33. rocznica śmierci
Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego

28 maja 2014r. przypadła kolejna rocznica śmierci Patrona naszej szkoły Kardynała
Stefana Wyszyńskiego.
Staraniem ks. katechety Piotra Czarnieckiego wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły
otrzymali pamiątkowe obrazki z wizerunkiem Patrona i modlitwą o jego beatyfikację. Mamy
nadzieję, że wpisze się to na stałe w tradycję szkoły.
Kilka dni wcześniej do Dyrekcji Szkoły dotarła informacja, że prezentacja multimedialna
uczniów naszej szkoły zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie.
Konkurs ten zorganizowała Fundacja BO WARTO w ramach Projektu ”Stefan
Kardynał

Wyszyński

–

PRYMAS

na

TYSIĄCLECIA”.

Celem

Projektu

było

upowszechnienie wiedzy o osobie, życiu i działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz
kształtowanie postaw uczestników projektu i promowanie wartości, którym wierny był
Prymas Tysiąclecia.
Udział w projekcie był dla młodzieży okazją do wyrażania własnych przeżyć
środkami literackimi i plastycznymi za pomocą nowoczesnych technik komputerowych.
W ramach projektu zorganizowano trzy konkursy: plastyczny, na album i na
prezentację multimedialną. Nasze gimnazjum wzięło udział w konkursie na prezentację
multimedialną. Z wysłanych na konkurs 3 prac jedna pt. „Moja droga była zawsze drogą
Wielkiego Piątku” zajęła I miejsce.
Zakończenie

Projektu

i

uroczyste

wręczenie

nagród

odbędzie

się

18 czerwca br. w Instytucie Papieża Jana Pawła II w Warszawie.
Wyjazd po odbiór nagrody będzie formą wyróżnienia dla wszystkich uczniów, którzy
w bieżących roku szkolnym w szczególny sposób zaangażowali się w życie szkoły: brali
udział w uroczystościach szkolnych i miejskich promowali szkołę w środowisku (Dni
Otwarte). W programie wyjazdu, poza pobytem w Instytucie Jana Pawła II zaplanowano
zwiedzanie Starego Miasta z Katedrą Św. Jana i złożenie kwiatów na grobie Patrona Szkoły
oraz zwiedzanie Parlamentu.
29 maja uczniowie klasy 2c i 3c będąc na wycieczce w Bieszczadach zgodnie
z tradycją szkoły odwiedzą Komańczę i Klasztor Sióstr Nazaretanek – miejsce internowania
Kardynała Wyszyńskiego.
Zbiory

naszej

biblioteki

wzbogaciły

się

o

pozycje

książkowe:

Ewa

K. Czaczkowska ”Kardynał Wyszyński. Biografia”, Bronisław Piasecki „Ostatnie Dni

Prymasa Tysiąclecia”, a szkolna filmoteka o film „Tajemnica tajemnic. Prawdziwa historia
ocalenia Polski i świata”.
Podczas uroczystego apelu zorganizowanego z okazji kanonizacji Papieża Jana Pawła II
wspomniano również o rocznicy śmierci Prymasa Kardynała Wyszyńskiego.
Pani Dyrektor przypomniała słowa Jana Pawła II z 1978r. „Nie byłoby na Stolicy piętrowej
tego papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy
pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, niecofającej się przed wiezieniem i cierpieniem,
Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła”.
Galeria fotografii

