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                 Dzisiejsze wydanie naszego pisma poświęcamy postaci Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, który jeszcze w tym roku szkolnym zostanie patronem naszej szkoły                

– Szkoły Podstawowej   w Pierzchnicy. Możemy być dumni z patronatu tak charyzmatycznej 

osoby, człowieka i kapłana, który był niezwykłą osobowością swojej epoki i wycisnął znaczące 

piętno na przyszłym pokoleniu Polaków. Poniżej prezentujemy różne materiały związane           

z postacią tego wybitnego Polaka.   

„Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, 

ale i pełen ufności, rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było twojej wiary,           

nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, twojej heroicznej nadziei, twego 

zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry - i tego całego 

okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z twoim biskupim           

i prymasowskim posługiwaniem.” 

 - Jan Paweł II do kardynała Stefana Wyszyńskiego (23 X 1978) 

               

 

 

 

 

Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia 
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 Stefan Wyszyński (ur. 3 sierpnia 1901 w Zuzeli, zm. 28 maja 1981 w Warszawie)           

– polski duchowny rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach 1946–1948, 

arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz prymas Polski w latach 1948–1981, 

kardynał prezbiter od 1953. Zwany Prymasem Tysiąclecia, Czcigodny Sługa Boży Kościoła 

katolickiego. Pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego. 25 października 2000 w uznaniu 

jego zasług Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2001 Rokiem Kardynała 

Wyszyńskiego.3 lipca 1993 kard. Józef Glemp erygował Instytut Prymasowski Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego, którego celem jest zabezpieczenie i upowszechnienie dziedzictwa 

Prymasa Tysiąclecia. W 1998 powołano Fundację „Dziedzictwo Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego”.1 października 1999 przekształcono warszawską Akademię Teologii 

Katolickiej w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 2000 na ekrany kin wszedł 

polski film Prymas. Trzy lata z tysiąca, opowiadający o uwięzieniu Wyszyńskiego przez 

władze PRL, z Andrzejem Sewerynem w roli głównej. W 2009 powstał spektakl TVP Prymas  

w Komańczy w reżyserii Pawła Woldana z rolą główną Olgierda Łukaszewicza. W Zuzeli 

funkcjonuje muzeum poświęcone jego pamięci. 
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 Stefan Wyszyński był klerykiem przed wojną, w seminarium we Włocławku. Pewnego roku 

w ferie zimowe przyszedł z kolegą do rektora, by prosić o możliwość wyjścia do miasta. Ciekawy 

jest sposób, w jaki tamtejszy rektor - ks. Kryncki - rozstrzygał takie sprawy. Najpierw spytał 

kolegę Wyszyńskiego: - Po co chcesz iść do miasta? - Oprawić książkę. - Tak czytaj książkę, 

abyś nie musiał jej oprawiać. I zwrócił się do Wyszyńskiego: - A ty po co chcesz iść do miasta? - 

Kupić książkę. - A czy ty przeczytałeś już wszystkie książki, które są w bibliotece? (było ich ok. 

stu tysięcy) - Jeszcze nie. - Jak wszystkie przeczytasz, to przyjdź, wtedy cię puszczę             

do miasta". 

 Stefan Wyszyński urodził się w sobotę, dzień maryjny. Mówił o tym z humorem: 

"Urodziłem się w moim domu rodzinnym pod obrazem Matki Bożej Częstochowskiej                       

i to w sobotę, żeby we wszystkich planach Bożych był ład i porządek". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sytuacja w ówczesnych szkołach była napięta, bo były to carskie szkoły, w których trzeba 

było mówić po rosyjsku. 9-letni Stefan pokłócił się z nauczycielem i dostał zakaz przychodzenia         

do szkoły. Od tej pory przez dwa lata uczył się w domu. 

 Kleryk Stefan Wyszyński był słabego zdrowia. Dość powiedzieć, że nie przystąpił             

do święceń kapłańskich razem ze swoimi kolegami, bo był w tym czasie w szpitalu. Święcenia 

przyjmował sam, ponad miesiąc później: Gdy przyszedłem do katedry, stary zakrystian, pan 

Radomski, powiedział do mnie: Proszę księdza, z takim zdrowiem to chyba raczej trzeba iść       

na cmentarz, a nie do święceń.. 

 Pewnego dnia w czasie wojny ksiądz Stefan Wyszyński podczas spaceru usłyszał kobiecy 

krzyk  z chaty oddalonej od wsi. Gdy otworzył drzwi, okazało się że samotna kobieta zaczynała 

rodzić. Było za późno, aby wezwać pomoc i późniejszy prymas musiał towarzyszyć rodzącej 

trzymając  ją za rękę. Po latach mówił, że było to trudne przeżycie: Nie mogłem jej pomóc,        

bo nie umiałem. 

Ciekawostki i anegdoty  



 

  Muzeum poświęcone Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu  
 

Muzeum Lat Dziecięcych Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

Muzeum Lat Dziecięcych Kardynała Stefana Wyszyńskiego mieści się w Zuzeli, 

rodzinnej miejscowości Prymasa. Powstało w 1990 roku w budynku dawnej wiejskiej 

szkoły. W muzeum odtworzono wnętrze domu państwa Wyszyńskich oraz salę szkolną  

z początku XX wieku. W zbiorach znajdują się również zdjęcia, dokumenty i medale 

należące do rodziny Wyszyńskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

  Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego 

 Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego mieści się w Warszawie. Powstało  

w 2016 roku na terenie Centrum Opatrzności Bożej. Ekspozycja ukazuje wpływ Jana 

Pawła II i Kardynała Wyszyńskiego na losy Kościoła i Polski oraz ich wkład w zachowanie 

wiary oraz tożsamości narodowej. Muzeum prowadzi również warsztaty dla dzieci            

i młodzieży. 
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 Nasz patron to postać wyjątkowa i słowa kardynała Wyszyńskiego warte                                 

są rozpowszechniania. Zapraszam do lektury niezwykle trafnych, często zaskakujących,         

a zawsze pełnych mądrości myśli, cytatów i wypowiedzi kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

 

„Człowiek nie może pragnąć zupełnego wyzwolenia się ze znoju pracy, bo trud wyzwala              

z grzechu.” 

„Potrzeba w naszej Ojczyźnie przykładu ofiary z siebie, aby człowiek współczesny zapomniał   

o sobie, a myślał o drugich - o dobru rodziny, o wypełnieniu swego powołania i zadania życiowego 

wobec innych, o dobru całego narodu.”                                        

  (Warszawa, 25 września 1968) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Nie trzeba oglądać się na innych, na tych lub owych, może na polityków, żądajac od nich,      

aby się odmienili. Każdy musi zacząć od siebie, abyśmy prawdziwie się odmienili.” 

                                                                                             (Gniezno, 2 lutego 1981 (z homilii)) 

„(...) szczęśliwy człowiek, który jest z siebie niezadowolony, bo to jest punkt wyjścia.” 

                                  (Warszawa, 25 IX 1953, homilia w kościele św. Anny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zwolnienie się od życia wewnętrznego pod wpływem nadmiaru pracy odbija się na wartości 

naszej pracy, wtedy bowiem ujawnia się w niej brak cnót osobistych, o który rozbić się może 

każde dzieło. Nie pomogą wówczas najbardziej pociągające idee: gdy zabraknie powiązania 

życia wewnętrznego z życiem czynnym, upadnie dzieło prowadzone, jak wiele innych upadło, o 

czym poucza historia zakonów.” 

                                                                                                (z książki "Duch pracy ludzkiej") 
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„Tak często słyszymy zdanie: "Piękną i zaszczytną rzeczą jest umrzeć za Ojczyznę". 

Jednakże trudniej jest niekiedy żyć dla Ojczyzny. Można w odruchu bohaterskim oddać swoje 

życie na polu walki, ale to trwa krótko. Większym niekiedy bohaterstwem jest żyć, trwać, 

wytrzymać całe lata.”                                                                     (Warszawa, 6 stycznia 1981) 
 

„Obok dziwnych zwyczajów ulicznych dostrzega się również zanik smaku i poczucia 

stosowności. Rozpanoszyła się "histeria mody", nie licząca się z nakazami skromności,                

z poczuciem estetyki ani też z wymaganiami higieny i zdrowia. Zwyczaje plażowe przechodzą 

na ulicę, zaczyna panować ordynarna moda, która z naszych dziewcząt robi prawdziwe 

"monstra", zacierając w nich właściwy Polkom wdzięk i smak.”     (Jasna Góra, 17 sierpnia 1969) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Można dać bardzo dużo i serce zranić, a można bardzo malutko i serce rozradować, jakby 

skrzydła komuś przypiąć do ramion .” 

„Wszystko, co nas spotyka – zdrowie czy cierpienie, dobro czy zło, chleb czy głód, przyjaźń 

ludzka czy niechęć, dobrobyt czy niedostatek – wszystko to w ręku Boga może działać 

ku dobrem”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Uprzejme spojrzenie i uśmiech znaczą często więcej, niż udana rozmowa.” 

„Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które      

w innych budzi. „ 

„ Nie to jest ważne, by krytykować przeszłość, lecz aby swój własny wysiłek włożyć w lepszą 

przyszłość.” 



 

 

 Młoda dziewczyna wskakująca w biegu do pociągu, aresztowanie w nocy i wywiezienie                   

w nieznanym kierunku oraz sadystyczna oprawczyni, która dla jednej osoby wykazuje dziwną 

sympatię. Okoliczności powstania Ślubów Jasnogórskich to materiał na dobry film sensacyjny!

 Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego zostały złożone w niezwykłych okolicznościach,       

w 1956 roku, gdy Prymas Wyszyński był uwięziony przez komunistów. Odbyło się to w 300 lat                

po złożeniu pierwszych Ślubów przez króla Jana Kazimierza w Katedrze we Lwowie. Treść 

Ślubów z 1956 roku wciąż jest w 100% aktualna, choć forma, sposób ich napisania, nie trafia  

już chyba w gusta typowego człowieka naszych czasów. Jest to jednak niezaprzeczalnie bardzo 

ważna część naszej tożsamości, do której powinniśmy się odwoływać. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Śluby Jasnogórskie jak film sensacyjny 
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To wszystko co działo się wokół Ślubów Jasnogórskich jest opowieścią wyjątkową, o latach 

trudnych, ludziach nietuzinkowych, a także o wielkich chwilach naszego narodu. Oto kilka 

epizodów przytoczonych w wielkim skrócie. Zaczynamy towarzyszyć Prymasowi Wyszyńskiemu 

w chwili aresztowania. W nocy przychodzi  po niego UB. Bez żadnego wyroku każą                    

mu natychmiast opuścić dom. Pierwszy rok spędził w Stoczku Klasztornym: "Ściany wewnętrzne 

mokre, kamienne posadzki strasznie zimne. Woda ściekała ze ścian. Zimą ściany zamieniały       

się przez to w lodowate tafle. Od dnia przyjazdu do Stoczka do końca pobytu ani w dzień, ani   

w nocy nie rozgrzałem stóp" - opisywał Prymas. Przebywa tam bez oficjalnego wyroku. Nie wie 

więc co się z nim stanie następnego dnia, nie wie czy reszty swego życia nie spędzi w więzieniu. 

Był rok 1953. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kilka lat wcześniej, w 1948 roku, w ubeckim więzieniu przebywała Maria Okońska, dobra 

znajoma Stefana Wyszyńskiego, wówczas biskupa lubelskiego. Pewnej nocy wzięto ją z celi      

do Julii Brystiger. Ta kobieta żydowskiego pochodzenia sadystycznie przesłuchiwała więźniów. 

Spotkanie z Marią Okońską było jednak niezwykłe. Siła wiary Okońskiej była tak duża,             

że ta okrutna Brystigier po dwóch godzinach dała jej swój zastrzeżony numer telefonu,         

aby dzwonić w razie potrzeby. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ta znajomość i ten telefon były nieocenione dla Marii Okońskiej w okresie przygotowań           

do Ślubów Jasnogórskich, a przecież bez Marii Okońskiej być może Ślubów nie byłoby w ogóle. 

Wspomniane przygotowania do Ślubów wiążą się z przytoczonym we wstępie epizodem 

kolejowym. Maria Okońska w chwili składania Ślubów chciała być przy Prymasie uwięzionym 

wówczas w Komańczy (tam miał już lepsze warunki bytowe niż na początku niewoli),                 

ale na Jasnej Górze wraz z koleżankami z "Ósemek" miała do wykonania ogrom pracy związanej 

z przygotowaniami. Było to dla niej zbyt ważne, aby zaniedbać szczegóły, dlatego do Komańczy 

wybrała się w ostatniej chwili, zupełnie wycieńczona pracą. Jak sama pisała do pierwszego 

pociągu wskoczyła, gdy już jechał: "konduktor złapał mnie po prostu w biegu i siłą wciągnął        

do wagonu", następnie przesiadała się wiele razy "prawie zawsze w ostatniej chwili wskakując 

do pociągu", ale dotarła na czas. 26 sierpnia 1956 roku ogromna rzesza pielgrzymów 

(szacowana na ok. milion osób) złożyła Śluby na Jasnej Górze. Kilka minut wcześniej uczynił      

to uwięziony Prymas, a jedynym tego świadkiem była zmarła niedawno Maria Okońska. 

Za autorem: Piotrem Surowieckim  
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Związki z Karolem Wojtyłą — Janem Pawłem II 

Czasy krakowskie 

 Kardynał Stefan Wyszyński spotkał się z Karolem Wojtyłą w sierpniu 1958                  

w Warszawie - przekazał mu wówczas nominację na biskupa pomocniczego w Krakowie.         

Nie utrzymywali ze sobą bliskich kontaktów.  […] Gdy zapytano Wyszyńskiego w Rzymie, jaki 

on [Wojtyła] jest, kard. Wyszyński odpowiedział: On jest poetą. Początkowa nieufność 

Wyszyńskiego do młodego kapłana z czasem zamieniła się w szacunek. Prymas dostrzegał         

i doceniał walory Wojtyły. […] Wojtyła zawsze trzymał się "z tyłu". [….] Wojtyła pozostawał 

numerem dwa polskiego Episkopatu. Maria Okońska spytała kiedyś kardynała Wojtyłę, 

dlaczego zawsze idzie za Prymasem, a nie w jednym rzędzie z nim? Wojtyła miał 

odpowiedzieć: Bo to jest Prymas. Nie śmiem iść z nim w jednym szeregu. Łączyła ich również 

głęboka pobożność Maryjna i przekonanie o szczególnym znaczeniu Matki Bożej w losach 

narodu polskiego i Kościoła w Polsce. W sierpniu 1967 Prymas Wyszyński spędzał wakacje       

w Cichem koło Zakopanego. Tam, po raz pierwszy na takim wyjeździe, odwiedził Prymasa 

Wojtyła (już jako kardynał, metropolita krakowski). Od tego czasu spotkania obu hierarchów 

na przełomie lipca i sierpnia stały się tradycją. Prymas 3 sierpnia obchodził dzień urodzin, 

imienin i święceń kapłańskich. Kard. Wojtyła starał się być zawsze wcześniej, by jako 

pierwszy złożyć życzenia i spędzić z Prymasem dzień, czasem kilka dni. Odwiedzał go, gdy 

odpoczywał w górach - w Stryszawie, w Bachledówce w Zakopanem oraz w Fiszorze, 

niedaleko Wyszkowa, gdzie Prymas spędzał wakacje pod koniec życia. Wspólny czas 

wypełniały spacery, rozmowy, śpiewy przy ognisku. 
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     Z dziejów szkoły… 

4 września 2003 roku w Pierzchnicy nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego. Było to bardzo ważne wydarzenie również dla naszej szkoły,  

w szczególności dla Gimnazjum w Pierzchnicy, które tego dnia otrzymało imię Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego. We wrześniowej uroczystości uczestniczyło wielu gości, m.in. 

biskup Kazimierz Ryczan oraz ówczesna wicekurator oświaty p. Barbara Piwnik. Uczniowie 

Gimnazjum wraz z nauczycielami przygotowali przedstawienie, którego głównym hasłem były 

słowa Kardynała Wyszyńskiego: „Z drobiazgów życiowych wykonywanych wielkim sercem 

powstaje wielkość człowieka”. Od tej pory w naszym Gimnazjum co roku, w maju, obchodzi 

się Dzień Patrona. W uroczystościach zawsze uczestniczą zaproszeni goście: władze gminy, 

pracownicy szkoły oraz biblioteki, rodzice i oczywiście uczniowie.  
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Dzień Patrona 2015 

„(…) sedno w tym, że ma sens życie (…)” 

Dzień Patrona 2013 

Na zdjęciu widoczny jest sztandar 

Gimnazjum im. Stefana Kard. Wyszyńskiego 
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NIECH KAŻDY ZAPAMIĘTA, 

ŻE NASZA PIĘKNA SZKOŁA, 

      PO ZMIANACH, JAKIE PRZESZŁA, 

MA JUŻ SWEGO PATRONA.  

 

    TO CZŁOWIEK GODNY, SŁAWNY 

 Z HISTORII DOBRZE ZNANY 

  SWE ŻYCIE BOGU POŚWIĘCIŁ 

 WIĘC CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.  

        

                      Nikola Majczak kl. VI  

WIERSZE O PATRONIE 

KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 

TO OSOBA ŚWIĘTA, 

KTÓRA NA CO DZIEŃ 

CHODZIŁA  UŚMIECHNIĘTA. 

 

      ZAWSZE BYŁ POMOCNY 

      DLA DRUGIEGO CZŁEKA, 

      PRZED TRUDAMI ŻYCIA 

      NIGDY NIE UCIEKAŁ. 

 

KARDYNAŁ WYSZYŃSKI  

JAKO PRYMAS POLSKI  

GŁOSIŁ SŁOWO BOŻE  

W IMIĘ ŚWIĘTEJ  MIŁOŚCI. 

 

      ZA SWE DOBRE CZYNY 

      I PIĘKNE KAZANIA 

      ZOSTAŁ  NAGRODZONY 

      IMIENIEM NADANIA 

 

WIĘC  HOŁD MU ODDAJMY  

UCZNIOWIE,  ZEBRANI 

NIECH NAM PATRONUJE 

KARDYNAŁ KOCHANY. 

              

          Stanisław Kamiński kl. VI  
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Kardynał Stefan Wyszyński - kim jest nasz patron?- rozmowa gimnazjalistek 

Ola: Hej Karola, jak dobrze cię widzieć!! 

Karolina: O, również się cieszę. Coś się stało? 

Ola: Wiesz co, chciałabym z tobą porozmawiać na temat Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Ostatnio o tym rozmyślałam, wkrótce w naszej szkole nadanie imienia, mamy nowy sztandar, 

właściwie kim on tak naprawdę jest? Wiem, że uczestniczysz w konkursach oraz akademiach 

poświęconych jego osobie.  

Karolina: No tak, odkąd pamiętam jestem związana z jego osobą, myślę, że mogę ci wiele       

o nim opowiedzieć. To co chciałabyś wiedzieć na sam początek? 

Ola: Najpierw może podstawowe informacje, wiesz.. 

Karolina: Jasne. Otóż urodził się 3 sierpnia 1901roku w Zuzeli, takiej miejscowości obok 

Podlasia. Miał czworo rodzeństwa, więc mu się raczej nie nudziło. Rodzice wpajali                  

mu poszanowanie dla pracy ludzkiej, chleba, ziarna, które w języku polskim oznacza,             

że jest z Boga, co Prymas przypominał po latach w wielu swoich kazaniach. Natomiast 

zaufanie i poszanowanie dla ojca i czułość dla matki były pierwszymi odczuciami, jakie Stefan 

wyniósł z domu rodzinnego. 

Ola: Ciekawie, ciekawie.. A tak w ogóle kim on był? Bo każdy raczej wie, że był kardynałem, 

ale może wiesz coś więcej? 

Karolina: No więc Wyszyński był kardynałem, Prymasem Polski, etykiem, popularyzatorem 

teologii, publicystą i redaktorem. W tej trudnej epoce za tymi pojęciami kryje się długie, 80

- letnie, gorliwe życie kapłana. Został pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego.           

Od 1989 trwa proces beatyfikacji. 2001 rok został ogłoszony rokiem Kardynała 

Wyszyńskiego (Rokiem Prymasowskim). Nasz patron był znany także jako arcybiskup 

metropolita gnieźnieński i warszawski. 

Ola: To bardzo interesujące co mówisz i tak naprawdę nie wiem, o co pytać... Może sama coś 

o nim opowiesz? 

 



 

Karolina: No to przejdźmy do rzeczy... Stefan Wyszyński był młodym buntownikiem,  

zacytuję ci  pewną szkolną sytuację, podczas której odważny dziewięcioletni  Stefan 

sprzeciwił się nauczycielowi: 

- Mam dość nauki pana profesora! 

-Co ty powiedziałeś? 

-Mam dość nauki pana profesora – powtórzył mały Wyszyński.  

-To więcej do szkoły nie przychodź! 

-Już więcej nie przyjdę! 

I rzeczywiście tak się stało, a Stefan uczył się dalej przy pomocy korepetytora. 

 Ola: A powiesz coś więcej o jego rodzinnym domu? 

Karolina: Był drugim dzieckiem państwa Wyszyńskich, ojciec Stanisław, matka Julianna. 

Pierwsza była córka Anastazja, później jeszcze dwie dziewczynki: Stanisława i Janina oraz 

syn Wacław, który zmarł w wieku   11 lat. Ks. Wyszyński mówił: „A w domu nad moim łóżkiem 

wisiały dwa obrazy: Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej.                  

I chociaż w onym czasie do modlitwy skłonny nie byłem, zawsze cierpiąc na kolana, zwłaszcza 

w czasie wieczornego różańca, jaki był zwyczajem naszego domu, to jednak po obudzeniu     

się długo przyglądałem się tej Czarnej Pani i tej Białej. Zastanawiało mnie tylko jedno, 

dlaczego jedna jest czarna a druga – biała. To są najbardziej odległe wspomnienia z mojej 

przeszłości”. Niestety naszego patrona spotkała wielka tragedia, jego matka była śmiertelnie 

chora, zmarła 31 października 1910 roku, chłopiec miał zaledwie 9 lat, a już stracił swoją 

ukochaną mamę... 
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Ola: Naprawdę nie miałam o tym pojęcia. To bardzo przykra historia. Jestem pod wrażeniem, 

że aż tyle jesteś mi w stanie o nim powiedzieć!!  

Karolina: Biografia, której się uczyłam na pamięć, już chyba zawsze będzie mi znana.            

Na początku myślałam, że to kolejna, nudna rola, której muszę się nauczyć, ale poznając jego 

prawdziwą historię, nie jest się w stanie wyjść z podziwu, ile człowiek może przeżyć                

i się nie załamać.    

Poza tym Kardynał jest przykładem człowieka, który swoją postawą, sposobem bycia , odegrał 

dużą rolę w życiu Kościoła i państwa polskiego. 

Ola: Po naszej krótkiej rozmowie zachęciłaś mnie do uzupełnienia wiedzy o Prymasie 

Tysiąclecia!! Jestem ci ogromnie wdzięczna, że poświęciłaś mi swój czas, ale chyba dzwonek 

na lekcje nas goni. 

Karolina: No tak, już za chwilę fizyka. Ja tobie też dziękuję, że chciałaś mnie wysłuchać. 

Jestem dumna, że nasza szkoła ponownie wybrała Kardynała Stefana Wyszyńskiego               

na patrona. Widzisz sama, jak znacząca jest  to postać. 

Ola: Cieszę się, że z podzielasz moje zdanie!  W takim razie do zobaczenia.. 

Karolina: Do zobaczenia. 

Natalia Dziedzic, Natalia Harabin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Podsumowanie konkursu wiedzy o patronie 

 

Klasy I – III 

I miejsce: Wiktor Pietrzyk II b 

       Jakub Sabat II b 

II miejsce: Garlicki Szymon III a 

         Oliwier Idzik II b 

                   Nela Zgórska II a 

III miejsce:  Maja Kwiecień II b 

 

Klasy IV – V 

I miejsce: Karolina Sadowska IV b 

II miejsce: Julia Pasternak IV b 

                  Katarzyna Zajączkowska V a 

III miejsce: Kinga Jamioł IV a 

 

Klasy VI – VII 

I miejsce: Zuzanna Matusik VII b 

II miejsce: Bartłomiej Lipa VII b                  

III miejsce: Mikołaj Marcinkowski VII b 
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