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Jubileusz Stowarzyszenia Wychowanków Szkół Zakonu Pijarów
Stowarzyszenie Wychowanków Szkół
Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie, do grona których należy dwójka radnych Dzielnicy III - Mateusz
Drożdż i Paweł Wójcik – obchodzi w tym
roku 25-lecia swojego istnienia.
Uroczystość, wpisująca się w jubileusz
400-lecia
Zakonu
Pijarów
i 250-lecia kanonizacji jego założyciela św.
Józefa Kalasancjusza, została objęta honorowym patronatem przez Prezydenta
Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego,
Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
Bogusława Kośmidera oraz Prowincjała Zakonu Ojców Pijarów o. Józefa Matrasa SP.
Listy gratulacyjne z okazji jubileuszu skierowali również Marszałek Województwa
Małopolskiego Jacek Krupa, Wojewoda
Małopolski Józef Pilch, Małopolski Kurator
Oświaty Barbara Nowak i prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Wiesław Jopek. Uroczystości rocznicowe rozpoczęła
msza św. w kościele Ojców Pijarów przy
ul. Pijarskiej sprawowana przez kapłanów
związanych ze stowarzyszeniem pod przewodnictwem jego kapelana o. Mieczysława Rolki SP. Dalsza część uroczystości,
w której wzięli udział m. in. przedstawiciele
władz miejskich i samorządowych, zakonnicy pijarscy oraz ponad 120 absolwentów,
miała miejsce w Urzędzie Miasta Krakowa,
a uświetnił ją szkolny poczet sztandarowy
i występ licealnego chóru.
25 lat temu z inicjatywy ówczesnego
dyrektora Liceum Pijarów o. Mieczysława
Rolki SP i nieżyjącego już członka stowarzyszenia Stanisława Wójcika zrodziła się myśl
o zorganizowaniu spotkania po latach absolwentów z różnych roczników, mającego
na celu odświeżenie lub kontynuację przerwanych znajomości. Inicjatywa zyskała
przychylność ówczesnego prowincjała Zakonu Pijarów o. Jana Taffa SP. Zebrania nazwisk
i adresów byłych uczniów podjął się ówczesny sekretarz szkoły Jacek Bałys. Pierwsze
spotkanie miało niespotykaną frekwencję

i wyzwoliło w jego
uczestnikach energię, która pchnęła
ich do działania,
dzięki czemu powstał Komitet Organizacyjny.
Po
skrystalizowaniu
się pewnych wizji
rozpoczęto prace
nad statutem stowarzyszenia. Prace
te zakończyły się
podpisaniem deklaracji założycielskiej
przez siedemnastu
członków założy- Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig wręcza odznakę Honoris Gratia
cieli i rejestracją władzom stowarzyszenia. Fot. Marian Satała
w sądzie Stowarzyszenia Wychowanków Katolickiego Liceum szeniami absolwentów szkół pijarskich
im. Ks. Stanisława Konarskiego Zakonu Pi- z Poznania i Budapesztu.
jarów w Krakowie. W ramach stowarzyszeStowarzyszenie Wychowanków Szkół
nia powstał Klub Seniora skupiający osoby Zakonu Pijarów zrzesza ponad 1500 wyuczęszczające do szkoły latach 30. XX w, chowanków i absolwentów, z czego około
dla części z których przygoda z nią zakoń- 400 jest aktywnych, a najstarszy z nich ma
czyła się 1 września 1939 r. Na spotkania 97 lat. Jego członkowie regularnie biorą
klubu, odbywające się m. in. w gmachu li- udział w koleżeńskich zjazdach, wspierają
ceum, Krynicy, Lanckoronie, Rabce, Msza- się wzajemnie, pielęgnują polskość i rozwój
nie Dolnej i Hebdowie, zjeżdżają się byli świadomości narodowej. Dziesięciu z nich
uczniowie pijarscy z niemal całego świata. zostało uhonorowanych odznaką Honoris
Z inicjatywy członka stowarzyszenia Kazi- Gratia przez prezydenta Krakowa Jacka Majmierza Wapiennika rozpoczęły się prace, chrowskiego. Dostrzeżone zostały również
które po dwóch latach pozwoliły na uzy- działania stowarzyszenia na przestrzeni lat.
skanie przez stowarzyszenie statusu or- Krakowska Kongregacja Kupiecka z inicjatyganizacji pożytku publicznego. Od 2005 wy jej prezesa Wiesława Jopka odznaczyła je
r. stowarzyszenie działa pod nazwą Sto- medalem 600-lecia Krakowskiej Kongregacji
warzyszenie Wychowanków Szkół Zako- Kupieckiej. Podczas uroczystości jubileuszonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego wych wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig
w Krakowie. Stowarzyszenie pamięta rów- wręczył władzom stowarzyszeniu odznakę
nie o zmarłych jego członkach oraz nauczy- Honoris Gratia przyznaną mu przez prezycielach szkoły.
denta Krakowa Jacka Majchrowskiego.
W okresie Świąt Bożego Narodzenia,
Wielkanocy i Wszystkich Świętych na ich
Paweł Wójcik
grobach zapalane jest światełko pamięci.
Przewodniczący Komisji Promocji,
Podjęte zostały również próby nawiązaInformacji i Łączności z Mieszkańcami
nia współpracy z podobnymi stowarzyRady Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Dwóch radnych Dzielnicy III Prądnik
Czerwony i jednocześnie wychowanków
Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

im. Ks. Stanisława Konarskiego Mateusz
Drożdż i Paweł Wójcik wzięło udział w uroczystym koncercie chórów szkół pijarskich

z Polski, Słowacji i Słowenii, który odbył się
w niedzielę 19 marca 2017 r. w Filharmonii
w Krakowie.

Fot. Marta Dudek
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