
 

ZWYKŁY NIEZWYKŁY –  

HISTORIE Z DZIECIŃSTWA PRYMASA TYSIĄCLECIA 

Każdy z nas w swoim czasie przeżywa dzieciństwo. Jest to okres wielu 

radości, beztroski, ale często przygniatających młodego człowieka 
wydarzeń. Również w życiu Stefana Wyszyńskiego dzieciństwo 

zostawiło w nim swój ślad. Były to chwile szczęścia, beztroski,  

zmian – nieraz trudnych, śmierci najbliższych, 
 problemów w szkole, poważnych decyzji…  

Piotr Kordyasz napisał znakomitą książkę pt. „Stefek. Opowiadania 

o dzieciństwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski”. 

Na podstawie jego tekstów powstały krótkie anegdoty z życia Prymasa 

Tysiąclecia na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do ich 
przeczytania, a także do lektury całej publikacji Piotra Kordiasza, 

która znajduje się w naszej Bibliotece szkolnej. 

Zespół Prymasowski SP 25 w Rzeszowie 

 

Przyjście na świat  
(na podstawie s. 11-20 książki pt. „Stefek.  

Opowiadania o dzieciństwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski”) 

Kiedy Julianna Wyszyńska miała urodzić swoje drugie dziecko, 
Stanisław Wyszyński modlił się przed obrazem Matki Bożej 

Częstochowskiej o szczęśliwe rozwiązanie. Nie mógł on towarzyszyć 

żonie przy porodzie, ponieważ musiał ułożyć swoją córkę – Anastazję 
– do snu. Nawet przy jej łóżeczku towarzyszyła mu modlitwa za żonę 

i mające się urodzić maleństwo. Córeczka była niespokojna, martwiła 

się o mamę, co chwilę się budziła i pytała „gdzie ona jest”, ojciec 
czuwał przy niej. 

Do pokoju Nastusi weszła jedna z kobiet, która była przy 

porodzie i zawołała Stanisława. Mężczyzna zerwał się z klęczek, 
przeżegnał się, ucałował córkę i czym prędzej pobiegł do żony.  



 

Urodził się chłopczyk… Stanisław był wzruszony, ucałował żonę 

w czoło, a krzyk bobasa rozbrzmiewał w całym domu. Kto by 

pomyślał, że tej nocy urodziło się dziecko, które zostanie Prymasem 
Polski? 

 

Chrzest i nadanie imienia 
(na podstawie s. 11-20 książki pt. „Stefek.  

Opowiadania o dzieciństwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski”) 

 

Poranek 3.08.1901 roku był wyjątkowy. Julianna leżała przy 

nowonarodzonym dziecku, jej mąż – Stanisław – zachęcał ją, by 

odpoczęła po tej ciężkiej nocy. Małżeństwo było bardzo szczęśliwe. 
Chwilę potem do pokoju weszła Anastazja, mama zachęciła ją do 

przywitania się z braciszkiem. Dziewczynka z wrażenia nie mogła 

wydobyć z siebie głosu, była oczarowana! Pogłaskała dziecko, 
dotknęła jego dłoni, a maluch przytrzymał jej palec, ta chwila 

mogłaby trwać dla niej wiecznie! 

Matka patrzyła na córkę z czułością i zapytała, czy nie jest 
głodna, lecz ta była tak zaaferowana bratem, że zaczęła mówić 

głupoty „Nie, Tatuś nie pozwala…”. Faktycznie, Stanisław prosił ją, 

żeby nie kłopotała mamy tylko w razie głodu przyszła do niego, ale 
dziewczynka wszystko poplątała z wrażenia! Była przeszczęśliwa! 

Julianna patrzyła na synka i postanowiła zapytać męża o imię. 

Planowali, że będzie on nosił imię świętego patrona dnia. Stanisław, 
gdy tylko żona zaczęła rodzić, sprawdził, że 2.08 jest wspomnienie św. 

Stefana- papieża, męczennika za wiarę. Jednak żona zwróciła mu 

uwagę, że dziecko narodziło się nad ranem, 3.08. Mężczyzna sięgnął 
po „Żywoty Świętych Pańskich” i zobaczył, iż 3.08 przypada rocznica 

znalezienia relikwii św. Szczepana – pierwszego męczennika za wiarę. 
Tym samym, państwo Wyszyńscy zadecydowali, że nowonarodzone 

dziecko będzie nazywać się Stefan Szczepan – po dwóch świętych 

męczennikach.  
Pozostała jeszcze kwestia ochrzczenia małego Stefcia. Julianna 

martwiła się o chłopca, uważała, że jest taki „mizerny” (w tych 

czasach dzieci często umierały po porodzie). Stanisław Wyszyński nie 



 

zastanawiając się długo, poszedł do kościoła, który był mu niczym 

dom (był bowiem organistą). Ksiądz proboszcz wysłuchał prośby 

i umówili się, że w godzinach popołudniowych noworodek, rodzice 
chrzestni i ojciec dziecka (pani Julianna nie miała siły, by pójść 

z wszystkimi do kościoła) wybrali się na sakrament chrztu. Po 

udzielonym sakramencie, Stanisław Wyszyński zaprosił wszystkich na 
poczęstunek. Dzieciątko oddano Juliannie z tradycyjnymi słowami 

„Wzięliśmy ci, matko, poganina, a przynosimy chrześcijanina!”, 
co też wzbudziło powszechną radość. 

Akt urodzenia sporządzono kilka dni później w języku rosyjskim 

– według ówczesnych norm. Wszyscy też podpisali się w tym języku. 
Wyjątek stanowił Stanisław Wyszyński, podpisując się w języku 

polskim, bowiem był patriotą i nie bał się grożących konsekwencji, był 

gotowy ponieść ofiarę za miłość do Ojczyzny. W tej rodzinie, w domu, 
z takimi przekonaniami, wzrastał i wychowywał się Stefan Wyszyński. 

 

Pobudka i berliny 
(na podstawie s. 21-23 książki pt. „Stefek.  

Opowiadania o dzieciństwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski”) 
 

Rodzina Wyszyńskich znów się powiększyła, a Anastazja i Stefan 

rośli jak na drożdżach, stając się sobie bliscy poprzez wspólne 
zabawy. 

Pewnego ranka mały Stefan próbował budzić siostrę. 

Dziewczynka naciągnęła pościel na głowę i spała dalej. Wobec tego 
chłopiec zbliżył się do Nastki i połaskotał ją w stopę – dziewczynka 

szybko schowała ją pod kołdrę. Stefek szturchnął „śpiącą królewnę”, 

a potem z całych sił wrzasnął jej prosto do ucha: 
„Naaastuuusiaaa!!!”. Tego już dziewczynka nie mogła zignorować 

i pełna wyrzutu zapytała brata po co te krzyki. Okazało się, że 

chłopiec chciał jej pokazać niecodzienny widok za oknem. Bugiem 
płynęły wielkie łodzie, dzieci oczarowane tym widokiem, nawet nie 

zauważyły swojego taty, który do nich podszedł, oparł dłonie na ich 

ramionach i wyjaśnił, iż są to berliny – łodzie, którymi przewozi się 
zboże. 



 

Od tej niecodziennej pobudki, rodzeństwo dość często wstawało 

rano, aby podziwiać przepływające nieopodal berliny. 

 
 

Podrapana Stasia 
(na podstawie s. 24-27 książki pt. „Stefek.  

Opowiadania o dzieciństwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski”) 

 

Państwo Wyszyńscy prawie codziennie chodzili do kościoła na 
mszę świętą. Pewnego wieczoru mama poprosiła dzieci, by grzecznie 

się bawiły, a w razie, gdyby Stasia – najmłodsze dziecko – się obudziła 

to, żeby Anastazja ją rozbawiła grzechotką i pokołysała w wózeczku. 
Rodzice wyszli, a dzieci zajęły się swoimi sprawami – Nastusia 

bawiła się w dom, a Stefek trochę się nudził. Malutka Stasia się 

obudziła i chłopiec postanowił ją uspokoić: kołysał wózkiem – nie 
pomagało, zaczął kołysać bardziej – ale siostrzyczka rozdrażniona 

takim traktowaniem zaczęła płakać jeszcze głośniej, zaczął ją 

zabawiać – bez efektu.  
Na pomoc bratu przyszła Nastusia z grzechotkami, która 

stwierdziła, że Stefan się nie zna na usypianiu dzieci. To stwierdzenie 

wywołało drobną sprzeczkę między rodzeństwem. Dziecko dalej 
płakało, Nastusia stwierdziła, że siostrzyczka jest głodna, musi 

poczekać aż mama wróci, po czym wróciła do przerwanej zabawy. 

Stefek nie zamierzał się poddać, chciał udowodnić siostrze, że 
potrafi uspokoić dziecko – postanowił wziąć Stasię na ręce. Próbował 

i próbował, ale brakowało mu wzrostu i siły, by móc malutką 

siostrzyczkę wyciągnąć z łóżeczka – a ta płakała coraz bardziej. 
Natusia weszła do pokoju, kazała bratu przestać, Stasia strasznie 

płakała, więc dziewczynka stwierdziła, że Stefcio jej coś zrobił – czym 
prędzej pomknęła do kościoła po mamę.  

Gdy wróciły, Julianna wzięła najmłodszą córkę na ręce i po 

chwili dziecko się uspokoiło. Dziewczynka miała tylko małe 
zadrapania na brzuszku. Ale… gdzie się podział Stefan?! 

Dopiero, gdy mama z Anastazją zaczęły go szukać, powiedziały, 

że wszystko jest w porządku – Stefan ze szlochem wyszedł ze swojej 



 

kryjówki. Spokojna rozmowa z mamą wszystko wyjaśniła – Stefek nic 

siostrzyczce nie zrobił, chciał ją tylko utulić, ale wysuwała mu się 

z rąk. Mama posmarowała czerwone miejsca na brzuszku Stasi 
kremem i po kilku dniach nikt już nie pamiętał o tej stresującej 

sytuacji. 

 

Wartość chleba 
(na podstawie s. 28-32 książki pt. „Stefek.  

Opowiadania o dzieciństwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski”) 

 

 Głodne dzieci, kiedy idą do stołu, zapominają o takich 

„szczegółach” jak umycie rąk… Nie inaczej było u Wyszyńskich. Gdy 
już wszystkie dzieci miały czyste ręce (a było już ich więcej – urodziła 

się kolejna córka – Janinka) dzieci ze smakiem pałaszowały obiad. 

Stefek poprosił nawet o dokładkę! Gdy mama dolewała mu zupy, 
chłopiec wstał, aby zabrać sobie jeszcze jedną kromkę chleba (chleb 

Julianna piekła samodzielnie!). Jednak, wracając, potknął się o próg 

i runął jak długi na podłogę. Stefkowi nic się nie stało, ale przez ten 
upadek zupełnie zapomniał o kromce chleba, która wylądowała gdzieś 

pod stołem. 

 Ta sytuacja sprawiła, że Stanisław – ojciec rodziny – wyjaśnił 
dzieciom jaką wartość ma chleb. Chleb jest symbolem Polski, jest 

owocem pracy wielu ludzi, jest podstawowym produktem w każdym 
domu. A na sam koniec zadał dzieciom zagadkę „dlaczego ziarno, 

z którego robi się mąkę na chleb nazywa się zbożem?”. Dzieci 

próbowały odpowiedzieć na pytanie taty, ale początkowo nikt nie mógł 
znaleźć odpowiedzi na to pytanie. W końcu doszukał się jej Stefek: 

zboże, bo z Boga! 

 To odkrycie spowodowało, że Stanisław Wyszyński przytoczył 
jeszcze inne ciekawostki ewangeliczne – Pan Jezus podczas ostatniej 

wieczerzy w chleb przemienił swoje Ciało, w modlitwie „Ojcze 

nasz…” – modlimy się „chleba naszego powszedniego daj nam 
dzisiaj”, a na koniec poinformował dzieci, że miasto, w którym urodził 

się Pan Jezus – Betlejem – znaczy „Dom chleba”. 



 

 Ten posiłek był ważną lekcją dla Stefka i jego sióstr. Nauczył ich 

poszanowania do chleba, do każdej kromeczki, a nawet okruszka. 

 

Kasztany i dziura w kurtce 
(na podstawie s. 33-36 książki pt. „Stefek.  

Opowiadania o dzieciństwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski”) 
 

Pewnego jesiennego dnia Stefek wybrał się na samotny spacer 

pod pobliski kasztanowiec. Mama kazała mu założyć ciepłą, nową 
kurtkę, ponieważ na zewnątrz było dość chłodno. 

Chłopiec doszedł pod ulubione drzewo, pozbierał kasztany 

znajdujące się pod nim. Było ich jednak stanowczo za mało – 
postanowił wdrapać się na kasztanowiec, żeby strącić ich więcej. Jak 

pomyślał – tak zrobił. Pech chciał, że podczas tego zabiegu porwał 

nową kurtkę! 
Postanowił, że zostanie na drzewie. Nie przyszedł na obiad, cała 

rodzina wyszła na jego poszukiwania. Gdy już zaczęło robić się 

ciemno – nie wytrzymał, zaczął płakać. Mama usłyszała szloch synka 
i poprosiła go, żeby zszedł. Chłopiec zwinnie zsuną się z drzewa 

i wpadł w objęcia matki, zaraz potem cała rodzina znalazła się przy 

nich. 
A kurtka? Ona nie była już ważna! Najważniejsze, że Stefcio był 

już wśród swoich! 

 

Niebezpieczny spacer 
(na podstawie s. 42-47 książki pt. „Stefek.  

Opowiadania o dzieciństwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski”) 
 

Każdy z nas kiedyś nie posłuchał rodziców. Czasami mieliśmy 

z tego powodu przykrą przygodę, a czasami skończyło się tylko na 
wyrzutach sumienia. Podobnie było ze Stefanem Wyszyńskim. 

Stefan bawił się ze swoją młodszą siostrą – Stasią – w ogrodzie. 

Rodzeństwo dostrzegło nagle klucz gęsi na niebie. Stefcio chciał 
zobaczyć je z bliska, ale siostrzyczka przypomniała mu, że mama 

zabrania im się bawić nad rzeką. Nie musiał jej jednak długo 

przekonywać i poszli w kierunku Bugu. 



 

Piasek na brzegu był taki przyjemny – dzieci postanowiły 

wybudować zamki z piasku! Gdy zabawa im się znudziła Stefan 

zechciał zamoczyć nogi, co w mig podchwyciła Stasia. A potem już bez 
zahamowań pluskali się w rzece. Zabawę przerwał ich głos mamy. 

Dzieci wiedziały, że nie zachowały się dobrze. Mama była 

zdenerwowana i miała do tego prawo. Zarówno Stefana jak i Stasię 
męczyły wyrzuty sumienia. Poza tym dzieci obawiały się kary. 

Stefan gorąco przeprosił mamę, a ona – wzruszona jego postawą 
– raz jeszcze wytłumaczyła dzieciom: rzeka jest niebezpieczna, nie 

można się bawić w jej pobliżu, bo może to się skończyć tragicznie. 

Cieszyła się jednak, że jej pociechom nic się nie stało… 
 

Stefcio chce być księdzem 
(na podstawie s. 55-57 książki pt. „Stefek.  

Opowiadania o dzieciństwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski”) 

 

Stefan od zawsze wiedział, że chce zostać księdzem. Dlatego 

podczas Mszy Świętej i innych nabożeństw nie tylko się modlił, ale 
również obserwował, co robi kapłan. 

Kiedyś, w drodze do domu ze szkoły, wstąpił razem ze swoimi 

kolegami do kościoła, żeby się pomodlić. Któryś z chłopców rzucił 
hasło „pobawmy się w księdza” – i już Stefek zasiadł w konfesjonale 

i udawał, że spowiada swoich kolegów. 

Innym razem Stefan obudził się z płaczem. Trudno było go 
uspokoić, widać było, że stało się coś okropnego! Jednak, gdy już 

udało się ukoić chłopca, okazało się, że śniło mu się, że go ożenili! A 

on tak bardzo chce być księdzem! Cała rodzina wybuchła śmiechem, 
bo nikt nie rozumiał, dlaczego chłopiec tak bardzo się przejął! 

Kto by pomyślał, że ten mały Stefcio rzeczywiście zostanie 
księdzem… I to jeszcze jakim! 

 

Spalone lalki 
(na podstawie s. 84-88 książki pt. „Stefek.  

Opowiadania o dzieciństwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski”) 

 



 

Stefcio był bardzo kreatywnym dzieckiem, ale bywały takie dni, 

że bardzo się nudził – zwłaszcza gdy padał deszcz. Pewnego 

deszczowego dnia chłopiec próbował przekonać siostry, żeby zaczęły 
się z nim bawić. Dziewczynki jednak były zajęte – bawiły się lalkami, 

co zupełnie nie interesowało Stefana! 

W porywie złości chłopiec zabrał lalki siostrom i wrzucił je do 
pieca! Dziewczynki zaczęły płakać. Stanisław Wyszyński bardzo 

zdenerwował się na syna. Już miał mu dać porządne lanie, gdy 
dziewczynki – widząc smutnego i przestraszonego brata – stanęły 

w jego obronie i poprosiły tatę, żeby odpuścił. Na takie prośby 

Stanisław się uspokoił, ale kazał Stefciowi przeprosić siostry, które tak 
bardzo go kochają! 

 

Śmierć matki 
(na podstawie s. 135-145 książki pt. „Stefek.  

Opowiadania o dzieciństwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski”) 

 

Julianna znowu była w ciąży. Stanisław Wyszyński postanowił, 
że muszą przeprowadzić się do większego domu. I tak – cała rodzina – 

przeniosła się z ukochanej, bezpiecznej Zuzeli do Andrzejowa. 

Julianna nie miała dobrych przeczuć co do tej przeprowadzki. 
Kilka miesięcy po zmianie miejsca zamieszkania mama Stefka 

urodziła kolejna córkę – Zosię. Niestety, po porodzie zachorowała, jej 

stan zdrowia pogarszał się z dnia na dzień. Całe życie rodzinne 
skupiło się wokół jej łóżka. Dzieci się tam uczyły, bawiły, modliły. 

Wtedy też odbywały się  ważne rozmowy.  

Kiedyś mama kazała Stefkowi się ubrać… ale nie chłopiec nie do 
końca zrozumiał, o co mamie chodzi. Tatuś wyjaśnił mu, że jego 

ubiorem mają być dobre uczynki, że ma się stawać coraz lepszy. Była 
to ważna nauka dla Stefana. 

Gdy stan mamy już był bardzo zły, ojciec poprosił Stasię, żeby 

zwolniła w jego imieniu Stefka ze szkoły. Okazało się, że Stefek miał 
karę. Nadejście siostry było dla niego sygnałem, że z mamą jest 

bardzo źle – zerwał się na równe nogi. Jednak nauczyciel nie chciał 

słuchać wyjaśnień. Chłopiec z bezsilności i złości powiedział 



 

nauczycielowi kilka przykrych słów, na co ten wyrzucił go ze szkoły. 

Zapłakane dzieci poszły do domu. Tata Stefana nie miał mu za złe jego 

zachowania. 
Stan mamy był coraz gorszy. Stefek nie powrócił już do szkoły. 

31.10.1910 r. matka Stefana Wyszyńskiego zmarła. Zostawiła męża 

i szóstkę dzieci. To był bardzo smutny czas dla całej rodziny. Matka 
zawsze pozostała im bliska, często chodzili na cmentarz, by odwiedzić 

mamę i… swoją najmłodszą siostrę – Zosię, która zmarła niedługo po 
niej. 

Rolę mamy w rodzinie Wyszyńskich przejęła Nastusia – miała 

dopiero 11 lat, ale zajmowała się młodszym rodzeństwem, chcąc choć 
trochę zastąpić im mamę. 

 

Pani Eugenia 
(na podstawie s. 148-149 książki pt. „Stefek.  

Opowiadania o dzieciństwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski”) 

 

Częstym gościem w domu Wyszyńskich była przyjaciółka 
Julianny – pani Eugenia Godlewska. Dzieci bardzo ją lubiły.  

W pewnym momencie poprosiły swojego tatę, żeby się z nią 

ożenił, bo… potrzebowały mamy! Stanisław bronił się, był zmieszany. 
Ale po głowie chodziły mu słowa, które wypowiedziała jego zmarła 

żona jeszcze przed przeprowadzką do Andrzejowa – „Obiecaj mi, że 

gdyby mnie spotkało coś złego, nie zostaniesz sam. Ożenisz się 
z Gienią. Dzieci muszą mieć matkę…”.  

Sympatia Stanisława, dzieci oraz słowa Julianny ostatecznie go 

przekonały.  Rok po śmierci Julianny Wyszyńskiej, Stanisław ożenił się 
z Eugenią Godlewską. Dzieci pokochały swoją macochę. I choć nigdy 

nie zapomniały o tej rodzonej, to Eugenia stała się dla nich jak 
prawdziwa matka! 

 

Zakochana koleżanka 
(na podstawie s. 157-159 książki pt. „Stefek.  

Opowiadania o dzieciństwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski”) 

 



 

Stefek zaczął pobierać nauki w Warszawie. Mieszkał tam 

u przyjaciela taty – pana Józefa. Znali się dobrze, więc pan Józef był 

dla chłopca „wujkiem”. Wuj Józef miał córkę Stasię, która w pewnym 
momencie zakochała się w przystojnym chłopcu. Stefan był przerażony 

– przecież chciał być księdzem! Zastanawiał się w jaki sposób 

przekazać koleżance o swoich planach życiowych, nie raniąc jej przy 
tym. 

Nie musiał długo czekać na okazję. Pewnego dnia dzieci 
rozmawiały o swoich rodzinach. Stasia narzekała, że jest jedynaczką, 

Stefan – że posiadanie tylu sióstr jest strasznie męczące! Ta rozmowa 

doprowadziła do wyznania swoich planów na przyszłość.  
Dziewczynka, słysząc, że jej ukochany chce zostać księdzem, 

poprosiła o to, by się modlił, żeby miała taką rodzinę, o jakiej marzy, 

a w zamian ona obiecała iż będzie się modlić, żeby on był dobrym 
księdzem. Historia pokazała, że jej modlitwa nie poszła na marne! 

 

 

Te i inne historie z życia Stefana Wyszyńskiego możecie przeczytać  

w książce Piotra Kordyasza, do czego serdecznie zachęcamy! 

 

 

Opracowała: Małgorzata Oczoś 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 


