
 

 

 
 

 

MAJ/CZERWIEC  
2020 

PISMO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. KS. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W KADCZY 

NR 8/9 

 

Mąż stanu,  

obrońca praw człowieka,  

narodu i Kościoła   

PATRON NASZEJ SZKOŁY 
 

Był jedną z najwybitniejszych osobistości i hierarchów oraz niekwestionowanym 

charyzmatycznym przywódcą Kościoła katolickiego w Polsce XX wieku. Jego wielkość w znaczeniu 

historycznym czy światopoglądowym wyraża się w niezłomności zasad, mających swoje korzenie 

w głębi wiary chrześcijańskiej, płynącej z łaski Bożej, wynikającej z wewnętrznego przekonania 

i świadomości swej służebnej postawy. Ponadto cechy osobowe jak: nienaganne życie moralne, 

elastyczność działania, umiejętność przewidywania, wyobraźnia i charakter pozwoliły mu zyskać wielki 

autorytet wśród społeczeństwa i ówczesnych rządzących oraz hierarchów Kościoła z papieżem 

włącznie. Wielogodzinne rozmowy czy przesyłane listy do rządzących, umiejętność prowadzenia 

negocjacji oraz stosowne kompromisy i ugody prowadziły – z reguły – do wyboru przez niego w miarę 

optymalnej linii działania, będącej uszanowaniem przede wszystkim praw człowieka, narodu oraz 

Kościoła. 

Szczególnie wrażliwość na człowieka i jego los, szacunek czy umiejętność słuchania 

powodowały, że jego stanowisko odbierano jak najlepszą wskazówkę, radę – które z czasem stawały się 

miarą, do której odnoszono wszelkie sprawy trudne i konfliktowe, a więc cechy, jakie charakteryzują 

męża stanu, a z jego głosem liczyli się nawet komunistyczni przeciwnicy. Dla papieży oraz 

pracowników Stolicy Apostolskiej był wybitnym znawcą losów Kościoła, inicjatorem wielu 

przedsięwzięć wobec katolików w krajach ościennych. Liczne wystąpienia, kazania, przemówienia, 

obszerna spuścizna literacka czy podjęte inicjatywy były obroną praw człowieka, z reguły 

systematycznie krzywdzonego.  

 

Ten specjalny numer naszej gazetki poświęcamy wybitnej postaci naszego Patrona – Prymasa 

Tysiąclecia. Zachęcamy do lektury artykułów, które zostały opracowane przez poszczególne zespoły 

klasowe - opiekunki  

 
 

① OPIEKA: Aleksandra CEBULA, Krystyna DZIEDZIC  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiara_(chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81aska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Racja_stanu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stolica_Apostolska


 

 

 
 
1901.. 

Urodził się 3 sierpnia w miejscowości Zuzela nad Bugiem na pograniczu 

Podlasia i Mazowsza, jako drugie dziecko w wielodzietnej rodzinie Stanisława 

i Julianny Wyszyńskich. 

1910.. 

Wraz z rodziną przenosi się do Andrzejewa, gdzie jako dziewięciolatek stracił 
matkę. 

1912 - 1920.. 

Uczęszczał do gimnazjum im. Wojciecha Górskiego w Warszawie, następnie 
uczył się w gimnazjum męskim im. Piotra Skargi w Łomży. W latach 1917-1920 

uczęszczał do liceum Piusa X we Włocławku. 

1920.. 

Wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. 

1924.. 
3 sierpnia otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Wojciecha Owczarka w kaplicy Matki Bożej w bazylice 

katedralnej Włocławskiej.  

1925 – 1929. 
Podjął studia w zakresie prawa kanonicznego i nauk społeczno-ekonomicznych na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim. W roku 1929 uzyskuje tytuł doktora. 

1939.. 

W październiku, imiennie poszukiwany przez Niemców, opuszcza Włocławek. 
  1945.. 

Wraca do Włocławka i organizuje pracę seminarium zniszczonego w czasie wojny. Jednocześnie sprawuje 

funkcję proboszcza w dwóch parafiach: w Kłobi i w Zgłowiączce. 
1946.. 

4 marca zostaje mianowany przez Ojca Świętego Piusa XII biskupem lubelskim.    

12 maja na Jasnej Górze otrzymuje sakrę biskupią z rąk kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski. 
 1948.. 

12 listopada zostaje mianowany przez Ojca Świętego Piusa XII arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim 

i warszawskim, Prymasem Polski. 

1953. 
25 września zostaje aresztowany przez władze komunistyczne. 

1956.. 

28 października na prośbę władz wraca do Warszawy i obejmuje wszystkie swoje funkcje kościelne. 

  1957.. 

6 maja wyjeżdża do Rzymu. Z rąk Ojca Świętego Piusa XII otrzymuje insygnia kardynalskie i obejmuje kościół 

tytularny Santa Maria in Trastevere. 
 1978.. 

16 października bierze udział w konklawe, które wybiera papieża Jana Pawła II. 

1979.. 

W czerwcu przyjmuje Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce, podczas jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny. 

  1981.. 

28 maja umiera, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego o godzinie 4.40. 

31 maja w Warszawie odbył się uroczysty pogrzeb Prymasa. Koncelebrze przewodniczył sekretarz stanu Stolicy 

Apostolskiej ks. kardynał Agostino Casaroli. 

1989.. 

Rozpoczyna się proces beatyfikacyjny. 
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Dzieła Prymasa: 

„Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski. Dzieła zebrane Tom 

XIX”. 

„Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce”. 

„Przestrogi dla Polaków Myśli na każdy dzień”. 

„Godność kobiety”. 

„Jasnogórskie wspomnienia. Zapiski osobiste”. 

 

 

„Rozważania Różańcowe” 

„Soli Deo. 100 myśli Prymasa Tysiąclecia”. 

„Wszystko postawiłem na Maryję”. 

„Druga kromka Chleba”. 

„Zapiski więzienne”. 

 

 

Dzieła o Prymasie 

„ Z Zuzeli na Stolicę Prymasów” Z. Śliwowa  

„Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński” M. Pabis, 

I. Kozłowska 

„Społeczna potrzeba pamięci. Osoba i Dzieło Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego –Prymasa Tysiąclecia” A. Rynio, 

M. Parzyszek 

„Stefan  Kardynał Wyszyński Prymas Polski w dokumentach 

aparatu bezpieczeństwa PRL”(1953-1956)-Piec Bogdan, 

„Czas nigdy go nie oddali. Wspomnienia o Stefanie kardynale 

Wyszyńskim”. Praca Zbiorowa 

„Kard. Stefan Wyszyński” P. Stefaniak            

„Rekolekcje z Prymasem Tysiąclecia” ks. Roman Sławeński 

„ABC miłości według Prymasa Tysiąclecia” ks. Marian Rajchel 

„ W cieniu Prymasa Tysiąclecia” Romuald Kukołowicz 

„Prymas Wyszyński Ojciec Ojczyzny” Czesław Ryszka 
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Prymas Polski Stefan Kardynała Wyszyński 

w 1967 roku w liście pasterskim na Wielki 

Post ogłosił program Społecznej Krucjaty 

Miłości. 

Jest to program odnowy życia codziennego, 

to zaproszenie do oddziaływania miłością 

w rodzinie, w domu, w pracy, wśród 

przyjaciół, na wakacjach, wszędzie. Tak, aby 

zacząć przemieniać świat od siebie, 

od najbliższego otoczenia. 

Prymas mówił, że „Czas to miłość!(…) Całe 

nasze życie tyle jest warte, ile jest w nim 

miłości”. Pozostaje nam tylko zacząć już dziś 

żyć tym programem. 

ABC Społecznej Krucjaty Miłości 

1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, 

twojego brata (siostrę). 

2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego. 

3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. 

Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. 

4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. 

Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć. 

5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę 

do zgody. 

6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń 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. 
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Dziedzictwo Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział: „Oby Kościół i naród pozostał mocny 

dziedzictwem Stefana kardynała Wyszyńskiego. Oby to dziedzictwo trwało 

w nas”. 

Godność człowieka 

Pierwsze przesłanie wynikające z życia i nauki kardynała Wyszyńskiego, 

to prawda o wielkiej bezwarunkowej godności człowieka – dziecka Bożego.  

„Zdaje się, Najmilsze dzieci – mówił Prymas Tysiąclecia – że stanęliśmy 

na jakimś ogromnym zakręcie dziejowym, kiedy trzeba bardzo dużo mówić 

o wysokiej godności człowieka, aby zrozumiano, że człowiek przerasta 

wszystko, co może istnieć na świecie prócz Boga”. 

Potrzeba nam tej prawdy w życiu osobistym, aby obronić się przed beznadziejnością i depresją. Tak 

wielu młodych ludzi powtarza – „ze mnie już nic nie będzie”, „życie nie ma sensu” albo poddaje się 

przemocy, nałogom, bo nie ma się o co oprzeć. Natomiast  kardynał Wyszyński uczył nas wytrwale, że 

najwyższą wartością na ziemi jest człowiek. I to każdy człowiek. 

Wartość rodziny 

Poszanowanie prawdy o godności człowieka widział kardynał Wyszyński również jako podstawę 

obrony wartości rodziny. To w rodzinie człowiek przychodzi na świat, ma prawo narodzić się, 

dojrzewać i wzrastać. W rodzinie ma prawo dożyć kresu swoich dni, bo zawsze zasługuje na szacunek 

i miłość, chociażby już siły stracił i po ludzku wydawał się niepotrzebny. Nauka kardynała 

Wyszyńskiego o rodzinie to jeden z ważniejszych rozdziałów jego dziedzictwa. 

Poszanowanie praw człowieka – fundamentem nowego ustroju 

Poszanowanie praw osoby ludzkiej ksiądz Prymas ukazywał jako fundament sprawiedliwego ustroju.. 

Rozumiał ludzi pracy, upominał się o ich prawa, o sprawiedliwą zapłatę, o prawo do odpoczynku, 

do szacunku, do wolności i wiary. Pokojowa rewolucja i zrzucenie jarzma komunizmu to w ogromnej 

mierze jego zasługa, dojrzały owoc postaw społecznych, które przez całe lata cierpliwie kształtował, 

prowadząc naród z odwagą i roztropnością. Wytrwale przekazywał, że fundamentem nowego ustroju 

musi być ponad wszystko nowy człowiek. 2 lutego 1981 roku mówił w katedrze gnieźnieńskiej:  

„Każdy musi zacząć od siebie, abyśmy się prawdziwie odmienili. A wtedy, gdy wszyscy będziemy się 

odradzać i politycy będą musieli się odmienić, czy będą chcieli, czy nie. Jeżeli człowiek się nie odmieni, 

to najbardziej bogate państwo nie ostoi się, będzie rozkradane i zginie. (…) Pamiętajmy, że ludzie 

ze starymi nałogami nie odnowią Ojczyzny”. 

Umiłowanie Ojczyzny 

Dobro ludzi w Ojczyźnie, polską rację stanu uważał za wartość najwyższą po wierności Bogu.  

W swoim testamencie ksiądz Prymas Wyszyński napisał: „W stosunku do mojej ojczyzny zachowuję 

pełną cześć i miłość. Uważałem sobie za obowiązek bronić jej kultury chrześcijańskiej 

przed złudzeniami internacjonalizmu, jej zdrowia moralnego i całości granic, na ile to leżało 

w mojej mocy”.  

Dziedzictwo wiary i zawierzenia Matce Chrystusowej 

I jeszcze jeden nurt dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia – jest to wymiar prawdy, że ani Polska ani 

człowiek nie ostoi się bez wiary w Boga żywego. Ta wiara była potęgą w życiu kardynała 

Wyszyńskiego. Wszystkie jego działania, całe życie i posługiwanie narodowi przeniknięte były 

obecnością Boga i bezgranicznym zaufaniem do Matki Najświętszej – „Wszystko postawił na Maryję”. 

A my? Czy dochowamy wierności dziedzictwu Prymasa Tysiąclecia? 
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Kardynał Stefan Wyszyński  -

ciekawostki, anegdoty 
 

Stefan Wyszyński urodził się w sobotę, w 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". 

 

Mały Stefan na naukę nie lubił poświęcać zbyt wiele czasu, a zwłaszcza 

na matematykę, której – jak sam przyznawał – najbardziej nie lubił. Wolał się bawić w domu z siostrami. 

Podczas zabawy zdarzyło się, że tak bardzo się na nie zdenerwował, że rozpruł ich szmaciane lalki i spalił je 

w piecu. Gdy ojciec zabierał się do wymierzenia mu kary, schował się pod pianino. Siostry solidarnie stanęły 

wtedy w jego obronie, mówiąc: „On się poprawi, nawróci...” „Jak widzicie, nawróciłem się!” – żartował później 

w jednym z kazań. 

Jego szkolny kolega z ławki w Zuzeli Franciszek Jastrzębski, tak go wspominał: 

„Stefan nie był od razu taki święty! Lubił dziewczęta ciągnąć za włosy. A jeśli nie chcieliśmy, aby była 

klasówka, wylewaliśmy atrament z kałamarzy albo zapychaliśmy go bibułą”. 
 

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. 

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. 

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. 

Tak późniejszy Prymas Polski wspominał ten dzień: „ 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 niezapomniane przeżycie. 
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Cytaty i myśli Kard. S. Wyszyńskiego 

 

Cytaty: 

Bóg nigdy nie rezygnuje ze swoich dzieci, nawet 

z takich, które stoją plecami do Niego. 

Od siebie trzeba wymagać najwięcej. 

Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie. 

Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. 

Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego 

brata. 

Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś 

głosu. Nie przeklinaj. 

 

Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć. 

Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem. 

 

Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.  

Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. 

Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.  

 

Myśli: 

Matka ma prawo do swego ciała, ale nie ma prawa do poczętego dziecięcia, bo ono jest własnością 

Boga i narodu. 

Człowiek nie może pragnąć zupełnego wyzwolenia ze znoju pracy, bo trud wyzwala z grzechu. 

Największą mądrością jest umieć jednoczyć, nie rozbijać. 

 

Bóg szanuje wolność woli człowieka aż do granic grzechu. 

 

Człowiek, który nie lubi i nie umie przebaczać, jest największym wrogiem samego siebie. 

 

Należy w sobie dostrzec pozytywne wartości, bo nawet w najgorszym z nas jest jeszcze ślad Bożej 

dobroci. 

 

Życie jest większe od legend, bo w życiu jest prawda. 

 

Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś 

dobrego. 
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Miejsca pamięci związane z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim 

 
Zuzela 

Jedno z najciekawszych miejsc pamięci poświęconych Kardynałowi, 
znajduje się we wsi Zuzela na pograniczu Mazowsza i Podlasia – miejscu 

urodzenia późniejszego Prymasa Tysiąclecia. Jest tam unikalne muzeum 

lat dziecięcych Kardynała  Stefana Wyszyńskiego. 
Drewniana tablica przed wejściem do muzeum informuje: „Szkoła 

powszechna w Zuzeli, gdzie w latach 1908 - 1910 pobierał nauki Sługa 

Boży ks. Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia”. Obok zdjęcie 

szkoły w Zuzeli. 
 

Rywałd Królewski 

Pierwszym miejscem uwięzienia Prymasa Stefana Wyszyńskiego przez władze komunistyczne był Rywałd 
Królewski koło Grudziądza. Miejscem odosobnienia Prymasa była cela w klasztorze kapucynów, którzy są 

obecnie kustoszami tamtejszego sanktuarium Matki Bożej Rywałdzkiej. Przebywał tutaj niespełna trzy 

tygodnie. 
 

Stoczek 
Kardynał Stefan Wyszyński przebywał w Stoczku Klasztornym na Warmii więziony od 12 października 1953r. 

do 6 października 1954r. Do dziś w tamtejszym sanktuarium maryjnym znajduje się bardzo dobrze 
udokumentowane muzeum pamięci poświęcone Prymasowi Tysiąclecia. 

 

Prudnik 
Kolejnym miejscem uwięzienia Prymasa Wyszyńskiego był klasztor franciszkanów w Prudniku na 

Opolszczyźnie. Przebywał tam od  6 października 1954r.do29 października 1955r. O godz. 6.00 opuścił Prudnik 

i przewieziony został do Komańczy. 
 

Komańcza 

Komańcza to wieś w Bieszczadach, blisko granicy ze Słowacją. Na 

uboczu wsi znajduje się klasztor sióstr nazaretanek, który był ostatnim 
miejscem trzyletniego internowania Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Prymas przebywał tu od 29 października 1955r. do 28 października 

1956r. 
Obok zdjęcie celi Prymasa, w której przebywał podczas internowania. 

 

Stryszawa 

Wieś Stryszawa w Beskidzie Żywieckim była ulubionym miejscem wypoczynku Prymasa Wyszyńskiego. 
W latach 1960-1967 spędzał on tu co roku kilka tygodni lipca. O jego pobycie w tych stronach przypomina Izba 

Pamięci, będąca częścią Ścieżki przyrodniczej im. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego. 

Wędrówki Prymasa i Kardynała Wojtyły zostały upamiętnione obeliskami oraz tablicami. 

 

Bachledówka 

Bachledówka nad wsią Czerwienne to podhalańskie wzgórze, na którym częstym gościem w latach 1967 - 1973 
był Prymas Wyszyński. Podobnie jak w Stryszawie, również i tu na początku i na końcu okresu 

wypoczynkowego Prymasowi towarzyszył Kardynał Karol Wojtyła. 

 
Częstochowa 

W Częstochowie w pobliżu Jasnej Góry powstał w 2000r. Dom Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dom 

został zbudowany w pobliżu Jasnej Góry, ze względu na głęboki związek duchowy Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego z Matką Bożą.  
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