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Pietas et Litterae - POBOŻNOŚĆ I NAUKA
W chwili kiedy piszę ten artykuł, trwają ostatnie przygotowania do uroczystego poświęcenia i wmurowania
kamienia węgielnego pod budowę nowej placówki oświatowej na terenie naszej dzielnicy, Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum.
Jak ważne to wydarzenie, nie tylko dla Kostuchny lecz także dla Katowic i Śląska świadczy fakt przyjęcia
zaproszenia na wspomniane uroczystości przez m.in.: Wojewodę Śląskiego – Zygmunta Łukaszczyka,
Prezydenta Miasta Katowice – Piotra Uszoka oraz Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Józefa Kupnego.
15 października 2009 r. o godzinie 12:00 ruszyła oficjalnie ta niezwykła inwestycja – COLLEGIUM SCHOLARUM
PIARUM.
W trosce o wychowanie młodego pokolenia w oparciu o wartości chrześcijańskie, umiłowanie Ojczyzny i
rzetelną wiedzę, Zakon Pijarów oraz Spółka Millenium Inwestycje podjęli wysiłek stworzenia pierwszej SZKOŁY
PIJARSKIEJ NA ŚLĄSKU.
Temu dziełu służyć ma wielowiekowe doświadczenie i charyzmat Zakonu oraz nowoczesna baza dydaktycznosportowa wznoszona staraniem Spółki Millenium Inwestycje. O wyjątkowości tego przedsięwzięcia świadczy
pionierska forma partnerstwa zakonno-prywatnego.
Nowobudowana szkoła jest dopełnieniem koncepcji Osiedla Bażantów. Samo osiedle jest w swoim
charakterze realizacją wyjątkową na terenie Katowic. Wyróżnia go atrakcyjna zabudowa, przemyślane
kształtowanie przestrzeni, a także towarzyszące mu zaplecze handlowo-usługowe oraz planowana nowoczesna
szkoła i kompleks sportowo - rekreacyjny.
Warto wspomnieć, że przyjęty niezwykle ambitny plan inwestycyjny zakłada oddanie szkoły do użytku już w
drugim kwartale przyszłego roku. Do dyspozycji uczniów zostaną oddane nowoczesne, multimedialne klasy
bogato wyposażone w pomoce naukowe i dydaktyczne. Do dyspozycji uczniów będzie również ciekawe
laboratorium do edukacji ekologicznej z urządzeniami wykorzystującymi odnawialne źródła energii.
Dzieci korzystać będą z różnorodnej infrastruktury sportowej: korty, sala gimnastyczna, boiska, a w przyszłości
także z basenu i kompleksu rekreacyjno-sportowego. Przyjęte rozwiązania projektowe i zagospodarowanie terenu
zapewnią bezpieczeństwo w budynku, jego otoczeniu a także na drodze, którą dzieci z terenów osiedla będą
mogły pokonywać samodzielnie. Szkoła, która zostanie wyposażona w windę będzie przyjazna osobom
niepełnosprawnym.
Nabór do wszystkich klas Pijarskiej Szkoły w Katowicach na rok szkolny 2010/2011 rozpoczyna się 1 grudnia
2009 r.
Informacje o szkole:
adres szkoły: Osiedle Bażantów, Katowice
biuro szkoły: Osiedle Bażantów,
ul. Arkadiusza Puchały 6/1, tel. 0668 864 713
data rozpoczęcia nauki: 1 września 2010 r.
profil: szkoła podstawowa, gimnazjum
liczba miejsc: klasy maksymalnie 22 osobowe; z dniem 1.09.2010r. w szkole podstawowej - 1a, 1b, 2a, 3a, 4a,
4b; w gimnazjum - 1a, 1b
projekt przystosowany dla 6-latków
powierzchnia szkoły: 1850 m2
baza sportowa: sale treningowe studia dance & fitness i boiska 09/2010, sala gimnastyczna 2012 r.
obiekty towarzyszące: kompleks rekreacyjno-sportowy (basen, korty tenisowe) 2013 r.

Pijarzy a nauka dzieci i młodzieży
Pijarzy składają cztery śluby zakonne: czystości, ubóstwa, posłuszeństwa oraz specjalnej troski o wychowanie
dzieci i młodzieży. Ten ostatni ślub - wyjątkowy i specyficznie pijarski - jednoznacznie określa jaki jest charyzmat
zakonu. Pijarzy prowadzą więc różnorodną działalność apostolską, która jednakże ma istotne założenie - jej
głównym celem jest służenie młodemu pokoleniu. Nie wyklucza to innych form działalności - np. duszpasterstwo
rodziców, osób starszych - ale je również ukierunkowuje na dzieci i młodzież.
Pijarska duchowość jest wyznaczana przez dwa elementy: fakt poświęcenia Bogu w konsekracji kapłańskiej i
zakonnej oraz oddanie drugiemu człowiekowi - szczególnie dzieciom i młodzieży - w posłannictwie
kalasantyńskim, czyli takim które wyznawał założyciel zakonu św. Józef Kalasancjusz, ogłoszony został przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej Patronem Roku 2007 w polskiej oświacie.
Biorąc pod uwagę ilość dzieł, inicjatyw i pomysłów, należy uznać działalność Pijarów w Polsce i na świecie za
niezwykle różnorodną.
Działania Pijarów w praktyce...
 prowadzą szkoły podstawowe, gimnazja i licea - w Krakowie, Warszawie, Łowiczu, Elblągu, Poznaniu a
teraz również w Katowicach - o wyjątkowych wynikach nauczania
 są nauczycielami, wychowawcami, katechetami i duszpasterzami,
 podejmują działalność naukową i publicystyczną - artykuły, książki, tłumaczenia,
 prowadzą duszpasterstwo parafialne - Bolszewo, Łowicz, Warszawa, Jelenia Góra, Kraków, Rzeszów,
Hebdów, Sierosławice, Łapsze Niżne, Lida, Szczuczyn,
 są kustoszami wyjątkowego sanktuarium poświęconego wychowywaniu i kształceniu - Matki Bożej
Nauczycielki Młodzieży w Warszawie
 opiekują się grupami, wspólnotami i ruchami młodzieżowymi - w szkołach i przy parafiach,
 organizują opiekę nad najbiedniejszymi w sieci Świetlic SOS dla dzieci zagrożonych środowiskowo Kraków (3 placówki), Jelenia Góra, Bolszewo, Rzeszów,
 wspierają działalność misyjną Kościoła przez pracę na placówkach misyjnych w Kamerunie (Bamendjou,
Bafia), Japonii (Yokaichi) i Filipinach (Cebu),
 podejmują ewangelizację na Wschodzie działając na terenie Białorusi - Szczuczyn, Lida,
 promują kulturę, sport i doświadczenie wiary w imprezach masowych jak Międzynarodowa Parafiada
Dzieci i Młodzieży - Warszawa,
 prowadzą fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz dzieci i młodzieży - Stowarzyszenie Parafiada,
Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza,
 rozwijają alternatywne formy działalności przyparafialnej: kluby sportowe, ogniska muzyczne, kawiarnie Bolszewo, Warszawa, Kraków, Jelenia Góra,
 zajmują się działalnością wydawniczą: Wydawnictwo eSPe Zakonu Pijarów, Redakcja Kwartalnika eSPe,
Redakcja Żywego Słowa,
 prowadzą działalność edytorską: Kwartalnik Katolicki eSPe, Miesięcznik Żywe Słowo, serie wydawnicze
skierowane do dzieci, młodzieży, rodziców, wychowawców i nauczycieli,
 podejmują posługę Słowa Bożego - rekolekcje, dni skupienia, misje,
 posiadają drukarnię: Drukarnia Zakonu Pijarów - Kraków
 propagują działalność pielgrzymkową

Życzymy nowopowstającej szkole samych sukcesów a uczniom, którzy już w najbliższych latach opuszczą jej
mury aby stali się awangardą polskiej nauki, polityki i gospodarki.
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