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17. Parafiada Środowisk Pijarskich

Od 27 do 30 kwietnia 2018 r. na terenie
Dzielnicy III odbyła się 17. Parafiada Środowisk Pijarskich im. o. Józefa Jońca, którą zorganizowały Fundacja Oświatowa im.
ks. Stanisława Konarskiego i Zespół Szkół
Pijarskich im. ks. Stanisława Konarskiego
w ramach ogólnopolskiego projektu „Ruch
rzeźbi umysł, serce i ciało 2018” koordynowanego przez Stowarzyszenie Parafiada
im. św. Józefa Kalasancjusza z Warszawy.
W imprezie wzięło udział 175 osób z parafii
i szkół pijarskich z: Bolszewa, Elbląga, Jeleniej Góry, Katowic, Poznania, Łowicza, Krakowa-Rakowic i Wieczystej, Łapsz Niżnych,
Rzeszowa oraz Warszawy.
Imprezę rozpoczął tzw. pogodny wieczór, który miał na celu integrację jej uczestników. Codzienne zmagania sportowe poprzedzała poranna msza św., a kończyła
wieczorem wspólna modlitwa. Pierwszy
dzień rozgrywek stał pod znakiem piłki nożnej. W drugim dniu odbyły się turnieje siatkówki i koszykówki. Zawodnicy rywalizo-

Fot. archiwum Zakonu Pijarów
wali ze sobą w salach gimnastycznych szkół
pijarskich oraz na dzielnicowym orliku przy
Szkole Podstawowej nr 64. Podczas rozgrywek nie zabrakło smutku i żalu z powodu porażek oraz łez radości i uśmiechu z powodu
wygranej. Uczestnicy imprezy brali również
udział w konkursach wiedzy. W klasyfikacji
ogólnej I. miejsce zajął zespół szkół z Łowicza, II. miejsce – zespół szkół z Poznania, a III.
miejsce – zespół szkół z Elbląga.
Parafiada jest całorocznym programem
wychowawczo-profilaktycznym realizowa-

nym w szkołach, klubach sportowych, domach dziecka i świetlicach w jedności z parafią. Jest on kontynuacją bogatej, 400-letniej
tradycji Zakonu Pijarów w świecie. Pierwszym jego celem jest pełny i harmonijny
rozwój człowieka od najmłodszych lat, poprzez wszechstronne, aktywne oraz równoczesne kształtowanie umysłu, serca i ciała.
Program opiera się na trzech powiązanych
ze sobą i przenikających się ideach piękna, dobra i prawdy. Symbolicznym streszczeniem programu jest wskazanie miejsc
jego realizacji – stadion, teatr, świątynia.
Program Parafiady sformułował w 1988 r.
o. Józef Joniec SP, a rok później zrealizowano go w Krakowie. Idea Parafiady zatacza
coraz szersze kręgi i wychodzi poza granice
Polski, stając się imprezą międzynarodową.
Paweł Wójcik
Przewodniczący Komisji Promocji,
Informacji i Łączności z Mieszkańcami
Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Co to takiego STARS?
Kiedy zapytamy dorosłych o to, czym
jest Europejski Projekt STARS, to prawdopodobnie usłyszymy, że jest to zrównoważona akredytacja i identyfikacja szkół
w zakresie podróży, która zrzesza dziewięciu partnerów wdrażających działania
wokół wspólnego celu – zwiększenia liczby uczniów podróżujących do i ze szkoły
rowerem, którzy wcześniej byli dowożeni
samochodem.
Brzmi to bardzo dziwnie i strasznie poważnie. Jeśli jednak to samo pytanie zadamy
uczniom Szkoły Podstawowej nr 64 w Krakowie, to usłyszymy, że STARS to wspaniała rowerowa zabawa i przygoda. Dzięki
projektowi STARS można się nauczyć, jak
bezpiecznie jeździć na rowerze, rolkach,
hulajnogach i deskorolkach. To konkursy
wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, to malowanie koszulek rowerowych,
spotkania z policjantami, strażnikami miejskimi, serwisantami, to nauka naprawiania
rowerów, to wycieczki rowerowe, „wagary
na rowerach”, lekcje cykloedukacji, akcje takie jak „Rowerowy Maj” i wreszcie szkolne
masowe przejazdy rowerowe.
W ubiegłym roku mieliśmy okazję wziąć
udział w takim przejeździe. Spotkaliśmy się
pod szkołą i pojechaliśmy pod Tauron Are-

Fot. SP nr 64

Tu, po powitaniu i oficjalnym otwarciu przejazdu, barwnym i wesołym korowodem wyruszyliśmy przez Stare Miasto, aleje Trzech
Wieszczów, tunel św. Rafała Kalinowskiego z powrotem do Tauron Areny. Było nam
bardzo miło, ponieważ po drodze byliśmy
podziwiani, oklaskiwani, pozdrawiani i fotografowani przez tłumy turystów i krakowian.
Faktycznie, nasz kolorowy i radosny przejazd
wzbudził ogromną sympatię. Na koniec miła
niespodzianka i wielkie emocje. Losowanie
nagród wśród uczestników przejazdu. Było
super!
Szkoła Podstawowa nr 64 uczestniczy
w projekcie STARS od września 2014 r.
W czasie jego trwania braliśmy udział i organizowaliśmy wiele ciekawych imprez rowerowych. W wyniku wszystkich naszych
działań spełniliśmy wymagania akredytacyjne i otrzymaliśmy w nagrodę srebrną
gwiazdę. Uroczyste wręczenie certyfikatu
odbyło się w Urzędzie Miasta Krakowa we
wrześniu 2016 r. W tym roku szkolnym
kontynuujemy udział w projekcie, promując rowerową aktywność.

nę, gdzie dołączyliśmy do peletonu rowerzystów jadących z rejonu Nowej Huty. Razem z nimi udaliśmy się na Rynek Podgórski.

Bogusław Wawro
Nauczyciel wychowania fizycznego w SP 64
koordynator projektu STARS

7

