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Nauczyciele może nie odprowadzają już swoich podopiecznych do domów, jak to było w czasach św. Józefa
Kalasancjusza – założyciela Zakonu Pijarów, ale robią wszystko, by po zakończeniu zajęć dziecko miało zagwarantowaną
opiekę wedle swoich pragnień i indywidualnych predyspozycji. Tak wygląda codzienność Zespołu Szkół Zakonu Pijarów
Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach 
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Ś
lą ska szko ła Za ko nu Pi ja rów sły nie z za -
jęć do dat ko wych i ka me ral nej at mos fe -
ry. Kół ka za in te re so wań roz po czy na ją

się już o go dzi nie 7.10, a po lek cjach ucznio -
wie mo gą się ni mi cie szyć aż do póź ne go
po po łu dnia. 
Młod si ucznio wie, wraz z ro dzi ca mi czy
dziad ka mi, uczest ni czą w pro jek tach edu ka -
cyj nych Na ro do wej Agen cji Ae ro nau ty ki
i Prze strze ni Ko smicz nej – czy li NASA. Sal ly
Ri de EarthKam – po le ga na fo to gra fo wa niu
Zie mi z po kła du sta cji ko smicz nej, na to miast
pod czas MicroObservatory, fo to gra fu je się
pla ne ty, księ ży ce, gwiaz do zbio ry i ga lak ty ki
przy po mo cy udo stęp nio nych te le sko pów.
Ma lu chy bio rą udział tak że w za ję ciach „Fi -
zy ka dla smy ka”, a star si ucznio wie wy cho -
dzą na roz ma ite po ka zy i wy kła dy do In sty tu -

tu Fi zy ki. Z przed mio ta mi ści sły mi wią żą się
tak że za ję cia „Che mia dla smy ka”, cie szą ce
się ogrom ną po pu lar no ścią wśród na szych
naj młod szych pod opiecz nych, któ rzy ob ser -
wu ją do świad cze nia che micz ne, uczą się
pod sta wo wych po jęć zwią za nych z che mią
oraz sa mo dziel nie wy ko nu ją róż ne che micz -
ne ope ra cje. Z nie mniej szym za an ga żo wa -
niem ucznio wie pod cho dzą rów nież
do „Kan gur ka ma te ma tycz ne go”. Na tych
za ję ciach obo wią zu je swo bod na at mos fe ra,
współ dzia ła nie, a te ma ty ka – wy kra cza ją ca
po za obo wią zu ją cy pro gram na ucza -
nia – uwzględ nia przede wszyst kim za in te re -
so wa nia uczniów. 
Ze spół Szkół Za ko nu Pi ja rów da je uczniom
tak że moż li wość re ali za cji ar ty stycz nych pa -
sji. Dzia ła tu po pu lar ne kół ko szta lu go we,

na któ rym od by wa się na uka ry sun ku stu dyj -
ne go z ele men ta mi ma lar stwa, a ucznio wie
po zna ją róż ne tech ni ki pla stycz ne. Du mą ka -
to wic kiej szko ły jest tak że ko ło te atral ne. Gra -
ją cy w przed sta wie niach nie gdy siej si gim na -
zja li ści są już ab sol wen ta mi, ma tu rzy sta mi,
a wciąż współ pra cu ją z ko łem. Na warsz ta -
tach lal kar skich i ka mi shi bai – czy li pod czas
tych do brze zna nych, jak i eg zo tycz nych
form ma łej eks pre sji te atral nej – wy ko rzy stu -
je się wie le me tod na ucza nia: eks po nu ją -
cych, ak ty wi zu ją cych, prak tycz nych i pro ble -
mo wych. Klub gier plan szo wych słu ży na -
wią zy wa niu re la cji spo łecz nych, współ dzia -
ła niu i prze strze ga niu w gru pie okre ślo nych
re guł, na to miast kół ko sur wi wa lo we każ de -
go ro ku, u pro gu wa ka cji, za pra sza do udzia -
łu w fa scy nu ją cych wy pra wach. �


