
 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU LITERACKIEGO  

„MYŚL PRYMASA TYSIĄCLECIA W WIERSZU” 

W zorganizowanym z okazji beatyfikacji Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego konkursie, wzięło udział wielu uczniów z naszej szkoły. 

Wpłynęły naprawdę piękne i wartościowe prace. Chcielibyśmy 

każdego nagrodzić, jednak zwycięzców może być tylko kilku… 

 

W kategorii wiekowej klas I – III – wyróżniony zostaje wiersz 

Leny Sobol z klasy 3a.  

W kategorii wiekowej klas IV – VI – wyróżniony zostaje wiersz 

Mileny Papciak z klasy 5d.  

W kategorii wiekowej klas VII – VIII – wyróżniony zostaje wiersz 

Aleksandry Rekuć z klasy 7b.  

Poniżej prezentujemy efekty uczniowskiej twórczości.  

Wyróżnione prace zostały wyeksponowane pogrubioną czcionkę. 

Zachęcamy do lektury. 

 

Zespół Prymasowski SP 25 w Rzeszowie 

 

KLASY I-III 

*** 

Lena Sobol, klasa 3b 

Mój Przewodnik po szczęściu 

On mnie nauczył co to jest miłość, 

Pokazał jak można być szczęśliwym,  



 

I że warto przemieniać świat,  

ale trzeba zacząć od siebie  

i najbliższego otoczenia. 

To dzięki niemu nauczyłam się wyciągać rękę … 

do zgody i na pomoc…. 

Chociaż to wyciągnięcie ręki nie zawsze było  łatwe. 

On też prosił, aby rozmawiać z każdym językiem miłości, 

chociaż trudno czasami nie podnosić głosu. 

Mój Przewodnik po szczęściu nakazywał nie robić przykrości innym,  

i prosił, aby być wrażliwym na drugiego człowieka,  

a także mówić życzliwie o innych, 

Mój Przewodnik po szczęściu podkreślał, żeby naprawiać krzywdy wyrządzone 

słowem, 

więc mówiłam przepraszam, gdy czułam, że ktoś cierpi  

i cierpi właśnie przeze mnie.  

Mówiłam dziękuję,  

gdy czułam wdzięczność. 

Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński to mądry człowiek 

I dziękuję mu z całego serca, że jest moim Przewodnikiem po szczęściu. 

 

*** 

 

Szymon Papciak, klasa 1c 

Patron 

 

Nasz Patron szkoły 

To człowiek odlotowy 

Uczy nas wszystkich radości 

Przez okazywanie miłości 

Kardynał Wyszyński, 

To o Nim mowa 



 

Jestem bardzo dumny 

Z każdego Jego słowa! 

 

*** 

 

Olga Kuczek, klasa 1a 

NASZ PATRON 

 

Drogi nasz Patronie, gdy byłeś malutki, 

obce Ci były troski i smutki. 

Tacy my jesteśmy - mali i weseli, 

lubimy zabawy swe na karuzeli. 

Jednak wiemy dobrze, że czuwasz nad nami 

oraz doskonale Twe nauki znamy. 

Szanujemy bliźnich i wspieramy słabszych. 

Pracujemy pilnie, żyjemy w przyjaźni. 

I wierzymy, że Twoja opieka zawsze będzie z nami, 

bo staramy się być dobrymi uczniami. 

 

*** 

KLASY IV-VI 

*** 

Milena Papciak, klasa 5d 

Prymas Tysiąclecia 

O Panie mój dziękuję Ci, że dałeś w końcu poznać mi, 

kim On naprawdę dla nas był, choć dziś pozostał po Nim pył… 

Lecz Prymas zostawił nam swój testament, by nie zawładną nami zamęt. 

Swoją postawą uczył nas, jak żyć, czym się kierować, jak godnym być. 

Każdy swój dzień zaczynał modlitwą i uczył, jak żyć, by nie był gonitwą. 

Prosił, by się zatrzymać i zwolnić, aby móc wiele spraw sobie uprzytomnić. 

Stworzył dla nas coś niezwykłego, by nie ciągnęło nas do złego. 

ABC Społecznej Krucjaty Miłości, niechaj od teraz na zawsze zagości. 

To program odnowy  życia codziennego – dla naszego dobra wspólnego. 



 

To oddziaływanie miłością wszędzie, gdzie tylko możliwe to będzie. 

Rozmawiaj z każdym językiem miłości, a swoją postawą nie rób przykrości. 

Przebaczaj tym, co zawinili, nie chowaj urazy. Jeśli chcesz coś powiedzieć, 

pomyśl dwa razy. 

Współczuj w cierpieniu, dawaj dobre rady. Pracuj rzetelnie, nie szukaj zwady. 

Szanuj każdego, bo Chrystus w nim żyje. Okaż bliźniemu serce, dzięki tobie 

odżyje. 

Czeka cię teraz ciężka praca, ale pamiętaj: dobro powraca! 

*** 

Jagoda Dziobak, klasa 6d 

Modlitwa o lepszy świat 

Nad błękitnym Nieboskłonem, 

Gdzie anielskich głosów sieci, 

Otoczony chmur welonem, 

Siedzi patron… 

Myśli sobie; 

„Ludzkie dzieci… 

Jakbym im dopomóc mógł? 

Wszak, w niektórych przecież krajach nie słyszały kto to Bóg!” 

„Jak dopomóc mogę dzieciom, 

Które wiecznie głodne są? 

Jak dopomóc mogę dzieciom, 

Które o Rodzicach śnią?” 

„Tam gdzie wojna, głód i bieda, 

Nieść natychmiast pomoc trzeba! 

Tam gdzie ciemno, straszno, trwoga, 

Tam potrzebna pomoc Boga.” 

„Bóg pomoże; ja w to wierzę. 

Dam Mu w zamian hołd, pacierze, 

Modły, kwiaty i różaniec, 

Tak, by schował się Szataniec!” 



 

Patron, dzieci i dorośli, 

Ręce swoje ładnie złożą,  

Zwrócą oczy swe do Nieba, 

I o lepszy świat poproszą. 

*** 

Gabriela Eberbach , klasa 6e 

Myśl Prymasa Tysiąclecia w wierszu 

 

Kardynał Wyszyński przez lat bardzo wiele posługiwał 

w polskim katolickim Kościele. 

I chociaż Mu kłody rzucano pod nogi, to nigdy nie zboczył z tej świętej drogi. 

Bo taką drogę Bóg Mu wyznaczył, 

gdy w Jego sercu powołanie zobaczył. 

Szedł Kardynał Wyszyński drogą ciernistą, 

szedł przez cenzurę drogą wyboistą. 

Jego pontyfikat był cenzurowany, 

Kardynał Stefan Wyszyński był niepokonany. 

Przeszedł swą drogą długą wytrwale, 

trwał wciąż w modlitwie bliżej i dalej. 

Kościół jest wdzięczny za to wytrwanie. 

Niech Bóg da Ci wieczne odpoczywanie. 

Bronił On prawdy, bronił wolności, ze wszystkich swoich sił. 

“Szanuj człowieka- zawsze powtarzał- bo w każdym zamieszkuje Pan. 

Bądź życzliwy dla bliźnich. Nie myśl o nikim źle, 

rozmawiaj językiem miłości, bo bliźni kocha cię.” 

Niejedna taka na tym świecie, lecz jedyna w gnieźnieńskim powiecie 

osoba mająca dobrą nowinę i w konfesjonale przebaczy każdą winę. 

Stefan Wyszyński się nazywa- On jest dla ludzi jak alternatywa; 

i niby zwykłym jest biskupem, lecz dla Boga niezwykłym łupem. 

Dziś, stojąc nad Twą mogiłą, z zamyślonym sercem i siłą,  

pragnę Ci podziękować, 

że nigdy nie zwątpiłeś,  

że zawsze nas uczyłeś i że wszystko przezwyciężyłeś. 



 

 

*** 

 

Filip Sobol, klasa 6d 

Człowiek o Wielkim Sercu 

Był zawsze wrażliwy na drugiego człowieka,  

Szanował go i nigdy nie robił nikomu krzywdy 

Nie podnosił głosu, nie przeklinał i nie robił przykrości innym.  

Nie sprawiał, że łzy płynęły po policzkach,  

chyba, że… były to łzy szczęścia.  

To on pokazał mi, że trzeba przebaczać wszystko wszystkim,  

nawet wtedy, gdy ciężko wyciągać rękę na zgodę 

i że nie warto chować w sercu urazy.  

„Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono” - powtarzał 

często Człowiek o Wielkim Sercu, którego poznałem. 

I „nie myśl o tym, co Tobie jest kto winien, ale co Ty winien innym”  - dodawał 

z uśmiechem.  

Nauczył mnie wiele, chociaż nie od razu wszystkie rady brałem garściami, 

bo trudno czasami w najgorszym znaleźć coś dobrego, 

 ale z tym naszym egoizmem można być tylko ciągle nieszczęśliwym 

Pokazał mi wiele. 

Ten Człowiek o Wielkim Sercu. 

Nasz Prymas Stefan Kardynał Wyszyński  

zaprosił mnie do życia w miłości, 

a ja to zaproszenie przyjąłem 

i… jestem szczęśliwy. 

 

*** 

KLASY VII-VIII 

*** 



 

Aleksandra Rekuć, klasa 7b 

Myśl Prymasa Tysiąclecia w wierszu 

Stefan Wyszyński to kardynał, 

który wszystkich Polaków pojednał. 

Był mężem stanu, wiele dobrego dokonał, 

I tym ludzi do siebie przekonał. 

Wybitna osobistość i przywódca Kościoła, 

A dla nas chrześcijan przykład do naśladowania zgoła. 

Szanuj każdego człowieka, przebaczaj – to słowa, 

Których treść jest nieprzypadkowa. 

Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej wisiał w pokoju, 

I ona zdecydowała, że ma iść ku Bogu. 

Non possumus to list, przez który 

Nasz kardynał przechodził tortury. 

Jasna Góra to Jego ulubione miejsce, 

Które dawało Mu wielkie szczęście. 

Wskazówki, które nam zostawił, w życie wcielamy, 

I za nie,  patrona naszej szkoły podziwiamy. 

*** 

Ewa Kolarz, klasa 8a 

STEFAN WYSZYŃSKI 

Przyszedł na świat w Zuzeli nad Bugiem, 

Całe życie związał mocno z Bogiem. 

Pochodził z wielodzietnej rolników rodziny, 

A od Nas wcale nie był taki inny. 

Jako uczeń do szkoły się nie przykładał, 

Naukę matmy zawsze odkładał. 

Wolał czas spędzać z siostrami, 

Chciał się bawić całymi dniami. 



 

Charakter miał trudny, do nieokiełznania, 

Lecz jego powołaniem była rola kapłana. 

Z woli Bożej niesłychanie spokorniał, 

Całą duszą Wszechmogącemu się oddał. 

Odwagi dawał popisy w obliczu represji, 

Nie uległ chrześcijan wojennej depresji. 

Do stolicy po areszcie wrócić mu się udało, 

Wśród biskupów świata kardynała uznano. 

Choć w młodości jak święty się nie zachowywał, 

Wielokrotnie w życiu na to miano zasługiwał. 

Obecnie młodzieży przykładem przyświeca, 

Nasz niepowtarzalny Prymas Tysiąclecia. 

 

*** 

 

Zuzanna Kiełtyka, klasa 7a 

Myśl Prymasa Tysiąclecia w wierszu 

Jest to taki Polski kardynał, 

Co Stefan Wyszyński się właśnie nazywa. 

Prymasem Tysiąclecia go ludzie nazwali 

I teraz świętym go mianowali. 

Prymas ten patronem jest naszej szkoły 

I na jego cześć, co roku okrzyk wesoły. 

Ogłosił on program Społecznej Krucjaty, 

Co życie ułatwia ludziom niebogatym. 

Jest to krucjata Społecznej Miłości, 

Bo zaprasza ona ludzi do przekazywania sobie wzajemnej miłości. 

Nie tylko w rodzinie ale i w domu, 

W pracy, na wakacjach dlatego właśnie rozgłaszajcie to komu, 

W tej oto krucjacie chodzi tylko o to, 

Aby zacząć przemieniać świat na nowo. 



 

Prymas powiadał nam także, 

Że czas miłości nie zatrze. 

Dlatego pamiętajmy o tym na zawsze, 

Bo jest to ważne, a jakże. 

Pamiętajmy więc o tym, iż Kardynał to wielki gość, 

A Jego nauki nigdy nam dość, 

W 1967 roku swój program ogłosił, 

I o zrozumienie w liście pasterskim na Wielki Post prosił. 

 

*** 

Maja Kinasz, klasa 7a 

Jak zmieniać świat? 

 Krucjata Miłości słowami Prymasa Tysiąclecia 

Chcesz zmieniać świat? 

Od siebie wymagaj najwięcej! 

Chcesz być dobrym człowiekiem, 

Otwórz przed bliźnim swe serce. 

Śpiesz z pomocą, współczuj w cierpieniu, 

Osłaniaj innych, nawet kosztem siebie. 

Nie chowaj zbyt długo urazy, 

Choćby to było trudne dla ciebie. 

Mądrością świata jest jednoczyć - mawiał Prymas 

Wcielaj w życie Jego słowa, buduj - nie rozbijaj. 

Wypełniaj zadanie, które na tobie spoczywa 

Niech to będzie twoja życiowa maksyma. 

Co Bóg daje, kochaj , 

Choć nie zawsze rozumiesz. 

Pracuj nad sobą, 

Jeśli chcesz - to umiesz. 

Błogosławiony Prymas 

Ma dla nas przesłanie w niebie: 



 

„Chcesz zmieniać świat na lepszy? 

Zacznij właśnie od siebie”. 

 

*** 

Zuzanna Tobiasz, klasa 8a 

Patron mojej szkoły 

W Zuzeli nad Bugiem, gdzie słońce pięknie świeci, 

Julianna i Stanisław do chrztu nieśli dziecię. 

Tu pierwsze kroki stawiał, wraz z trzema siostrami 

Stefan – przyszły kapłan, Prymas nad Prymasami. 

Na Jego drodze, jak drogowskazy, wielu ludzi stawało. 

To właśnie ich zachowanie, jak działa życie pokazało. 

Ojciec Stefana – wielki Patriota 

Przed Polski historią otworzył mu wrota. 

Z domu też chłopak wyniósł miłość do Matki Świętej. 

Na oblicze Pani “białej” i “czarnej” żarliwie spoglądał codziennie. 

Nie bez znaczenia także była przyjaźń z Karolem Wojtyłą. 

Niewiele takich relacji się w dziejach świata zdarzyło. 

Drogi Prymasie, wszyscy tak wiele Ci zawdzięczamy, 

Za Twoją dobroć słowami modlitwy się odpłacamy. 

Uczyłeś nas kochać, 

Uczyłeś, jak szanować człowieka, 

Pokazałeś nam światło w tunelu, 

Lecz ostrzegałeś, że trudna droga nas w życiu czeka. 

Pokazałeś nam, czym jest ufność, 

Czym miłość, czym wiara. 

Udowodniłeś, że obecna jest radość, 

Kiedy Bóg na co dzień w naszym życiu działa. 

Ty, który mówiłeś “Przebaczaj wszystko wszystkim” 

Nie chowałeś urazy w sercu, stając się Bogu bliskim. 

Drogi Prymasie, który nie zawsze w życiu łatwo miałeś, 

Przez szacunek, przebaczenie i pracę prawdziwy przykład nam dałeś. 

 



 

*** 

Wiktoria Brzewska, klasa 8a 

Przebaczenie 

Gdy przykrość Ci sprawi ktoś bardzo bliski, 

niech gorycz nie zostawi na Twej duszy ryski, 

bo każdy najmniejszy ślad sporu nieleczony, 

sprawia, iż ciężarem sumienia jesteś obarczony. 

 

Kiedy uraza w sercu niczym drzazga tkwi, 

a złość ludzi niszczy - z porażek drwi, 

rękę na zgodę pierwszy wyciągnij 

i w oczy bliźniego głęboko zaglądnij. 

Rychło uwolnienie od cierpienia poczujesz, 

jeśli wszelkie żale ze swego serca wyzujesz. 

Przebaczenie sens życiu ludzi nadaje. 

Po poważnym upadku człowiek powstaje. 

 

 

 

Zebrały i opracowały organizatorki Konkursu: 

Małgorzata Garlak Niedziółka 

Małgorzata Oczoś 


