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Młodzi ludzie w wieku szkolnym – dziewczęta i chłopcy –
powinni otrzymywać od dorosłych i doświadczonych pomoc
w drodze do ich własnej dojrzałości z myślą o spełnieniu powołania, które przewidział każdemu Bóg, oraz o roli społecznej, która
z tym powołaniem jest związana.
Rodzice powinni znajdować w szkole pomoc w wychowywaniu
swych dzieci bez lęku o to, czy nie są one tam wystawiane na negatywny wpływ manipulacji, relatywizmu i obojętności religijnej.
Kościół jest naszą matką i mistrzynią, a przez wieki dawał
wciąż naukę i przykład, jak łączyć wiarę z rozumem, dobre życie
na ziemi ze zmierzaniem do szczęścia w niebie, to, co duchowe,
z tym, co cielesne.
Święty Benedykt w swej Regule pozostawił źródło inspiracji
zasad wychowawczych do wykorzystania także poza klauzurą
mniszą.
Tradycja edukacji klasycznej – starożytna i oczyszczona przez
chrześcijaństwo – dostarcza instrumentów do opracowania programu nauczania zaadaptowanego do wymagań natury człowieka.
TWORZYMY WSPÓLNIE
– niżej podpisani nauczyciele, rodzice, organizatorzy –
nową szkołę o starych fundamentach:
KOLEGIUM ŚWIĘTEGO BENEDYKTA,
które obecnie rozpoczyna praktycznie działalność jako liceum
z jedną klasą żeńską – a od kolejnego roku szkolnego ma być
gimnazjum i liceum o odrębnych klasach męskich i żeńskich.

***
W tej uroczystej chwili, gdy historia Kolegium się rozpoczyna,
chcemy ponadto pozostawić dla tych, którzy będą ją kiedyś
kontynuowali,

WYRAŹNE ŚWIADECTWO
NASZYCH NAJGŁĘBSZYCH INTENCJI,
że nazwę Kolegium Świętego Benedykta ma nosić jedynie szkoła,
która:
– z najgłębszym przekonaniem zachowuje swój charakter
katolicki, traktując naukę Kościoła katolickiego jako światło
przewodnie, a wspólną modlitwę liturgiczną, zgodną z tradycją obrządku rzymskiego, jako szczególnie zadbany składnik
codzienności szkolnej;
– rzeczywiście czerpie z wychowawczej tradycji Reguły Św.
Benedykta;
– realizuje edukację zróżnicowaną, zapewniając osobne klasy
i odrębną przestrzeń szkolną dla dziewcząt i chłopców;
– w swoim programie nauczania idzie drogą edukacji klasycznej,
używając przy tym takich narzędzi jak: znajomość gramatyki
języka ojczystego i łaciny, ćwiczenie w sztuce rozumowania
i przemawiania, znajomość Biblii i kanonu literackiego naszej
cywilizacji, orientacja w chronologii i lokalizacji wydarzeń
dziejowych, poznanie teoretycznych fundamentów matematyki,
praktyka śpiewu, prace ręczne.
Gdyby którejś z tych cech miało zabraknąć, niech będzie jasne,
że nie jest to już Kolegium Świętego Benedykta i że wola założycieli tej szkoły została złamana.
Kładziemy swoje podpisy pod tym moralnym aktem założycielskim – i niech w przyszłości złoży pod nim swój podpis każdy
dyrektor, każdy nauczyciel, każdy prezes organu prowadzącego
Kolegium.

***
Akt ten ma być odczytany każdego roku w dniu inauguracji przez
prezesa organu prowadzącego Kolegium lub jego upoważnionego
reprezentanta wobec zgromadzonych: dyrekcji, nauczycieli oraz
uczniów i ich rodziców.
Niech Bóg będzie we wszystkim uwielbiony.
Bogusław Kiernicki
Paweł Milcarek
Prezes Fundacji Św. Benedykta
Pełnomocnik Fundacji
Św. Benedykta ds. Szkoły
Artur Górecki
Dyrektor Kolegium Św. Benedykta

