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akon Szkół Pobożnych – pijarów – realizuje współcześnie swe posłannictwo 

dzięki owocnemu i niezastąpionemu zaangażowaniu wielu nauczycieli 

świeckich. Ich oddanie, niejednokrotnie niezbędne i warunkujące istnienie dzieł 

pijarskich, jest korzystne i ubogacające nie tylko dla nich samych, ale również dla 

osób konsekrowanych. Należy także uznać, że cenne pragnienie pedagogów, by 

dzielić z pijarami posłannictwo i duchowość, znalazło ze strony zakonu odpowiedź 

w postaci zaproszenia laików do przyjęcia charyzmatu kalasantyńskiego jako sposobu 

przeżywania ich nauczycielskiej i chrześcijańskiej misji. W ten sposób oba powołania 

— zakonne i świeckie — czerpiąc mądrość i inspirację z duchowości św. Józefa 

Kalasancjusza, harmonijnie uzupełniają się i uczestniczą w realizowaniu jego 

pedagogicznej myśli.  

 

Biorąc pod uwagę fakt, iż w środowisku pijarskim obecnych jest wielu wybitnych 

nauczycieli o wyjątkowej osobowości pedagogicznej, doceniając ich zasługi 

dydaktyczne i wychowawcze, uznając zaangażowanie w codzienne życie szkoły 

pijarskiej, obserwując postępującą identyfikację z intuicją pedagogiczną św. Józefa 

Kalasancjusza oraz odpowiadając na ich pragnienie życia duchowością kalasantyńską,  

Kongregacja Prowincjalna Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów 

dla należytego docenienia chrześcijańskich i kalasantyńskich wartości obecnych 

u pijarskich pedagogów, ustanowiła z dniem 22 lutego 2005 roku specjalną nagrodę 

„Sapere auso” pro Professoribus 

przeznaczoną dla nauczycieli szkół pijarskich wszystkich stopni, jako najwyższe 

wyróżnienie, jakie Polska Prowincja Zakonu Pijarów przyznaje świeckim 

nauczycielom uczącym w należących do niej szkołach. 

Z 



Nagroda „Sapere auso” pro Professoribus jest przyznawana przy zachowaniu 

poniższych zasad: 

1. Nagrodę przyznaje Ojciec Prowincjał za zgodą swojej Rady. 

2. Prawo wnioskowania o przyznanie nagrody posiada: Rektor Kolegium 

Pijarskiego, Dyrekcja Szkoły, Rada Rodziców oraz Zespół Duszpasterski. 

3. Wnioskodawca, składając wyczerpująco umotywowany wniosek, winien 

dołączyć opinie pozostałych uprawnionych do wnioskowania. 

4. Nagrodę „Sapere auso” pro Professoribus może otrzymać nauczyciel 

spełniający poniższe kryteria: 

a. pracuje w szkole pijarskiej co najmniej 10 lat, 

b. swoją podstawową aktywność zawodową wiąże z dziełem zakonu, 

c. wyróżnia się osiągnięciami dydaktycznymi i cieszy się opinią dobrego 

pedagoga, 

d. postawę zawodową i religijną kształtuje i rozwija w duchu kalasantyńskim, 

e. uczestniczy w formacji pijarskiej proponowanej przez szkołę i Prowincję, 

f. utożsamia się ze szkołą pijarską i daje temu świadectwo poza jej 

środowiskiem. 

 

 

agroda „Sapere auso” pro Professoribus ma przede wszystkim wymiar 

duchowy i wyraża szacunek oraz uznanie Zakonu Szkół Pobożnych dla 

nauczyciela szkoły pijarskiej, natomiast jej zewnętrznym znakiem jest dyplom 

i specjalne odznaczenie. 
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