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 Wśród wielu waŜnych dat w historii naszej szkoły pozostanie zapewne  

i ta: środa 22. 04. 2009. W tym dniu bowiem gościem szkoły był ksiądz arcybi-

skup Pierre—Marie CARRE z Francji. Zarządza on diecezją Tarn, której siedzi-

bą jest Albi. 

 Skąd obecność takiego gościa u nas? 

Ks. bp P- M Carre pochodzi z diecezji, a więc jednocześnie departamentu Lot-

et-Garonne (we Francji powierzchnie diecezji i departamentów pokrywają się). 

To w tej diecezji duszpasterzowałem, posłany z misją przez poprzedniego bi-

skupa kieleckiego Stanisława Szymeckiego. Pierwszą z dwóch parafii, których 

byłem proboszczem, była rodzinna parafia ks. bp P—M Carre.  Stąd nasza zna-

jomość i przyjaźń. Nasz gość Ŝywo interesował się historią, zarówno dawną jak  

i współczesną Polski. Podziwiał zabytki Krakowa oraz piękno i waŜne miejsca na-

szego świętokrzyskiego regionu. Był szczerze zachwycony wyglądem naszych 

świątyń, jak i tym, Ŝe są one wypełnione wiernymi. 

 W szkole spotkał się z uczniami klasy VI, z którymi rozmawiał przez go-

Wizyta ks. bpa Pierre—Marie CARRE 
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zdjęć z Dostojnym Gościem przed 

Tablicą ks. Prymasa Tysiąclecia kard. 

Stefana Wyszyńskiego. Ks. bp z rado-

ścią opowiadał  potem o tym spotkaniu 

na dalszych etapach swojej wizyty w 

naszej Ojczyźnie. 

 RównieŜ wspólnota parafialna 

miała moŜliwość spotkania się z bisku-

pem Carre, gdyŜ po południu o godz. 

1700, w kościele w Stojewsku prze-

wodniczył on Mszy św. i głosił homilię.  

 Dla wielu z nas wizyta ta pozo-

stanie dobrym i ciekawym wspomnie-

niem.  

               /Ks. Marek Szyba/   

dzinę. Przede wszystkim odpowiadał na 

liczne pytania ciekawych uczniów doty-

czących jego osoby, jak i praktyk Ŝycia 

religijnego we Francji.  

 Warto zaznaczyć, Ŝe po powitaniu 

Gościa, uczniowie odmówili modlitwę 

„Ojcze nasz” po francusku jak równieŜ 

w jego ojczystym języku zaśpiewali Mu 

tradycyjne Ŝyczenia urodzinowe (ks. bp 

tego dnia miał urodziny, które we Fran-

cji świętuje się bardziej niŜ imieniny). 

Na zakończenie, obecna na spotkaniu p. 

Agata Frączek zrobiła kilka wspólnych 
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 II Pielgrzymka szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

13 maja 2009 roku, juŜ po raz drugi, spotkaliśmy się na Jasnej Górze 

na Pielgrzymce Szkół noszących imię księdza Kardynała Stefana Wyszyń-

skiego. Podobnie jak w ubiegłym roku, zebraliśmy się pod pomnikiem Kardy-

nała aby odmówić modlitwę o jego beatyfikację i złoŜyć kwiaty. Następnie 

uczestniczyliśmy we Mszy Świętej odprawionej na szczycie Wałów Jasno-

górskich, której przewodniczył ksiądz biskup Józef Zawitkowski. Wspólnie 

modliło się, śpiewało, dziękowało i prosiło o piękne Ŝycie ponad dwa tysiące 

osób. Zachęceni dobrym słowem biskupa, odprawiliśmy Drogę KrzyŜową na 

Wałach Jasnogórskich – kaŜdy z nas w swojej własnej intencji.  

 Spotkanie zakończyło się krótką modlitwą w Kaplicy Matki BoŜej, 

której cudowny wizerunek zabraliśmy do domów w postaci pamiątkowego 

obrazka.  

Wspólne zdjęcie pod pomnikiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
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 Duchowy wymiar pielgrzymki 

połączony z refleksjami dotyczący-

mi nauczania Dziedzictwa Prymasa 

na pewno pozostaną głęboko w na-

szych sercach.  

/Agata Szymczyk/  

Poczty sztandarowe wszystkich szkół uczestniczących w pielgrzymce 

Pamiątkowe zdjęcie pod pomnikiem PapieŜa 
Jana Pawła II 

Sztandar naszej szkoły 
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Dzień Patrona: To imię zobowiązuje... 

 „Wielki to splendor i odpowiedzialność być uczniem szkoły, która nosi 
imię tak wielkiego Polaka, wybitnego kapłana i humanisty (…) Prawdy, które 
głosił powinny stać się motorem naszych Ŝyciowych działań i wzorcem do 
naśladowania”. Tymi słowami uczennica klasy VI-Olga Staciwa rozpoczęła aka-

demię z okazji rocznicy nadania naszej szkole imienia Prymasa Tysiąclecia.  

 Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się 28 maja 2009 roku  juŜ o godzi-

nie 800 w holu szkoły, gdzie umieszczona jest tablica pamiątkowa poświęcona  

Prymasowi. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrała dyrektor szkoły, 

która przypomniała, Ŝe w tym dniu mija 28 lat od śmierci kardynała Wyszyń-

skiego. Po złoŜeniu kwiatów i zapaleniu znicza, uczniowie klas IV– V zaciągnęli 

honorowe warty.  

 O godzinie 900, w sali gimnastycznej zgromadziła się cała społeczność 

szkolna, nauczyciele oraz rodzice. Część artystyczną poprzedziło wprowadzenie 

Warta honorowa przy tablicy Patrona 



Str. 7 

Szkoła Podstawowa imienia Prymasa Tysiąclecia 

pocztu sztandarowego oraz odśpiewanie hymnu szkoły. W programie artystycz-

nym przypomniano historię Ŝycia kardynała Stefana Wyszyńskiego, od jego lat 

dziecięcych, aŜ po ich kres. Aby lepiej oddać nastrój tamtych lat, uczniowie by-

li ubrani stosownie do granych przez siebie postaci, tzn. Prymasa Wyszyńskie-

go, PapieŜa Jana Pawła II, rodziców i rodzeństwa Prymasa.  Całość przedstawie-

nia wzbogacona została slajdami prezentującymi kolejne etapy Ŝycia naszego 

Patrona oraz piosenkami i pieśniami religijnymi. 

W rolę Prymasa wcielił się Daniel Ptak—klasa VI, 
PapieŜa Jana Pawła II zagrał  

Wojciech Siwek—klasa VI 

Rodziców Prymasa zagrali: Natalia Kozieł, Tomasz Siwek  - oboje z klasy VI 

„Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieŜa Pola-
ka, który dziś pełen bojaźni BoŜej, ale i pełen ufno-

ści rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było 
Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem  

i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego za-
wierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było 
Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła  
w Ojczyźnie naszej, który jest związany z Twoim 

biskupim i prymasowskim posługiwaniem”  
Jan Paweł II 
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 Osoba naszego Patrona była inspiracją dla własnej twórczości uczniów klas 

IV—VI. Swoje wiersze zaprezentowały: P. Włodarczyk —  „O naszym Patronie”, 

I. Łapot — „Kardynał Stefan Wyszyński”, W. Gołdyn - „ Rymowanka o Prymasie”, 

M. Błaszczykiewicz — „Przyjaźń”, O. Staciwa— „Stefan Wyszyński”.  

 Na zakończenie akademii głos zabrała ponownie dyrektor szkoły —

Małgorzata Klimczyk, która zwróciła uwagę na, będącą częścią dekoracji, Kru-

cjatę Miłości. Dziesięć Przykazań Krucjaty zostało odczytane na głos.  

 Dopełnieniem i uwieńczeniem naszej uroczystości była Msza św. odprawio-

na w kaplicy przez księdza Marka Szybę. Po Mszy św. nastąpiło uroczyste prze-

kazanie sztandaru szkoły klasie piątej jako nowemu opiekunowi sztandaru.  

/Agata Szymczyk, Joanna Sornat/ 

Przekazanie sztandaru 
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1. Szanuj kaŜdego człowieka. 
2. Myśl dobrze o wszystkich. 
3. Mów zawsze Ŝyczliwie o drugich. 
4. Rozmawiaj z kaŜdym językiem miłości. 
5. Przebaczaj wszystko, wszystkim. 
6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. 
7. Czynnie współczuj w cierpieniu. 
8. Pracuj rzetelnie. 
9. Włącz się w społeczną pomoc bliźniemu. 
10.   Módl się za wszystkich. 
Po tym poznają, Ŝeś uczniem Chrystusa… 

Matko Pięknej Miłości –  
módl się za nami! 

   HYMN SZKOŁY 
1. Prymasie Wyszyński Tyś Naszym Patronem. 
     Dla szkoły autorytetem i wzorem. 
     Tobie powierzamy nasze sprawy, troski. 
     Bądź dla nas łaskawy i dla całej wioski. 
 
 2. Twe zasługi znamy, wielce podziwiamy. 
     O swe przyszłe losy niezbyt się lękamy. 
     Patrzysz Ty oczyma na tym korytarzu. 
    Jesteś bardzo waŜny w szkolnym kalendarzu. 
 
 3. My, uczniowie, bardzo Cię prosimy. 
     W całej okolicy wielkość Twą głosimy. 
     Wspieraj nas w nauce, pomóŜ być lepszymi. 
     Nasze prośby z serca Tobie zanosimy. 

ABC SPOŁECZNEJ KRUCJATY 
   MIŁOŚCI 
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WraŜenia z wycieczki 

 W dniu 29 maja 2009 roku, brać uczniowska  Szkoły Podstawowej  im. Prymasa Tysiąc-

lecia w Mieczynie  wyjechała na dwudniową  wycieczkę w ramach projektu „Skąd nasz ród” 

Wyruszyliśmy w podróŜ wraz z powstającym 

słońcem, czyli bardzo wcześnie. PodróŜ trwała 

bardzo długo. Pierwszym miejscem naszego po-

bytu była Zuzela, nadbuŜańska wioska, w której 

przyszedł na świat i spędził dzieciństwo nasz 

Patron Prymas Tysiąclecia Kardynał Wyszyński. 

Tutaj w stworzonym w starej szkole Muzeum 

poświęconemu jego pamięci oglądaliśmy pamiąt-

ki, zdjęcia z lat dziecinnych, siedzieliśmy  

w ławkach w których on siedział jako  uczeń. 

Wnętrze domu państwa Wyszyńskich było 

takie jak sobie wyobraŜaliśmy zbierając in-

formacje o naszym Patronie, ale wyposaŜe-

nie klasy lekcyjnej zrobiło na uczniach duŜe 

wraŜenie: ławki, kałamarze, stalówki, drew-

niany tornister i piórnik oraz wskaźnik, który 

częściej słuŜył jako dyscyplinka. 

 W Kościele Parafialnym  przy chrzciel-

nicy  przy której był chrzczony oddaliśmy 

Widok na Buk 

Szkoła Powszechna w Zuzeli gdzie w latach 1908—
1910 pobierał nauki Sługa BoŜy ks. Stefan kardynał 

Wyszyński Prymas Tysiąclecia 

Wpis do Księgi Pamiątkowej 

Sala lekcyjna 
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hołd wielkiemu Polakowi, wzorowemu patrio-

cie. Bardzo nam się tutaj podobało bo okolica 

była piękna. Wielka równina  bogata w dorod-

ne drzewa, mnóstwo roślinności. Z Ŝalem wy-

ruszaliśmy dalej na szlak piastowski, pozna-

wać korzenie naszej państwowości.  

 W tym dniu nasza trasa kończyła się w 

schronisku we Włocławku. W drodze na noc-

leg zatrzymaliśmy się  przy tamie na Wiśle, 

miejscu wrzucenia do rzeki zwłok zamordo-

wanego bestialsko Kapelana Solidarności ks. 

Jerzego Popiełuszki. Tam poznaliśmy kawał 

historii — tej nowszej i chwilą ciszy uczcili-

śmy pamięć zamordowanego.  

Miejsce wrzucenia i znalezienia (obok) zwłok  ks. Jerzego Popiełuszki 

 Następnie udaliśmy się do schroni-

ska. Tam wybrani uczniowie przygotowali 

z pomocą opiekunów  smaczny rosołek i 

kanapeczki. Najedli się wszyscy i jeszcze 

zostało pieczywa na śniadanko. Trzeba 

przyznać Ŝe dobrzy z nich gospodarze.  

W ten oto sposób nasi uczniowie uzyskali 

sprawność kucharza.   
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Biskupin: wejście do grodu, wnętrze chaty  

 Noc była piękna, tylko krótka. Nazajutrz 

zwiedziliśmy Katedrę we Włocławku z którą nasz 

Patron był związany a następnie udaliśmy się do 

Biskupina. Tam z panią przewodnik Łomnicką 

cofnęliśmy się w czasie o 2700 lat.          

Na podstawie badań elementów kon-

strukcyjnych osiedla (drewnianych ba-

li), stwierdzono, Ŝe osada powstała 

najprawdopodobniej zimą 738 roku 

p.n.e., a została odkryta w 1933 r. 

przez miejscowego nauczyciela, Wa-

lentego Szwajcera. O odkryciu wysta-

jących z wody drewnianych bali, po-
Pod pomnikiem kardynała Wyszyńskiego  

we Włocławku 

Katedra Włocławska 
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wiadomił on prof. Józefa Kostrzewskie-

go z Poznania. Badania wykopaliskowe 

zostały zainicjowane w roku 1934 i kon-

tynuowane były do wybuchu II wojny 

światowej.  

 Następnie udaliśmy się w jedno z 

najwaŜniejszych miejsc dla historii Pol-

ski—do Ostrowa Lednickiego. Za pano-

wania Mieszka I i Bolesława Chrobrego 

Ostrów był jednym z głównych ośrod-

ków obronnych i administracyjnych Pol-

ski. Na wyspie, w centrum plemienia Po-

lan, zachowały się pozostałości grodu oraz relikty 

najstarszego w Polsce zespołu preromańskiej ar-

chitektury pałacowo-sakralnej (z basenami do 

chrztu) i wolno stojącego kościoła cmentarnego z 

grobami w nawie i aneksach. Obydwa obiekty 

wzniesiono w czasach panowania Mieszka I (tuŜ 

przed 966). Przed przeprawą promem na wyspę, 

mogliśmy obejrzeć wszystkie zachowane eksponaty 

w Muzeum  Pierwszych Piastów na Lednicy.  

 Dalej nasza trasa wiodła do Gniezna. Tam w 

kolebce chrześcijaństwa zwiedzaliśmy Katedrę,  

poznaliśmy postać Św. Wojciecha oraz najstarsze 

w Polsce drzwi gnieźnieńskie.  

 Droga do domu minęła bardzo 

szybko. To zasługa pana kierowcy, któ-

ry umilił nam czas ciekawymi filmami. 

Dziękujemy za bezpieczną podróŜ.  

/Lidia Siwek, Agata Szymczyk/ 

Pozostałości pałacu z basenem do chrztu 

Drzwi gnieźnieńskie 

Gniezno: pomnik Bolesława Chrobrego 
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