Życie i dzieło pijara księdza Stanisława Konarskiego –
patrona Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim
Kalendarium życia i działalności patrona szkoły
księdza Stanisława Konarskiego

30.09.1700-urodził się w Żarczycach koło Jędrzejowa, w ówczesnym województwie
sandomierskim
18.10.1700 - otrzymał chrzest w parafii Złotniki z rąk ks. Stanisława Molędzkiego
1709-rozpoczął naukę w kolegium pijarskim w Piotrkowie
1718- przyjął śluby zakonne
1725-wyjechał do Włoch, gdzie podjął studia w Collegium Nazarenum w Rzymie, studiował
tam obok teologii literaturę, filozofię, historię i naukę wymowy
1729 – wrócił do ojczyzny po studiach w Rzymie oraz pobycie we Francji, Niemczech
i Austrii. Pełen zapału zaangażował się w pracę dla dobra Polski. Pierwsza Rzeczypospolita
pogrążona była wówczas w „saskim nieładzie”. Złota wolność, prywata, liberum veto,
powodowały anarchię i samowolę szlachty i magnaterii, decydując o losach ojczyzny. Chłopi i
mieszczanie pozbawieni praw żyli w wielkiej nędzy . Szkolnictwo było na niskim poziomie,
kraj staczał się w niewolę
1740-założył w Warszawie nowocześnie zorganizowaną uczelnię - Collegium Nobilium
dla synów szlacheckich i magnackich
1755-1760-poświęcił się pracy nad reformą ustroju sejmowego i wydał dzieło O skutecznym
rad sposobie, w którym podjął krytykę zgubnej dla Polski zasady liberum veto, wskazując na
ogromną szkodliwość zrywania sejmów
1763-bywał stałym uczestnikiem obiadów czwartkowych na zamku warszawskim, później
w Łazienkach, z udziałem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, podczas których
omawiano sprawy literatury, oświaty , kultury i polityki Rzeczypospolitej
1765-król Stanisław August Poniatowski przyznał, w dowód zasług dla ojczyzny, pamiętny
medal z napisem Sapere auso- (temu, który odważył się być mądrym)
3 sierpnia 1773- zmarł w Warszawie, pogrzeb zmienił się w manifestację narodową. Zwłoki
złożono w podziemiach kościoła pijarów przy ulicy Długiej

Serce wielkiego wychowawcy, zamknięte niegdyś w cynowej urnie i przechowywane
w Collegium Nobilium, znajduje się od 1882 roku w kościele pijarów w Krakowie.
Książę poetów Ignacy Krasicki ułożył ku czci nauczyciela i wychowawcy narodu
epitafium:
Ten, co pierwszy zdziczałe ciął gałęzie wzniosłe
I śmiał ścieżki odkopać wiekami zarosłe,
Co nauki, co miłość kraju wzniósł i krzepił,
W cieniu laurów spoczywa, które sam zaszczepił.

Stanisław Konarski
Franciszek Hieronim Konarski

Jakim człowiekiem był Stanisław Konarski?
Na podstawie dwóch portretów olejnych znajdujących się w Muzeum Narodowym
w Warszawie i zbiorach pijarów w Krakowie można wnioskować, że Stanisław Konarski był
wzrostu średniego, budowy ciała proporcjonalnej, raczej szczupłej, o twarzy męskiej łagodnych
konturów, stanowczego, choć spokojnego wyrazu. Był cholerykiem, to zapalony nie gaśnie, aż
osiągnie cel zamierzony. Niechętni mu Francuzi określali go w okresie jego posłowania
w latach 30- tych jako wszędobylskiego, lubiącego wszystko wiedzieć i oceniali jako
niebezpiecznego. Jeden z pijarów, znający Konarskiego od wielu lat, tak o nim pisał: Twarz

miał przyjemną, która zdawała się wyrażać słodycz jego serca i obyczajów, mowę łagodną,
temperament żywy.
Inny pijar – historyk Szymon Bielski, tak go określił: W życiu prywatnym był dla wszystkich
uprzejmy i łaskawy, wobec optymatów zarówno jak wobec ludzi niskiej kondycji, ujmujący,
skromny, obowiązkowy, nieskąpiący nikomu rady i pomocy, miłosierny dla ubogich i nędzarzy,
których wspierał kosztem swoich wyrzeczeń.

Ksiądz Stanisława Konarski - zobowiązujące dziedzictwo
Kim był człowiek, który zasłużył na miano wielkiego Polaka? Kim była ta znakomita postać,
którą król Stanisław August Poniatowski wyróżnił medalem Sapere auso?

Stanisław Konarski, 1771

TEN, KTÓRY ODWAŻYŁ SIĘ BYĆ MĄDRYM:
W dziedzinie wychowania – był mądrym pedagogiem, który starał się wychować uczniów na
wartościowych ludzi, prawych obywateli, pełniących rolę posłów, biorących udział
w obradach Sejmu Wielkiego, twórców Konstytucji 3 Maja
W dziedzinie edukacji - był reformatorem oświaty XVIII wieku, kładł nacisk na naukę
języków obcych w celu lepszego komunikowania i wymiany kulturowej oraz na wpajanie
zamiłowania do czytania od najmłodszych lat, wprowadził do szkoły prawo cywilne, główny
nacisk położył na zmianę sposobu i metod nauczania, pamięciowe zdobywanie wiedzy zastąpił
rozumowym wnioskowaniem

W dziedzinie języka – był reformatorem wymowy, stylu, konsekwentnie i zdecydowanie
zwalczającym „ czczą i niepotrzebną gadaninę”, podjął walkę o odnowę języka polskiego,
o jego czystość, jasność, przekonywał, że mieszanie łaciny z polszczyzną, przemawianie stylem
napuszonym, nienaturalnym, nie tylko nie ozdabiają języka, ale go szpecą
W dziedzinie literatury – był twórcą, który wywarł wpływ na rozwój literatury dramatycznej,
spod jego pióra wychodziły utwory liryczne po łacinie i po polsku, rozprawy filozoficzne i
pedagogiczne
W dziedzinie politycznej- był reformatorem starego ustawodawstwa, o czym świadczą
potężne jego księgi Volumina Legum, wokół których powstała wielka literatura naukowa, starał
się przezwyciężyć anarchię, krytykował zgubną dla Polski zasadę liberum veto, wskazując na
ogromną szkodliwość zrywania sejmów

Stanisław Konarski - człowiekiem na dziś i na jutro…
Jego osoba oddziałuje jeszcze dziś, w czasach, w których tylu zadaje sobie raz po raz pytanie:
Dokąd zmierzasz, wychowanie? Dokąd idziesz, Europo?
W propozycjach jego programu są sprawy tak bardzo aktualne jeszcze dziś - stanowiące wielce
zobowiązujące dziedzictwo.

Tablica w pobliżu prochów zasłużonych pijarów przy kościele pw. św. Karola Boromeusza na
warszawskich Powązkach. Fotografia Mariusz Koszuta
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