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NASZ PATRON – PRYMAS TYSIĄCLECIA – KARDYNAŁ STEFAN WYSZYOSKI  
W ŻYCIU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM 

 

Pamięd o Prymasie i jego nauczaniu żywa jest w naszej szkole przez cały rok 

nauki. W każdej klasie znajduje się gazetka ścienna poświęcona Prymasowi.  

Na lekcjach wychowawczych i katechezie często rozważane są myśli Księdza Kardynała.  

Uczniowie biorą udział w szkolnych konkursach wiedzy o Patronie oraz  

w konkursach literackich i recytatorskich. Co roku uczestniczą w rajdzie „Śladami 

Prymasa Tysiąclecia", w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Halowej Szkół im. Księdza 

Kardynała Stefana Wyszyoskiego oraz  spotkaniach Szkół Prymasowskich w Komaoczy.  

Nasza szkoła należąc do Stowarzyszenia Przyjaciół 

Szkół im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyoskiego nawiązuje 

relacje z innymi placówkami oświatowymi w Polsce, które obrały sobie za patrona Prymasa 

Tysiąclecia co owocuje współorganizacją Ogólnopolskich Spotkao Szkół  

im. Kardynała Wyszyoskiego w Warszawie oraz Ogólnopolskich Pielgrzymek Szkół 

Prymasowskich do Częstochowy.  

Każdego roku, 28 maja, uroczyście obchodzony jest Dzieo Patrona Szkoły.  

Do kalendarza organizowanych przez naszą szkolę wydarzeo na stałe wpisał  

się ogólnopolski konkurs „Z Prymasem w trzecie tysiąclecie".  

Dzięki tym licznym działaniom, z ogromną chlubą i radością, możemy wypełniad duchowy 

testament naszego Patrona dbając o nasz rozwój intelektualny i duchowy. 

 
 

Jak ks. Prymas zareagował na wiadomośd o zamachu na Jana Pawła II? Skąd 

czerpał siłę do przetrwania okresu uwięzienia? Co powiedziałby ks. Kardynał 

współczesnym rodzicom i uczniom? Dlaczego warto się uczyd? Jakim człowiekiem  

był Prymas Tysiąclecia na co dzieo? 

Odpowiedzi na te pytania i dużo więcej wspomnieo i ciekawostek z życia Kardynała 

Wyszyoskiego można odnaleźd w wywiadzie, który przeprowadzili Dominik  

i Emilia, uczniowie naszej Szkoły z Panią Iwoną Czarcioską, świadkiem życia  

i współpracowniczką ks. Kardynała Stefana Wyszyoskiego.  

Obszerna rozmowa dostępna jest na stronach internetowych i mediach 

społecznościowych Szkoły Podstawowej w Głogowie Młp. Zapraszamy do lektury! 

Prymas mówił, że „Czas to miłośd!(…) Całe nasze życie tyle jest warte, ile jest w nim miłości”. 



ZWYCIĘSKIE PRACE KONKURSOWE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Redakcja biuletynu specjalnego: Ks. Michał Polaoski, ks. Łukasz Nowosielski / Nakład: 500 egzemplarzy  

Konkurs plastyczny dla klas 1-4 

I miejsce: Maja Łach z klasy 4b Konkurs plastyczny dla klas 1-4 

II miejsce: Nikodem Lachor z klasy 2d 

Konkurs plastyczny dla klas 1-4 

III miejsce: Jan Białek z klasy 4c Konkurs plastyczny dla klas 5-8 

I miejsce: Milena Bazan z klasy 7d 

Konkurs plastyczny dla klas 5-8 

II miejsce: Julia Sondej z klasy 6g 

Konkurs plastyczny dla klas 5-8 

III miejsce: Karolina Gorzynik z klasy 7c 

NAGRODA BURMISTRZA GŁOGOWA MŁP. 

Amelia Tylutka z klasy 3c 

NAGRODA DYREKTORA SZKOŁY  

Jan Bajek z klasy 3a 

"Życie trzeba  

przeżyd godnie,  

bo jest tylko 

jedno." 

"Mądrością jest  

umied jednoczyd,  

nie rozbijad." 

"Po to 

gromadzimy, 

abyśmy mieli  

co rozdawad." 

"Bóg jest bliżej 

nas, niż o tym 

myślimy. Szukamy 

Go zazwyczaj  

za daleko". 



DOBRY PATRON NA NIEŁATWE CZASY! 
 

O żadnej epoce czy dekadzie nie można powiedzied, że jest wolna od problemów. Chod zmieniają  

się warunki życia i związane z nimi wyzwania,  to są też sprawy, z którymi mierzyd się musi każde pokolenie.  

W chwilach próby szczególnie doceniamy obecnośd przewodników, punktów odniesienia, czyli osób,  

które dają poczucie pewnej stabilności i ciągłości pokoleniowej. Czerpią z przeszłości, by ukierunkowad  

ku przyszłości. Niewątpliwie taką postacią jest Prymas Tysiąclecia. Dla wielu współczesnych znany jedynie  

z podręczników i wspomnieo, może nawet nieco zapomniany.  

Obchodzona w tym roku 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci (28.05.2021 roku) Kardynała 

Wyszyoskiego, a także zbliżająca się beatyfikacja zaplanowana na 12 września br. są okazją by nieco 

„odkurzyd” tę Wielką Postad polskiego Kościoła i Narodu, a od 21 już lat - także Patrona społeczności 

szkolnej Głogowa Małopolskiego. 

Nie sposób w krótkim tekście ująd całośd orędzia Prymasa Wyszyoskiego, dlatego warto przywoład 

kilka wybranych myśli naszego Patrona na temat miłości. Niech będą one wskazaniami i zachętami,  

by podjąd samodzielne studium nad myślą Kardynała obejmującą praktycznie całośd ludzkiego życia.  

 Miłośd musi byd wypróbowana jak złoto w ogniu prób; tylko mała miłośd w ogniu prób kruszeje. 

Wielka oczyszcza się i rozpala. 

 Miłośd świadczona innym jest największym dobrodziejstwem dla nas samych, którzy zdobywamy  

się na okazywanie miłości. 

 Jeśli cokolwiek warto na świecie czynid, to tylko jedno – miłowad. 

 Nienawiśd można uleczyd tylko miłością. 

Aktualna sytuacja, a szczególnie dająca się wszystkim we znaki pandemia, postawiły przed nami  

nie lada wyzwanie, by godnie upamiętnid już niebawem błogosławionego Patrona. Przy współpracy 

Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i katechetów SP w Głogowie Młp. udało się ten cel zrealizowad. 

Zorganizowany konkurs plastyczny i literacki dał okazję naszym uczniom do wykazania się swoimi talentami  

i zaprezentowania jak dzieci i młodzież dzisiaj odczytują naukę Kardynała Wyszyoskiego. 

Trwałą pamiątką naszych obchodów będzie okolicznościowa kartka pocztowa zaprojektowana przez 

uczniów oraz wywiad ze świadkiem życia i współpracowniczką Kardynała Wyszyoskiego, Panią Iwoną 

Czarcioską. Z tej okazji został przygotowany również Numer Specjalny „Biuletynu Parafialnego” 

wydawanego przez głogowskie Sanktuarium. Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i realizację tych 

przedsięwzięd składamy gorące podziękowania. Niech przygotowane prace i okolicznościowe materiały 

pomogą wszystkim Czytelnikom jeszcze lepiej poznad osobę i przesłanie Prymasa Tysiąclecia. 

 

 
ABC Społecznej Krucjaty Miłości 

1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka. 
2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźd coś dobrego. 
3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyo 

rozdźwięku między ludźmi. 
4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. 

Uspokajaj i okazuj dobrod. 
5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody. 
6. Działaj zawsze na korzyśd bliźniego. Czyo dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl  

o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym. 
7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem. 
8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich. 
9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec 

potrzebujących wokół siebie. 
10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. 



SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY I LITERACKI 
 

W roku jubileuszowym w naszej Szkole Podstawowej zorganizowany został konkurs plastyczny  

i literacki pod hasłem: „NASZ PATRON – KARDYNAŁ STEFAN WYSZYOSKI” w którym udział wzięło 92 osoby. 

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:  

 KONKURS PLASTYCZNY dla klas 1-4:  

I miejsce – Maja Łach 4b, II miejsce – Nikodem Lachor 2d, III miejsce – Jan Białek 4c. 

WYRÓŻNIENIA: Wiktoria Piwooska 4b, Rafał Wrona 3a, Karol Płoch 2a, Julia Szymaoska 4c, Jakub Dacko 3a, 

Daria Olchawska 3a. 

 

 KONKURS PLASTYCZNY dla klas 5-8: 

I miejsce – Milena Bazan 7d, II miejsce – Julia Sondej 6g, III miejsce – Karolina Gorzynik 7c. 

WYRÓŻNIENIA: Anna Szeliga 8c, Olaf Faszczowy 7a, Wiktoria Pyza 6e. 

 

 KONKURS LITERACKI dla klas 5-8: 

I miejsce – Gabriela Wyroba 6f, II miejsce – Daria Brzezioska 7a, III miejsce – Pola Koped 6f. 

WYRÓŻNIENIA: Riya Sharma 6g, Nikola Kubas 7e, Joanna Golema 6e. 

 

PONADTO: 

Nagroda Burmistrza: Amelia Tylutka 3c oraz Nagroda Dyrektora: Jan Bajek 3a.  

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczniom dziękujemy za udział w Konkursie.  

 
 
 

Gabriela Wyroba z klasy 6f  
– laureatka konkursu literackiego 
  

,,Myśleć o wszystkich dobrze”  
  

Staraj się o wszystkich dobrze myśleć,   
Źle nie sądź nikogo,  

Bo w każdym stworzeniu jest coś dobrego,  
Gdyż każdy pochodzi od Boga niebieskiego.  

  
Na obraz Boga człowiek stworzony,  

Aby był dobry jak On,  
Lecz słabi zbłądzili, zeszli na złą drogę,  

Pomóżmy im zawrócić, by podążali dobrą ścieżką.  
  

Nawet w najgorszym stworzeniu,  
Staraj się znaleźć coś dobrego.  

Najgorszy człowiek ma w sobie miłość,  
Lecz nie potrafi tego pokazać.  

  
Nie potrafi być dobrym,  

Nie potrafi, trzeba mu pomóc,  
Otworzyć oczy, by być dobrym,  

Ale najpierw mu trzeba pokazać jak dobrym być.   
  

 


