klasy drugiej licealnej.
Ten pierwszy skrócony rok szkolny zakończyliśmy 30 lipca. Perspektywa otrzymania świadectwa dojrzałości i rozpoczęcia studiów wyższych była bardzo silnym bodźcem
w pracy młodzieży.[...] Przy dużym wysiłku i wytężonej pracy
w ostatnich dniach lipca doszliśmy wreszcie do egzaminu
dojrzałości, który ciągle był niepewny. Pierwsze tygodnie
po zakończeniu działań wojennych wciąż jeszcze należały do
niespokojnych. Chyba na początku lipca Dyrekcja Liceum
otrzymała pismo poufne Kuratorium z zaleceniem wydania
świadectw dojrzałości uczniom klasy II licealnej w wypadku
wznowienia wojny. Kuratorium zatwierdziło skład Komisji
Egzaminacyjnej, powołując na przewodniczącego dyrektora
Liceum Ogólnokształcącego w Nieszawie, p. Makarewicza.
Członkami jej byli: ks. dyr. Władysław Mirski, Janina Biron
– j. francuski, Alojza Czarnecka – j. polski, T. Flopp – historia, Zygmunt Błędowski – geografia, Kazimierz Mętlewicz
– biologia, Tadeusz Knapiński – matematyka, Klara Cetner
– fizyka. Egzamin odbył się nie w gmachu „Długosza”, lecz
w Pałacu Biskupim, gdyż tuż po rozpoczęciu nauki szkoła
ponownie została zajęta na koszary wojskowe.[...] Tematy
egzaminu pisemnego były zaproponowane przez nas, a zatwierdzone przez Kuratorium, czyli, jak to się mówiło, wróciły,
nie były więc dla zdających zaskoczeniem, gdyż były oparte
na materiale przerobionym. Pamiętam, że większość prac
stanowiły dobre, a poziom ich, chyba był wysoki jak na owe
czasy, gdyż Przewodniczący Komisji gratulował wyników.
Zdali wszyscy w liczbie 22. [...]Rozdanie matur odbyło się
w Pałacu, w godzinach popołudniowych, po którym nastąpiła mała uroczystość: bardzo skromne przyjęcie – herbatka
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Powojenna kadra nauczycielska Długosza

koleżeńska z udziałem Przewodniczącego, przedstawiciela
władz wojskowych (nazwiska nie pamiętam) i nauczycieli.[...]
Ten pierwszy rok szkolny, liczący zaledwie kilkanaście tygodni, przepracowaliśmy ciężko i można powiedzieć – w niedostatku. Nie pamiętam już wysokości naszych wynagrodzeń,
ale były one naprawdę głodowe, jednak nikt z nauczycieli
nie dobijał się o lepsze warunki, w zrozumieniu trudnej sytuacji. Ks. Dyr. Mirski, który był jednocześnie proboszczem
w Ciechocinku przywoził nam ze swojej parafii żywność
w niewielkich ilościach do podziału: mąkę, słoninę i jakoś
żyliśmy. Normalny, już nie skrócony rok szkolny 1945/46
rozpoczęliśmy jeszcze w pałacu. Młodzieży nam przybyło
i zrobiło się bardzo tłoczno. Późną jesienią tego roku wojsko zwolniło nasz gmach na Łęgskiej i mogliśmy powrócić
do macierzystego domu. Od września też nastąpiła mała
reorganizacja szkoły: znów patronował jej Długosz z tym,
że dość duża grupa chłopców, zamierzających ubiegać się
po maturze o przyjęcie do seminarium wyższego, stanowiła
niższe seminarium. Uczniowie ci mieszkali w internacie
przy seminarium Duchownym i przychodzili do szkoły pa-
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Wycieczka Długoszaków do Wieliczki, 2 IX 1947 r.

rami. Skład osobowy uczniów również się zmienił: oprócz
młodzieży miejskiej z Włocławka i wiejskiej z okolic, nawet
czasami dość odległych, zaczęli napływać chłopcy z różnych
miejscowości, w tym wielu z Warszawy. Przedwojenna jeszcze
sława szkoły, dbającej o dobre wychowanie i wysoki poziom
nauczania, zaczęła ściągać do „Długosza” chłopców z rodzin
niepełnych, rozbitych, półsieroty wojenne lub też sprawiających trudności wychowawcze, wreszcie pierwsi powojenni
absolwenci szkół podstawowych, z bardzo dużymi brakami
wiadomości oraz przenoszący się z innych szkół w nadziei,
że szkoła prywatna będzie stawiała swoim wychowankom
mniejsze wymagania. [...] Wyniki pracy dydaktycznej w opisanych warunkach nie mogły być, oczywiście, zbyt wysokie:
braki w wiadomościach, ogromne po przerwie wojennej,
brak podręczników i lektur, które dopiero zaczęto opracowywać i wznawiać, brak pracowni przedmiotowych piętrzyły
trudności i przed uczniem i przed nauczycielem. Niemniej
jednak, absolwenci dostawali się na studia, co było o wiele
trudniejsze niż obecnie, gdyż szkoły wyższe nie dysponowały
wtedy dużą ilością miejsc, dawali sobie radę z nauką na tym

poziomie, kończyli studia w terminach przewidzianych i wielu
z nich zajmuje dziś bardzo wysokie stanowiska, co chyba
jest najlepszym sprawdzianem poziomu szkoły i jej przydatności społecznej. Dla przykładu wymienię tu niektórych:
prof. dr Włodzimierz Januszewicz – internista Akad. Med.
w Warszawie, Doc. dr Michał Troszyński – położnik – Inst.
Matki i Dziecka, Doc. dr Jerzy Wojciechowski – medycyna
kosmiczna, jednocześnie kierownik zespołu „Eskulap” –
kompozytor, pseudonim Woj. (może Woy), dr Janusz Stefanowicz – dziennikarz – Pax, mgr Janusz Odrowąż Pieniążek
– dyrektor Muzeum A. Mickiewicza w Warszawie, ks. Rektor
Seminarium we Włocławku – Franciszek Jóźwiak [...].
Grono nauczycielskie było dość duże. W omawianym
czteroleciu przesunęło się przez naszą szkołę wielu nauczycieli. Ta migracja spowodowana była brakiem powojennej
stabilizacji wielu ludzi, przechodzeniem do innych szkół,
a nawet zawodów dających większy zarobek lub pociągających perspektywą awansu społecznego czy też pracy dającej
więcej satysfakcji, większa ich część jednak wytrwała do
końca istnienia szkoły.

Przez pierwsze trzy lata dyrektorem był ks. Władysław
Mirski. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, polonista,
reprezentował humanistyczną postawę wobec życia. Wykształcenie miał głębokie, wysoką kulturę, umiejętność obcowania z ludźmi i wrażliwość na właściwy sposób zachowania
i estetykę życia codziennego. Współpracownikom okazywał
zawsze życzliwość i delikatność [...]. Rozpoczęliśmy pracę
w szczupłym gronie nauczycieli: kilku księży, kilku mężczyzn
świeckich i trzech kobiet: Janiny Biron, Klary Cetner i mnie,
ale w ciągu czterech lat przewinęło się wiele osób, pracujących
przeważnie dość krótko.
Prefektami szkolnymi byli: ks. Piotr Tomaszewski, ks. Stanisław Piotrowski, ks. Stanisław Olejnik, ks. Józef Zarembski
i ks. Włodarczyk, z nich ks. Tomaszewski i ks. Olejnik uczyli
tylko w pierwszym roku.
Polonistów było nas czworo: ks. dyr. Władysław Mirski,
Roman Kadziński, ks. Piotr Tomaszewski i ja. Ks. Dyrektor wyszedł z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z seminarium
prof. Ignacego Chrzanowskiego, ks. Tomaszewski z poznańskiego, od prof. Romana Pollaka, my zaś pozostali
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wywodzimy nasz rodowód polonistyczny z Uniwersytetu
Warszawskiego. [...]
Historii uczyli: Tadeusz Flopp, przed wojną nauczyciel Lic.
M. Konopnickiej, Antoni Narwoysz – wilnianin, do wojny
wizytator, Anna Dziekońska (później Sośnierz) przeniesiona
zdaje się z Keyni czy z Grudziądza i Janina Zawistowska.
Uczyli kolejno, dość krótko: p. T. Flopp wrócił do swojej
macierzystej szkoły. Była to jedna z charakterystycznych
postaci Włocławka. Wtedy już pan około siedemdziesiątki
zdumiewał wprost niezwykłą erudycją i pamięcią. Miał historię, jak to mówią, w palcach.[...] Zupełnie innym typem
pedagoga był p. Antoni Narwoysz. Cechowała go bardzo
wysoka kultura, niezwykle życzliwy stosunek do wszystkich,
do kolegów i do uczniów, łagodność i wyrozumiałość. Był
zawsze jakiś wyciszony, nigdy nie mówił głośno i nigdy nie
widziałam go zdenerwowanego. Uczniowie bardzo go lubili.
Wyszedł ze szkolnictwa, przenosząc się najpierw do Torunia,
a następnie do Olsztyna, gdzie jeszcze przez kilka lat pracował
w bibliotece wojewódzkiej. I wreszcie p. Anna Dziekońska,
o której niewiele mogę powiedzieć. Uczyła równolegle nauki o Polsce współczesnej. Na początku powojennej historii
„Długosza” przedmiotu tego uczyła p. Maria Brudzikowska,
adwokatka, żona znanego i bardzo zasłużonego na terenie
Włocławka nauczyciela matematyki.
Pani Janina Zawistowska uczyła historii najkrócej, bo od
listopada 1948 roku do 1 lipca 1949 r. Filarem języków obcych
była p. Janina Biron, jedyna nauczycielka tych przedmiotów,
która przeżyła u „Długosza” cały okres jego powojennego
istnienia. Początkowo uczyła wyłącznie jęz. francuskiego,
a później równolegle i angielskiego. Jest autorką własnych
wspomnień.[...]
Łacina była uważana przez większość z uczniów za zmorę
życia szkolnego, ale po latach wielu z nich wyrażało wdzięczność za duży zasób wiadomości wyniesionych z lekcji tego
przedmiotu, a w szczególności z lekcji ks. Jana Oświecińskiego i p. Dominika Banaszaka. Oprócz tych dwu nauczycieli
uczyli łaciny jeszcze: w pełnym wymiarze godzin – p. Halina
Mucharska i w niepełnym – ks. Piotr Tomaszewski i ks.
Stanisław Piotrowski.
[...] Krótko, zanim powrócił na zajmowane przed wojną
stanowisko dyrektora Liceum Pedagogicznego, geografii uczył
p. Zygmunt Błędowski, należący do najbardziej popularnych
osobistości Włocławka. [...] Biologia była najpierw królestwem p. Kazimierza Mątlewicza, nauczyciela włocławskiego,
który na krótko przed wojną był wizytatorem w Kuratorium
wileńskim.[...] Po nim objął ten przedmiot p. Józef Piechurski,
nauczyciel szkoły podstawowej. [...]Matematyka i fizyka od
początku do końca była w ręku dwojga nauczycieli: p. Klary
Cetner i p. Tadeusza Knapińskiego. Oboje mieli nieukończone studia wyższe, co nie przeszkadzało, że byli dobrymi
nauczycielami, a nawet p. Knapiński aż do swojej, niestety
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przedwczesnej śmierci ogłaszał w pismach specjalistycznych
drobne prace naukowe[...].
Nauczycielem robót ręcznych był przez cały powojenny
okres istnienia szkoły Mieczysław Woźnicki.[...] Śpiewu
uczył p. Paweł Bojakowski, postać tak charakterystyczna dla
Włocławka jak Fischer lub Bazewicz dla Warszawy. W latach
dwudziestych naszego wieku był organistą katedry włocławskiej i uczył też wtedy w prywatnym gimnazjum Janiny Steinbokówny, gdzie przez jeden rok byłam jego uczennicą. Nie
wiem, jak daleko czy też wysoko sięgały jego studia muzyczne,
wiem tylko, że był uczniem Wł. Żeleńskiego w Krakowie.
[...]Ostatni rok szkolny, 1948/49, upłynął nam pod panowaniem nowego dyrektora, którego żartobliwie nazwałam
„treuterem”, p. Aleksandra Szatkowskiego, poprzedniego dyrektora Lic. Dla Dorosłych. Był to człowiek wtedy jeszcze młody,
matematyk, kierownik i nauczyciel żelaznej ręki, mianowany na
to stanowisko przez Kuratorium, za zgodą, zapewne przymusową, Kurii. Ponieważ mówiło się już wtedy o likwidacji szkoły,
ostatni rok naszego powojennego bytowania był przygotowaniem do niej. A. Szatkowski sprawdzał dokładnie inwentarze,
domagał się zwrotu wszelkich wypożyczeń itp.[...]
W czerwcu Kuria rozwiązała z nauczycielami umowę
o pracę, po uprzednim wymówieniu we właściwym terminie. Zakończenie roku szkolnego odbyło się w wielkiej sali
gimnastycznej. Na uroczystość tę przyjechał ks. bp Fr. Korszyński, którego witał przy wejściu Dyrektor Szatkowski.
Wysłuchaliśmy przemówienia Ks. Biskupa, w którym powiedział, że trudności finansowe zmuszają Kurię do likwidacji prowadzonej przez nią szkoły, dziękował Dyrektorowi
i Gronu pedagogicznemu za wkład pracy i wszystkim łącznie z uczniami życzył dalszych pomyślnych osiągnięć oraz
realizacji zamierzeń. Mówił bardzo spokojnie, serdecznie
i z uśmiechem, ale nam nie było wesoło. Potem głos zabrał
Dyrektor. Przemówienie to pozostawiło uczucie niesmaku.
We wrześniu 1949 r. nauczyciele rozproszyli się po szkołach włocławskich, ja, wraz z czterema koleżankami, Biron,
Cetner, Maresch i Zawistowską znalazłyśmy się w Lic. im.
M. Konopnickiej. Uczniowie zamiejscowi, z braku w mieście
internatu szkół średnich ogólnokształcących rozjechali się po
Polsce, miejscowi zaś przeszli do Gimnazjum i Liceum Ziemi
Kujawskiej. [...]
Pozostało tylko wspomnienie niepowtarzalnej atmosfery
tamtych lat, środowiska i młodzieży, która była dla nas, a przynajmniej dla mnie, czymś więcej niż gromadą uczniów, była
mi bliska, chociaż obok prawdziwego piękna i szlachetności
młodych umysłów i serc wykazywała też i cechy zasmucające
wychowawców. Chyba i uczniowie odczuwali tę bliskość, gdyż
po tylu już latach życia pozaszkolnego utrzymuje się łączność
pomiędzy dawnymi wychowankami i nauczycielami, a każde
nasze spotkanie jest wspólną radością.[...]
Włocławek, 1979

Moje spotkanie
z bł. ks. Frelichowskim i św. Ritą
za sprawą „Długosza”
Lena Chmielewska uczennica
Publicznego Gimnazjum i Liceum
w latach 2012–2018

Nauka w szkole im. ks. Jana Długosza we Włocławku
to spotkanie wielu osób na mojej drodze życia, które miały
i mają ogromny wpływ na postrzeganie świata, moją osobowość i kształtowanie charakteru. W „Długoszu” spełniło
się moje marzenie, a droga do jego urzeczywistnienia była
długa i pracowita, ale także satysfakcjonująca.
W III klasie gimnazjum wzięłam udział w konkursie „Wielcy Polacy”, którego bohaterem był błogosławiony ks. Wincenty
Frelichowski. Ten konkurs to było dla mnie duże wyzwanie.
Do każdego etapu przygotowywałam się pilnie i każdy
etap był dla mnie coraz bardziej pasjonujący ze względu na
osobę, o której się uczyłam. W miarę poznawania życia i osoby
ks. Frelichowskiego stawał się on mi coraz bliższy, imponował
mi swoim myśleniem, spojrzeniem na ludzi, na Boga, na
wiarę. Przeczytałam książki o nim, ale też jego „Pamiętnik”.
Zachwyciły mnie jego wyznania i myśli, kiedy był młodym
chłopakiem i pisał w pamiętniku: „ [...] Boże, dopomóż i miej
mnie zawsze w swojej opiece, i dodaj mi łaski świętej, bym
odtąd mógł sobie powiedzieć: nie zmarnowałem godziny”.
Te słowa noszę wyryte w sercu bo zwłaszcza w dzisiejszej
rzeczywistości (facebooka i internetu) tak trudno jest nie
marnować czasu i ksiądz Frelichowski mi to uświadomił.
Konkurs „Wielcy Polacy”, w którym wzięłam udział jako
uczennica „Długosza”, to było moje wielkie spotkanie z ks. Fre-

lichowskim. Od tego czasu obowiązkowe stały się dla mnie,
podczas każdej bytności mojej w Toruniu, „odwiedziny” u księdza – patrona harcerzy w kościele Wniebowzięcia NMP w Toruniu, gdzie są relikwie błogosławionego (grób kości palców).
Ale myślę, że piękne jest także to, że poznałam go nie tylko ja,
ale cała moja rodzina: mama, babcia, siostra i tata, bo wszyscy
zainteresowali się księdzem, o którym rozprawiałam całymi
wieczorami podczas przygotowań do konkursu. W końcu
doszłam do tego, że sam konkurs był tylko pretekstem do poznania drogi życia i świętości ks. Wincentego Frelichowskiego.
Przede wszystkim cieszę się, że dane mi to było. Zostałam
także laureatką konkursu i w nagrodę pojechałam na „Anielską Pielgrzymkę” do Włoch. Dziewięciodniowa wyprawa od
Mariazell przez Florencję, Watykan, Neapol do Monte Sant
Angelo była przeżyciem duchowym i poznawczym. Wcześniej
byłam we Włoszech już 2 razy, więc nie same Włochy były
najważniejsze, ale to, że w programie pielgrzymki był pobyt
w miejscowości Cascia! Dlaczego to było dla mnie takie niezwykłe? Otóż w III klasie gimnazjum przyjęłam sakrament
bierzmowania, a za patronkę od bierzmowania przyjęłam św.
Ritę z Cascii. Wiedziałam od dziecka, że jest świętą od spraw
beznadziejnych i często jeszcze przed bierzmowaniem przyzywałam jej pomocy i czułam jej opiekę. Gdzieś w skrytości
serca nosiłam niewypowiedziane nigdy głośno pragnienie, żeby
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Lena Chmielewska opowiedziała o swoim udziale w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie podczas spotkania ze społecznością „Długosza”
w dniu 25 lutego 2019 r.

znaleźć się w miejscu jej życia, ale wydawało mi się to odległe,
a nawet niemożliwe. I kiedy okazało się, że wyjazd konkursowy
obejmuje Cascię – miejsce kultu św. Rity, mojej św. Rity byłam
przeszczęśliwa! Tak oto za sprawą szkolnego konkursu moje
nastoletnie życie wzbogaciło się o niecodzienne przeżycia,
które na zawsze zachowam w sercu i pamięci.

Honorowy Obywatel Włocławka Maria Danilewicz Zielińska napisała w swoim wspomnieniu: „Lata włocławskie
– formatywne lata mego życia – dały mi wiele [...]”. Myślę
nieśmiało, że mogę już dziś napisać podobnie: Formatywne
lata mego życia spędzam w „Długoszu” i napawa mnie to
radością i dumą.

korzystania z kaplicy szkolnej. Wiedziałem też, od starszych
parafianek, że dyrektor tej szkoły to nasz dawny wikariusz
parafii – ks. dr Jacek Kędzierski. Zatem, nie wiedząc, jak wygląda moja przyszła szkoła, nie znając do końca nazwy ulicy,
przy której się znajduje, ale mając w świadomości, że jest tam
ktoś bliski mojej wspólnocie parafialnej, dokonałem wyboru.
Podjęta decyzja, okazała się strzałem w dziesiątkę. Odnalazłem tu wspaniałych przyjaciół, przeżyłem jedne z najpiękniejszych chwil mojego życia. Atmosferę życzliwości i serdeczności tworzyli koledzy i koleżanki, grono pedagogiczne i dyrekcja szkoły. Pamiętam, że najlepsze wycieczki organizował
mój wychowawca p. Grzegorz Matusiak – nauczyciel fizyki
wraz z ks. Piotrem Dykowskim – katechetą. Wspominam
szczególnie pielgrzymkę śladami błogosławionego ks. Jerzego i rozmowę z jego mamą p. Marianną Popiełuszko. Nie
brakowało również wspólnych bliższych wyjazdów i spotkań
– chociażby grill klasowy z naszym katechetą i wychowawcą
w moim ogrodzie w Osięcinach.
W „Długoszu” dojrzewałem do decyzji wstąpienia w szeregi alumnów Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Dlatego też, istotna była dla mnie stała obecność
Jezusa ukrytego w Eucharystii, w naszej kaplicy szkolnej.

Mogłem tam spędzać czas na modlitwie i rozmowie z Panem
Bogiem, który zna mnie i wie, co jest dla mnie najlepsze.
Bezcennym okazały się rozmowy, spowiedź u ks. Piotra Dykowskiego – jednego z najlepszych katechetów i profesorów
naszej diecezji. Skutecznie zmotywował mnie później do
intensywnej nauki łaciny i greki.
Często, z racji różnych spotkań, dało się słyszeć pytanie: „gdzie się uczysz?”. Kiedy odpowiadałem, to zwykle na
twarzy rozmówcy malowało się wielkie zdziwienie i zaraz
następowała salwa pytań: Uczą was tam sami zakonnicy
i księża? Podobno trzeba się tam wciąż modlić? Możecie
normalnie rozmawiać? Zwykle śmiałem się z tego, a kiedy
prostowałem wyimaginowany obraz, to mówiono „znaczy,
że to taka normalna szkoła...”.
Cieszę się bardzo, że miałem możność nauki w renomowanej szkole katolickiej, że w niej zdałem pomyślnie
maturę i dostałem się na wymarzoną uczelnię. Pragnę złożyć
serdeczne podziękowanie wszystkim profesorom, pracownikom szkoły, uczniom na ręce księdza dyrektora, za troskę,
przekazaną wiedzę i miłość, jaką mnie obdarzyli, ale także
piękno zawołania, które jest mottem „Długosza”, a stało się
przez to również moim Vita sine litteris mors est.

Wspomnienia
z „Długosza”
ks. Przemysław Kłosowski
uczeń liceum ZSK im. ks. Jana Długosza
w latach 2009–2012

Chciałem pójść do Niższego Seminarium Duchownego.
Słyszałem, że jest takie w Płocku, ale okazało się, że już nie
istnieje. Kiedy podzieliłem się swoim zamiarem z księżmi posługującymi w parafii, zaproponowali mi Liceum Ogólnokształ-
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cące im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Argumentowali,
że to szkoła katolicka z tradycją, utrzymująca bardzo dobre
wyniki egzaminów maturalnych. Znając też moje plany na
przyszłość o drodze do kapłaństwa zachęcili mnie możliwością

Msza prymicyjna w auli ZSK w dniu 13 czerwca 2018 r.
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Per Mariam
ad maiorem Dei gloriam
Piotr Mroczkowski,
uczeń gimnazjum i liceum ZSK im. ks. Jana Długosza
w latach 2012–2018

Za czasów pontyfikatu Jego Świątobliwości Ojca Świętego Benedykta XVI, gdy na stolicy Prymasa Polski zasiadał
abp Józef Kowalczyk metropolita gnieźnieński, a w diecezji
włocławskiej bp Wiesław Alojzy Mering, wstąpiłem w progi
uczelni Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we
Włocławku, rozpoczynając naukę w roku szkolnym 2012/13.
Początki mojej edukacji zapowiadały się tajemniczo. Z pełnym zaufaniem rozpocząłem naukę w nowej szkole. Nie znałem
budynku, ludzi, ani miasta, tym bardziej, iż miejsce mego
zamieszkania to Wilczyn – Wielkopolska, położony daleko
od Włocławka. Atmosfera od początku nietypowa, kadra
szkoły bardzo przychylna, uczniowie wartościowi i uprzejmi,
a duch szkoły katolickiej zachowany. Dodatkowo zamieszkanie
w internacie wzbogaca mnie o dodatkowe przeżycia i doświadczenia. Wciąż poznaję nowe osoby, co już teraz ujawnia się
dobrymi kontaktami z absolwentami „Długosza”’.
Stopniowo poznawałem różne miejsca zabytkowego,
lecz bardzo dobrze wyposażonego gmachu uczelni. Duży
wpływ na moją płaszczyznę duchową wywiera kaplica szkolna pw. św. Kazimierza, w której stale obecny jest Chrystus
w Najświętszym Sakramencie. Do Niego przychodzę z radością i smutkiem, z uśmiechem i łzami, na poranne Msze
i wieczorne modlitwy. Przy kaplicy działa także grupa ministrantów i grupa brewiarzowa, w której jestem prezesem
i przewodniczącym. Z wielką ekscytacją i zaangażowaniem
przeżywam odpust kaplicy przypadający na czwarty dzień
trzeciego miesiąca.
Wychodząc z kaplicy, można dostrzec dumnie wiszący w gablocie, wiekowy sztandar Sodalicji Mariańskiej, do
której należę i piastuję obecnie funkcję prezesa. Sodalicja
to wspólnota założona w drugim roku działalności szkoły
w 1917, gdzie nieodłącznie towarzyszyła uczniom. Ona to
w III tysiącleciu 13 roku XXI wieku dzięki mej skromnej
osobie została reaktywowana i przy pomocy kolegów i sio-
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stry opiekunki rozpoczęła prężną działalność przy szkole per
Mariam ad maiorem Dei gloriam.
W „Długoszu” życie zawsze było i jest ciekawe, czego potwierdzeniem są różne i liczne konferencje, nabożeństwa, spotkania
z ciekawymi ludźmi, Dni Kultury Chrześcijańskiej, rekolekcje,
pielgrzymki, wycieczki, wspólne wyjazdy i delegacje, wystąpienia i konkursy. Takich wydarzeń jak oddanie się Matce Bożej
wraz ze znajomymi w obecności całej społeczności szkolnej,
a później ślubowanie sodalicyjne na Jasnej Górze, rozpoczęcie
Roku Wiary, wspólna modlitwa przy relikwiach Jana Pawła II
otrzymanych od papieża, peregrynacja symboli ŚDM, wizyta
w Episkopacie Polski, poświęcenie sali gimnastycznej, otrzymanie medalu za zasługi dla ZSK czy ukończenie gimnazjum, nie
da się zapomnieć. Nigdzie nie widziałem takiej szkoły, internatu,
kaplicy, biblioteki, różnych sal czy auli, porannej Mszy, modlitw,
mundurków i jak wcześniej wspomniałem dobrych nauczycieli,
przychylnych pracowników szkoły, miłych wychowawców i bliskich znajomych, którzy tak pozytywnie oddziałują na moją
osobę. Z jaką wielką dumą uczę się i mieszkam w tej szkole
znając długoletnią, bogatą i nie zawsze łatwą historię tej szkoły,
osoby, które tu się uczyły i tę szkołę odwiedziły.
Nie mogę oczywiście zapomnieć o podstawowej edukacji
i zajęciach szkolnych. Są one przecież często bardzo dobrze
przygotowane i ciekawe. Z radością wspominam pasjonującą
łacinę, interesującą historię, wciągający język polski, bogate
w swą treść godziny wychowawcze, przyjemne wychowanie
fizyczne, miły taniec, ciekawą matematykę i wiele innych
przedmiotów, które są istotnym fundamentem mojej wiedzy.
Przecież nosząc codziennie na sercu Vita sine litteris mors
est, muszę być wierny temu zawołaniu.
Spoglądając na to wszystko z obecnej perspektywy: ilości
przebytych lat w tej szkole podjęcia już nauki w liceum oraz
wiedząc, iż aetas dulcissima adulescentia est, po prostu cieszę
się z mojej obecności w tej szkole.

Siostra Maria Kowalik i sodalisi ze sztandarem przed katedrą

Członkowie Sodalicji Mariańskiej „Długosza” podczas spotkania z Jose Ignacio Iglesia Puig – odpowiedzialnym za młodzież sodalicyjną w Polsce
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Czułam, że to jest
moja szkoła...
Joanna Słowińska,
uczennica gimnazjum i liceum ZSK im. ks. Jana Długosza
w latach 2008–2014

Podczas drzwi otwartych w 2008 po raz pierwszy weszłam
do budynku ZSK im. ks. Jana Długosza. Wiedziałam, że to
bardzo dobra szkoła, że ja będę się tam uczyć. Czułam, że to
jest moja szkoła, moje gimnazjum. Potem również liceum.
Innej szkoły nawet nie brałam pod uwagę. Nie miałam pojęcia
jednak, jak ogromne ślady w mojej pamięci zostawi ten zacny
budynek, koledzy, nauczyciele i dyrekcja.
01.09.2008 – Pierwszy dzień jako „długoszak”
Wyruszyłam na spotkanie z moją nową szkołą! Niepewna
tego, co będzie, kogo spotkam, pełna wielu pytań: jaka będzie moja klasa?; czy mój wychowawca będzie surowy i czy
będę mogła powiedzieć, że „Długoszak – brzmi dumnie?,
szłam przez plac katedralny. W oddali zobaczyłam kartkę
z widniejącym na niej napisem: klasa I D gimnazjum. Do
tej właśnie klasy byłam przydzielona. Tę kartkę trzymał
mój nowy wychowawca: Pan Piotr Chodoła, młody, wesoły
nauczyciel matematyki. Razem z moją klasą, wszyscy ubrani
w granatowe mundurki z wyszytym napisem Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Długosza i łacińską sentencją: Vita sine
litteris mors est, zajęłam miejsce we włocławskiej katedrze.
Mój pierwszy dzień jako ucznia Długosza rozpoczął się od
Mszy Świętej. Po Mszy św. razem z wychowawcą poszliśmy
do szkoły. Pan Piotr zaprowadził nas do sali 201, od tej
pory naszej klasy, w której mieliśmy uczyć się matematyki
i spotykać się na godzinach wychowawczych.
15.03.2010 – jeden z dni nauki w szkole J. Długosza
Po godzinie 7.30 weszłam do szkoły i podążyłam do szatni.
Po drodze spotkałam kilku znajomych. Otworzyłam niebieską
szafkę o nr 228, którą dzieliłam z moją koleżanką Magdą.
Przebrałam się w mundurek i poszłam na zajęcia. Kiedy byłam
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w podstawówce nie lubiłam pisania kredą po tablicy, odgłosu
zgrzytania, przyprawiającego o ból zębów, pobielonych rąk
i białych śladów na ubraniu. W Długoszu nie miałam tego
problemu. Odkąd pojawiły się tablice interaktywne uwielbiałam chodzić do tablicy, pisać po niej kolorowymi pisakami.

Występ podczas Dni Kultury Chrześcijańskiej, 2012 r.

01.09.2011 – od tego dnia licealistka
Niewiele zmieniło się tego dnia. Budynek ten sam, nauczyciele znani i lubiani, nawet większość kolegów z klasy
pozostała. Tylko nowy mundurek i nowy na nim emblemat
z napisem Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana
Długosza. Od tego dnia moją wychowawczynią została p. Małgorzata Jaskólska, a nowymi towarzyszami w nauce koleżanki
i koledzy z klasy I C o profilu biologiczno-chemicznym.
Ważnym aspektem długoszańskiego życia były dla mnie
Msze św. sprawowane codzienne o 7.20 w szkolnej kaplicy.
Przychodziło na nią wielu uczniów i nauczycieli, aby wspólnie
się modlić i powierzać kolejny dzień nauki i pracy Panu Jezusowi. Każda klasa przynajmniej raz w miesiącu pełniła dyżur
liturgiczny, uczniowie przygotowywali liturgię słowa, niekiedy
pieśni. W mojej klasie zawsze to ja byłam odpowiedzialna za
przygotowanie pieśni na naszą Mszę św., śpiewałam i grałam
na gitarze. Pamiętam, że na pierwszym naszym dyżurze
moja klasa była bardzo niechętna do włączenia się w śpiew,
ale potem byliśmy najbardziej rozśpiewaną klasą w szkole.
23.04.2014 – Ostatni dzień w Długoszu, ale nie ostatni
jako „długoszak”
23 kwietnia rozpoczął się mój ostatni dzień jako ucznia tej
szkoły. 6 lat minęło bardzo szybko! Gimnazjum i liceum...,
kto by pomyślał, że 1/3 swojego życia spędziłam w Długoszu.
Zakończenie roku maturzystów, jak wszystkie ważne
wydarzenia, rozpocząło się od Mszy św. sprawowanej przez
Księdza Biskupa i naszych szkolnych Kapłanów.

Rozdanie świadectw, wspólne zdjęcia, podziękowania.
I jeszcze ostatni mały podarunek od Księdza Dyrektora – Pismo Święte z dedykacją: „Na zakończenie nauki w Publicznym
Liceum im. ks. Jana Długosza we Włocławku, aby Twoją dalszą drogę życia oświecały słowa Chrystusa zawarte w Piśmie
Świętym, a podejmowane decyzje były zgodne z Jego wolą”.
Dla mnie skończył się wtedy ważny etap w moim życiu.
Ukończyłam szkołę, wkraczam w dorosłość. Już wtedy wiedziałam, że niemożliwym jest zerwać kontakt z tak wspaniałą
wspólnotą. Mam ułatwione zadanie, bo moja siostra, Paulina,
idąc za moim przykładem też wybrała Długosza jako swoją
szkołę. Dzięki temu wiem, jak się w Długoszu sprawy mają!
Jeżeli mam możliwość, odwiedzam mury szkoły. Kiedy tylko
przekroczę jej próg, na mojej twarzy pojawia się uśmiech
i powracają wspomnienia. Niesamowitą radość dają spotkania z nauczycielami, wychowawcami z gimnazjum i liceum.
Z naszymi księżmi, a szczególnie z Księdzem Dyrektorem
i ks. Andrzejem, moim katechetą w ostatniej klasie liceum
i Siostrą Marią, katechetką z gimnazjum.
Jestem już absolwentką Zespołu Szkół Katolickich
im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Z pewnej perspektywy patrzę na dni spędzone w Długoszu. Mam pewność,
że łacińska sentecja Vita sine litteris mors est, widniejąca na
budynku szkoły oraz na granatowych uczniowskich mundurkach jest dla mnie prawdziwa i ważna. Znam odpowiedź na
pytanie, które zadawałam sobie podczas pierwszych godzin
w murach nowej szkoły. Długoszak – brzmi dumnie? Tak!
I wiem jedno, że na zawsze pozostanę długoszakiem!
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„Gość w dom,
Bóg w dom”
czyli kilka słów
o Księdze Gości
mgr Sławomira Lewandowska

wicedyrektor ds. klas 4–8 szkoły podstawowej oraz gimnazjum
w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza
we Włocławku

Exegi monumentum aere perennius.
Horacy

Jak przystało na szkołę noszącą zaszczytne imię wielkiego
polskiego historyka i kronikarza ks. Jana Długosza, mamy
w swojej tradycji zapisywanie wydarzeń szkolnych w systematycznie i rzetelnie wydawanych Rocznikach Zespołu Szkół
Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Roczniki,
wydawane również w okresie międzywojennym (zachowały
się trzy egzemplarze), są kopalnią wiedzy na temat każdego
roku szkolnego w „Długoszu”. Z roku na rok Rocznik jest
coraz obfitszy, co spowodowane jest rozszerzaniem działalności szkoły, wzrostem liczby uczniów i oddziałów, ale też
bogactwem i różnorodnością oferty edukacyjno-kulturalnej
naszej szkoły. O walorach publikacji można wiele napisać,
choćby jeszcze to, że pracownicy i uczniowie otrzymują
w każdym roku egzemplarz na własność, ale Roczniki nie
są jedyną kroniką wydarzeń szkolnych. W pierwszym roku

odrodzonego „Długosza” kronikę prowadziła nauczycielka
plastyki p. Beata Pawłowska. Zdjęcia, wycinki z prasy, wklejone kartki, opisane były kaligraficznym pismem, a czasem
ozdobione pięknymi rysunkami.
Niestety, kronika i efektowne w niej zapisy kończy fotorelacja ze spotkania opłatkowego w dniu 18 grudnia 2002 r.,
a więc prowadzono ją tylko półtora roku.
Kiedy w roku szkolnym 2007/2008 otworzyła swoje podwoje biblioteka w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana
Długosza, założyłam pamiątkową Księgę Gości z myślą
o uwiecznianiu autografami wyjątkowych gości i ważnych
wizyt. Księgę rozpoczyna gość pierwszego spotkania autorskiego, które w „Długoszu” zorganizowałam, Włodzimierz
Kowalewski – prozaik, krytyk literacki i felietonista radiowy,
autor m.in. książek: „Światło i lęk. Opowiadania starej daty”,

Kronika 2001/2002
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„Bóg zapłacz”, „Powrót do Breitenheide” oraz „Excentrycy”.
Na podstawie tej ostatniej powieści reżyser Janusz Majewski
nakręcił później film, którego głównym bohaterem, podobnie
jak w książce, był... swing. Potem zagościli u nas inni pisarze,
Wojciech Wencel był gościem XI Dni Kultury Chrześcijańskiej
w 2012 r., a Aleksandra Polewska w 2015 r.
Do tej chwili do Księgi wpisało się wiele osób, które mają
związek z „Długoszem”, bądź byli u nas pierwszy raz. Najbardziej wzruszające są autografy przedwojennych długoszaków, którym bardzo zależało na reaktywacji Szkoły, którzy
dołożyli starań, by mogła się odrodzić w wolnej Polsce. Pan
Jerzy Łaś od początku wspomagał szkołę finansowo, według
swoich możliwości. W towarzystwie żony Marii uczestniczył
w wielu ważnych dla szkoły chwilach. Radość z odrodzenia
się „Długosza” wyrazili na kartach tej Księgi inni zasłużeni
absolwenci: Stanisław Wyganowski – pierwszy Prezydent
Warszawy, mianowany przez premiera Tadeusza Mazowieckiego w 1990 r.; Zbigniew Mieczkowski – siedemnastoletni
żołnierz września 1939 r., a potem najmłodszy porucznik,
dowódca plutonu pancernego w I Dywizji Pancernej gen.
Stanisława Maczka czy Janusz Odrowąż-Pieniążek, wieloletni
dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza. Panowie spotkali się podczas 10-lecia odrodzonego „Długosza”.
Gościli u nas politycy z naszego regionu i nie tylko. Pani
Joanna Borowiak Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej,
nauczycielka muzyki w pierwszych latach nowego „Długosza”,
która darzy naszą szkołę sentymentem i często nas odwiedza,
jako honorowy gość ważnych uroczystości. Zaszczycili nas
wizytą także ministrowie. Dwie panie Minister Edukacji
Narodowej: Katarzyna Hall w 2011 roku i Anna Zalewska
w 2017 r., kiedy weszła w życie nowa reforma szkolnictwa.
Wpis Pani Minister do naszej księgi „Taka powinna być szkoła
– dziękuję za spotkanie i naukę” świadczy o dobrym wrażeniu, jakie wywarliśmy na Pani Minister. Z okazji 100. rocznicy założenia Szkoły im. ks. Jana Długosza na uroczystym
rozpoczęciu jubileuszowego roku szkolnego gościł minister
Adam Kwiatkowski Szef Gabinetu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, który odczytał list Prezydenta RP Andrzeja
Dudy z gratulacjami i życzeniami dla „Długosza”. Niestety,
w Księdze nie ma wpisu Pana Ministra. Podczas poczęstunku w świetlicy, czekałam w holu głównym, przy specjalnie
przygotowanym stoliku, by poprosić znakomitego gościa
o wpis do Księgi, tymczasem, Ksiądz Dyrektor odprowadził
Pana Ministra na parking skrótem (sic!). Wiele ciepłych słów
pod adresem Szkoły wpisali do Księgi przedstawiciele władz
samorządowych i oświatowych.
By poszerzyć nasze horyzonty intelektualne, często prosimy o wygłoszenie prelekcji specjalistów w różnych dziedzinach nauki. Wykłady historyczne poprowadzili między
innymi: profesor UMK Piotr Oliński, który w 2018 r. przy
okazji odsłonięcia pomnika ks. Jana Długosza przybliżył nam
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postać Patrona Szkoły; o długoszowskich czasach opowiadał
nam też we wrześniu 2019 r. profesor dr hab. Kazimierz Maliszewski, który, ze względu na chwilową niesprawność ręki
poprosił, bym w jego imieniu wpisała następujący tekst: „Oto
jest Szkoła, w której panuje atmosfera wiary, nauki, kultury
i sztuki. W taki sposób odczułem dzisiaj zorganizowane
przez Szkołę Dni Kultury Chrześcijańskiej”. Tekst opatrzył,
wykonanym z trudem, własnoręcznym podpisem.
Ciekawe spotkanie miało miejsce w „Małym Długoszu”,
kiedy mogliśmy uczestniczyć w wykładzie, a także lekcji matematyki w pierwszej klasie szkoły podstawowej poprowadzonej
przez wielką propagatorkę edukacji matematycznej panią
profesor dr hab. Edytę Gruszczyk-Kolczyńską. To właśnie od
tej wizyty w „Długoszu” stawia się na rzetelne i klasyczne nauczanie matematyki od samego początku edukacji. W lutym
br. gościliśmy wybitnego polskiego pedagoga – prof. dr. hab.
Aleksandra Nalaskowskiego z UMK, którego wykład zatytułowany „Czy katolickość szkoły ma jeszcze sens?” poruszył
zebranych w pięknej auli nauczycieli i rodziców, zarówno
swoją treścią, jak i formą. Iskrzący się dowcipem, anegdotami
i wypełniony głęboką wiedzą wykład pozostanie w pamięci
słuchaczy na długo, a pamiątkowy wpis do Księgi, z powodu
użycia przez Pana Profesora „czcionki lekarskiej”, pozwolę
sobie przytoczyć: „Z najwyższą przyjemnością głosiłem słowo
w Szacownej Szkole Katolickiej (!) w Włocławku. Ukłony dla
Dyrekcji, Kadry i Rodziców, a nade wszystko dla Uczniów.
Włocławek, 12 lutego 2020 Aleksander Nalaskowski”.
Do naszej księgi 13 kwietnia 2010 r., a więc trzy dni po
katastrofie smoleńskiej, wpisała się pani Wanda Półtawska,
która przybyła z Krakowa na zaplanowane dużo wcześniej
VIII Dni Kultury Chrześcijańskiej. Jej obecność i słowa Ojca
Świętego Jana Pawła II, które były mottem tych Dni: „Wolności
nie można posiadać, wolność trzeba stale zdobywać”, były
dla nas ukojeniem w tych dniach wielkiej żałoby narodowej.
Zaprzyjaźniona z Janem Pawłem II autorka „Beskidzkich
rekolekcji”, ocalała więźniarka niemieckiego obozu w Ravensbrück wpisała następujące słowa: „Cieszę się, że miałam
okazję poczuć tę Szkołę i spotkać się zarówno z Uczniami jak
ich Rodzicami i Kadrą Pedagogiczną. Istnienie takiej szkoły
pozwala mieć nadzieję na lepszą przyszłość Narodu bo tutaj
młodzież dowiaduje się o wartościach nieprzemijających.
Życzę tej Szkole pełnego rozwoju – jakkolwiek wolałabym
żeby nie stała się nigdy «gigantem» – nieco mniej liczne
szkoły pozwalają pełniej realizować cele wychowawcze niż
wielkie szkoły. Atmosfera tej szkoły pozwala wierzyć, że rozwija ona świadomość młodzieży nie tylko jako katolików ale
także Polaków. Niech z tej szkoły wychodzą ludzie szlachetni
i kochający i Boga i Ojczyznę i swoich Nauczycieli. Szczęść
Boże! Wanda Półtawska 13 IV 2010 Włocławek”.
Gościli u nas także działacze w obronie nienarodzonych
dzieci: inż. Antoni Zięba i lobbujący w Parlamencie Euro-

pejskim w tej sprawie Jakub Bałtroszewicz. Obaj przekazali
naszej młodzieży mnóstwo argumentów za obroną dzieci
od poczęcia.
Nie można pominąć wizyt duchownych, którzy często
głoszą u nas homilie, kazania, rekolekcje, czy też przyjeżdżają
opowiedzieć o swojej pracy misyjnej, tak jak ojciec Deogratias Nguongi – kombonianin z Ugandy (2019 r.), który jest
misjonarzem od kilku lat działającym w Polsce (!). Ojciec
Emilio de Cardenas – Moderator Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce przybył w Odpust św. Kazimierza Królewicza
w 2013 r., by świętować z nami odnowę sztandaru Sodalicji
Mariańskiej. Swój wpis zakończył wykrzyknikiem „Cześć
Maryi; cześć i chwała!” .
W 600. rocznicę urodzin ks. Jana Długosza w grudniu
2015 r. spotkali się u nas dwaj Długosze: śpiewający i tańczący bp Antoni Długosz i Leszek Długosz bard krakowskiej
„Piwnicy pod Baranami”, który swój autograf rozpoczął
słowami „Księgo Miła z jakimż wzruszeniem i uszanowaniem zostawiam tutaj ślad obecności mojej [...]”. Podobną,
poetycką formę miały e-maile od pana Leszka, z którym
ustalałam szczegóły wizyty we Włocławku. Listy kończył
na przykład słowami „Z wieczornym, cóż, listopadowym,
hejnałem z Krakowa, pozdrawiam – Leszek Długosz” albo
„Z pogodnym jasnym dzisiejszym hejnałem z Krakowa,
kłaniam się :-) Leszek D”.
Największe zainteresowanie, zarówno w galerii „Gościli
u nas”, w której zdjęcia najbardziej znanych osób wyeksponowane zostały na ścianie przy sekretariacie, jak i w Księdze
Gości, wzbudzają artyści znani z ekranów. Wielu z nich, jak
na przykład aktorka Patrycja Hurlak, czy rapujący Rymcerze
– Bęsiu i Yonas dzielili się własnymi trudnymi doświadczeniami, co było jednocześnie przestrogą kierowaną do młodych,
by nie zmarnowali swojego życia.

Dwukrotnie spotkał się z nami Adam Woronowicz – aktor,
odtwórca między innymi filmowej roli ks. Jerzego Popiełuszki,
a inny aktor, kojarzony przez wszystkich z rolą Tracza – czarnego charakteru z telewizyjnego serialu Plebania, Dariusz
Kowalski, oczarował wszystkich swoją dobrodusznością,
a przede wszystkim świadectwem życia.
Wielokrotnie rozbrzmiewała w naszej szkole muzyka, różne
jej gatunki, od patriotycznego rocka w wykonaniu zespołu
Forteca, poprzez rap wspomnianych już Rymcerzy, recital Stanisława Sojki, koncert zespołu NewLife’M z Marcinem Pospieszalskim po muzykę poważną. Na koncercie dla uczestników
Zjazdu Absolwentów w 100-lecie Szkoły w 2016 r. zaśpiewali
Joanna Stefańska-Matraszek – sopran i Robert Szpręgiel –
baryton, a na fortepianie akompaniował im Janusz Tylman.
Do Księgi wpisali się także artyści malarze, wystawiający
swoje obrazy w naszej bibliotece, profesor UMK Piotr Będkowski oraz Krzysztof Wiśniewski, a także rzeźbiarze Antoni
Bisaga, Janusz Bisaga i Profesor UMK Andrzej Borcz, których
prace, wystawione w auli podziwialiśmy we wrześniu 2019 r.
podczas XVIII Dni Kultury Chrześcijańskiej.
Wszystkie autografy zawarte w Księdze Gości Zespołu
Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku, nie
tylko te wspomniane tutaj, mają wartość bezcenną. W dobie listów elektronicznych, wszechobecnego pisma drukowanego,
stanowią namacalny dowód obecności osób, które w sposób
niepodważalny wzbogaciły ofertę edukacyjno-wychowawczą
„Długosza”. Z sentymentem i satysfakcją wracamy do tych
wspomnień i bierzemy do serca słowa sympatii, wdzięczności,
a także wskazówki i życzenia, by nigdy nie zawieść pokładanych w nas nadziei.
Księga ma jeszcze wiele stron do zapełnienia, życzmy
więc sobie wielu interesujących wizyt, które znajdą swój ślad
na jej kartach.
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Szkoła Długosza
na fotografii
Zdjęcie jest chwilą obdarzoną
przywilejem trwałości
Susan Sontag

Biskup Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki – założyciel Szkoły im. ks. Jana Długosza w 1916 r.

136

Biskup Wojciech Stanisław Owczarek – przewodniczący komisji budowy Gimnazjum im. ks. Jana Długosza we Włocławku w 1925 r.
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Biskup Władysław Paweł Krynicki – poświęcił nowy gmach Szkoły przy ul. Łęgskiej 26 w 1928 r.
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Biskup Karol Mieczysław Radoński – biskup włocławski w latach 1929–1951
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Biskup Bronisław Jan Maria Dembowski – biskup włocławski w latach 1992–2003
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Biskup Roman Andrzejewski – odnowiciel Szkoły im. ks. Jana Długosza w 2000 r.
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Poczet Dyrektorów „Długosza”

Biskup Wiesław Alojzy Mering – dzięki Biskupowi powstaje Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Długosza, a następnie
Przedszkole w gmachu przy ul. Wojska Polskiego 2a
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Seweryn Brzozowski (1916–1919)

ks. Wacław Kwarciański (1919–1920)

ks. Rudolf Filipski (1920–1923)

Franciszek Zieliński (1923–1926)

ks. Apolinary Leśniewski (1926–1931)

ks. Mieczysław Chwiłowicz (1931–1939)

ks. Władysław Mirski (1945–1948)

Aleksander Szatkowski (1948–1949)

143

KĘDZIERSKI Jacek – (ur. 1965), kapłan diecezji włocławskiej, dr teologii, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku.
Absolwent:
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Turku (1973–1980); Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza
Kościuszki w Turku (1980–1984); Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku (1984–1990); Frances King School of
English w Londynie w Wielkiej Brytanii (1993); studiów specjalistycznych z teologii fundamentalnej i religiologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie (1992–1994) oraz na Papieskim Uniwersytecie Św. Tomasza „Angelicum” w Rzymie
we Włoszech (1994–1998); Kursu Kwalifikacyjnego Organizacji i Zarządzania Oświatą (2002).
Wikariusz i nauczyciel religii:
w parafii Opieki Matki Bożej w Osięcinach (1990–1992) oraz w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku
(1998–2001).
Wykładowca teologii fundamentalnej i religiologii:
w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku (od roku 1998) i w Studium Teologii we Włocławku oraz Koninie
(filia Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie Sekcja św. Jana Chrzciciela).
Z dniem 1 października 2001 r. został pracownikiem nowo utworzonego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, gdzie w latach 2001–2009 był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Teologii Fundamentalnej i Religiologii. Od 1 października 2009 r. prowadzi na tymże Wydziale Teologicznym zajęcia zlecone z teologii fundamentalnej, religiologii i misjologii.
Dyrektor Szkoły im. ks. Jana Długosza we Włocławku:
od 22 listopada 2000 r., najpierw Publicznego Gimnazjum, od 1 września 2002 r. również Publicznego Liceum Ogólnokształcącego, następnie od 1 stycznia 2004 r. jest dyrektorem Internatu, od 1 września 2013 r. Publicznej Szkoły Podstawowej, a od
1 września 2016 dyrektorem Katolickiego Przedszkola „Pod Aniołem Stróżem” przekształconego z dniem 1 stycznia 2017 r.
na przedszkole publiczne, które dziś tworzą jedną całość – Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku.
W 2003 r. uzyskał stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Od roku 2002 redaktor naczelny wydawanych
Roczników Publicznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Dugosza (od roku 2003 Roczników Zespołu
Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza).
Pełnione funkcje:
Od roku 1998 r. członek Teologicznego Towarzystwa Naukowego przy Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, a od 2013 r. jego skarbnik; od 2001 r. członek Rady Szkół Katolickich, a w latach 2013–2016 jej wiceprzewodniczący,
a od 2013 reprezentuje RSK na spotkaniach międzynarodowych „European Committee for Catholic Education” (CEEC
– Comité Européen pour l’Enseignement Catholique) w Brukseli, Belgia; od 2001 roku diecezjalny koordynator Dnia Papieskiego i przewodniczący diecezjalnej komisji stypendialnej Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”; w latach 2004–2009
ekspert komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, od 2004 członek
zespołu redakcyjnego Ateneum Kapłańskiego; od 2005 r. członek Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce,
a od 2016 r. jego skarbnik.
Nagrody i wyróżnienia:
Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (2003); Medal za zasługi
dla Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku (2004); Kanonik honorowy Świetnej Kapituły Uniejowskiej (2006–2013) oraz od 2013 r. Prałat Scholastyk Prześwietnej Kapituły Bazyliki Katedralnej we Włocławku; wyróżnienie
w dziedzinie Edukacja w XVII edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2017).

ks. Jacek Kędzierski (2000–), dyrektor odrodzonego „Długosza”
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Kadra zarządzająca odrodzonego „Długosza”

Beata Pawłowska
wicedyrektor ds. gimnazjum i liceum
(2002–2003)

Urszula Brykalska
wicedyrektor ds. gimnazjum
(2003–2010 i 2013–2014)
wicedyrektor ds. liceum
(2014–)

Joanna Wędołowska
wicedyrektor ds. liceum
(2003–2007)

Sławomira Lewandowska
wicedyrektor ds. gimnazjum
(2014–2019)
wicedyrektor ds. klas 4–8
szkoły podstawowej
(2017–2019)
wicedyrektor ds. klas 5–8
szkoły podstawowej
(2019–)

Aneta Wąsik
kierownik ds. internatu
(2010–2015 i 2016–)
wicedyrektor ds. szkoły podstawowej
(2015–2016)

Dariusz Goldewicz
kierownik ds. internatu
(2015–2016)

ks. Jacek Buda
kierownik ds. internatu
(2004–2010)
wicedyrektor ds. liceum
(2009–2010)

Katarzyna Zarzecka
wicedyrektor ds. liceum
(2007–2009 i 2010–2014)
wicedyrektor ds. gimnazjum
(2012–2013)
wicedyrektor ds. szkoły podstawowej
(2013–2015 i 2016–2017)

Aneta Gabryelczyk
wicedyrektor ds. gimnazjum
(2010–2012)

Joanna Trawińska
wicedyrektor ds. przedszkola
(2016–2017)

Paulina Kłonowska
p. o. wicedyrektora ds. przedszkola
i klas 1–3 szkoły podstawowej
(2017–2018)

ks. Sebastian Tomczak
wicedyrektor ds. przedszkola
i klas 1–3 szkoły podstawowej
(2018–2019)
wicedyrektor ds. przedszkola
i klas 1–4 szkoły podstawowej
(2019–)

146

147

Katecheci odrodzonego „Długosza”

ks. Jacek Kędzierski
(2001–)

ks. Henryk Sławiński
(2001–2003)

ks. Grzegorz Szczepaniak
(2002–2003)

ks. Krzysztof Kamiński
(2003–2006)

s. Maria Kowalik
(2009–2015, 2017–2018)

ks. Michał Styczyński
(2010–2013)

ks. Andrzej Tomalak
(2013–2016)

ks. Łukasz Sztylka
(2013–2017)

ks. Jacek Buda
(2003–2010)

ks. Piotr Polak
(2004–2005)

Iwona Tomczak
(2005–2006)

ks. Radosław Cyrułowski
(2006–2007)

ks. Krzysztof Włodarczyk
(2014–2016)

s. Klara Augustyniak
(2015–2016)

s. Angelika Bartczak
(2015–2017)

ks. Marcin Lewandowski
(2016–2019)

ks. Paweł Pokora
(2006–2007)

ks. Mariusz Piecyk
(2006–2008)

Ilona Maciejewska
(2006–2009)

ks. Piotr Dykowski
(2008–2013)

s. Paulina Bursiewicz
(2016–)

ks. Jacek Buta
(2017–)

ks. Sebastian Tomczak
(2018–)

ks. Adam Zieliński
(2019–)
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Kadra Szkoły „Długosza”

Rok szkolny 2001/2002

Rok szkolny 2016/2017

Rok szkolny 2005/2006

Rok szkolny 2018/2019
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Kadra Gimnazjum
im. ks. Jana Długosza we Włocławku
rok szkolny 2001/2002

ks.
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
lic.
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr

dr Jacek Kędzierski – dyrektor szkoły, nauczyciel religii
Betina Balcerowska – nauczyciel języka polskiego
Piotr Bokota – nauczyciel historii
Urszula Brykalska – nauczyciel chemii
Grażyna Ciesiul – nauczyciel języka angielskiego
Robert Feter – nauczyciel matematyki
Aneta Gabryelczyk – nauczyciel języka polskiego
Elżbieta Górecka – nauczyciel tańca
Magdalena Górecka – nauczyciel języka niemieckiego
Dariusz Józwiak – nauczyciel wychowania fizycznego
Aleksandra Łojewska – nauczyciel języka polskiego
Grzegorz Matusiak – nauczyciel fizyki
Ryszard Matuszkiewicz – nauczyciel wychowania fizycznego
Beata Pawłowska – nauczyciel sztuki

mgr
lic.
ks.
mgr

Barbara Przybysz – nauczyciel geografii
Anna Sieraczkiewicz – nauczyciel języka angielskiego
mgr lic. Henryk Sławiński – nauczyciel religii
Bożena Sobierajska – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
mgr Hanna Suska – nauczyciel języka niemieckiego
mgr Barbara Szulc – nauczyciel języka łacińskiego
mgr Lena Tkaczyk – nauczyciel biologii
mgr Joanna Wędołowska – nauczyciel matematyki
Jarosław Wyrwas – główny księgowy
Marlena Korplaska – sekretarz szkoły
Iwona Gortych – pracownik obsługi
Urszula Szpulecka – pracownik obsługi
Jan Turek – pracownik obsługi

Kadra Zespołu Szkół Katolickich
im. ks. Jana Długosza we Włocławku
stan na 31 grudnia 2019 roku

ks. dr Jacek Kędzierski – dyrektor szkoły
mgr Urszula Brykalska – wicedyrektor ds. liceum, nauczyciel chemii
mgr Sławomira Lewandowska – wicedyrektor ds. klas 5–8 szkoły
podstawowej, nauczyciel bibliotekarz
ks. mgr lic. Sebastian Tomczak – wicedyrektor ds. przedszkola
i klas 1–4 szkoły podstawowej, nauczyciel religii
mgr Aneta Wąsik – kierownik i wychowawca internatu
mgr Marta Antczak – nauczyciel edukacji przedszkolnej
mgr Małgorzata Bajraszewska – nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Anna Baranowska – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
mgr Piotr Beciński – nauczyciel muzyki, plastyki i techniki
mgr Ewa Bieniek – nauczyciel biologii i przyrody
mgr Monika Bińczarska – nauczyciel matematyki
mgr Urszula Bordyn – wychowawca świetlicy szkolnej
s. mgr Paulina Bursiewicz – nauczyciel religii
ks. dr Jacek Buta – nauczyciel religii
mgr Agnieszka Całkiewicz – nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Tomasz Centkowski – nauczyciel muzyki, informatyki,
innowacji informatycznej i rytmiki

152

mgr
mgr
mgr
mgr
dr
mgr
mgr
mgr
s.
mgr
lic.
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr

Emilia Chodoła – nauczyciel matematyki
Piotr Chodoła – nauczyciel matematyki
Joanna Filińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Jolanta Gitner – nauczyciel edukacji przedszkolnej
Paweł Gmys – nauczyciel informatyki
Dariusz Goldewicz – wychowawca internatu
Andrzej Gołębieski – nauczyciel wychowania fizycznego
i edukacji przez szachy
Gabriela Goszcz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
i edukacji przez szachy
mgr Dorota Góźdź – psycholog szkolny
Katarzyna Hofman – nauczyciel edukacji przedszkolnej
Agnieszka Iwan – wychowawca świetlicy szkolnej
Paulina Iwańska – wychowawca świetlicy szkolnej
Sandra Iwańska – nauczyciel doradztwa zawodowego i wychowawca świetlicy szkolnej
Dominika Jankowska – nauczyciel historii, historii i społeczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie
Agata Jankowska-Pakulska – nauczyciel biologii
Małgorzata Jaskólska – nauczyciel chemii

mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr

Marcin Jaskólski – nauczyciel języka angielskiego
Joanna Karwowska – nauczyciel matematyki
Paulina Kłonowska – pedagog szkolny
Jakub Kostrzewski – nauczyciel języka angielskiego
Milena Kujawa – nauczyciel wychowania fizycznego i tańca
Kamila Kurdubska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
i innowacji informatycznej
Rafał Kurzępa – nauczyciel języka angielskiego i języka
łacińskiego
Katarzyna Kwiatkowska – nauczyciel geografii, historii
i wiedzy o społeczeństwie
Ksenia Kwiatkowska – nauczyciel edukacji przedszkolnej
Mirella Kwiatkowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
pedagog szkolny
Agnieszka Lasota-Staszak – wychowawca internatu
Daria Lewandowska – wychowawca świetlicy szkolnej
Krzysztof Łodygowski – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania fizycznego
Aleksandra Madajczyk – pedagog szkolny
Klaudia Majewska-Rybacka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego
Paulina Makowska – nauczyciel edukacji przedszkolnej
Kamila Marcinkowska – wychowawca świetlicy szkolnej
Grzegorz Matusiak – nauczyciel fizyki
Katarzyna Matuszewska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Agata Nawrocka – nauczyciel języka angielskiego
Elizawieta Nieznańska – nauczyciel języka rosyjskiego
Ewa Nowak – nauczyciel języka włoskiego
Józef Nowak – nauczyciel wychowania fizycznego
Justyna Paczkowska – nauczyciel edukacji przedszkolnej
Marta Pankiewicz – nauczyciel biologii i matematyki
Aneta Pawłowska – nauczyciel geografii
inż. Jadwiga Piasecka – nauczyciel informatyki i innowacji
informatycznej
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mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
lic.
dr
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
lic.
mgr
mgr
mgr
mgr
mgr
s.
mgr
ks.
mgr
lic.
mgr

Wioletta Piasecka – nauczyciel języka polskiego
Sylwia Pietrzak – nauczyciel języka polskiego
Andrzej Przybylski – nauczyciel języka niemieckiego
Ewelina Rutkowska – nauczyciel edukacji przedszkolnej
Bożena Sobierajska – nauczyciel plastyki, pedagog szkolny
Katarzyna Sobolewska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego
Agnieszka Sołtysiak – nauczyciel matematyki
Paulina Stężewska – nauczyciel języka angielskiego
Agnieszka Szabłowska – nauczyciel języka angielskiego
Karolina Szortyka – nauczyciel edukacji przedszkolnej
i języka niemieckiego
Żaneta Szpulecka – wychowawca świetlicy szkolnej
Angelika Szumińska – nauczyciel języka polskiego
Magdalena Śmiałek – nauczyciel edukacji przedszkolnej
Anna Taberska – nauczyciel języka polskiego
Paulina Tokarska – nauczyciel tańca
Małgorzata Tomaszewska – nauczyciel języka francuskiego
Joanna Trawińska – wychowawca internatu
Marta Trela – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Konrad Trokowski – nauczyciel chemii
Aleksandra Ujazdowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Anna Waśkiewicz – nauczyciel języka niemieckiego
Lidia Wiśniewska – nauczyciel języka polskiego
Milena Witkowska – wychowawca internatu
Marta Wójciak – logopeda, wychowawca świetlicy szkolnej
Katarzyna Zarzecka – nauczyciel języka polskiego
mgr Renata Zawadzka – nauczyciel edukacji przedszkolnej
Jakub Zemlak – nauczyciel wychowania do życia w rodzinie,
doradztwa zawodowego i wychowawca świetlicy szkolnej
mgr lic. Adam Zieliński – nauczyciel religii
Maciej Ziółkowski – nauczyciel języka angielskiego
Paulina Zygnerska – nauczyciel edukacji przedszkolnej
Magdalena Żuchowska – nauczyciel wychowania fizycznego

Administracja Szkoły
mgr
lic.
mgr
mgr
mgr

Magdalena Gutral – główna księgowa
Anna Górzyńska – referent ds. księgowości
Leonora Śmigielska – księgowa
Małgorzata Szwak – specjalista ds. administracji i kadr
Roma Wietrzyńska – specjalista ds. administracji

Wioletta Zielińska – specjalista ds. administracji
inż. Krzysztof Jabłoński – administrator sieci szkolnej
Jolanta Gawrysiak – kierownik ds. porządkowych
Grzegorz Siedlaczek – kierownik ds. porządkowych
Agnieszka Sateja – zastępca kierownika ds. porządkowych

Obsługa Szkoły
Elżbieta Andrzejewska
Małgorzata Bagińska
Ewa Kikosicka
Małgorzata Konieczna
Jerzy Koralewski
Agnieszka Laskowska
Agnieszka Lewandowska

Aneta Olejniczak
Małgorzata Ostrowska
Katarzyna Pietruszka
Przemysław Rutkowski
Anna Szkopkowska
Elżbieta Tuszyńska
Julia Warszawiak
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Galeria – Vita nuova
W tej części albumu pragniemy przedstawić uwiecznione
w fotografiach dzieje Szkoły, wpisując je w poszczególne wersy
szkolnego hymnu, który społeczność „Długosza” z przejęciem
śpiewa podczas ważnych uroczystości.
Ważkie i piękne słowa hymnu dla odrodzonej Szkoły im.
ks. Jana Długosza napisał przedwojenny absolwent Jerzy
Pietrkiewicz, gdy pojawiła się decyzja o jej reaktywacji, czyli
powołaniu Gimnazjum im. ks. Jana Długosza w 2000 roku.
Tekst powstał na prośbę biskupa Romana Andrzejewskiego,
który zapisał, że miał to być hymn dla nowego, odrodzonego
po latach niewoli „Długosza”. Autor zatytułował hymn Vita
nuova, co po włosku znaczy Nowe życie. Podtytuł Śpiew dla
Gimnazjum im. Długosza, potwierdza, że utwór został napisany specjalnie dla nas.
Autor urodził się 29 września 1916 roku we wsi Fabianki,
w ziemi dobrzyńskiej, w niezbyt zamożnej rodzinie chłopskiej.
Ponieważ był bardzo zdolny, środowisko kościelne wspierało
jego edukację od strony finansowej, mógł więc uczęszczać
do szkoły Długosza. Ukończył gimnazjum im. Długosza we
Włocławku, należy więc do grona przedwojennych absolwentów Szkoły. Był maturzystą z rocznika 1934. Mieszkał
w internacie i jako uczeń angażował się w życie kulturalne
szkoły. Pisał wiersze, należał do zespołu redakcyjnego szkolnej gazetki „Wici”. Jako 19-latek zadebiutował już pierwszym
tomem wierszy. Jerzy Pietrkiewicz był poetą, prozaikiem,
publicystą, tłumaczem, m.in. poezji Karola Wojtyły na j. angielski i badaczem literatury, wykładowcą języka polskiego
i literatury polskiej na angielskich uniwersytetach. Był twórcą
znanym na Zachodzie. Do Polski jego dzieła, ze względu
na antykomunistyczne poglądy dotarły późno. W 100-lecie
jego urodzin, w dniu 6 X 2016 r. bibliotece ZSK uroczyście
nadano imię Jerzego Pietrkiewicza.
Twórcą melodii do pieśni Vita nuova jest Marian Sawa
– polski kompozytor, organista, muzykolog, pedagog, zaprzyjaźniony z Jerzym Pietrkiewiczem. W swojej twórczości
odwoływał się często do polskiego folkloru, stąd nasz szkolny
hymn ma melodię skomponowaną w rytmie kujawiaka /
oberka.
Galeria „Vita nuova” zawiera zdjęcia pochodzące z różnych
okresów funkcjonowania Szkoły, prezentujące długoszaków
w różnych miejscach i sytuacjach, mających znaczenie dla
misji tej szkoły. W szkolnym archiwum znajduje się bardzo
dużo zdjęć, z których wybraliśmy te, naszym zdaniem, najciekawsze.
Sławomira Lewandowska
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Urok tej ziemi w kujawiaku,
w dobrzyńskim obertasie siła.

Ksiądz Dyrektor z Jerzym Pietrkiewiczem (rok szkolny 2003–2004)

Orkiestra gimnazjum im. Długosza, 1925 r.

Pierwsza strona rękopisu hymnu

Spotkanie z Panią Minister Edukacji Anną Zalewską, 20 II 2017 r.

Spływ kajakowy długoszaków „w pięknych okolicznościach przyrody”, Zgłowiączka 4 VI 2018 r.

160

Agnieszka Skowrońska, kl. IIIB w ludowej piosence „Dwa serduszka”

Zosia Hasiuk, kl. 4a prezentuje strój kujawski

161

Bal Absolwenta 2019 – w historii... ostatni gimnazjalistów i pierwszy ósmoklasistów, 19 VI 2019 r. Poloneza prowadzą uczniowie – Marita
Grunwald, Aleksander Rogiewicz i Paweł Kalinowski

Roztańczeni gimnazjaliści podczas balu – Zuzanna Zawadzka, Marta Bernyś, Emily Siedlecka, Daria Kazimierska, Kornelia Kuklak, Jan Hołody
i Adam Jankowski, 18 VI 2016 r.

164

Wiktoria Kijewska, Alicja Zaborowska, Oliwia Kuźniewicz i Izabela Bakalarska z klasy III a na ostatnim balu gimnazjalnym, 19 VI 2019 r.
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Zaufaj Bogu długoszaku,
będzie z twej twarzy radość biła.

Nasi Kujawiacy wraz z Piotrem Mroczkowskim (jako ks. bp. Roman Andrzejewski) i p. Bożeną Sobierajską podczas apelu upamiętniającego
77. rocznicę urodzin śp. Księdza Biskupa, 5 III 2015 r.

Pierwsza Komunia Święta, 1947 r.

Studniówka – taniec to nie tylko obertas, 12 I 2019 r.

166

Kaplica w przedwojennym Długoszu

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy szkolnej, 4 X 2019 r.

168

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę, 4 IV 2005 r.

169

Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych do Świnic Warckich, 8 VI 2017 r.

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę pod duchową opieką ks. Andrzeja Tomalaka, 4 IV 2014 r.

Pielgrzymka uczniów klas trzecich gimnazjum do Lichenia, 4 X 2018 r.

Każdego roku nauczyciele „Długosza” uczestniczą w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę, 1 VII 2015 r.

170
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Ks. bp Wiesław Mering udziela uczniom Długosza sakramentu bierzmowania, 20 VI 2006 r.

Betlejemskie Światło Pokoju od kilku lat dociera do naszej szkoły przyniesione przez uczniów Długosza działających w ZHP, 21 XII 2018 r.

Poświęcenie przedszkola „Pod Aniołem Stróżem”. Ks. bp W. A. Mering, p. Marek Wojtkowski – Prezydent Miasta Włocławek, p. Barbara
Moraczewska – Zastępca Prezydenta oraz dyrektor ks. Jacek Kędzierski i wicedyrektor p. Joanna Trawińska wraz z przedszkolakami, 12 X 2016 r.

Popielec 2017. Ks. Łukasz Sztylka posypuje popiołem głowę p. Romy Wietrzyńskiej – sekretarza Szkoły

172

173

Nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Katolickich podczas uroczystości Bożego Ciała, 7 VI 2007 r.

Pierwsza Komunia Święta, uczniowie klasy 3a z dyrektorem – ks. Jackiem Kędzierskim, ks. Michałem Krygierem – proboszczem katedry oraz
s. Pauliną Bursiewicz, 20 V 2017 r.

Msza św. na zakończenie roku szkolnego maturzystów – homilię do uczniów głosi ks. Artur Niemira, kanclerz kurii włocławskiej, 27 IV 2018 r.

Rokrocznie rekolekcje wielkopostne dla licealistów, gimnazjalistów i starszych uczniów szkoły podstawowej odbywają się w Parafii Najświętszego
Zbawiciela we Włocławku, 17 IV 2019 r.

174

175

Modlitwa różańcowa z ks. Deogratiasem Nguongi z Ugandy, 28 X 2019 r.

Bal Wszystkich Świętych organizowany rokrocznie przez młodzież z internatu, 30 X 2017 r.

Adam Piętowski otrzymuje na zakończenie gimnazjum Medal Biskupa za najlepsze wyniki w nauce w całym cyklu edukacyjnym w latach
2014–2017, 23 VI 2017 r.

Poświęcenie figury Michała Archanioła, 28 III 2018 r. (autorem rzeźby „Michał Archanioł na gruzach Szatana” jest p. Janusz Bisaga)

176

177

Ks. bp Wiesław Mering przyjmuje w darach hostie przyniesione przez ucznia kl. 2a Jakuba Orczyka, 2 IX 2016 r.

Msza Święta w 18. rocznicę mianowania ks. Jacka Kędzierskiego na dyrektora Szkoły im. ks. J. Długosza, 22 XI 2018 r.

Msza Święta w katedrze na zakończenie roku szkolnego, 22 VI 2018 r.

Pierwszopiątkowa spowiedź klas 4 SP w kościele pw. św. Jana, 7 XII 2018 r. (w konfesjonale ks. Zbigniew Łukasik)

178

179

Msza św. z okazji urodzin ks. dyrektora Jacka Kędzierskiego, 22 III 2019 r. Nowa dekoracja kaplicy – droga krzyżowa w cierniowej koronie
autorstwa rzeźbiarza – Janusza Bisagi

Bp Bronisław Dembowski ostatni raz błogosławi Szkole Długosza, 19 VI 2019 r.

Tancerki z „Długosza”, Lednica 2019 r.

Błogosławieństwo księdza biskupa W.A. Meringa na zakończenie Eucharystii rozpoczynającej rok szkolny 2019/2020

180

181

Dbaj o swe ciało, prostuj kości.
Niebo nad nami Wisła blisko.
Sport leczy mózgi od przykrości:
dziewczęta, chłopcy na boisko.
Ósmoklasiści przy grobie ks. bp. Romana Andrzejewskiego podczas pielgrzymki do Lichenia, 30 IX 2019 r.

Gimnastyka na tarasie

Poświęcenie krzyży dla przedszkola, 16 IX 2016 r.

182

Sztab 8-ej Włocławskiej Drużyny Harcerskiej im. króla Jana Sobieskiego, rok szkolny 1926/27

Fragment z meczu siatkówki klasy VI z IV o mistrzostwo szkoły Gimnazjum Długosza, Włocławek, 11 VI 1929 r.

Wycieczka VI klasy do fabryki cukierków „Społem” we Włocławku, Włocławek, 5 VI 28/29

Reprezentacja kl VI w siatkówkę. Włocławek, 12 VI 1929 r. Skład drużyny: Szymański, Religa, Świątkowski, Bobowski, Nowicki, Fergin

184

185

Gimnazjum im. Długosza na wycieczce w Poznaniu, 15 VI 1929 r.

Zdobywamy Tatry z ks. Łukaszem Sztylką i p. Grzegorzem Matusiakiem, czerwiec 2016 r.

Bieg Popiełuszki, 2014 – na czele biegnie Klaudia Kazimierska. Masowy udział długoszaków i liczne zwycięstwa, to nasz hołd dla bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Chwila zadumy pod pomnikiem Bohaterów Westerplatte, 2016 r.

186

187

Hania Kalinowska i Zuzia Trojanowska zwiedzają matecznik zespołu „Mazowsze” w Otrębusach, grudzień 2019 r.

Wielka grecka wyprawa uczniów pod opieką p. Agnieszki Szabłowskiej, kwiecień 2017 r.

„Rajd na raty” – nasi piechurzy kroczyli Dobrzyńsko-Kujawską Drogą św. Jakuba, 8 IV 2017 r.

W cudownym Adriatyku p. Anna Baranowska z długoszankami incognito, 5 VI 2017 r.
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189

Dziewczęta z „Długosza” przy wodospadzie w chorwackim Parku Narodowym Jezior Plitwickich, 2018 r.

Wielka podróż na Bałkany, maj 2018 r.

Muzykalni długoszacy pod pomnikiem W.A. Mozarta w Wiedniu, grudzień 2018 r.

Najmłodsi z przedszkola i szkoły podstawowej uczestnikami Biegu Popiełuszki, 23 X 2017 r.
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191

Dawniej olimpijska dyscyplina sportu - z radością podjęta przez uczestników festynu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Długosz”, 9 VII 2016 r.

Spotkanie z Natalią Kukulską, podczas uroczystości poświęcenia Podwórka Talentów NIVEA, 11 X 2017 r.

Spokojne wody pokonują Ewa Budzińska i Krzysztof Kamiński – spływ kajakowy, 2017 r.

Poświęcenie szkolnych rowerów, 13 IV 2018 r. – do rowerowych wycieczek zachęca księgowa p. Magdalena Gutral

192

193

Brązowi medaliści wraz z opiekunem p. Józefem Nowakiem w rozgrywkach grupowych o Mistrzostwo Włocławka w Piłce Siatkowej Chłopców, 8 I 2019 r.

Jazda konna też nie jest obca długoszakom. Dzielna amazonka – Julka Jabłońska, czerwiec 2018 r.

Uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego dla małych długoszaków. Mecz uczniów z zawodnikami ANWIL-u obserwują dostojni goście, 18 X 2017 r.

194

Mecz uczniowie vs nauczyciele, 13 IX 2019 r.

195

Niezwykle utalentowana biegaczka – Klaudia Kazimierska – brązowa medalistka w biegu na 1500 m w Mistrzostwach Europy U18 w Gyor na
Węgrzech, lipiec 2018 r. Absolwentka Publicznego Gimnazjum w latach 2014–2017, które ukończyła z wyróżnieniem, obecnie uczennica kl. III A
liceum i zawodniczka LKS Vectra Włocławek.
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Jakub Kępski podczas Mistrzostw Włocławka w koszykówce, 15 III 2019 r.

197

Nasz Długosz to młodości szkoła,
wiedza potrzebna do przebicia.

Wychowankowie internatu Długosza, 1927 r.

Kółko historyczne Gimnazjum Długosza, 1926 r.

Laureaci i Finaliści Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora w roku szkolnym 2014/2015 – Gimnazjum
Długosza najlepsze w mieście i trzecie w województwie, a rekordzistką tego roku Ewa Krajenta z kl. III a, która zdobyła tytuł laureata z 4 przedmiotów

199

Maciej Gawłowski, Daria Karmelita, Angelika Modrzejewska, Weronika Bielicka i Weronika Olejniczak wraz z kardynałem Józefem Glempem
podczas rokrocznie przyznawanych nagród im. ks. biskupa Romana Andrzejewskiego, 24 II 2011 r.

Alfabet wszystkim długoszakom znany – Ślubowanie uczniów szkoły podstawowej i liceum w gmachu przy ul. Łęgskiej 26, 13 X 2017 r.

P. Domicela Kopaczewska – Dyrektor Departamentu Edukacji w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim i beneficjenci stypendium
„Prymus Pomorza i Kujaw”: Kacper Kotkiewicz i Adam Piętowski, 2017 r.

Wychowawcy i wychowankowie internatu lubią to miejsce, 26 IV 2019 r.

200
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Lekcja geografii z p. Anetą Pawłowską (rok szkolny 2002–2003)

Lekcja języka angielskiego z p. Maciejem Ziółkowskim (rok szkolny 2002–2003)

Ks. Henryk Sławiński i Aneta Szczepańska – wicemistrzyni olimpijska z Atlanty 1996 z uczniami pierwszego rocznika gimnazjum (rok szkolny 2001–2002)

Lekcja muzyki z p. Joanną Borowiak (rok szkolny 2002–2003)

202
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Chłopak z gitarą...nie tylko, Witek Lewandowski najlepszym maturzystą 2009/2010, a dziś także absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
na Wydziale Lekarskim oraz absolwentem studiów I stopnia na Wydziale Finanse i Rachunkowość w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Konrad Woźniak, Kacper Nowakowski, Mateusz Kaszyński, Daria Skotnicka, Adam Krzaczkowski, Michał Pasik, Klaudia Kostrzewska, Mateusz
Majchrzak, Jeremi Lewandowski podczas apelu upamiętniającego 30. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, 9 X 2014 r.

Jakub Prokopczyk z kl. IA liceum laureatem Kujawsko-Pomorskich Zawodów Matematycznych im. Mariana Rejewskiego, 13 VI 2019 r.

Inga Gutral i Zuzia Krzywiec z kl. 5 SP poprowadziły galę IX Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego „Jak szczęśliwa Polska cała w niej
Maryi kwitnie chwała...”, 19 VI 2017 r.
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Tańczą Mateusz Goleniewski i Marta Gruchała – Studniówka, 16 I 2016 r.

To nie są kandydaci do tytułu Miss czy też Mister Świata, ale nasi piękni długoszacy podczas szkolnej przerwy, marzec 2017 r.

Na studniówce znakomicie bawią się również nauczyciele. W roku 2017 byli to, m.in. p. Rafał Kurzępa, p. Agnieszka Szabłowska, p. Andrzej
Przybylski, p. Maciej Ziółkowski z żoną, p. Małgorzata Jaskólska i pp. Emilia i Piotr Chodołowie

Bawią się wszyscy – dyrekcja, nauczyciele i uczniowie podczas balu studniówkowego, 12 I 2019 r.

206

Maestro Konrad Weber wraz z utalentowanymi wokalistkami Emilią Łukaszczyk i Martą Bielawską podczas koncertu „Długoszacy dla Długosza”,
1 XII 2017 r.

207

Koncert New LifeM był wspaniałym dopełnieniem XV Dni Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem „Idźcie i Głoście”, 3 III 2017 r.

Długoszacy w programie ks. Antoniego Balcerzaka „Ze szkolnej ławki”. Nagranie w siedzibie TV Trwam, 22 III 2016 r.

Bracia Waśkiewicz – Szymon i Jakub ze swoim modelem turbiny przetwarzającej energię kinetyczną wiatru na energię mechaniczną,
VI Ogólnopolski Turniej Maszyn Wiatrowych w Długoszu, 28 XI 2017 r.

Aleksandra Lewandowska i Agnieszka Matuszewska z chemią za pan brat – Drzwi otwarte, 27 IV 2017 r.
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Pierwszy egzamin gimnazjalny w Długoszu, 5–6 maj 2004 r.

Matylda Milczarek i Bianka Tyczyńska z kl. 8 a równolegle z gimnazjalistami przystąpiły do pierwszego egzaminu ósmoklasisty, 17 IV 2019 r.

Zakończenie roku szkolnego, to wielkie przeżycie dla trzecioklasistów, wychowawców oraz rodziców, 22 VI 2017 r.

Zofia Chełminiak pod okiem p. Grzegorza Matusiaka odkrywa, że robotyka ma przyszłość, styczeń 2019 r.
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Pani Lidia Wiśniewska jest prekursorem lekcji języka polskiego z iPadami. Lekcja w klasie 3a gimnazjum, 5 IV 2019 r.

Pani Agata Nawrocka prowadzi lekcję języka angielskiego w swojej klasie wychowawczej 5a, 22 III 2019 r.

212

Uczniowie klasy 8b z wychowawczynią Pauliną Stężewską, 2019 r.
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Przerażenie? Nie, to skupienie. Ostatni egzamin gimnazjalny, 10 IV 2019 r.

Gimnazjalistki (od lewej): Natalia Brejczak, Aleksandra Bielawska, Katarzyna Darowska i Wiktoria Kujawa w przerwie między zakresami
egzaminu. Ostatni egzamin gimnazjalny, 2019 r.

Zatroskana Alicja Szczupakowska na egzaminie gimnazjalnym, 11 IV 2019 r.

Licealni giganci fizyki: p. Grzegorz Matusiak, Jakub Waśkiewicz i Dominik Goleniewski, 2019 r.
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Pani Paulina Stężewska prezentuje obrazy 3D, a może... dziewczęta oglądają szkołę przez różowe okulary – Drzwi otwarte, 25 IV 2019 r.

Drzwi otwarte, 25 IV 2019 r. – Pani Jadwiga Piasecka potrafi zainteresować uczniów programowaniem i robotyką

Pan Rafał Kurzępa, Mateusz Linard i Jakub Prokopczyk opracowują strategię bitwy – Drzwi otwarte 2019 r.

Co też ciekawego ujrzała p. Agata Jankowska-Pakulska przez okular mikroskopu? Drzwi otwarte 2019

216

217

W nas przyszłość Polski: gdy zawoła,
wygramy na boisku życia.

Zakończenie nauki w „Długoszu” – uroczyste wręczenie świadectw maturzystom w auli św. Tomasza Wyższego Seminarium Duchownego,
26 IV 2019 r.

Poczet sztandarowy Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza we Włocławku (od lewej Jan Kolański, Zygmunt Kręcicki), 1947 r.

Utalentowani długoszacy występowali dla Patrona. Koncert „Długoszacy dla Długosza” zorganizowała i poprowadziła Zuzanna Konieczna –
przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – 29 XI 2019 r.

218

Wspólne zdjęcie z członkami zespołu Forteca, 12 XII 2012 r.

Dumni z Patrona długoszacy, 22 X 2019 r.

Lekcja religii z ks. Jackiem Kędzierskim – rok szkolny 2002–2003

220

Dyrektor ks. Jacek Kędzierski w rozmowie z gwiazdą serialu TVP pt. „Ja to mam szczęście”. Natalia Idzikiewicz zagrała w nim jako nasza
gimnazjalistka – zakończenie roku szkolnego klas III gimnazjum, 27 VI 2014 r.
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Będę muzykiem! A ja, nauczycielem w-f-u. Ja zostanę prawnikiem! Ja będę leczyć ludzi... – ambitni uczniowie szkoły podstawowej, 25 XI 2014 r.

Sandra Kasińska – najlepsza maturzystka 2019 otrzymuje Medal z rąk Biskupa Wiesława Meringa, 2 IX 2019 r.

Laureaci i Finaliści Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018 – szkoła podstawowa i gimnazjum

Laureaci i Finaliści Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018 – liceum

222
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Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja – występują Bartłomiej Łukaszewski, Grzegorz Murawski, Paweł Olakowski, Piotr
Mroczkowski i Mateusz Halik, 28 IV 2017 r.

Artyści od najmłodszych lat – chór szkolny „Długoszaczki” wraz z dyrygentem p. Tomaszem Centkowskim podczas Jasełek Bożonarodzeniowych
wystawionych na deskach Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku, 21 XII 2018 r.

Dumny z wydanej płyty z kolędami szkolny chór pod dyrekcją p. Iwony Grzelczak wraz z wielbicielami muzyki chóralnej, 19 XII 2018 r.

Śpiewająca i grająca na pianinie, a czasem na perkusji (sic!) Wiktoria Miłkowska. Tu w utworze patriotycznym – maj 2019 r.
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Basia Gołębiewska – absolwentka Gimnazjum (2009–2012) i Liceum
(2012–2015) im. ks. Jana Długosza, medalistka Zespołu Szkół
Katolickich za najlepsze wyniki w nauce w całym cyklu edukacyjnym
w latach 2012–2015 oraz najwyższe wyniki egzaminu maturalnego
a obecnie studentka V roku prawa i jednocześnie studentka I roku
uzupełniających studiów magisterskich na kierunku filozofii
w specjalności etyka w ramach międzyobszarowych indywidualnych
studiów humanistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Marcin Wujec – absolwent Gimnazjum (2009–2012) i Liceum
(2012–2015) im. ks. Jana Długosza, podwójny medalista Zespołu
Szkół Katolickich za wzorowy udział w wypełnianiu misji szkoły
katolickiej w latach 2009–2012 w gimnazjum oraz w latach 2012–
2015 w liceum, obecnie student V roku medycyny na Gdańskim
Uniwersytecie Medycznym
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Jeremi Lewandowski – absolwent Gimnazjum (2011–2014)
i Liceum (2014–2017) im. ks. Jana Długosza, medalista Zespołu
Szkół Katolickich za najwyższą frekwencję 100% w całym cyklu
edukacyjnym w gimnazjum oraz za najlepsze wyniki w nauce
w całym cyklu edukacyjnym w latach 2014–2017, obecnie student
III roku Kierunku Lotnictwa i Kosmonautyki na Wydziale
Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Kinga Porębska – absolwentka Gimnazjum im. ks. Jana Długosza
w latach 2011–2014, medalistka Zespołu Szkół Katolickich za
najlepsze wyniki spośród wszystkich uczniów w całym cyklu
edukacyjnym gimnazjum oraz najwyższy wynik egzaminu po trzeciej
klasie, w roku szkolnym 2013/2014 wywalczyła sześciokrotnie
tytuł laureata (w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych –
j. angielski, chemia, fizyka i matematyka, Ogólnopolska Olimpiada
Matematyczna Gimnazjalistów oraz Konkurs Wiedzy Religijnej
Diecezji Włocławskiej). Obecnie studentka III roku medycyny na
Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
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Wykonawcy i twórcy zachwycającej akademii z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 8 XI 2019 r.

Oni wybrali najlepszą drogę do sukcesu. Czytelnicy 2019: Adam Woźniak, Filip Józwiak, Anna Antosik i Aleksandra Greśkiewicz

Kornel Weber z klasy IIIa wraz z mamą odebrał od Księdza Dyrektora świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem i cieszy nas, że
ponownie złożył dokumenty do Długosza, do klasy IA liceum, 17 VI 2019 r.

Krzysztof Ostrowski w roku szkolnym 2018/2019 został laureatem czterech Konkursów Przedmiotowych Kujawsko-Pomorskiego Kuratora
Oświaty z: chemii, fizyki, informatyki i matematyki
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Na śmierć skazani w ciężkiej wojnie
nauczyciele, cześć im chwała.

Pani Marta Pankiewicz z laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii Wiktorią Kijewską i dwojgiem finalistów – rodzeństwem
Alicją i Szymonem Bieniek, rok szkolny 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 p. Jadwiga Piasecka przygotowała rekordową liczbę 10 laureatów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Informatyki
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Ich duch jest tutaj, darzy hojnie
uczelnię, która zmartwychwstała.

Poczet sztandarowy Długosza podczas uroczystości pod pomnikiem pomordowanych włocławskich nauczycieli i duchownych, 7 XI 2018 r.

Grono pedagogiczne Gimnazjum Długosza, lata dwudzieste XX wieku

Uroczystości pod pomnikiem pomordowanych włocławskich nauczycieli, 7 XI 2019 r.
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Dom rodzinny bp. Stanisława Zdzitowieckiego w Barczkowicach (2001–2002)

V Dni Kultury Chrześcijańskiej – spotkanie z o. Leonem Knabitem, 12 X 2006 r.

„Sacrum w słowie i obrazie. EKFRAZY 2004” – występ młodzieży podczas II Dni Kultury Chrześcijańskiej, kwiecień 2004 r.

VI Dni Kultury Chrześcijańskiej 2007 r.
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Pani Wanda Półtawska swoją mądrością i ciepłem wspierała nas po
katastrofie smoleńskiej, 13 IV 2010 r.

VIII Dni Kultury Chrześcijańskiej 2009 – chór „Non Serio”, długoszacy i kwartet smyczkowy „Cztery kolory”
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Pan Krzysztof Ziemiec podzielił się z nami wzruszającym świadectwem
życia, 23 III 2011 r.

Pan Ireneusz Krosny – mim – zachwycił swoim występem, aula WSD, 21 III 2011 r.
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XI Dni Kultury Chrześcijańskiej 2012 r. Patriotyczny rock w wykonaniu zespołu FORTECA porwał młodzież „Długosza”

Długoszacy wystawili „Antygonę” wg Sofoklesa. W roli tytułowej Kinga Porębska, Ismenę zagrała Magdalena Stachowska. Spektakl pokazano
także w Miejskiej Bibliotece Publicznej, 2014 r.

Wystawa malarstwa profesora UMK Piotra Będkowskiego w szkolnej bibliotece, 7 XII 2012 r.

Uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej ks. Janowi Długoszowi. Niewątpliwą jej ozdobą była urodziwa aktorka Aldona
Orman, 9 X 2015 r.

238
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XIV Dni Kultury Chrześcijańskiej. Chór Canto pod dyrekcją p. Mariana Szczepańskiego zasilają także piękne głosy długoszaków.
Występ z okazji 600-lecia urodzin ks. Jana Długosza, 1 XII 2015 r.

XIV Dni Kultury Chrześcijańskiej – Recital Leszka Długosza, 2 XII 2015 r.

XIV Dni Kultury Chrześcijańskiej. Spotkanie z rozśpiewanym i roztańczonym bp. Antonim Długoszem, 2 XII 2015 r.

Po koncercie „Janusz Tylman i Goście” z artystami: p. Joanną Stefańską-Matraszek (sopran) i p. Robertem Szpręgielem (baryton) – Zjazd
Absolwentów, 24 IX 2016 r.
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Pani Sławomira Lewandowska
prezentuje Akt nadania
imienia Jerzego Pietrkiewicza
bibliotece szkolnej
XV Dni Kultury Chrześcijańskiej, Koncert New LifeM, 3 III 2017

Spotkanie z aktorem Dariuszem Kowalskim, 2 III 2017 r.
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Goście i uczestnicy XVI Dni Kultury Chrześcijańskiej. Obok ks. Dyrektora aktor p. Adam Woronowicz, artysta malarz p. Krzysztof Wiśniewski,
p. Bogna Kopaczewska-Jurewicz i o. Mariusz Kapczyński, 31 I 2018 r.

Święci? Jeszcze nie, ale wszystkim życzymy świętości, 30 I 2018 r.
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Kremówkami i odśpiewaniem „Barki” uczciliśmy 98. rocznicę urodzin Jana Pawła II, 18 V 2018 r.

245

XVIII Dni Kultury Chrześcijańskiej – spektakl „Św. Stanisław Kostka”. W roli tytułowej Kacper Antosik, w roli o. Borgiasza Krzysztof Bujak, 25 IX 2019 r.

Koncert Stanisława Sojki dla społeczności „Długosza” w sali gościnnego Centrum Kultury Browar B., 25 IX 2019 r.

Ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak – współautor książki pt. Na deskach karmelitańskiego teatru „Święty Stanisław Kostka” św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
książki, która była inspiracją „Długoszańskich rekreacji” głosi „Gawędę o drodze do karmelu i karmelitańskiego teatru” podczas XVIII DKCH – 25 IX 2019 r.

Wystawę rzeźby trzech panów „B”: Antoniego Bisagi, Janusza Bisagi i Andrzeja Borcza, zwiedzają uczennice klasy 7a z p. Wiolettą Piasecką
i p. Bożeną Sobierajską, XVIII DKCh 25 IX 2019 r.
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Uczniowie i nauczyciele „małego Długosza”, 2015 r.

Zabawa w Indian na szkolnym dziedzińcu? Dlaczego nie! Wodzem jest p. Sylwia Pietrzak, 2017 r.

Grzeczne przedszkolaki i kadra Publicznego Przedszkola „Pod Aniołem Stróżem”, 2017 r.

Przedszkolaki na placu zabaw – czerwiec 2019 r.
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Gimnazjum
Długosza
już tylko
wspomnieniem
ks. Jacek Kędzierski

dyrektor Zespołu Szkół Katolickich
im. ks. Jana Długosza we Włocławku

Wszystko ma swój czas,
i jest wyznaczona godzina
na wszystkie sprawy pod niebem.
Koh 3, 1

Biskup Roman Andrzejewski z uczennicami (za ich plecami lustro ofiarowane przez Księdza Biskupa), 2002 r.

Gala laureatów Konkursów Przedmiotowych Kuratora, 2019 r.
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Pamiętamy, kiedy był początek. Nie ten, indywidualny,
w odniesieniu do konkretnego ucznia, kiedy po skończonej
szkole podstawowej rozpoczynało się naukę w Publicznym
Gimnazjum im. ks. Jana Długosza we Włocławku, ale ten
wspólny, owiany tchnieniem historii, przekazywany jak dziedzictwo, łączący „długoszaków”.
Jeszcze trwała I wojna światowa, gdy w Pałacu Biskupim
powstał zamiar istnienia szkoły katolickiej. Potem rok 1925
i kamień węgielny, na którym wyrósł gmach z wymownym
napisem: „VITA SINE LITTERIS MORS EST”.
„I znowu wojna i lata bez szkoły i czasy pokoju, gdy
władzy ludowej nie było to w smak, że chciały wymazać
widomy ten znak”.
Tak jak z początkiem tamtego wieku, tak i pod jego koniec
w Pałacu Biskupim rodziła się myśl restytucji szkoły katolickiej.
Myśl rodzi się nagle, dojrzewa planami, realizuje działaniem.
Ileż zabiegów, wysiłków, pomocy ludzi dobrej woli, aby lege artis
we współpracy władzy samorządowej, rządowej i kościelnej
szkoła została założona. Dekretem Biskupa Włocławskiego
ustanowiona została Komisja do spraw Gimnazjum i Liceum
im. Ks. Jana Długosza w składzie: Biskup Roman Andrzejewski
– przewodniczący, ks. infułat Witold Bura – wiceprzewodniczący, ks. dziekan Grzegorz Karolak, ks. prałat Stanisław Waszczyński, ks. prałat Marian Włosiński. Zadaniem komisji było:
 reprezentować Diecezję Włocławską w rozmowach z władzami państwowymi i samorządowymi na temat zwrotu
gmachu szkolnego i reaktywowania w nim Gimnazjum
i Liceum im. Ks. Jana Długosza;
 czuwać nad stroną formalno-prawną zwrotu w/w gmachu;
 poczynić przygotowania do organizacji zaplecza materialnego i naukowego oraz obsady pedagogicznej, dydaktycznej i administracyjnej przyszłego Gimnazjum i Liceum
im. Ks. Jana Długosza;
 nawiązać kontakty z byłymi uczniami i absolwentami
tejże Szkoły.
Okazją, którą w realizacji zamysłu reaktywowania szkoły
katolickiej należało wykorzystać, była, dopiero co wszczęta

przez Ministra Edukacji Narodowej Mirosława Handkego,
reforma systemu oświaty wprowadzająca:
 nową strukturę szkół, w tym sześcioletnią szkołę podstawową, trzyletnie gimnazjum oraz, w zależności od typu,
trzy lub dwuletnie liceum;
 nowe podstawy programowe i pewną dowolność opartych
na nich programów nauczania;
 sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w sześcioletniej szkole podstawowej;
 egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w trzyletnim gimnazjum, tzw. egzamin gimnazjalisty;
 zmiany w trybie przeprowadzania egzaminów maturalnych, które miały zastąpić egzaminy wstępne na studia,
być porównywalne w całym kraju i oceniane przez wyspecjalizowanych egzaminatorów.
Aby działania reaktywowania szkoły katolickiej były zbieżne z reformą oświaty, zapadła decyzja, by najpierw założyć
Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Długosza, którego organem prowadzącym byłaby Diecezja Włocławska.
Zgodnie z ówczesnymi przepisami ustawy o systemie
oświaty założenie szkoły publicznej przez osobę prawną inną
niż jednostka samorządu terytorialnego na podstawie aktu
założycielskiego wymagało zezwolenia właściwego organu
jednostki samorządu terytorialnego, wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Takie zezwolenie
w 2000 roku wydał Prezydent Miasta Włocławek – Stanisław
Wawrzonkoski, pozytywną opinię wystawiła Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty – Pani Domicela Kopaczewska,
a akt założycielski podpisał i statut nadał Ordynariusz Diecezji Biskup Włocławski Bronisław Dembowski. Stanowisko
dyrektora powierzone zostało mnie, wówczas młodemu
kapłanowi, po studiach w Rzymie.
W Akcie Założycielskim Gimnazjum Biskup Włocławski
Bronisław Dembowski stanowił: „z dniem 1 września 2001
roku zakładam Publiczne Gimnazjum im. księdza Jana Długosza we Włocławku ul. Łęgska 26. Gimnazjum nie posiada
obwodu”.
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Nikt wtedy nie przypuszczał, że zmartwychwstałe Gimnazjum istnieć będzie niecałe dwadzieścia lat i ... w wyniku
następnej reformy zakończy swoją działalność. Wtedy była
radość, uroczysta Msza św. odprawiona przez biskupa Bronisława Dembowskiego w koncelebrze z biskupami Romanem
Andrzejewskim i Stanisławem Gębickim i dziękczynne Te
Deum.
Przypomnieć wypada tu fragment statutu, stanowiący, co
było celem Gimnazjum. Otóż była to „szkoła, która – kierując się światłem Chrystusowej Ewangelii, zasadami nauki
katolickiej zawartej w pismach i dokumentach Kościoła
Powszechnego, w tym wskazaniami zawartymi w Katechizmie Kościoła Katolickiego, a także w Konkordacie między
Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską oraz w pismach
i dokumentach Kościoła Włocławskiego” – miała realizować cele polskiego systemu oświaty. W przemówieniu na
uroczystości przekazania sztandaru Gimnazjum im. ks. Jana
Długosza zaznaczyłem głośno: „Naszym priorytetem jest
wychowanie młodego człowieka w duchu wartości chrześcijańskich. [...] Chcemy (jako szkoła), aby absolwent Długosza
był odpowiedzialny, wrażliwy, twórczy, przygotowany do
życia w społeczeństwie i w rodzinie, do istnienia w kulturze
europejskiej. Naszą troską jest, aby uczeń tego gimnazjum
był dobrze przygotowany do dalszego poziomu kształcenia”.
Cel ten wciąż jest aktualny w statucie nadal funkcjonującego Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. Jana Długosza we
Włocławku, obejmującego Przedszkole, Szkołę Podstawową
i Liceum Ogólnokształcące.
Nakreślone cele i zadania konsekwentnie realizowane były
przez całą społeczność Szkoły: nauczycieli, pracowników,
młodzież i rodziców, i to w taki sposób, iż oczywistym stało
się, że we Włocławku jest to najlepsze gimnazjum.
Choć początki, głównie ze względu na bazę materialną,
były bardzo trudne, (budynek był bardzo zaniedbany przez
poprzednich użytkowników), jednak entuzjazm odnowicieli
szkoły i jej uczniów pozwalał przetrwać najtrudniejsze chwile,
choćby doskwierającego zimna. Ogromne znaczenie miała
zatrudniona w szkole kadra nauczycielska, ludzie o dużej
wiedzy, ludzie wielkiej wiary. Pierwszym szkolnym katechetą
i pedagogiem był ks. Henryk Sławiński. Przez osiemnaście
lat istnienia Gimnazjum przewinęło się wielu nauczycieli,
których pracę organizowały wicedyrektorki: w roku szkolnym 2002/2003 p. Beata Pawłowska, w roku 2003 funkcję
objęła i pełniła do roku 2010 p. Urszula Brykalska, w roku
szkolnym 2010/2011 zastąpiła ją p. Aneta Gabryelczyk, potem w latach 2011/2012 i 2012/2013 p. Katarzyna Zarzecka,
w roku szkolnym 2013/2014 p. Urszula Brykalska powróciła
na stanowisko wicedyrektora, a od 2014 roku funkcję tę do
2019 r. pełniła p. Sławomira Lewandowska.
Gimnazjum Długosza liczyło zwykle 5 oddziałów klasy pierwszej, choć były lata, kiedy tych oddziałów w klasie
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pierwszej było sześć. Pierwszy rocznik „długoszaków” liczył
148 uczniów, a ostatni 115. Zdolna i ambitna młodzież garnęła
się do szkoły katolickiej i swojego czasu w niej nie marnowała.
Gimnazjum stało się jednym z dwóch największych we Włocławku. Wiodło prym, zarówno jeśli chodzi o wyniki egzaminu
gimnazjalnego, jak i liczbę laureatów i finalistów konkursów
przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty.
Jako dyrektor Szkoły każdego roku odbierałem statuetkę dla
najlepszego gimnazjum we Włocławku i rejonie włocławskim
podczas organizowanych uroczystych gali laureatów.
Finis coronat opus. Uwieńczeniem nauki w Gimnazjum
było przystąpienie do „egzaminu gimnazjalisty” oraz uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum. Egzamin był
powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do egzaminu
było jednym z warunków ukończenia szkoły. Przewidziano
jednak w przepisach wyjątkowe sytuacje, które pozwalały na
zwolnienie niektórych uczniów z obowiązku przystąpienia
do niego. Laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych
oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego
z grupy przedmiotów objętych egzaminem byli zwolnieni
z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym
przypadku uczeń uzyskiwał z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowił połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów
rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych. Egzamin
był zewnętrzny, sprawdzany przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe były kodowane, sprawdzający nie
wiedzieli czyje prace oceniają. Wyniki egzaminu w formie
zaświadczenia uczniowie otrzymywali około 1,5 miesiąca
po przeprowadzeniu samego egzaminu. Nie było możliwości
niezdania egzaminu – jeśli tylko uczeń się na nim stawił,
zdał egzamin. Jeśli uczeń nie odpowiedział na żadne pytanie, otrzymywał jedynie wynik 0 punktów (od 2012 roku
0% punktów), który mógł mieć wpływ na jego przyjęcie do
szkoły ponadgimnazjalnej.
W latach 2002–2011 egzamin składał się z trzech części:
 humanistycznej, w której sprawdzana była wiedza z języka
polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie i sztuki,
 matematyczno-przyrodniczej, w której sprawdzana była
wiedza z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii
i matematyki,
 językowej (wprowadzonej od roku szkolnego
2008/2009), w której sprawdzana była wiedza z nowożytnego języka obcego (do wyboru: angielski, francuski,
hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski).
Z każdej części egzaminu można było uzyskać maksymalnie 50 punktów.
Część humanistyczna składała się z zadań otwartych
i zamkniętych, dotyczących zawartych w arkuszu tekstów

i sprawdzając ich zrozumienie przez zdającego. Zdający pisał
także dwa teksty:
 krótki (najczęściej użytkowy – zaproszenie, list, streszczenie itp.),
 długi (wypracowanie na zadany temat i w podanej formie:
listu, rozprawki itp.). Wypracowanie pozwalało zdobyć
15 lub 16 punktów, przy czym zdający musiał napisać tekst
zapisując przynajmniej połowę przeznaczonego miejsca
w arkuszu (w przeciwnym wypadku wypracowanie nie
było sprawdzane).
Egzamin zwykle trwał 120 minut (180 minut – czas wydłużony dla uczniów z dostosowaniem warunków lub form
egzaminu).
W części matematyczno-przyrodniczej zdający rozwiązywał zadania:
 zamknięte (wśród nich znajdowały się takie, które sprawdzały umiejętność korzystania z dostępnych w arkuszu
map, wykresów, tabel i innych dołączonych informacji),
 otwarte, wymagające przedstawienia pełnego rozwiązania. Punkty za zadania otwarte przyznawano cząstkowo,
za poszczególne etapy rozwiązania (rozwiązanie całego
zadania nie było wymagane do zdobycia punktów).
Egzamin zwykle trwał 120 minut (180 minut – czas wydłużony).
Część językowa składała się z trzech części:
 słuchanie – odtwarzano płytę CD, uczeń musiał odpowiedzieć na pytania związane z treścią zawartą na płycie.
 czytanie – uczeń musiał odpowiedzieć na pytania związane
z przeczytanym tekstem.
 reagowanie językowe – uczeń musiał wybrać odpowiednią
reakcję językową.
Egzamin zwykle trwał 90 minut (135 minut – czas wydłużony).
Powyższa formuła egzaminu gimnazjalnego obowiązywała
do 2011 roku. Od roku 2012 egzamin składał się z trzech części:
 humanistycznej – w której sprawdzano odrębnie wiedzę
z języka polskiego oraz odrębnie z historii i wiedzy o społeczeństwie;
 matematyczno-przyrodniczej – w której sprawdzano
odrębnie wiedzę z przedmiotów przyrodniczych: biologii,
chemii, fizyki, geografii oraz odrębnie z samej matematyki;

 językowej – sprawdzano wiedzę z nowożytnego języka
obcego (do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński i włoski). Uczeń deklarował,
na jakim poziomie chce zdawać dany język (do wyboru:
podstawowy i rozszerzony). Uczniowie, którzy uczyli
się wybranego języka obcego od szkoły podstawowej,
przystępowali obowiązkowo do egzaminu na poziomie
rozszerzonym.
Każda część egzaminu podzielona była na zakresy:
a) część humanistyczna:
 egzamin z zakresu języka polskiego trwał 90 minut
(135 minut – czas wydłużony).
 egzamin z zakresu historii i społeczeństwa trwał 60 minut (80 minut – czas wydłużony).
b) część matematyczno-przyrodnicza:
 egzamin z zakresu matematyki trwał 90 minut (135 minut – czas wydłużony).
 egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych trwał
60 minut (80 minut – czas wydłużony).
c) część językowa:
 egzamin na poziomie podstawowym trwał 60 minut
(80 minut – czas wydłużony).
 egzamin na poziomie rozszerzonym trwał 60 minut
(90 minut – czas wydłużony).
Taka formuła egzaminu obowiązywała do 2019 r. Wynik
egzaminu podawano w procentach i centylach.
Pierwszy rocznik „długoszaków” przystąpił do egzaminu
gimnazjalnego w kwietniu 2004 roku. Uczniowie, którzy
osiągnęli najwyższy wynik z egzaminu gimnazjalnego nagradzani byli Medalem za zasługi dla Zespołu Szkół Katolickich
im. ks. Jana Długosza. W tytule tego medalu wymieniony
został Zespół Szkół Katolickich, bowiem w roku 2003, już po
założeniu Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Długosza,
obie szkoły – gimnazjum i liceum połączone zostały w zespół.
Medal ten przyznawano również za najlepsze wyniki w całym cyklu edukacyjnym, za stuprocentową frekwencję oraz
za wzorowy udział w wypełnianiu misji szkoły katolickiej.
Medalem za zasługi dla Zespołu Szkół Katolickich im. ks.
Jana Długosza nagrodzeni zostali w poszczególnych latach
następujący uczniowie Publicznego Gimnazjum im. ks. Jana
Długosza we Włocławku:

ROK SZKOLNY 2003/2004
Piotr Śniegowski

najlepszy wynik egzaminu po trzeciej klasie gimnazjum

Aleksandra Ziętarska

najlepsze wyniki w całym cyklu edukacyjnym i najlepszy wynik z egzaminu po trzeciej klasie gimnazjum

Krzysztof Seroczyński

najlepsze wyniki w całym cyklu edukacyjnym i najlepszy wynik z egzaminu po trzeciej klasie gimnazjum

Kalina Antczak

najlepsze wyniki w całym cyklu edukacyjnym i najlepszy wynik z egzaminu po trzeciej klasie gimnazjum
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Zuzanna Wędołowska

najlepszy wynik egzaminu po trzeciej klasie gimnazjum

Marta Włodarczyk

najlepsze wyniki w całym cyklu edukacyjnym

Paulina Kobus

najlepsze wyniki w całym cyklu edukacyjnym

Karolina Suska

wzorowy udział w wypełnianiu misji szkoły katolickiej

ROK SZKOLNY 2004/2005
Krystian Pavłov

najlepszy wynik egzaminu po trzeciej klasie gimnazjum

Jakub Ciesielski

najlepsze wyniki w całym cyklu edukacyjnym i najlepszy wynik z egzaminu po trzeciej klasie gimnazjum

Łukasz Krakowiak

najlepszy wynik egzaminu po trzeciej klasie gimnazjum

ROK SZKOLNY 2005/2006

ROK SZKOLNY 2009/2010
Dawid Szpryngiel

wzorowy udział w wypełnianiu misji szkoły katolickiej

Marta Gniewecka

najlepsze wyniki w całym cyklu edukacyjnym

Małgorzata Nowak

najlepszy wynik egzaminu po trzeciej klasie gimnazjum

Magdalena Rogalska

najlepszy wynik egzaminu po trzeciej klasie gimnazjum

Natalia Krzemińska

najwyższą frekwencję w całym cyklu edukacyjnym

ROK SZKOLNY 2010/2011
Joanna Słowińska

wzorowy udział w wypełnianiu misji szkoły katolickiej

Maria Walczak

najlepsze wyniki w całym cyklu edukacyjnym

Monika Sałacka

najlepszy wynik egzaminu po trzeciej klasie gimnazjum

Karol Piasecki

najlepszy wynik egzaminu po trzeciej klasie gimnazjum

Paweł Trawiński

najlepszy wynik egzaminu po trzeciej klasie gimnazjum

Magda Jankowska

najwyższą frekwencję w całym cyklu edukacyjnym

Sylwia Lipińska

najlepsze wyniki w całym cyklu edukacyjnym

Patrycja Gniewecka

najlepsze wyniki w całym cyklu edukacyjnym

Rafał Sarniak

laureat i finalista konkursów i olimpiad przedmiotowych

Joanna Siedlaczek

wzorowy udział w wypełnianiu misji szkoły katolickiej

Agnieszka Sztolcman

wzorowy udział w wypełnianiu misji szkoły katolickiej

ROK SZKOLNY 2011/2012
Marcin Wujec

wzorowy udział w wypełnianiu misji szkoły katolickiej

Alicja Cieślak

najlepsze wyniki w całym cyklu edukacyjnym

Aleksandra Kotkiewicz

najlepszy wynik egzaminu po trzeciej klasie gimnazjum

Beata Rajnik

najwyższą frekwencję w całym cyklu edukacyjnym

ROK SZKOLNY 2006/2007

ROK SZKOLNY 2012/2013

Katarzyna Zasada

najlepszy wynik egzaminu po trzeciej klasie gimnazjum

Mikołaj Skonieczny

za wzorowy udział w wypełnianiu misji szkoły katolickiej

Witold Lewandowski

najlepsze wyniki w całym cyklu edukacyjnym

Anna Konopka

za najlepsze wyniki w całym cyklu edukacyjnym i najlepszy wynik z egzaminu po trzeciej klasie gimnazjum

Emilia Kaczkowska

najlepsze wyniki w całym cyklu edukacyjnym

Zofia Walczak

najlepszy wynik egzaminu po trzeciej klasie gimnazjum za najwyższą frekwencję w całym cyklu edukacyjnym

Joanna Jankowska

wzorowy udział w wypełnianiu misji szkoły katolickiej

Filip Alabrudziński

najwyższą frekwencję w całym cyklu edukacyjnym

Adrianna Dorabiała

najwyższą frekwencję w całym cyklu edukacyjnym

Marta Gruchała

najwyższą frekwencję w całym cyklu edukacyjnym

ROK SZKOLNY 2007/2008
Katarzyna Przybyło

wzorowy udział w wypełnianiu misji szkoły katolickiej

Maria Impert

najlepszy wynik egzaminu po trzeciej klasie gimnazjum

Jakub Szczepankiewicz

najlepszy wynik egzaminu po trzeciej klasie gimnazjum

Paulina Słowińska

wzorowy udział w wypełnianiu misji szkoły katolickiej

Marta Plank

najlepsze wyniki w całym cyklu edukacyjnym

Kinga Porębska

najlepsze wyniki w całym cyklu edukacyjnym i najlepszy wynik z egzaminu po trzeciej klasie gimnazjum

Błażej Krzywicki

najlepiej napisany egzamin po trzeciej klasie gimnazjum

Jeremi Lewandowski

najwyższą frekwencję w całym cyklu edukacyjnym i bardzo wysoki wynik egzaminu po trzeciej klasie gimnazjum

Szymon Sikorski

najwyższą frekwencję w całym cyklu edukacyjnym

ROK SZKOLNY 2008/2009

ROK SZKOLNY 2013/2014

Angelika Modrzejewska

wzorowy udział w wypełnianiu misji szkoły katolickiej

Paweł Kudeł

najlepsze wyniki w całym cyklu edukacyjnym i najlepszy wynik z egzaminu po trzeciej klasie gimnazjum

Anna Chirkowska

bardzo dobre wyniki w całym cyklu edukacyjnym

Maciej Gawłowski

najlepszy wynik egzaminu po trzeciej klasie gimnazjum

Piotr Paweł Mroczkowski

wzorowy udział w wypełnianiu misji szkoły katolickiej

Marta Siębida

najwyższą frekwencję w całym cyklu edukacyjnym

Jakub Adam Bartczak

najlepiej napisany egzamin po trzeciej klasie gimnazjum
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ROK SZKOLNY 2014/2015
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Ewa Inga Krajenta

bardzo dobre wyniki w nauce w całym cyklu edukacyjnym oraz najwyższy wynik egzaminu po III klasie gimnazjum

Adam Piotr Krzaczkowski

najlepsze wyniki w całym cyklu edukacyjnym

Paweł Włodarski

stuprocentową frekwencję w całym cyklu edukacyjnym

ROK SZKOLNY 2015/2016
Szymon Piotr Stadnicki

najlepiej napisany egzamin po trzeciej klasie gimnazjum

Natalia Maria Mierzwicka

najlepsze wyniki w całym cyklu edukacyjnym i najlepszy wynik z egzaminu po trzeciej klasie gimnazjum

Sandra Kasińska

stuprocentową frekwencję w całym cyklu edukacyjnym

Jakub Waśkiewicz

stuprocentową frekwencję w całym cyklu edukacyjnym

Daria Kazimierska

stuprocentową frekwencję w całym cyklu edukacyjnym

Jakub Musiał

stuprocentową frekwencję w całym cyklu edukacyjnym

Kacper Musiał

stuprocentową frekwencję w całym cyklu edukacyjnym

Adam Jan Piasecki

stuprocentową frekwencję w całym cyklu edukacyjnym

Gabriel Kacper Rosiński

stuprocentową frekwencję w całym cyklu edukacyjnym

ROK SZKOLNY 2016/2017
Sara Jabłońska

wzorowy udział w wypełnianiu misji szkoły katolickiej

Aleksandra Pikulska

stuprocentową frekwencję w całym cyklu edukacyjnym

Olga Jurczykowska

stuprocentową frekwencję w całym cyklu edukacyjnym

Adam Piętowski

najlepsze wyniki w całym cyklu edukacyjnym

Julia Gutowska

najlepiej napisany egzamin po trzeciej klasie gimnazjum

Aleksandra Lewandowska

najwyższy wynik egzaminu po trzeciej klasie gimnazjum

Leszek Jan Jaworski

najwyższy wynik egzaminu po trzeciej klasie gimnazjum

ROK SZKOLNY 2017/2018
Mateusz Betke

wzorowy udział w wypełnianiu misji szkoły katolickiej

Paweł Gołębiewski

stuprocentową frekwencję w całym cyklu edukacyjnym

Dominika Rzadkowolska

najlepsze wyniki w całym cyklu edukacyjnym i najlepszy wynik z egzaminu po trzeciej klasie gimnazjum

Stanisław Adamiak

najlepiej napisany egzamin po trzeciej klasie gimnazjum

ROK SZKOLNY 2018/2019
Klaudia Wilińska

wzorowy udział w wypełnianiu misji szkoły katolickiej

Maria Grzędzicka

wzorowy udział w wypełnianiu misji szkoły katolickiej

Marcin Gorajek

wzorowy udział w wypełnianiu misji szkoły katolickiej

Rafał Wierszyło

100 % frekwencję w całym cyklu edukacyjnym gimnazjum

Amelia Żaglewska

najlepsze wyniki w nauce w całym cyklu edukacyjnym gimnazjum

Oliwia Kuźniewicz

najlepsze wyniki w nauce w całym cyklu edukacyjnym gimnazjum

Szymon Bieniek

najlepiej napisany egzamin po trzeciej klasie gimnazjum

Alicja Zaborowska

najwyższy wynik egzaminu po trzeciej klasie gimnazjum
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Zakończenie działalności Publicznego Gimnazjum im. ks. Jana Długosza, 19 VI 2019 r.

W demokratycznym państwie prawo stanowione jest
przez polityków, których poglądy możemy mniej lub bardziej podzielać, jednakże, chociażby było to dla nas trudne,
to dura lex sed lex... W 2016 r. politycy zadecydowali: będzie
następna reforma oświaty. Uchwalone zostały dwie ustawy:
Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe. W tej drugiej zawarto przepis: „Z dniem
1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych
kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum”. Nastąpił powrót
do ośmioletnich szkół podstawowych, po ukończeniu których naukę kontynuować można w szkołach branżowych,
czteroletnich liceach ogólnokształcących albo w pięcioletnich
technikach.
Ostatni dzwonek dla gimnazjalistów zabrzmiał w Długoszu 21 czerwca 2019 r.
Osiemnaście lat świetności Publicznego Gimnazjum im.
Ks. Jana Długosza w Zespole Szkół Katolickich we Włocławku zwieńczone zostało udziałem jego społeczności we Mszy
świętej odprawionej we włocławskiej katedrze, tak jak przed
osiemnastu laty, pod przewodnictwem księdza biskupa Bronisława Dembowskiego.
W tym miejscu godnym, słusznym i sprawiedliwym jest,
dziękując Bogu za daną łaskę uczestniczenia w realizacji dzieła

pod nazwą Publiczne Gimnazjum im. Księdza Jana Długosza
we Włocławku, wyrazić również wdzięczność ludziom, przede
wszystkim Pasterzowi Diecezji – Biskupowi Włocławskiemu
Wiesławowi Alojzemu Meringowi, który od 2003 r. ojcowską
troską otaczał Gimnazjum, a dalej także Nauczycielom i Pracownikom za pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą
i organizacyjną, która przynosiła wspaniałe efekty i może
być wzorem do naśladowania. Wdzięczność należy się także
Uczniom i ich Rodzicom za zaufanie, jakim obdarzyli szkołę,
za współdziałanie w edukacyjnym trudzie. Podkreślić jeszcze
trzeba rolę wielu innych osób, osób spoza szkolnej społeczności,
którzy swoją pomocą przyczynili się dla jej dobra, a z imienia
i nazwiska wymienić p. Ryszarda Machnowskiego, mającego
swój udział prawie w każdym etapie zakładania i istnienia
Gimnazjum, oraz p. Małgorzatę Oborską, wspierającą szkołę
ze strony organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Długosza we Włocławku pozostanie w naszej pamięci, pamięci ożywianej
galerią wizerunków gimnazjalistów z wszystkich roczników,
gimnazjalistów, którzy bądź się nadal uczą, bądź studiują
lub pracują, aby widzący ich w Zespole Szkół Katolickich
wiedzieli, że: „Trzeba z żywymi naprzód iść, Po życie sięgać
nowe...” (A. Asnyk, Daremne żale).
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