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 Aby lepiej poznać naukę i życie Stefana Wyszyńskiego, kolejny raz, panie M. Ciszek 
i M. Sornat zorganizowały  26 maja 2011 roku Szkolny konkurs wiedzy o Patronie szkoły 
- Prymasie Tysiąclecia. W konkursie brały udział 3 osobowe drużyny z klas IV-VI. Klasę 
IV reprezentowały: Kinga Chruściel, Weronika Wertka, Weronika Woś. Uczestnicy kon-
kursu z klasy V to: Karol Kukla, Oliwia Tatar, Klaudia Łapot, z klasy VI to: Diana Gągo-

rowska, Wiktoria Stolarska, Magdalena Kuśmierczyk. 

Klasy przygotowując się do konkursu miały za zadanie wykonać plakat związany z osobą 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wykonane prace oceniały dzieci z klas 0-III. Wyniki 
głosowania: I miejsce – klasa IV, II miejsce – klasa VI, III miejsce – klasa V. Zasadniczą 
częścią konkursu był turniej wiedzy o Patronie szkoły. Uczniowie mogli wykazać się zna-
jomością życiorysu Prymasa, odpowiadając indywidualnie i grupowo na wylosowane py-
tania. Oto wyniki klasyfikacji generalnej: 

I miejsce – klasa VI – 32 punkty 

II miejsce – klasa V – 31 punktów 

III miejsce – klasa IV – 26 punktów. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe zdjęcia z wizerunkiem Patrona oraz 
dyplomy. Zwycięzcy konkursu – klasa VI otrzymała również puchar przechodni ufundo-
wany przez p. dyrektor – Małgorzatę Klimczyk - Karpińską, który został im uroczyście 
wręczony w Dniu Patrona – 27 maja, w obecności m.in. Jego Ekscelencji księdza biskupa 
Mariana Florczyka oraz Wójta Gminy Krasocin- p. Ireneusza Gliścińskiego. 

Redakcja  

Szkolny konkurs wiedzy o Patronie szkoły 

Konkurs wiedzy o Patronie  
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 Już po raz trzeci obchodziliśmy Dzień Patrona naszej szkoły – Prymasa Ty-
siąclecia. Uroczystości rozpoczęły się 27 maja o godzinie 9:40, złożeniem wiązan-
ki kwiatów i zapaleniem znicza pod tablicą upamiętniającą Patrona. Następnie w 
uroczystym orszaku na czele z pocztem sztandarowym, społeczność szkolna udała 
się do pobliskiej kaplicy, gdzie odbyła się Msza święta celebrowana przez księdza 
Marka Szybę. 

Przed Mszą świętą nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły przez poczet klasy VI w 
składzie: 

Kamil Krzyżanowski – chorąży 

Weronika Łapot – asysta 

Wiktoria Stolarska – asysta, 

nowemu pocztowi klasy V w skła-
dzie: 

Karol Kukla – chorąży 

Oliwia Tatar – asysta 

Izabela Raczyńska-asysta. 

 

       Soli Deo - Samemu Bogu służył będziesz 

Relacja z Dnia Patrona  

Sztandar szkoły 
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Na Mszy świętej byli obecni: Wójt Gminy Krasocin- p. Ireneusz Gliściński, prezes 
OSP w Mieczynie – p. Mariusz Łapot, przewodnicząca Rady Rodziców – p. Aneta 
Chruściel, oraz mieszkańcy parafii Stojewsko. 

Po powrocie do szkoły odbyła się dalsza część obchodów Dnia Patrona, którą za-
szczycił swoją obecnością Jego Ekscelencja ksiądz biskup Marian Florczyk. 

Uczniowie klas III-VI przedstawili przygotowany przez p. Wandę Wilczyńską i p. 
Mieczysławę Ciszek program artystyczny, na który składały się pieśni religijne i pa-
triotyczne w wykonaniu chóru szkolnego pod kierunkiem p. Urszuli Frączek oraz 
scenki rodzajowe przybliżające postać Prymasa Tysiąclecia, które uzupełniała boga-
ta w zdjęcia prezentacja multimedialna, przygotowana przez p. Agatę Frączek. 

 

Miłym akcentem kończącym wystę-
py uczniów, był taniec w wykona-
niu przedszkolaków, przygotowany 
przez p. Małgorzatę Sornat. Deko-
rację sali nawiązującą do 30 roczni-
cy śmierci Kardynała Wyszyńskie-
go wykonał zespół osób pod kierun-
kiem p. Ireny Kukli. 

 

 

 

Po występach artystycznych, 
uczniowie, nauczyciele i zaproszeni 
goście mieli możliwość rozmowy z 
księdzem biskupem. 

/Redakcja/  
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28 maja 2011 roku minęła 30 rocznica śmierci 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W związku z tą 
rocznicą na kampusie UKSW w Warszawie odbył 
się II Ogólnopolski Zlot Szkół noszących Jego 
imię. Do Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego należy 250 pla-
cówek, wśród których jest również nasza szkoła. 

W ramach zlotu odbyły się m.in. warsztaty dla na-
uczycieli i uczniów, poświęcone problemowi do-
bra i zła, wspomnienia o Kardynale Stefanie Wy-

szyńskim, pokazy filmów, jak również spotkania m.in. z europosłem Pawłem Kowa-
lem. Duże wrażenie na uczestnikach zlotu zrobił filmowy wywiad z aktorem Olgier-
dem Łukaszewiczem, który był odtwórcą postaci Kardynała w widowisku teatralnym 
Prymas w Komańczy, opowiadającym o pobycie kard. Stefana Wyszyńskiego w miej-
scu odosobnienia w klasztorze sióstr nazaretanek w Komańczy. 

Poza tym uczniowie mogli zobaczyć jak wyglądają sale wykładowe uczelni wyższej, 
jak również zostali oficjalnie zaproszeni do studiowania na tejże uczelni. 

Zlot przebiegał pod hasłem zaczerpniętym ze słów Kardynała: Bądźcie orłami szybu-

jącymi w przyszłość Ojczyzny. 
Jak przypomniała wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego p. Iwona Czarcińska -  można zapomnieć jakiejś daty, można nie pa-
miętać jakiegoś wydarzenia z życia Księdza Prymasa, ale jeśli ten patron przełoży się 
na życie tej młodzieży, to będzie wielkie zwycię-
stwo takiego patrona. 

Miłą niespodzianką dla uczniów naszej szkoły była 
nagroda dla Weroniki Woś z kl. IV za projekt meda-
lu poświęcony kardynałowi Stefanowi Wyszyńskie-
mu. Weronika przygotowała swoją pracę na XI 
Ogólnopolski konkurs „Z Prymasem Tysiąclecia w 
trzecie tysiąclecie”, zorganizowany przez Zespół 
Szkół w Głogowie Młp.  

 
Na zakończenie zlotu odbyła się uroczysta Msza święta, której przewodniczył biskup 
archidiecezji warszawskiej, Piotr Jarecki wyświęcony na kapłana przez kard. Stefana 
Wyszyńskiego. /Redakcja/   

Nasi uczniowie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Wycieczka 
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 Warunkiem udziału w konkursie było napisanie wiersza, którego tematyka związana była z be-
atyfikacją papieża Jana Pawła II lub prośbą o beatyfikację Sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyń-
skiego- patrona naszej szkoły.  
Utwór poetycki miał mieć formę akrostychu. Litery rozpoczynające każdy wers mogły tworzyć nastę-
pujące wyrazy: ŚWIĘTY, STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI, JAN PAWEŁ DRUGI, BEATYFI-
KACJA, PRYMAS TYSIĄCLECIA 

Poniżej prezentujemy najlepsze prace. 

Wyniki konkursu poetyckiego "Każdy jest poetą"  

JAN PAWEŁ DRUGI 

 

Jak trudno nam żyć, kiedy Cię zabrakło - kiedy  Cię już nie ma 
Ale w sercach naszych „Santo Subito” - to nasz głos do nieba 
Nasza wiara, pokorne błaganie ludu bożego 
 
Pan Bóg nas wysłuchał, modlitw do Niego. 
A teraz patrząc na nas z góry, z wysokiego nieba 
Wspomnij na nas małych, tego dziś nam trzeba. 
Evangelium Vitae dla nas napisałeś 
Łatwo zapamiętać, tego przecież chciałeś. 
 
Dar życia świętego dzisiaj przyjąć chcemy, 
Rady z twoich nauk czerpać wciąż będziemy. 
Ufność mamy w Bogu i jemu wdzięczność mamy 
Gdyś na ołtarze został wybrany. 
I za to wszystko -  za Twe Życie Święte -  
                               dzięki dziś składamy Ojcze nasz kochany! 
                            

                                Weronika Woś—klasa IV 

Konkurs poetycki 

STEFAN 

 

Stefan Wyszyński- 
Ten ksiądz  
Ela mówi, że fajnym księdzem był 
Franek mówi, że super był kardynałem 
Ale 
Nie jest jeszcze świętym.   
 

Joanna Kozieł—klasa V 

JAN PAWEŁ DRUGI 

 

Jednoczył narody, Bożą miłość głosił, 
A ból i cierpienie zabrał do nieba. 
Nie płaczcie za nim, 
 
Przez okno z góry na nas spogląda, 
A pokój, który tak umiłował, 
Wyprasza dla nas u Boga. 
Epokę nową Pielgrzyma rozpocznie i 
Łowił będzie ludzkie serca. 
 
Długie lata sprawował rządy 
Radość i miłość głosił 
Uśmiechał się do świata i lud błogosławił 
Góry umiłował 
I zawsze wspominał. 
 

Adrian Maroń—klasa IV 
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  Z ostatniej chwili 
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