
      Szanowni Państwo! 

 Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w 

Łękach Górnych! 

 

23 maja 2015 r. w naszej szkole miało miejsce historyczne wydarzanie, którym 

było nadanie imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. Już 

5 lat minęło od tej szczególnej dla nas chwili.  

Jestem przekonany, że nikomu z Was nie musze przypominać życiorysu tego 

wielkiego Polaka, Patrioty, Głowy  Kościoła Katolickiego w bardzo trudnych 

czasach, jakim był okres kilku dziesięcioleci po II wojnie światowej.  

Kardynał Stefan Wyszyński to Wielki Bohater, który nie szedł z prądem czasu, 

nie wahał się zapłacić ceny więzienia w obronie wartości, w które wierzył. 

Kardynał Stefan Wyszyński to Wielki kapłan, duchem i sercem. Św. Jan Paweł II 

powiedział „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża-Polaka, gdyby nie było 

Twojej wiary, gdyby nie było Jasnej Góry...”.  

Przyjęcie imienia kard. Stefana Wyszyńskiego jest dla nas wkroczeniem na 

przetartą jego stopami drogę. Droga ta prowadzi ku prawdziwej wielkości, którą 

mierzy się czynionym dobrem, kulturą ducha, pracą i służbą dla drugich jak 

powiedział w homilii podczas mszy świętej odprawianej 23.05.2015 r. w 

kościele parafialnym bp. Diecezji Tarnowskiej Andrzej Jeż. 

Posiadanie tak wybitnego patrona, to dla nas nie tylko zaszczyt, lecz 

zobowiązanie oraz odpowiedzialność za Jego dziedzictwo. Obowiązek spoczywa 

zarówno na nauczycielach, rodzicach, uczniach oraz całej społeczności naszej 

szkoły. 

Wybór dnia 26.05.2020 r. na zorganizowanie święta w naszej szkole nie był 

przypadkowy.  

W tym dniu obchodzimy Dzień Matki. Z tej okazji Wszystkim Mamom, życzę 

dużo radości  



i pociechy płynącej z tego, że jesteście najważniejszymi osobami w życiu swoich 

dzieci.  

 

Zdaję sobie sprawę, że niejednokrotnie jest trudno i musicie wiele starań 

poczynić, aby zapewnić jak najlepsze warunki dla swoich pociech. W trudnych 

chwilach wsłuchajmy się jeszcze raz w słowa naszego patrona: "Chociażby życie 

nasze było najtrudniejsze, najcięższe, zachowajmy ufność i wiarę, że na świecie 

zwycięża tylko miłość." 

Obchody dzisiejszego święta miały inaczej wyglądać, ale nasze plany zostały 

pokrzyżowane przez malutkiego wirusa, którego nawet nie widać. 

 

 

Dyrektor Szkoły  

Grzegorz Stawarz 


