
              

 

        Szanowni Państwo, 

                       Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy                               

                       Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana     

                                                      Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Łękach Górnych! 

 

 

Decyzją Rady Pedagogicznej w uzgodnieniu z Radą Rodziców, 1 czerwca 2021 r. 

obchodzimy Święto Rodziny i Dzień Patrona. Jest to święto całej społeczności szkolnej, 

zarówno uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły oraz rodziców. 

Jesteśmy dumni, że nasza szkoła nosi imię Wielkiego Polaka, Patrioty, Głowy  Kościoła 

Katolickiego , który swoją posługę pełnił w bardzo trudnych czasach, jakim był okres kilku 

dziesięcioleci po II wojnie światowej. Nazywany był "Prymasem Tysiąclecia", bo sprawował 

swój urząd w czasach gdy Polska obchodziła tysiąclecie swego istnienia. św. Jan Paweł II 

powiedział, takiego prymasa Bóg daje raz na tysiąc lat. 

27 listopada ubiegłego roku Sejm ustanowił kardynała Stefana Wyszyńskiego patronem 

2021 r. Izba uczciła w ten sposób pamięć kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 2021 r. przypada 

40. rocznica śmierci, a także 120. urodzin duchownego. W uchwale zwrócono uwagę, że kard. 

Wyszyński był głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich i mężem stanu. 

Występował w imieniu Ojczyzny, domagając się od komunistycznych władz poszanowania 

wolności religijnej i broniąc polskiej kultury. W tekście przypomniano, że kard. Wyszyński 

podkreślał konieczność zrozumienia znaczenia wolności Narodu, która dla każdego obywatela 

winna być wielkim dobrem i rzeczywistą własnością. „Wolność Narodu była dla Prymasa 

Tysiąclecia priorytetem działalności kapłańskiej i społecznej” - napisano w dokumencie. 

Żywimy głęboką nadzieję, że w 2021r. nastąpi Beatyfikacja Prymasa Polski kard. 

Stefana Wyszyńskiego, uzgodniona ze Stolicą Apostolską pierwotnie na 7 czerwca 2020 roku 

w Warszawie, została ze względu na pandemię bezterminowo zawieszona. Cieszymy się, że 

Ojciec Święty Franciszek zadecydował, iż uroczystość beatyfikacji kard. Stefana 

Wyszyńskiego odbędzie się 12 września 2021 roku w Warszawie, o godzinie 12. 



Wierzymy, że nic już nie zniweczy planów i od września będziemy się cieszyli z faktu, 

że mamy patrona, który jest błogosławionym. 

Wybór dnia 1.06.2021 r. na zorganizowanie święta w naszej szkole nie był 

przypadkowy. W tym dniu obchodzimy Dzień Dziecka, kilka dni wcześniej obchodziliśmy 

Dzień Matki, za kilka dni będziemy obchodzić Dzień Ojca. Z tej okazji Wszystkim Mamom  

i Tatom, życzę dużo radości i pociechy płynącej z tego, że jesteście najważniejszymi osobami 

w życiu swoich dzieci. Dzieciom życzę głowy pełnej marzeń i rzeczywistości, która jest ich 

spełnieniem. 

To już kolejny rok, w którym zmagamy się z zagrożeniem jakie niesie ze sobą pandemia. 

Nie możemy świętować tak, jakbyśmy tego chcieli - gromadnie. Jestem jednak przekonany, że 

choć dzieli nas dystans, to tworzymy wspólnotę radującą się dzisiejszym świętem.  

Wszystkim, życzę owocnego świętowania i dużo radości płynącej prosto z serca. 

 

Z poważaniem 

Dyrektor Szkoły Grzegorz Stawarz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łęki Górne, 1 czerwca 2021 r. 


