
„Tu i teraz” 

Z dyrektorem PLO im. Karola Wojtyły w Łomiankach rozmawia Patryk Igielski 

Kiedy rok temu Pan Łukasz Zięba opuszczał mury naszej szkoły (po zakończeniu zastępstwa za 

nieobecnego nauczyciela) wyglądał na zadowolonego człowieka, któremu kamień spadł z serca. 

Nikt z uczniów nie spodziewał się, że 1 września zobaczymy go w roli dyrektora „Karola”…  O 

planach, aspiracjach, rozmawiam z dyrektorem naszej szkoły. Zapraszam. 

PI - Kiedy w kwietniu opuszczał Pan naszą szkołę jakie towarzyszyły Panu uczucia? 

ŁZ – Zmęczenia, uczyłem cztery klasy maturalne i troski, by maturzyści  jak najlepiej poradzili 

sobie na egzaminie. Wiadomość o tym, że wszyscy absolwenci naszej szkoły zdali maturę z 

języka polskiego bardzo mnie ucieszyła!  

- Czy wtedy wiedział Pan, że obejmie funkcję dyrektora? 

- Nie, to wiedziałem dopiero po rozstrzygnięciu konkursu na początku lipca, a właściwie 

powierzeniu obowiązków przez Pana Starostę 28 sierpnia. W kwietniu żyłem perspektywą 

wypoczynku i jednocześnie zastanawiałem się nad przyszłością zawodową. 

- Jakie są Pana plany związane z naszą szkołą? 

- Twoje pytanie zawiera w 

sobie część odpowiedzi, 

powiedziałeś: „naszą szkołą.” 

Szkoła to społeczność. 

Dyrektor może być 

„lokomotywą”, ale są w niej 

przede wszystkim Uczniowie, 

Nauczyciele i Rodzice. Szkoła 

tętni życiem, gdy skupia  

wokół wspólnych wartości,  

cennych dla wszystkich. 

Zamieszczona na naszej 

stronie internetowej wersja robocza „Koncepcji i Misji szkoły” zawiera wiele elementów o 

które pytasz. Cytując podczas rozpoczęcia roku szkolnego „Pana Tadeusza” chciałem poddać 

myśl, byśmy stawali się szkołą uczącą „żyć z ludźmi i światem.” Dzięki kształtowaniu 

charakterów uczymy się prawidłowych relacji międzyludzkich, a podnosząc jakość kształcenia 

przygotowujemy absolwentów do życia w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. 

Ujmuję to w trzy lapidarne, a jednocześnie bardzo pojemne hasła zaczerpnięte z dorobku 

Karola Wojtyły: Osoba – Czyn – Odpowiedzialność. Można powiedzieć jeszcze inaczej: 

charakter – zaangażowanie – dojrzałość. 

 



 

 

- Co to oznacza w praktyce? 

-  W sferze wychowania postawę otwartości i dialogu, ale również  odpowiedzialności i 

konsekwencji każdej ze stron uczestniczących w życiu szkolnym, np. w sprawie frekwencji. 

Jeśli chodzi o dydaktykę przed wiosną proponuję postawić pytanie: co lepiej służy przyszłości 

uczniów - bogatszy program przedmiotów uzupełniających czy większy wymiar godzinowy 

przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym? 

- Wróćmy jeszcze do rozpoczęcia roku szkolnego i piosenki Perfektu pt. „Stacja Warszawa.” Jak 

rozumieć tą metaforę? 

-  Nie jestem zwolennikiem jedynie słusznych interpretacji… Jest w tej piosence uchwycona 

jakaś wewnętrzna tęsknota współczesnego człowieka, której można nadawać różne imiona, 

ale i mocna puenta refrenu: „życie to nie zabawa, dobrze to wiesz.” Jest też Warszawa i 

jednocześnie nasza „niezależność” wobec niej. Każdy niech usłyszy coś dla siebie.  

- Nasze położenie to atut czy wada? 

- Pewnie prawda jest pośrodku. Myśląc o hali sportowej, basenie, siłowni i salach lekcyjnych 

zastanawiam się czy doceniamy niewątpliwe asy, które mamy do dyspozycji. Oczywiście,  

szkoła rośnie również dzięki „miejscu” w znaczeniu podmiotowej odrębności, klimatowi i 

tradycji. Warto być „tu i teraz” i skupić się na tym co od nas zależy. W ten sposób tworzymy 

markę i uznanie. 

- Zapytam jeszcze o Pana zdanie w sprawie powtarzającej się co roku dyskusji dotyczącej motywacji 

wyboru warszawskich liceów? 

- W motcie naszej szkoły są słowa Patrona mówiące, że ten kto ma odwagę iść pod prąd 

znajduje źródło. Sens tego wersu można odczytać i tak: między siódmą a dziewiątą prąd 

wiedzie na wschód. Czy zawsze do źródła? Wy możecie jechać do szkoły na rowerze! 

Każdemu należy pozwolić odpowiedzieć na pytanie: co to znaczy dobra szkoła. Liceum to czas 

wytężonej pracy również ucznia, a zaangażowanie wymaga czasu i sił fizycznych. Nauczyciel 

wskazuje drogę. Korzystajcie z dobrego wyboru! 

- A teraz może prywatnie: dom, drzewo, syn i … książka? 

- (Śmiech) Wiem, wiem, nawiązujesz do naszych lekcji. Odpowiadam: i … Liceum im. Karola 

Wojtyły, na książkę jeszcze czas. Ze zrozumiałych względów tej jesieni mój program działań 

ogrodniczych jest ograniczony do minimum, a syn – zresztą Karol – jako sześcioletni 

pierwszoklasista w przeważającej mierze odrabia lekcje z mamą i starszą siostrą.  



  

- Czy mógłby Pan przybliżyć ideę „Klubu Absolwenta” nad założeniem którego pracują również nasi 

koledzy w ramach realizacji projektu edukacyjnego? 

- Klub Absolwenta zaproponowałem jako płaszczyznę łączącą Uczniów, Absolwentów, 

Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół naszej szkoły. Przestrzeń współdziałania wszystkich dla 

których dzień dzisiejszy i przyszłość naszej szkoły ma znaczenie i stanowi dobro warte troski. 

Za dwa lata wkroczymy w „pełnoletniość” (18 rok istnienia naszej szkoły) i pomyślałem, że to 

dobry moment, by również dzięki Wam, rozpocząć integrację szeroko rozumianego 

środowiska naszej szkoły. 

- Jak będzie wyglądał „Karol” za pięć lat? 

- Cieszę się, że przyjmuje się bliski mi sposób mówienia o naszej szkole. Mam wrażenie, że nie 

przypadkowo Ojcowie Założyciele nadali Jej imię Karola Wojtyły… Odpowiem słowami osoby 

bardzo bliskiej Papieżowi, a związanej z naszym terenem. Ks. Tadeusz Fedorowicz, którego 

grób nawiedziliśmy na cmentarzu Ośrodka dla Niewidomych w Laskach (warto wiedzieć, że 

brak zgody ze strony komunistów na jego kandydaturę otworzył drogę na Wawel Karolowi 

Wojtyle) powiedział: „ Szczęśliwi, którzy potrafią poczekać – doczekają się prawdziwego 

dobra.”  

- Dziękuję za rozmowę.  

- Dziękuję.  


