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Patroni naszych ulic

Antoni Dezyderiusz Fertner (1874 – 1959)

Najpopularniejszy aktor
teatralny i filmowy sprzed obu
wojen, słynny z filmów o Antosiu lub Antoszku, jak mówiono
o nim w Rosji.
Był pierwszym polskim aktorem, który odrzucił ideały
realistycznego aktorstwa i każdą graną przez siebie
postać dostosowywał do własnych warunków fizycznych i psychicznych. Cała jego droga artystyczna to eksploatowanie ulubionego przez publiczność typu jowialnego grubaska, z okrągłą
twarzą rozjaśnioną bezradnym uśmiechem.
Urodził się 23 maja 1874 roku w Częstochowie
w artystycznej rodzinie. Po ukończeniu gimnazjum
rozpoczął studia w Wyższej Szkole Handlowej
Leopolda Kronenberga, ale po pewnym czasie

przeniósł się do Klasy Deklamacji i Dykcji przy Warszawskim
Towarzystwie Muzycznym. Był
wiceprezesem Warszawskiego
Towarzystwa
Cyklistów.
Współorganizował pierwszy
w historii polskiego kolarstwa
wyścig objazdowy Królestwa Polskiego, który
odbył się 21-23 maja 1899 roku Wyścig na dystansie 1025,75 wiorst trwał 54 godz. 11 min. Udział
w imprezie wzięło 136 zawodników.
Debiutował w warszawskim teatrzyku Wodewil. W latach 1926-27 prowadził wraz z Mieczysławą Ćwiklińską Teatr Ćwiklińskiej i Fertnera.
Aktor zmarł w 1959 roku.
Małgorzata Janiec
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Rozbudowa Gimnazjum Pijarów
7 kwietnia 2009 roku o. Józef Tarnawski SP, prowincjał Zakonu Pijarów, dokonał poświęcenia terenu pod rozbudowę gimnazjum. Trzy dni później
na teren inwestycji wjechał sprzęt budowlany i rozpoczęto zdejmowanie wierzchniej warstwy gleby
oraz kopanie fundamentów. Pod koniec kwietnia
wylano beton pod ławy fundamentowe. Rozbudowa gimnazjum wiązała się niestety z koniecznością wycinki drzew. W celu zachowania harmonii
ekologicznej w parku obok liceum pijarskiego zorganizowano akcję sadzenia młodych drzewek.
Inwestycja w stanie surowym została ukończona w marcu 2010 r. Następnie rozpoczęto prace
wykończeniowe wewnątrz budynku. Pod koniec
maja na sali gimnastycznej zamontowano sprzęt
sportowy: bramki na boisku do piłki ręcznej, kosze
do koszykówki na boisku głównym i dwóch boiskach pomocniczych, wyświetlacze wyników – tablicę główną oraz sygnalizatory czasu akacji, drabinki, zestaw do siatkówki pozwalający na regulację
wysokości i dopasowanie do wieku uczniów. Sala
została również wyposażona w ruchomy sprzęt
sportowy do ćwiczeń gimnastycznych. Równocześnie rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem terenu na wewnętrznym dziedzińcu i wokół
szkoły. 2 czerwca 2010 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowego kompleksu dydaktyczno-sportowego,
w którym udział wzięło wielu pijarów z placówek
na terenie Polski, Czech i Białorusi oraz delegacje ze
wszystkich szkół pijarskich w naszym kraju.
Całkowity koszt rozbudowy Gimnazjum Ojców
Pijarów wyniósł 3 510 906 zł dla części dydaktycznej i realizowany był wyłącznie ze środków włas-

nych Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów oraz 5 331
434 zł dla części sportowej, z czego 2.999.998 zł
było finansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Calasanz Arena Olsza Sport (CAOS) jest obiektem wielofunkcyjnym, służącym nie tylko do uprawiania sportów zespołowych (piłka nożna, koszykówka, siatkówka), ale również do propagowania
ćwiczeń indywidualnych. Ma on charakter otwarty
i ogólnie dostępny dla dzieci, młodzieży oraz rodzin, służąc ich rozwojowi, wychowaniu i integracji. Stanowi dla młodych ludzi miejsce dobrego
i pożytecznego spędzania czasu oraz daje szansę
podjęcia w stosunku do nich działań wychowawczych. Dzięki tej inwestycji możliwe jest skuteczne

działanie na polu integralnego rozwoju dzieci
i młodzieży zgodnie z misją wychowawczą Zakonu
Pijarów. Obiekt pełni też rolę służebną wobec rodzin ubogich. Korzysta z niej Świetlica SOS dla
Dzieci Zagrożonych Środowiskowo działająca przy
rakowickiej parafii Najświętszego Imienia Maryi.
CAOS stanowi również ośrodek wsparcia dla rodzin
patologicznych i niewydolnych społecznie, stwarzając im równocześnie możliwość dobrego
i pożytecznego zagospodarowania czasu dla dzieci
oraz młodzieży.
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