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KS. JACEK KĘDZIERSKI
TROSKA PASTERSKA BISKUPA WIESŁAWA A. MERINGA
O ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. KS. JANA DŁUGOSZA
WE WŁOCŁAWKU
Ius est, quod Episcopus introduxit
adiuvandi vel suplendi vel corrigendi iuris scholaris
propter utilitatem Ecclesiam Vladislaviensem1.

Miniony jubileusz 15. rocznicy przyjęcia święceń biskupich i ingresu do katedry włocławskiej 26 kwietnia 2003 r. jest doskonałą okazją
do przeprowadzenia pogłębionej reﬂeksji nad apostolską gorliwością
bp. Wiesława Alojzego Meringa, by kształcenie i wychowanie młodego
pokolenia było oparte na fundamencie wartości chrześcijańskich.
Po 15 latach pasterskiej posługi bp. Wiesława Meringa, w roku
szkolnym 2018/2019, w diecezji włocławskiej funkcjonuje 17 szkół katolickich, w tym: siedem szkół podstawowych, siedem gimnazjów oraz trzy
licea. Dla porównania – w roku 2003 szkół katolickich na terenie diecezji
włocławskiej było zaledwie siedem, w tym jedna szkoła podstawowa, trzy
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gimnazja oraz trzy licea. Biskup Włocławski jest zatroskany o wszystkie
szkoły katolickie w diecezji włocławskiej, ale tylko dla jednej z nich, dla
Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku organem
prowadzącym jest Diecezja Włocławska, reprezentowana przez Biskupa
Włocławskiego. Dlatego przykład tej szkoły, poprzez przypomnienie
najważniejszych wydarzeń i faktów związanych z jej powstawaniem,
rozwojem i funkcjonowaniem, ukazuje troskę Biskupa Włocławskiego
o szkolnictwo katolickie w diecezji włocławskiej. Dla bp. Wiesława Meringa szkoła katolicka jest miejscem nie tylko zdobywania wykształcenia
i wychowania, ale nade wszystko miejscem ewangelizacji, apostolatu
i działalności duszpasterskiej.
1. Prawne działania Biskupa Włocławskiego
W roku 2003 diecezja włocławska prowadziła dwie szkoły katolickie: założone w 2001 roku Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Długosza
we Włocławku oraz powołane w 2002 r. Publiczne Liceum im. ks. Jana
Długosza we Włocławku, mające w prawie państwowym status szkół
publicznych2. Ich założenie wymagało spełnienia nie tylko wielu rygorystycznych przepisów prawa, ale również takiego współdziałania z samorządem miasta Włocławka, aby jego prezydent wydał na to zezwolenie,
po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.
Urzeczywistnienie konstytucyjnego prawa zakładania przez obywateli
i instytucje szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych oraz
zakładów wychowawczych3, potwierdzonego wobec Kościoła katolickiego Konkordatem między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską,
podpisanym w Warszawie 28 lipca 1993 r.4, oraz dookreślonego zasaOgólnie szkoły dzieli się na publiczne oraz niepubliczne, między którymi istotną
różnicą jest to, że szkoła publiczna to taka, która zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie
ramowych planów nauczania. Odzwierciedla to w aktualnym stanie prawnym art. 8 ust. 1,
art. 13 oraz art. 14 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U., 2017, poz. 59),
a w stanie prawnym sprzed tej ustawy, w czasie zakładania omawianych szkół, odpowiednio
art. 5 ust. 1, art. 6 i art. 7 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U., 2004, nr 256,
poz. 2572, z późn. zm.).
3
Prawo to wyrażone jest w art. 70 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia
1997 r. (Dz.U., 1997, nr 78, poz. 483).
4
Konkordat w art. 14 ust. 1 stanowi: „Kościół Katolicki ma prawo zakładać i prowadzić
placówki oświatowe i wychowawcze, w tym przedszkola oraz szkoły wszystkich rodzajów,
zgodnie z przepisami prawa kanonicznego i na zasadach określonych przez odpowiednie
ustawy”. Mimo podpisania Konkordatu w 1993 r. ratyﬁkowany został on dopiero 1998 r.
Wcześniej możliwość zakładania i prowadzenia szkół przez Kościół katolicki, z tytułu posia2
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dami wyrażonymi w ustawach5, obwarowane było i jest warunkami, bez
spełnienia których nie można uzyskać decyzji zezwalającej na założenie
i prowadzenie szkoły. Rygor dotyczył zarówno działań w określonych
terminach, np. złożenie wniosku co najmniej na 11 miesięcy przed uruchomieniem szkoły, jak również formalno-prawnej strony przedkładanych
dokumentów. I tak, w świetle obowiązującego wówczas rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z 26 marca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie
szkoły publicznej przez osobę prawną lub ﬁzyczną6, wniosek składany
przez mającą osobowość prawną diecezję włocławską, reprezentowaną
przez Biskupa Włocławskiego7, miał zawierać oznaczenie założyciela
szkoły i jego siedziby lub miejsca zamieszkania, a także wskazanie organu uprawnionego do prowadzenia w imieniu założyciela spraw szkoły.
Należało również w tym wniosku określić typ szkoły, datę rozpoczęcia
jej funkcjonowania oraz rozmiary kształcenia, a także wskazać miejsce
prowadzenia szkoły wraz z informacją o jej warunkach lokalowych
i wyposażeniu w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do pełnej
realizacji zadań statutowych.
Ponadto do wniosku trzeba było załączyć następujące dokumenty:
1) kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej; 2) projekt aktu założycielskiego szkoły;
3) projekt statutu szkoły; 4) opinie straży pożarnej i stacji sanitarno-epidemiologicznej o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku,
dania osobowości prawnej, wyrażona była przepisem art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z 7 września
1991 r. o systemie oświaty w związku z przepisem art. 7 ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 r.
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U., 1989,
nr 29, poz. 154).
5
W odniesieniu do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zasady te określone były art. 58, który – między innymi – stanowił, że: „Założenie
szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę ﬁzyczną wymaga zezwolenia właściwego organu jednostki samorządu
terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół lub placówek publicznych danego
typu, wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty” oraz, że „wniosek
o udzielenie zezwolenia [...], łącznie z projektami aktu założycielskiego i statutu, powinien być złożony nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma
nastąpić uruchomienie szkoły”.
6
Dz.U., 1997, nr 32, poz. 187.
7
Mimo iż w świetle art. 7 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczypospolitej oczywistym było, że diecezja włocławska posiada osobowość prawną, a organem diecezji jest biskup diecezjalny, to urzędnicy samorządowi żądali
dokumentów to potwierdzających.
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w którym mieścić się będzie szkoła i w najbliższym jego otoczeniu; 5) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole wraz z informacją o ich kwaliﬁkacjach; 6) zobowiązanie do zapewnienia warunków
działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
wychowania i opieki oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów
dotyczących szkół publicznych.
Zezwolenie na powołanie szkoły katolickiej mogło być udzielone,
gdyż statut lub inny dokument stanowiący podstawę funkcjonowania
osoby prawnej będącej założycielem przewidywał prowadzenie przez nią
działalności oświatowej. Ponadto projekt aktu założycielskiego i projekt statutu szkoły były zgodne z przepisami ustawy i aktów prawnych
wydanych na jej podstawie, w szczególności z przepisami ramowego
statutu szkoły publicznej. Warunki lokalowe oraz wyposażenie szkoły
w pomoce dydaktyczne i sprzęt zapewniały realizację statutowych zadań szkoły, w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania
i opieki. Nauczyciele ujęci w wykazie kadry pedagogicznej posiadali
kwaliﬁkacje wymagane do zatrudnienia w szkole publicznej. Okazało
się również, że utworzenie szkoły w miejscowości proponowanej przez
założyciela stanowiło korzystne uzupełnienie sieci szkół we Włocławku
lub regionie.
Sukces uruchomienia Publicznego Gimnazjum, a następnie Publicznego Liceum im. ks. Jana Długosza, był wynikiem spełnienia przez diecezję
włocławską wszystkich przewidzianych prawem wymogów, na co złożyła
się praca i zaangażowanie wielu osób8, potraﬁących wykorzystać swoją
inicjatywę, wiedzę, umiejętności i życzliwość dla Bożego dzieła, bo tak
należy ocenić to z perspektywy minionego czasu.
Objęcie diecezji włocławskiej przez bp. Wiesława A. Meringa oznaczało, że przejmując prawa i obowiązki w rządzeniu powierzoną mu diecezją,
będzie czuwał nad szkołami katolickimi położonymi na jej terytorium
oraz wykazywał troskę o zakładanie nowych, bowiem istnienie i należyte funkcjonowanie szkół katolickich, urzeczywistniające wychowanie
Wymienić należy tu przede wszystkim bp. Romana Andrzejewskiego, ks. dr. Jacka
Kędzierskiego, działającego z ramienia Biskupa Włocławskiego; Domicelę Kopaczewską –
w latach 1999–2002 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty; Ryszarda Machnowskiego
– do 2003 r. starszego wizytatora Kuratoriom Oświaty w Bydgoszczy, a następnie naczelnika
Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Włocławek; Stanisława Wawrzonkoskiego – Prezydenta
Miasta Włocławek w latach 1998–2002; Władysława Skrzypka – Prezydenta Miasta Włocławek w latach 2002–2006.
8
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katolickie w nauczycielskim zadaniu Kościoła, nie mogło nie być objęte
troską tego, który w odniesieniu do tych szkół wykonywał kompetencje
organu prowadzącego, reprezentując diecezję w załatwianiu wszystkich
jej spraw o charakterze prawnym9.
Czuwanie Księdza Biskupa nad szkołą katolicką to również wypełnianie ze starannością dobrego gospodarza zadań, również tych związanych
z wykorzystywaniem wszelkich prawnych możliwości do dalszego rozwoju
i sprawniejszego jej funkcjonowania. Takie możliwości dawał, w obowiązującym wówczas brzmieniu, przepis art. 62 ustawy z 7 września 1991 r.
o systemie oświaty10, stanowiący, że organ prowadzący szkoły różnych
typów może je połączyć w zespół, a utworzenie zespołu następuje zgodnie
z trybem określonym dla założenia szkoły.
Prawne działania bp. Wiesława Meringa zaowocowały tym, że 1 września 2003 r. powstał Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza
we Włocławku, a od 1 stycznia 2004 r. w Zespole tym organizacyjnie
wyodrębniony został internat, umożliwiający uczniom zamieszkałym
poza Włocławkiem naukę zarówno w gimnazjum, jak i liceum wchodzącym w skład Zespołu. W tym miejscu bowiem trzeba zaznaczyć,
że szkoła „Długosza” już od początku swojego działania, wychowując
młodzież w duchu wartości katolickich i patriotycznych, gwarantowała
bardzo wysoki poziom nauczania, dzięki czemu mieszkańcy Włocławka
oraz okolicznych miejscowości chętnie zapisywali do niej swoje dzieci.
W pierwszym roku funkcjonowania gimnazjum naukę w szkole pobierało 150 uczniów, w pierwszym roku działania liceum do „Długosza”
uczęszczało 90 osób, a z każdym rokiem liczba ta rosła, ponieważ już
w pierwszych latach działania Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana
Długosza, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie, zostało utworzonych pięć klas I, II i III gimnazjum oraz trzy klasy I, II i III liceum, co
w poszczególnych latach dawało liczbę sięgającą ponad 600 uczniów.
Szkoła od początku swojego funkcjonowania osiągała bardzo wysokie
wyniki egzaminów zewnętrznych i liczne sukcesy, które z dumą co roku
obserwował bp Wiesław Mering.
Wczuwając się w potrzeby społeczne, nie tylko wspólnoty wiernych
będących członkami Kościoła katolickiego, ale i świeckich spoza tej
wspólnoty, którzy widząc efekty kształcenia i oddziaływanie wychowaw9
10

Zob. KPK, kan. 391, 393, 800, 802 i 806 § 1.
Dz.U., 2004, nr 256, poz. 2572, z późn. zm.
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cze „Długosza”11, chętnie posyłaliby swoje dzieci do katolickiej szkoły
podstawowej, Biskup Włocławski postanowił, że należy podjąć działania
zmierzające do założenia takiej szkoły, która funkcjonowałaby w ramach
istniejącego Zespołu, choć – ze względu na posiadane przez diecezję
nieruchomości – zlokalizowanej w innym budynku na terenie miasta
Włocławka. Inicjatywa ta została uwieńczona wydaniem przez Prezydenta
Miasta Włocławek12 decyzji z 14 grudnia 2012 r., zezwalającej diecezji
włocławskiej na założenie 1 września 2013 r. publicznej katolickiej szkoły podstawowej pod nazwą Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana
Długosza we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego 2a, bez określania jej
obwodu, co miało pozytywnie uzupełniać sieć szkół miasta Włocławka.
W pierwszym roku jej funkcjonowania, tj. w roku szkolnym 2013/2014
został przeprowadzony nabór do klasy I i IV szkoły podstawowej, ale już
w roku następnym powstały dwie klasy I, klasa II, IV i V. Lata kolejne to
wciąż rosnąca liczba uczniów i przybywająca liczba klas na poszczególnych
poziomach, co potwierdziło zainteresowanie mieszkańców Włocławka
powołaniem i funkcjonowaniem szkoły podstawowej, która promuje jako
podstawę wychowania wartości chrześcijańskich. O popularności katolickiej szkoły podstawowej świadczą statystyki – w roku szkolnym 2018/2019
w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Długosza w klasach I–VIII
pobiera naukę 397 uczniów.
W 2015 r. diecezja włocławska, w odpowiedzi na pragnienia i oczekiwania rodzin pragnących wychowywać swoje dzieci od najmłodszych lat
w duchu wartości chrześcijańskich, podjęła następny wysiłek organizacyjny,
dotyczący założenia katolickiego przedszkola. Nie bez trudności, Biskup
Włocławski po wielu swoich wystąpieniach, konsekwentnie realizując słowa
Pana Jezusa: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie”, przezwyciężył
urzędniczy opór13 i 1 września 2016 r. założył Katolickie Przedszkole „Pod
Aniołem Stróżem” z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 2a we Włocławku, które funkcjonowało przez okres czterech miesięcy jako przedszkole
W potocznej mowie włocławianie często posługują się na oznaczenie Zespołu Szkół
Katolickich im. ks. Jana Długosza określeniem „Długosz”, np. na pytanie: w jakiej szkole
uczysz się?, często pada krótka odpowiedź: w Długoszu.
12
Personalnie decyzję tę podpisał Andrzej Pałucki – Prezydent Miasta Włocławek
w latach 2006–2014.
13
Wyrazem tego oporu była między innymi pierwsza w tej sprawie decyzja Prezydenta
Miasta Włocławek z 17 grudnia 2015 r. odmawiająca wydania zezwolenia na założenie przedmiotowego przedszkola. Personalnie decyzję podpisała z upoważnienia Prezydenta Miasta
Włocławek dr Barbara Moraczewska – zastępca Prezydenta.
11
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prywatne, a od 1 stycznia 2017 r. kontynuowało działalność pod nazwą
Katolickie Publiczne Przedszkole „Pod Aniołem Stróżem”14. W ofercie
swojej przedszkole gwarantowało: realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego, bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym
niż 5 godzin dziennie, wychowanie przedszkolne dla dzieci od 3 do 6 roku
życia, zapewniając opiekę wykwaliﬁkowanych pedagogów w godzinach od
6.00 do 17.00. Pomieszczenia przedszkolne zostały starannie wyposażone
w środki i pomoce edukacyjne. Pobyt w przedszkolu zapewniał dzieciom
całodzienne wyżywienie, naukę religii, naukę języka angielskiego, naukę
tańca, zajęcia z innowacji matematycznej, robotyki, zajęcia rozwijające
sprawność ﬁzyczną dzieci. Placówka gwarantowała opiekę logopedyczną,
pomoc psychologiczną i pedagogiczną w ścisłej współpracy z rodzicami
oraz we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
Powstanie katolickiego przedszkola i jego funkcjonowanie wraz
ze szkołą podstawową, gimnazjum i liceum sprawiło, że kształceniem,
wychowaniem i opieką w duchu Chrystusowej Ewangelii objęte zostały
dzieci i młodzież od 3 do 18 roku życia, a liczba dzieci i młodzieży w roku
2018 przekroczyła 800 uczniów.
Czuwanie Biskupa Włocławskiego nad prowadzonymi przez diecezję
włocławską jednostkami organizacyjnymi systemu oświaty wyraża się
również w ciągłym monitorowaniu zmian w prawie państwowym, aby
jego nieznajomość czy też niezastosowanie nie wywołało uszczerbku
w rozwijającym się dziele. W odpowiednim więc czasie podjęte zostały
kroki dostosowania szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Katolickich
im. ks. Jana Długosza do reformy systemu oświaty, wprowadzanej od
2017 r. na podstawie ustaw uchwalonych przez Sejm w grudniu 2016 r.15
Zgodnie z założeniami nowego ustroju szkolnego, że od 1 września
2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa stawała się ośmioletnią szkołą podstawową, przesądzono los gimnazjów, które ostatecznie
mają przestać funkcjonować, zaś dotychczasowe trzyletnie licea zostaną
zastąpione czteroletnimi. W odniesieniu do tych założeń bp Wiesław
Por. M. G u t r a l, Jak powstawało Katolickie Publiczne Przedszkole „Pod Aniołem
Stróżem”?, „Rocznik Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku”
(RoczDług), 16(2017), s. 16–17.
15
Reformowany system oświaty określała ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz.U., 2017, poz. 59), natomiast wprowadzanie go w życie określono ustawą z 14 grudnia
2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U., 2017, poz. 60).
14
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Mering 30 stycznia 2017 r. poinformował Prezydenta Miasta Włocławek,
będącego organem rejestrującym, o dalszej działalności Zespołu Szkół
Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku – o tym, że w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza, obejmującym Publiczną
Szkołę Podstawową im. ks. Jana Długosza, wygaszane Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Długosza oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Jana Długosza, zostaną przeprowadzone zmiany w strukturach
organizacyjnych tych szkół.
Zgodnie z reformą struktury szkolnictwa, 1 września 2017 r. uczniowie kończący klasę szóstą Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana
Długosza z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 2a we Włocławku, stali
się uczniami siódmej klasy szkoły podstawowej. Tak jak dotychczas,
dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza nie ustala się
obwodu. Jednocześnie część uczniów najstarszych klas szkoły podstawowej zostanie przeniesiona do budynku Zespołu Szkół Katolickich przy
ul. Łęgskiej 26 we Włocławku.
Odnosząc się do zmian oświatowych dotyczących gimnazjów, Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Długosza z siedzibą przy ul. Łęgskiej 26
we Włocławku na mocy ustawy będzie stopniowo wygaszane. Zgodnie
z art. 127 ustawy na rok szkolny 2017/2018 nie było już naboru do klasy
pierwszej, a rok szkolny 2018/2019 jest ostatnim w dotychczasowym
gimnazjum.
Jednocześnie, zgodnie z ustawą Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe, na mocy art. 120 ust. 1 oraz art. 192 ust. 1 dla szkoły
podstawowej, w terminie do 30 czerwca 2017 r. oraz odpowiednio na
mocy art. 157 ust 1 i art. 194 ust. 1 dla liceum ogólnokształcącego, w terminie do 31 stycznia 2019 r. zostaną przygotowane i przedłożone na ręce
Prezydenta następujące informacje: wykaz nauczycieli przewidzianych
do zatrudnienia w publicznej ośmioletniej szkole podstawowej oraz
publicznym czteroletnim liceum ogólnokształcącym zawierający imiona
i nazwiska nauczycieli oraz informacje o ich kwaliﬁkacjach; projekty
aktów założycielskich publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej oraz
publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego; zobowiązania do
zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz zobowiązanie
do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych.
Sprawy organizacyjne funkcjonowania Zespołu Szkół Katolickich
im. ks. Jana Długosza i dostosowywanie ich do nowej rzeczywistości,
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wynikającej nie tylko z wdrażania reformy systemu edukacji, ale także
z częstej nowelizacji prawa powszechnego, obligują Biskupa Włocławskiego – wypełniającego kompetencje organu prowadzącego – do aktualizacji
szkolnych dokumentów prawnych. Realizacja tych założeń to zadanie dla
powołanego przez bp. W. Meringa dyrektora Zespołu Szkół Katolickich
im. ks. Jana Długosza – ks. dr. Jacka Kędzierskiego oraz współpracującego z nim grona pedagogów zaangażowanych w prowadzenie edukacji
i wypełnianie misji w szkole katolickiej.
2. Biskupia troska o bazę materialną szkoły – remonty i inwestycje
Niezmiennie, od początku funkcjonowania szkół prowadzonych przez
Diecezję Włocławską, organ prowadzący szkołę związany jest przepisem
prawa określającym, że: „Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada
za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę
należy w szczególności: 1) zapewnienie warunków działania szkoły lub
placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań
inwestycyjnych w tym zakresie, 3) zapewnienie obsługi administracyjnej,
ﬁnansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki, 4) wyposażenie szkoły lub
placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji
programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych”16.
Takie brzmienie w dniu 1 września 2003 r. miał art. 5 ust. 7 ustawy z 7 września
1991 r. o systemie oświaty. Z czasem ustawodawca doprecyzowywał zakres zadań. Aktualnie
określone są one w przepisie art. 10 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe:
„1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań
organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:
1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi ﬁnansowej, w tym
w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–6 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U., 2018, poz. 395, 398 i 650), i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki;
5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej
realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-proﬁlaktycznych, przeprowadzania
egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;
6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora
szkoły lub placówki”.
16
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Wypełnianie tych zadań nie jest możliwe bez odpowiedniego ﬁnansowania. Zgodnie z przepisami prawa gospodarka ﬁnansowa Zespołu
Szkół Katolickich prowadzona jest na zasadach określonych przez organ
prowadzący, tj. przez Biskupa Włocławskiego, w oparciu o środki ﬁnansowe pochodzące przede wszystkim z dotacji udzielanej w tym przypadku
przez Miasto Włocławek. O ile w 2003 r. przepisy określające dotacje były
bardzo ogólne17, to z czasem ustawodawca zmienił zasady ich udzielania,
ograniczył możliwość ich wydatkowania, stanowiąc jednocześnie, na co
wyłącznie mogą być wykorzystane18.
Dysponując określonymi środkami ﬁnansowymi, troską Biskupa
Włocławskiego było takie wykonywanie zadań organu prowadzącego,
by odzyskanej i przejętej 2 lipca 2001 r.19 nieruchomości z budynkiem
przy ulicy Łęgskiej 26 przywrócić architektoniczną świetność, a szkołom nadać standard odpowiadający nie tylko aktualnym wymogom,
np. w zakresie przepisów sanitarnych i pożarowych, ale również pojawiającym się potrzebom i wyzwaniom. Przygotowując się do ogromnych
wydatków związanych z gruntownym remontem gmachu, 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 Włocławskiej w rozmowach z władzami
samorządowymi na temat zwrotu gmachu szkolnego i doprowadzenie
do reaktywacji Gimnazjum i Liceum im. ks. Jana Długosza. Ponadto
komisja miała sprawować pieczę nad stroną formalno-prawną zwrotu
budynku, pozyskiwać fundusze na remont szkoły, przygotować dobrą
organizację zaplecza administracyjnego, materialnego i naukowego oraz
obsadę pedagogiczną i dydaktyczną przyszłej szkoły im. ks. Jana DługoArt. 80 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w odniesieniu do ZSK, w ówczesnym brzmieniu stanowił, że szkoły otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju szkół,
w wysokości równej wydatkom przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego
typu i rodzaju prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego.
18
Sprawy te aktualnie regulują odpowiednie przepisy ustawy z 27 października 2017 r.
o ﬁnansowaniu zadań oświatowych (Dz.U., 2017, poz. 2203), w tym w szczególności jej art. 35.
19
Por. R. A n d r z e j e w s k i, Jak doszło do wznowienia Gimnazjum i Liceum im. ks. Jana
Długosza we Włocławku?, RoczDług, [1](2002), s. 22. Budynek szkoły był budowany przez
diecezję włocławską w latach 1925–1935. Władze komunistyczne bezprawnie zabrały cały
gmach szkoły w roku 1961 diecezji włocławskiej, która 16 lipca 1991 r. odzyskała pełne prawo
własności i czekała cierpliwie kolejne 10 lat, by 2 lipca 2001 r. na nowo rozpocząć działalność
dydaktyczno-wychowawczą w gmachu „Długosza”.
17
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sza20. Gdy 2 lipca 2001 r. Gmina Miasto Włocławek przekazała diecezji
włocławskiej budynek szkoły, rozpoczęto pierwszy etap kapitalnego
remontu, rozpoczynając od II piętra. Najpierw wyremontowano pięć sal
lekcyjnych, dwie łazienki, a na parterze przygotowano pomieszczenia
sekretariatu i gabinet dyrektora oraz mieszkanie służbowe. W roku 2002
kontynuowano prace remontowe: już 7 marca 2002 roku poświęcono
kaplicę szkolną, a następnie remontowano kolejne sale lekcyjne i pomieszczenia szkolne21.
Kiedy bp Wiesław Mering obejmował w roku 2003 posługę pasterską
w diecezji włocławskiej, zaledwie od dwóch lat trwał kapitalny remont
budynku. Baza materialna szkoły była skromna, wręcz uboga. Budynek,
architektonicznie piękny i wpisany do rejestru zabytków, był jednak zniszczony i wyeksploatowany. Bez wątpienia wymagał ogromnych środków
pieniężnych i długiego czasu, by odzyskać swoje piękno. Doskonalenie
bazy i warunków materialnych szkoły było jednym z wielu wyzwań, jakie
podjął nowy Biskup Włocławski, kierując się troską o chrześcijańskie
wykształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży.
Przejawem troski bp. Wiesława Meringa o materialną bazę szkoły była
wizyta w gmachu Długosza w dniu 4 sierpnia 2003 r. i wyrażenie zgody
na kontynuowanie dalszych prac remontowych tak, by nie zakłócały one
bieżącej działalności dydaktyczno-wychowawczej, dlatego prace remontowe wykonywane były podczas wakacji, w miesiącach lipcu i sierpniu.
Kolejne etapy remontu budynku szkoły rozłożono na poszczególne części.
W roku 2003 wykonano wymianę parkietu w sali gimnastycznej, wymianę
kolejnych okien w gmachu szkoły oraz remont stołówki, a także izolację
fundamentów budynku internatu. W dalszej kolejności przeprowadzono
odgrzybianie pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę szkolną i wymianę
instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego
ogrzewania w części budynku. Podłączono instalację grzewczą do Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego, a także rozpoczęto kapitalny
remont internatu, który został oddany do użytku w styczniu 2004 roku22.
Podczas wakacji w roku 2004 kontynuowano w kolejnej części budynku
Por. t e n ż e, Witając w progach odrodzonego Długosza, Włocławek 2001, s. 12.
Por. M. K o r p a l s k a, Kalendarium. [Rok 2000–2002], RoczDług, [1](2002), s. 28–29;
M. K o r p a l s k a, A. G a b r y e l c z y k, Harmonogram wydarzeń w Publicznym Gimnazjum
i Liceum im. ks. Jana Długosza. [rok 2002/2003], RoczDług, 2(2003), s. 19–21.
22
Por. A. G a b r y e l c z y k, M. K o r p a l s k a, Harmonogram wydarzeń roku szkolnym
2003/2004, RoczDług, 3(2004), s. 19–25.
20
21
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wymianę instalacji elektrycznej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej
i centralnego ogrzewania. Wykonano gruntowny remont auli szkolnej,
pierwszego piętra internatu wraz z korytarzami internatu i piwnicy.
Ponadto dokonano kolejnej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej23.
W roku 2005 dokonano wymiany pokrycia dachowego na całym budynku
głównym, częściowej izolacji fundamentów szkoły oraz kapitalnego remontu pokoju nauczycielskiego. Utworzono siłownię szkolną, do której
zakupiono wyposażenie, dokonano również kolejnej wymiany stolarki
okiennej i drzwiowej24. W roku 2006 kontynuowano remonty ciągów
korytarzowych na parterze oraz na I i II piętrze, odnowiono elewację
budynku szkoły od strony dziedzińca szkoły i internatu oraz wymieniono
lastrykową posadzkę na granitową w holu wejściowym25. W roku 2007
wykonano dalsze prace remontowe: odnowienie elewacji budynku szkoły
od ulic Łęgskiej i Bechiego oraz zabezpieczenie dachu i elewacji budynku
sali gimnastycznej – skucie zagrzybionych tynków i położenie nowych
cementowo-wapiennych. Położono też papę termozgrzewalną na całym
budynku internatu26.
Wymienione wyżej prace i remonty były konieczne dla zapewnienia
odpowiednich warunków funkcjonowania szkoły. Jednak budynek i baza
materialna szkoły wymagały jeszcze wielu udoskonaleń i nakładów, dlatego prace remontowe są kontynuowane na bieżąco, corocznie i stanowią
priorytetowy element działalności szkoły. Zmierzają one przede wszystkim do doskonalenia bazy dydaktycznej, stanowiącej niezbędny warunek
bezpiecznego prowadzenia statutowej działalności szkoły, podnosząc
jednocześnie jej atrakcyjność.
Przeprowadzając kapitalny remont budynku szkoły, zadbano jednocześnie o nowoczesne wyposażenie sal lekcyjnych i pracowni przedmiotowych, doposażając je w środki dydaktyczne. Nauczyciele i uczniowie korzystają z bogato wyposażonej biblioteki oraz z programów edukacyjnych.
Szkoła katolicka nie bała się nowoczesności, a patrząc na inne placówki,
Por. A. G a b r y e l c z y k, Harmonogram wydarzeń w roku szkolnym 2004/2005, RoczDług,
4(2005), s. 11–14.
24
Por. t a ż, Harmonogram wydarzeń w roku szkolnym 2005/2006, RoczDług, 5(2006),
s. 9–14.
25
Por. t a ż, Harmonogram wydarzeń w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza
we Włocławku w roku szkolnym 2006/2007, RoczDług, 6(2007), s. 7–11.
26
Por. Harmonogram wydarzeń w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we
Włocławku w roku szkolnym 2007/2008, RoczDług, 7(2008), s. 7–9.
23
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można powiedzieć, że je zdecydowanie wyprzedziła. W 2001 roku była
pierwszą placówką we Włocławku, która miała zainstalowany monitoring na zewnątrz i wewnątrz szkoły, a w 2008 roku była jedyną szkołą we
Włocławku, która podjęła i zrealizowała kolejne wyzwanie – zastąpiono
wszystkie tablice kredowe najnowocześniejszymi multimedialnymi tablicami interaktywnymi z dostępem do Internetu. Uczniowie przyjęli
tę nowość z radością, bo dla nich komputery są tak powszechne jak dla
ich rodziców i nauczycieli długopis czy pióro. Nauczyciele szybko przełamali początkowe obawy i odpowiednio przeszkoleni, w krótkim czasie
przekonali się do tego rozwiązania, a dziś już nie wyobrażają sobie pracy
bez tablic interaktywnych, które dają znacznie więcej atrakcyjnych możliwości prowadzenia zajęć dydaktycznych niż tradycyjne tablice z kredą
czy pisakami27.
W roku jubileuszu dziesięciolecia reaktywacji Szkoły Długosza,
22 października 2011 r., kiedy obchodziliśmy czas radosnego świętowania i dzielenia się wspomnieniami, bp Wiesław Mering powiedział m.in.:
„[...] ja dopiero od ośmiu lat mam okazję przyglądać się tej szkole. Wiele
razy mówiłem, że kiedy przypomnę sobie pierwszą wizytę w niej, miałem
mieszane uczucia. Myślałem sobie – porwaliście się z motyką na słońce.
Księża, którzy od początku widzieli to wszystko, może tego nie przeżywali
jak ja w tamtym momencie. Podziwiałem odwagę moich poprzedników
[...], Księdza Biskupa Romana [...] wiele się nasłuchałem o jego trosce,
o jego przejęciu, o jego zasługach i staraniach związanych z tym, żeby
ta szkoła była tym, czym jest dzisiaj. To tak jest w Kościele. Jeden sieje,
a drugi zbiera. Jestem szczęśliwy, że przyszedł mi raczej czas zbiorów”28.
Z pewnością bp Wiesław Mering wykazał się apostolską cierpliwością, pomagając i przyglądając się, jak budynek Szkoły Długosza z każdym rokiem
bardziej estetycznie wygląda tak na zewnątrz, jak i wewnątrz, posiadając
odpowiednią infrastrukturę, tj. budynki i pomieszczenia wyposażone do
właściwego przebiegu procesu kształcenia, aby zadania i funkcje szkoły
mogły być realizowane na jak najwyższym poziomie.
Z inicjatywy bp. Wiesława Meringa podjęto działania zmierzające do
budowy dużego kompleksu sportowego, ale konserwator zabytków nie
wyraził na to zgody, jedynie wyrażono zgodę na kapitalny remont starej
27
28

s. 13.

Por. J. K ę d z i e r s k i, Słowo od Redaktora, RoczDług, 8(2009), s. 7.
W.A. M e r i n g, Słowo [...] przed udzieleniem błogosławieństwa, RoczDług, 11(2012),
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sali gimnastycznej i pozwolono w miejsce istniejącego tarasu nadbudować
kolejną salę gimnastyczną; inwestycję tę wykonano w ciągu jednego roku
od 21 V 2012 do 21 V 2013 r. Przy salach gimnastycznych istnieje też siłownia, szatnie, a także łazienka z sanitariatami dostosowanymi do potrzeb
dzieci i młodzieży. W obu salach gimnastycznych zamontowane jest też
nagłośnienie i tablica wyników do rozgrywanych zawodów sportowych.
Obie sale gimnastyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt sportowy:
sprzęt do gry w koszykówkę i siatkówkę, bramki do gry w piłkę ręczną
i w piłkę nożną halową, bandy do unihokeja, drabinki, sprzęt do ćwiczeń
ogólnorozwojowych29. Szkoła posiada bogatą bazę sportową, ponieważ
w roku 2016 wybudowano wielofunkcyjne boisko sportowe oraz zaplecze
gospodarcze z salą rekreacyjną.
Dla całej społeczności Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza historycznym wydarzeniem była decyzja bp. W. Meringa o tym, że
w roku szkolnym 2013/2014 powstanie Publiczna Szkoła Podstawowa
im. ks. Jana Długosza. Ksiądz Biskup na potrzeby nowej placówki przekazał część gmachu Piusa X przy ul. Wojska Polskiego 2a wraz z częścią ogrodu seminaryjnego30. Od roku 2012 podjęto gruntowne prace
remontowe, by w części przygotować budynek na przyjęcie uczniów
pierwszej i czwartej klasy szkoły podstawowej. Podobnie jak wcześniej
przy remoncie budynku przy ul. Łęgskiej, tak i tutaj w budynku przy
ul. Wojska Polskiego 2a, prace remontowe podzielono na etapy. Odnowiono i unowocześniono sale lekcyjne, korytarze, świetlice, pomieszczenia
administracyjne, pomieszczenia socjalne i szatnie. Szkoła podstawowa
posiada pracownię komputerową z szerokopasmowym dostępem do
Internetu, a nauczyciele i uczniowie korzystają z tablic interaktywnych
zamontowanych w każdej sali lekcyjnej.
Gdy w 2016 r. z inicjatywy bp. W. Meringa otworzono przedszkole
katolickie, Ksiądz Biskup przeznaczył dla niego wydzieloną część gmachu
szkoły podstawowej przy ul. Wojska Polskiego 2a. W roku 2017 oddane
zostały do użytku dwa place zabaw i boisko przy szkole. Miejsce do zabawy i rekreacji posiada bezpieczną, poliuretanową nawierzchnię gumową.
Por. S. L e w a n d o w s k a, Uroczyste poświęcenie sali gimnastycznej w 41. rocznicę święceń
kapłańskich bp. Wiesława Alojzego Meringa, RoczDług, 12(2013), s. 11–13; J. K ę d z i e r s k i,
Powitanie gości na uroczystości poświęcenia nowej sali gimnastycznej, tamże, s. 15–16.
30
Por. t e n ż e, Pomnażamy talenty, RoczDług, 13(2014), s. 7; L. Wi ś n i e w s k a, Uroczyste
rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014, tamże, s. 15–16; I. J a b ł o ń s k a, Poświęcenie Szkoły
Podstawowej, tamże, s. 16–17.
29
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Wyposażenie placu zabaw posiada odpowiednie atesty oraz certyﬁkaty
gwarantujące bezpieczeństwo.
*

*

*

Podsumowując to zagadnienie, warto podkreślić, że Diecezja Włocławska jako organ prowadzący Szkołę Długosza, od momentu jej reaktywacji, wciąż dąży do rozwoju bazy lokalowej i dydaktycznej, aby zasoby
materialne placówki zapewniły prawidłową realizację zadań statutowych
szkoły. Wydaje się, że obecny stan bazy materialnej szkoły należy uznać
za wystarczający do realizacji podstawowych zadań placówki. Kilkanaście
lat funkcjonowania szkoły noszącej imię ks. Jana Długosza to troska
o estetyczne wnętrze budynków szkolnych, dbałość o wyposażenie sal
lekcyjnych i pracowni komputerowych w najnowocześniejszy sprzęt:
doposażenie szkoły w środki dydaktyczne, zakup tablic interaktywnych,
uzupełnianie bieżące biblioteki szkolnej. Systematyczne starania o polepszenie bazy materialnej to również zdobywanie środków na bieżące
remonty i naprawy, ciągłe wyposażanie sal lekcyjnych w meble czy pomoce dydaktyczne, ale też poważne inwestycje budowlane: nadbudowa
sali gimnastycznej, budowa bezpiecznych boisk szkolnych czy placów
zabaw. Budynki dydaktyczne i teren wokół nich jest monitorowany, co
dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo wszystkich osób. Realizacja tych
zamierzeń nie byłaby możliwa bez zaangażowania rodziców, nauczycieli,
a także samych uczniów oraz absolwentów, ale przede wszystkim organu
prowadzącego, jakim jest diecezja włocławska i reprezentujący ją Biskup
Ordynariusz, którego pasterskiej troski o rozwój bazy materialnej i dydaktycznej szkoły nie da się przecenić.
3. Apostolska troska o pracowników i uczniów szkoły katolickiej
Prawne działania Biskupa Włocławskiego i jego troska o nowoczesną
bazę materialną szkoły wynika z odpowiedzialności za jak najlepsze warunki pracy i nauki dla pracowników i uczniów szkoły katolickiej. Zespół Szkół
Katolickich im. ks. Jana Długosza jest szkołą kształcącą i wychowującą
na wartościach chrześcijańskich od przedszkola, przez szkołę podstawową, gimnazjum aż po liceum. Szkoły mieszczą się w dwóch odrębnych
budynkach – dobrze wyremontowanych i wyposażonych. Placówki są
bezpieczne, zapewniają odpowiednie warunki pracy i wypoczynku, co
uczniom stwarza możliwość twórczego spędzania czasu, a nauczycielom
odpowiednie warunki sprzyjające efektywnej pracy. Wszyscy nauczyciele
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posiadają wymagane kwaliﬁkacje pedagogiczne i odpowiednie przygotowanie przedmiotowe. Szkoła zatrudnia doświadczoną i wysoko wykwaliﬁkowaną kadrę, która pracuje z dziećmi i młodzieżą w taki sposób, by
uczniowie osiągali bardzo dobre wyniki na egzaminach kończących dany
cykl edukacyjny.
Z chwilą podjęcia decyzji o wznowieniu działalności Szkoły Długosza
stawiano pytania: Co to znaczy, że szkoła ma być szkołą katolicką? Czym
ta szkoła – jako katolicka – będzie się różniła od innych szkół? Kto w takiej
jak ta – szkole katolickiej – będzie mógł pracować i uczyć się? Odpowiedzi na te i inne pytania zawarto w Statucie Publicznego Gimnazjum im.
ks. Jana Długosza we Włocławku, który został zatwierdzony wraz z innymi
regulaminami na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 25 sierpnia 2001 r.
Dokumenty te określają, że szkoła katolicka jest publiczna, czyli dostępna
dla wszystkich, ale jednocześnie otwarta i przeznaczona dla tych pracowników i uczniów, dla których Jezus Chrystus jest fundamentem, a wartości
ewangeliczne elementem programu dydaktycznego i wychowawczego.
Organ prowadzący szkołę katolicką, jak również rodzice posyłający dzieci
do takiej szkoły, mają prawo oczekiwać, że wszyscy pracownicy szkoły
katolickiej swoją postawą będą wyraźnie identyﬁkować się z nauczaniem
Kościoła katolickiego i odwoływać się do chrześcijańskich wartości. Zasady wypływające z Ewangelii w zasadniczej mierze powinny inspirować
i kształtować cele pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Ważnym aspektem, nadającym szkole katolickiej jej szczególny charakter, jest postawa nauczycieli. To na nich spoczywa troska
o chrześcijańską atmosferę, która powinna przenikać nauczanie i całe
życie szkoły. Dlatego przed zatrudnieniem każdy pracownik zostaje
zapoznany z oczekiwaniami organu prowadzącego szkołę, określającego jej tożsamość jako szkoły katolickiej. Jednocześnie pracownik
ma prawo oczekiwać od Kościoła wsparcia w permanentnym rozwoju
duchowym i zaangażowania w formację duszpasterstwa nauczycieli
i pracowników oświaty, które powinno prowadzić do ożywienia życia religijnego. Tutaj otwiera się ogromne pole działania dla wielu
organizacji, np. Duszpasterstwa Nauczycieli Diecezji Włocławskiej
czy Rady Szkół Katolickich w Warszawie, które zrzeszają nauczycieli
i katolickie instytucje wychowawcze. W tym miejscu warto podkreślić
troskę Biskupa Włocławskiego o formację religijną nauczycieli, której
zwieńczenie stanowią coroczne spotkania z przedstawicielami wszystkich
duszpasterstw diecezji, w tym również Diecezjalnego Duszpasterstwa
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Nauczycieli, którego dużą grupę stanowią pracownicy Zespołu Szkół
Katolickich im. ks. Jana Długosza.
Bp Wiesław Mering w pierwszej homilii wygłoszonej do nauczycieli
i uczniów Szkoły Długosza w katedrze włocławskiej na zakończenie roku
szkolnego 2002/2003, 20 czerwca 2003 roku, powiedział: „Szkoły katolickie mają przekazywać nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim mądrość.
Istnieje wielka różnica między wiedzą i mądrością. Wiedza jest wartością
intelektualną, niesłychanie cenną. Ona decyduje o życiu, o postępie,
o znaczeniu danego kraju wśród innych. [...] Ale mądrość to jest jeszcze
coś o wiele większego. Otóż mądrość stanowi harmonijne uzgodnienie,
zespolenie wiedzy i miłości. To jest zdobywanie prawdy i równocześnie
zdobywanie miłości. Tego się uczy w szkołach chrześcijańskich, one mają
człowieka kierować w stronę mądrości. Mądrością odwieczną jest sam Bóg.
Wiedza i miłość kierują nas, prowadzą nas w stronę Boga. Zdobywanie
wiedzy wcale nie jest łatwe, zdobywanie wiedzy oznacza przecież próbkę
samodzielnego myślenia, podjęcie samodzielnego myślenia. [...] Ceńcie
sobie nauczycieli wymagających, tych, którzy właśnie zmuszają Was do
podjęcia samodzielnego myślenia”31. W pracy pedagogicznej wychowanie ludzi mądrych stanowi jedno z najtrudniejszych wyzwań. Może to
uczynić jedynie mądry wychowawca i nauczyciel, czerpiący mądrość od
Odwiecznej Mądrości Boga.
Naturalną troską Pasterza Diecezji jest formowanie charakterów
i postaw młodzieży. Trzeba zauważyć i docenić, że bp W. Mering znajduje zawsze czas, by przewodniczyć Mszy Świętej i skierować do uczniów
„Długosza” pasterskie słowo na rozpoczęcie oraz na zakończenie roku
szkolnego. Ksiądz Biskup poświęca czas zarówno maturzystom, kończącym naukę już pod koniec kwietnia, jak również pozostałym uczniom
Szkoły Długosza. Słowa Księdza Biskupa skierowane do uczniów zawsze
stanowią ciekawy komentarz do czytań liturgicznych, ale też zawierają
cenne życiowe wskazania, nawołujące z ojcowską troską do wierności
Chrystusowi i Jego drodze będącej jedynym, najpewniejszym fundamentem, na którym młody człowiek powinien budować swoją przyszłość. By
dostrzec tę apostolską troskę, wystarczy sięgnąć do licznych homilii, kazań
i przemówień wypowiedzianych do młodzieży przy różnych okazjach,
a zwłaszcza na rozpoczęcie czy zakończenie roku szkolnego. Kilka lat
temu ks. Piotr Dykowski opracował referat, w którym wskazał na troskę
31

W. M e r i n g, Zdobywajcie wiedzę i mądrość, RoczDług, 2(2003), s. 120–121.
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bp. Wiesława Meringa o duchową formację młodzieży Zespołu Szkół
Katolickich im. ks. Jana Długosza, podsumowując treści stanowiące
istotę nauczania zawartego w słowach kierowanych do młodzieży w ciągu
10-letniej posługi biskupiej w diecezji włocławskiej32. W opracowaniu tym
nakreślił duchową sylwetkę ucznia szkoły katolickiej. Według wskazań
Pasterza Diecezji to: „Młody człowiek [...], który otwierając się na działanie Ducha Świętego, świadomie wybiera Jezusa i zaprasza Go do swoich
myśli, do swoich słów i do swojego serca. Żyje w przyjaźni z Bogiem.
Stawiając Chrystusa w centrum największych wartości, pokazuje innym,
że istnieje sens opowiedzenia się po stronie Jezusa. Ponadto jest gotów
dać świadectwo Ewangelii, z której jest dumny. Jako człowiek wrażliwy,
jednocześnie świadomy wizji, wielkiej odwagi i wyobraźni głosi Jezusa bez
zahamowań, z entuzjazmem i najgłębszym przekonaniem. Do realizacji
tego powołania potrzebuje siły, którą czerpie z Eucharystii, Słowa Bożego”33. Należy podkreślić, że wobec uczniów Ksiądz Biskup, jak dobry
ojciec czy nauczyciel, jest wymagający. Zdaje sobie bowiem sprawę z tego,
że od współczesnego ucznia coraz mniej się wymaga, dlatego w jednej
z homilii podkreślił znaczenie pobierania nauki w szkole katolickiej:
„Przychodzicie dzisiaj, Drodzy Uczniowie, do szkoły katolickiej. To ona
ma otwierać oczy, otwierać serca, otwierać umysły na świat, który jest
o wiele bardziej nieskończony od wszelkich rozrywek, które niejednokrotnie wypełniają czas”34.
Ważnymi wydarzeniami dla szkoły katolickiej są organizowane
każdego roku Dni Kultury Chrześcijańskiej. Pasterz Diecezji uczestniczył w nich od początku, gdyż po raz pierwszy zostały zorganizowane
w szczególnym dniu, tj. 26 kwietnia 2003 roku, kiedy bp Wiesław Mering
w prastarej katedrze włocławskiej przyjął sakrę biskupią i objął urząd
pasterski, by sprawować posługę nauczania, uświęcania i rządzenia
powierzoną diecezją włocławską. W tym uroczystym dniu, w godzinach
popołudniowych, bp Wiesław Mering wraz z bp. Romanem Andrzejewskim – biskupem pomocniczym, przybyli do Hali OSiR-u we Włocławku,
gdzie trwały I Dni Kultury Chrześcijańskiej zorganizowane przez wspólnotę nauczycieli i młodzieży szkół katolickich Publicznego Gimnazjum
P. D y k o w s k i, Przesłanie duchowe Pasterza Diecezji do młodzieży Długosza w ciągu
dziesięcioletniej posługi, RoczDług, 12(2013), s. 29–35.
33
Tamże, s. 34.
34
W. M e r i n g, „Otwórzcie serca i umysły na świat wartości...” Homilia wygłoszona na
rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016, RoczDług, 15(2015/2016), s. 194.
32
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i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Długosza we
Włocławku35. To spotkanie było wspaniałą okazją do podzielenia się
z Pasterzem Diecezji informacją o odradzającym się szkolnictwie katolickim w diecezji włocławskiej. Rok później, podczas kolejnych II Dni
Kultury Chrześcijańskiej, bp W. Mering powiedział: „Określeń kultury
jest wiele. Możemy spotkać rozmaite sformułowania, ale zawsze deﬁnicja
podkreślała będzie fakt, że kultura jest swoistym ubogaceniem, poszerzeniem natury, przestrzenią, w której realizuje się człowiek. Jest to bardzo
ważne, abyśmy tak właśnie kulturę rozumieli – jako przestrzeń, w której
realizuje się człowiek. [...] Równocześnie musimy sobie uzmysłowić, że
wymiarów kultury jest wiele, że nie wszystko to, co kulturą nazywamy,
jest kulturą prawdziwą, czyli przestrzenią, która bogaci i urozmaica życie
człowieka”36. Ksiądz Biskup ostrzegał nauczycieli i młodzież przed kulturą masową, która często zaciera granice między dobrem a złem; tym,
co wartościowe, a tym, co płytkie i przyziemne. Według bp. W. Meringa
„[...] kultura ma kierować człowieka w górę do tego, co jest trudne,
ma go kształtować przez piękno, dobro i upodabniać do samego Boga.
Kulturę rozumiem jako szansę łączenia człowieka z Twórcą. Ma ona
prowadzić go do spotkania Boga przez piękno”37. Wiemy, że szkoła
jako instytucja istnieje między innymi po to, by dziedzictwo kultury
było przekazywane następnym pokoleniom. Dokonuje się to na dwa
wzajemnie dopełniające się sposoby. Można je określić jako stwarzanie przez szkołę warunków sprzyjających wzrastaniu uczniów poprzez
wchodzenie, bierne lub czynne, w świat szeroko rozumianej kultury.
Bierne uczestnictwo polega na poznawaniu określonych treści kultury,
a czynne w niej uczestnictwo to twórcza ekspresja uczniów, która może
i powinna być inspirowana, wspierana i ukierunkowana przez nauczycieli,
rodziców czy osoby duchowne.
Wiele czynników decyduje o tym, by w szkole katolickiej każdy
pracownik i uczeń doświadczył, że nauczanie i wychowanie jest ożywione duchem i misterium chrześcijańskim. Dlatego szkoła, wspierana
duchową opieką Pasterza Diecezji, dba o to, by miejscem spotkania
dzieci i młodzieży z Jezusem Chrystusem była kaplica szkolna, w której
codziennie sprawowana jest Eucharystia, a także każda sala lekcyjna,
35
36

37

Por. H. S ł a w i ń s k i, Dni Kultury Chrześcijańskiej 2003, RoczDług, 2(2003), s. 115–116.
W. M e r i n g, Kultura współczesna a chrześcijaństwo, RoczDług, 3(2004), s. 66.

Tamże, s. 68.
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w której znak krzyża znajduje się obok godła narodowego, a zajęcia
lekcyjne dają możliwość lepszego poznania siebie samego, otaczającego świata i Boga. To również ważny element wychowania młodego
człowieka uczęszczającego do szkoły katolickiej, kształtujący tożsamość
chrześcijańską. Szkoła katolicka powinna być ciągle otwarta na rozwój,
nadążanie za zmieniającą się rzeczywistością i nowymi oczekiwaniami
uczniów oraz ich rodziców. Szkoła dokonuje wszelkich starań, aby proces dydaktyczno-wychowawczy został tak zorganizowany, by odkrywać
i rozwijać indywidualne uzdolnienia uczniów, ale także, by dostrzec
potrzeby i pomóc tym, którzy oczekują wsparcia w pokonywaniu trudności w nauce. W działalności szkoły katolickiej ważne jest jednak to,
co niejednokrotnie podkreślał w swoich wypowiedziach Ksiądz Biskup
– by szkoła ta, oprócz zadań edukacyjnych, realizowała swą katolicką
misję w taki sposób, aby jak największe rzesze młodych ludzi, a także
ich rodziców, przekonać i w danym czasie prowadzić do Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła.
*

*

*

„Prawem jest, co Biskup wprowadził dla wspomagania, uzupełniania lub poprawiania prawa szkolnego ze względu na pożytek Kościoła
Włocławskiego” – tak należy przetłumaczyć łacińskie zdanie, którym
rozpocząłem niniejszy artykuł, przybliżając troskę pasterską bp. Wiesława Meringa o Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we
Włocławku. Kodeks prawa kanonicznego nakłada na biskupa diecezjalnego obowiązek nadzoru nad szkołami katolickimi położonymi na
terenie jego diecezji. Nadzór biskupa obejmuje wszystkie szkoły katolickie niezależnie od tego, kto dla tych szkół katolickich jest organem
prowadzącym.
Na terenie diecezji włocławskiej organami prowadzącymi obecnie
szkoły katolickie są: Paraﬁa Rzymskokatolicka św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu; Inspektoria św. Wojciecha (SDB) w Pile, która prowadzi szkoły katolickie Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie
Kujawskim oraz w Koninie; Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
w Częstochowie, które prowadzi szkoły katolickie w Wólce Czepowej
k. Kłodawy oraz w Modzerowie, w Warząchewce Polskiej i w Siniarzewie
leżących w okolicach Włocławka, a także Diecezja Włocławska, która
jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana
Długosza we Włocławku.
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Wydaje się oczywistym, że Biskup Włocławski największe wymagania i oczekiwania stawia właśnie tej szkole katolickiej, dla której jest
organem prowadzącym. Co więcej, troska pasterska Księdza Biskupa
obejmuje inicjatywę ustawodawczą, pomoc i wsparcie materialne,
ale również nadzór sprawozdawczy i kontrolny. Przejawem czuwania Pasterza Diecezji nad szkołą katolicką jest uczestnictwo w życiu
szkoły, w jej uroczystościach, zwłaszcza liturgicznych, w apelach okolicznościowych, a także pomoc w rozwiązywaniu rozmaitych problemów i trudności. Przedmiotem nadzoru Księdza Biskupa jako organu
prowadzącego szkołę katolicką jest formułowanie i uszczegóławianie
przepisów prawnych odnoszących się ogólnie do struktury szkolnictwa,
zatwierdzanie organizacji zewnętrznej i wewnętrznej działalności szkoły
katolickiej.
STRESZCZENIE
Diecezja włocławska jest organem prowadzącym dla Zespół Szkół Katolickich
im. ks. Jana Długosza we Włocławku, w skład którego wchodzą takie placówki, jak:
przedszkole i szkoła podstawowa (oddziały 1–3) mieszczące się w budynku przy ul.
Wojska Polskiego 2a oraz szkoła podstawowa (oddziały 4–8), gimnazjum i liceum
wraz z internatem znajdującym się przy ul. Łęgskiej 26. Stan wychowanków i uczniów
na dzień 1 września 2018 r. to: 823 uczniów w całej szkole, w tym 83 w przedszkolu;
397 w szkole podstawowej; 115 w gimnazjum (tylko trzecie klasy); 228 w liceum,
a mieszkańców internatu – 45. Dla porównania stan uczniów na dzień 1 września
2001 roku, kiedy reaktywowano Szkołę im. ks. Jana Długosza we Włocławku, po
52 latach od jej zamknięcia, to 150 uczniów w pięciu oddziałach pierwszych klas
gimnazjum.
Historię Szkoły im. ks. Jana Długosza we Włocławku, bp Roman Andrzejewski w roku 2000 przedstawił w jednym zdaniu: „Ta szkoła rodziła się w niewoli,
dojrzewała w wolnej Polsce, zdała egzamin w walce o wiarę i polskość, przetrwała w legendzie, czeka na «zmartwychwstanie»”. Oto ważniejsze daty z historii
szkoły: 1916 r. – bp S. Zdzitowiecki otrzymał zezwolenie od okupacyjnych władz
niemieckich na otwarcie szkoły w pałacu biskupim; 1920 r. – bolszewicy spalili
pałac biskupi, szkołę przeniesiono do budynku koło katedry włocławskiej; 1925 r.
– bp S. Zdzitowiecki poświęcił kamień węgielny pod budowę gmachu przy ul.
Łęgskiej 26; 1928 r. – bp Władysław Krynicki dokonał poświęcenia szkoły i rozpoczęto pierwsze zajęcia lekcyjne; 1939 r. – II wojna światowa przerwała działalność Szkoły Długosza; 1945 r. – wznowiono działalność szkoły podstawowej,
gimnazjum i liceum; 1949 r. – władze komunistyczne zamknęły Szkołę Długosza;
2001 r. – władze miasta Włocławka przekazały budynek diecezji włocławskiej,
co umożliwiło reaktywację szkoły katolickiej we Włocławku poprzez otwarcie
Publicznego Gimnazjum im. ks. Jana Długosza w 2001 r., Publicznego Liceum
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w 2002 r., a następnie w 2013 r. Publicznej Szkoły Podstawowej oraz w 2016 r.
Publicznego Katolickiego Przedszkola „Pod Aniołem Stróżem”. Poszczególne
jednostki wchodzą w skład Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza, nad
którym pasterską troskę od roku 2003 sprawuje bp Wiesław Mering, reprezentujący
jako organ prowadzący Diecezję Włocławską.
Słowa kluczowe: szkoła katolicka, prawo oświatowe, organ prowadzący szkoły,
baza materialna szkoły, remonty i inwestycje, pracownik szkoły katolickiej, uczeń
szkoły katolickiej, misja szkoły katolickiej.

SUMMARY
The Diocese of Włocławek is the governing authority for the Jan Długosz
Complex of Catholic Schools in Włocławek. This complex is composed of the kindergarten and primary school (grade levels 1–3) located in the school building at
Wojska Polskiego street 2A, but it also includes primary school (grade levels 4–8),
junior high school and senior high school with the hall of residence situated at
Łęgska street 26.The total number of wards and students as of 1st September 2018
is 823 students attending the school which involves 83 kindergarten wards, 397 pupils of primary school, 115 students of junior high school (only third grade level)
and 228 students of senior high school. These statistics include 45 dwellers of the
hall of residence. For the sake of comparison, the total number of students as of
1st September 2001, the year which witnessed the reactivation of the Jan Długosz
Complex of Catholic Schools in Włocławek after 52 years since its closure, was
150 students of junior high school divided into ﬁve ﬁrst grade classes.
The history of the Jan Długosz School in Włocławek was presented by bishop
Roman Andrzejewski when in 2000 he said: „This school was born in bondage, grew
up in liberated Poland, passed the exam of struggle for faith and the Polish character,
prevailed in the legend, is waiting for the «resurrection»”. The most momentous
dates from the school history include: 1916 – bishop S. Zdzitowiecki is granted the
permission issued by the occupation authority to open a school on the grounds of
the Bishop’s Palace; 1920 – the Bolsheviks burn the Bishop’s Palace, the school in
relocated to a building located nearby the Cathedral of Włocławek; 1925 – bishop
S. Zdzitowiecki consecrates the foundation stone for the construction of the building
at Łęgska street 26; 1928 – bishop W. Krynicki consecrates the school building and
lessons are commenced; 1939 – World War II ceases the activity of the Jan Długosz
School; 1945 – the activity of primary school, junior high school and senior high
school is resumed; 1949 – the communist authorities close the school; 2001 – the
authorities of Włocławek transfer the building to the Diocese of Włocławek which
enables the reactivation of the Catholic school in Włocławek by opening the Jan
Długosz State Junior High School in 2001, the State Senior High School in 2002,
the State Primary School in 2013 and the State Catholic Kindergarten “At Guardian Angel”. Particular educational units constitute the Jan Długosz Complex of
Catholic Schools which has been functioning since 2003 under the pastoral care of
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bishop Wiesław Alojzy Mering who acts on behalf of the Diocese of Włocławek as
the governing authority.
Key words: Catholic school, educational law, school governing authority, school
infrastructure, renovations and investments, employee of Catholic school, student
of Catholic school, mission of Catholic school.
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