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Bar tło miej Wnuk: Na czym po le ga „ka to lic kość”
szko ły w prak ty ce? Na rącz kach grzecz nie zło żo -
nych do mo dli twy?
o. Sła wo mir Dziad kie wicz: Nie któ rzy wła śnie
tak my ślą, oczy wi ście głów ną ideą szko ły pi jar -
skiej jest „po boż ność i na uka” i te dwie spra wy
trak tu je my na rów ni (rów nie po waż nie), co nie
mu si ozna czać te go, o czym pan mó wi.
W szko le pi jar skiej przede wszyst kim na le ży
przy ło żyć się do na uki i roz wi jać swo je zdol no -
ści. A to wszyst ko w opar ciu o war to ści chrze -
ści jań skie.

A więc to szko ła dla wszyst kich?
Na pew no nie dla ro dzin, któ re otwar cie wo ju -
ją z Ko ścio łem, bo każ dy ro dzic po wie rza jąc
nam swo je dziec ko, mu si się zgo dzić na pew -
ne mi ni mum, by w za mian za to do stać wy so -
ki po ziom na ucza nia i peł ne po czu cie bez pie -
czeń stwa, że dziec ko znaj du je się pod naj lep -
szą opie ką.

To zna czy?
Obo wiąz ko wą mo dli twę na roz po czę cie
i za koń cze nie każ de go dnia w szko le oraz

uczest nic two dziec ka we mszy świę tej
szkol nej (raz w ty go dniu) i ka te che zie
(w stan dar do wym wy mia rze go dzin). Oczy -
wi ście da je my do dat ko we moż li wo ści roz -
wo ju ży cia re li gij ne go i wy cho dzi my z pla -
nem dusz pa ster skim za rów no do uczniów
jak i ich ro dzin, ale prio ry te tem po zo sta je
na uka.

Sko ro trze ba przy ło żyć się do na uki, to pew nie są
wy ni ki. Jak Ze spół Szkół Pi jar skich w Ka to wi cach
pre zen tu je się na tle in nych pla có wek w mie ście?

Pięć lat te mu, kie dy otwie ra li śmy szko łę w Ka to -
wi cach mó wi li śmy, że da je my ro dzi com po czu -
cie bez pie czeń stwa, od no sząc się do wy ni ków
in nych szkół w Pol sce, któ re pro wa dzi my w ten
sam spo sób. Te raz zna la zło to swo je od zwier -
cie dle nie w sta ty sty kach. Je ste śmy szko łą, któ -
rej ab sol wen ci osią ga ją na ty le wy so kie wy ni ki
w te stach, że po za koń cze niu gim na zjum mo -
gą prze bie rać w ofer cie szkół śred nich. Te go -
rocz ny eg za min gim na zjal ny po twier dził, że je -
ste śmy w czo łów ce ka to wic kiej oświaty
i osiągamy dużo wyż sze wy ni ki we wszyst kich
przed mio tach niż śred nia lo kal na. W przy pad -
ku ję zy ka pol skie go by ło to nie mal 20 punk tów

pro cen to wych, przy ro dy – 27 proc., ma te ma ty -
ki – po nad 33 proc., a an giel skie go (na po zio -
mie roz sze rzo nym) po nad 40 proc.!

Cud?
Ra czej za słu ga naszego sys te mu na ucza nia
i świet nych na uczy cie li. W ich przy pad ku
idzie my jed nak o krok da lej niż w przy pad ku
uczniów i ich ro dzin. Mu szą nie ty le ak cep to -
wać ka to lic ki cha rak ter szko ły, co utoż sa miać
się z jej war to ścia mi. No i oczy wi ście o wie le
wię cej pra co wać niż w pu blicz nej oświa cie,
bo na sza siat ka go dzin jest du żo szer sza.

W ja kim za kre sie?
W za kre sie wszyst kich przed mio tów eg za mi -
na cyj nych, dla te go w na szym gim na zjum nie
two rzy my klas pro fi lo wych, bo od no sząc to
do pol skich re aliów każ da kla sa dzia ła ła by
jed no cze śnie w ra mach wszyst kich moż li -
wych pro fi li. Dla przy kła du, mi ni ste rial na siat -
ka go dzin dla gim na zjum da je moż li wość
zor ga ni zo wa nia trzech go dzin ję zy ka an giel -
skie go i dwóch nie miec kie go (moż na to do -
wol nie mo dy fi ko wać). My pro po nu je my
w stan dar dzie pięć -sześć go dzin an giel skie -
go, czy li dwu krot nie wię cej niż mi ni ste rial ne

wy tycz ne. Tak sa mo jest z pol skim i ma te ma -
ty ką, któ ra jest na ta kim po zio mie, że ucznio -
wie ostat niej kla sy gim na zjum nie ma ją pro -
ble mu z roz wią za niem te stu ma tu ral ne go
zda wa ne go przez ab sol wen tów szkół śred -
nich.

I to wszyst ko za „Bóg za płać”?
Ro dzi ce współ uczest ni czą w fi nan so wa niu
edu ka cji swo ich dzie ci w na szej szko le w Ka -
to wi cach, ale bio rąc pod uwa gę roz sze rzo ną
siat kę go dzin i kół ka zainteresowań, nie jest to
wyż szy koszt niż ten, któ ry mu sie li by po nieść,
za pi su jąc dzie ci na se rię za jęć po za lek cyj -
nych. A do dat ko wo oszczę dza ją czas (wszyst -
kie za ję cia od by wa ją się w jed nym miej scu)
i zy sku ją wię cej cza su na in ne obo wiąz ki, bo
stan dar do wo każ de dziec ko ma u nas za pew -
nio ną opie kę od godz. 7.00 aż do 17.00. �
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