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STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ IM. KARDYNAŁA STEFANA 
WYSZYŃSKIEGO

Osoba Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego znana jest jako wzór chrześ-
cijanina, wielkiego patrioty, orędownika rodziny i młodzieży. Jego życie to odważ-
na walka o pojednanie, przebaczenie, solidarność. Życie i działalność Kardynała to 
niedościgniony wzór do naśladowania. Prymas był wymagający i nieugięty, ale 
zarazem pełen miłości i prostoty, bardzo kochał i wspierał dzieci i młodzież. Dla-
tego też wiele szkół w Polsce i za granicą uczyniło go swym Patronem.

Zespół Szkół w Głogowie Małopolskim zaszczytne imię Księdza Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego otrzymał w 1999 roku. Od samego początku imię spodo-
bało się młodzieży, nauczycielom i całemu środowisku. Chcieliśmy jak najwię-
cej dowiedzieć się o naszym Patronie, zostały zorganizowane konkursy szkolne, 
wycieczki do Komańczy, rajd śladami Prymasa. Zrodził się również pomysł 
współpracy i przyjaźni z innymi szkołami, które „pokochały Prymasa”. 

18 marca 2006 roku zostało powołane Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Siedzibą Stowarzyszenia jest Zespół Szkół 
w Głogowie Małopolskim. Prezesem został Tadeusz Jadam, wiceprezesem Iwo-
na Czarcińska, w skład zarządu wchodzą: Emilia Błaszak, Elżbieta Dmitrowska-
-Kaduk, Krystyna Wojtalik, Małgorzata Czech, Beata Grodecka. Według Statutu 
Stowarzyszenia celem jego działalności jest:

tworzenie instytucjonalnych ram współpracy i wymiany doświadczeń po-
między szkołami, nauczycielami, uczniami i rodzicami, którzy widzą potrzebę 
przekształcania szkół w kierunku szkół wychowujących i kształcących, któ-
rych system dydaktyczno-wychowawczy uwzględnia wartości głoszone przez 
Patrona,

upowszechnianie wśród członków Stowarzyszenia, a także wśród zaintereso-
wanych szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców idei nowatorstwa pedagogiczne-
go,
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pobudzanie nowatorstwa, ambicji pedagogów, stosowanie motywacji moral-
nych i materialnych, służąc radą tym, którzy poszukują jak najlepszych metod 
nauczania i wychowania młodzieży ku wartościom głoszonym przez kardynała 
Stefana Wyszyńskiego,

wzmacnianie organizacyjno-ekonomicznych oraz prawnych warunków reali-
zacji inicjatyw pedagogicznych w zakresie projektowania i wdrażania do prak-
tyki szkolnej innowacji edukacyjnych dotyczących organizacji pracy szkół, me-
tod, form środków i warunków kształcenia w aspekcie jak najpełniejszego 
rozwoju osobowego wychowanków: rozwoju duchowego, moralnego, fizyczne-
go, poznawczego,

podejmowanie wszechstronnych działań mających na celu propagowanie idei 
i wartości uosabianych przez kardynała Stefana Wyszyńskiego,

wymiana doświadczeń dotyczących pracy pedagogicznej.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
organizowanie systemów i powiązań pomiędzy szkołami podstawowymi, 

gimnazjami, ponadgimnazjalnymi i wyższymi, pomiędzy szkołą a rodziną, Koś-
ciołem i innymi instytucjami wychowawczymi, szczególnie przy podejmowaniu 
złożonych innowacji pedagogicznych, wymagających zintegrowanych działań 
jak np.:

tworzenie koncepcji wychowawczej szkoły i działających w nich klas autor-
skich,

doskonalenie pracy zawodowej nauczycieli,
tworzenie warunków opieki nad uczniami wybitnie uzdolnionymi i mającymi 

trudności w nauce,
spotkania analityczno-dyskusyjne dyrektorów szkół, kierowników sekcji, 

przewodniczących grup zadaniowych,
konferencje metodyczne nauczycieli, wychowawców klas, rodziców,
kursy doskonalące pracę zawodową oraz działalność badawczo-wdrożenio-

wą nauczycieli,
spotkania dyskusyjne, obozy naukowe uczniów,
działalność wydawniczą i inne formy upowszechniania innowacji pedago-

gicznych,
zakupy literatury przedmiotu, niezbędnych pomocy dydaktycznych,
przyznawanie stypendiów, nagród i wyróżnień twórczym pedagogom, a tak-

że poszczególnym szkołom lub działającym klasom autorskim,
udzielanie stypendiów i nagród uczniom za wybitne osiągnięcia w nauce 

i działalność samorządową,
dofinansowywanie obozów naukowych, spotkań metodycznych nauczycieli,
inne działania służące realizacji celów Stowarzyszenia.
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W ciągu dwóch lat działalności Stowarzyszenie podejmowało różne inicjaty-
wy mające na celu przybliżenie sylwetki Stefana Wyszyńskiego i jego dziedzi-
ctwa oraz integrację szkół noszących jego imię.

W dniach 29-30 maja 2006 roku Stowarzyszenie wspólnie z Instytutem Pry-
masowskim i Fundacją Dziedzictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego zorgani-
zowało w Warszawie I Ogólnopolski Zlot Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego. Wzięli w nim udział uczniowie 110 szkół z całej Polski noszących imię 
Prymasa Tysiąclecia. Mottem Zlotu stały się słowa Prymasa Kocham Ojczyznę 
więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła czynię dla niej. Mło-
dzież i nauczyciele uczestniczyli w wspólnej Mszy świętej, modlili się przy gro-
bie i pomniku Stefana Wyszyńskiego, brali udział w warsztatach i seminariach. 
Były wspomnienia świadków, podniosła uroczystość w Pałacu Kultury i Nauki 
oraz spotkanie z Prezydentem RP. Nigdy nie zapomnimy pocztów sztandarowych 
z wizerunkiem naszego Patrona maszerujących z dumą warszawską ulicą. 

W dniach 18-20 maja 2007 roku w Leżajsku odbyła się Ogólnopolska Kon-
ferencja Nauczycieli Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, której tema-
tem przewodnim było: „Wychowanie młodego człowieka w duchu nauczania 
ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego”.

Organizatorzy i uczestnicy spotkania mieli na celu przede wszystkim zreali-
zowanie głównych założeń konferencji, czyli:

przybliżenie osoby kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz jego dziedzictwa, 
integracja szkół prymasowskich, 
wypracowanie materiałów dydaktycznych przeznaczonych do pracy wycho-

wawczej z młodzieżą, 
opracowanie publikacji. 
Spotkanie było niezwykle udane, wykłady i warsztaty pozwoliły poznać po-

glądy Prymasa na temat wychowania młodego pokolenia oraz roli nauczyciela. 
Był czas na modlitwę, zadumę, dyskusję, wymianę doświadczeń, poznawanie 
nowych pięknych miejsc oraz wspólną zabawę.

15 maja 2008 roku u stóp Jasnogórskiej Pani spotkało się 2,5 tysiąca uczniów, 
nauczycieli oraz przyjaciół ze szkół noszących imię Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego. Myślą przewodnią pielgrzymki były słowa Prymasa: Rozmawiaj z każ-
dym językiem miłości. Spotkanie na Jasnej Górze rozpoczęła modlitwa o beaty-
fikację Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Następnie odbyła się 
uroczysta Msza święta w Bazylice, homilię wygłosił biskup Józef Zawitkowski. 
Młodzież uczestniczyła w przedstawieniu Krucjata miłości oraz drodze krzyżo-
wej. Uroczyste zawierzenie naszych szkół i rodzin Matce Bożej Jasnogórskiej 
zakończyło pielgrzymkę. To był „Dzień Prymasowski” na Jasnej Górze. Wszę-
dzie królowały niebieskie chusty – znak wyróżniający naszą pielgrzymkę. Pano-
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wała atmosfera młodzieżowej radości i wielkiej dumy, że mamy tak wspaniałego 
Patrona. 

Do Stowarzyszenia przystąpiło 80 szkół z ponad 200 noszących imię pryma-
sa Wyszyńskiego. Mamy nadzieję, że będzie nas coraz więcej, bowiem nauczy-
ciele i dyrektorzy widzą sens wspólnych inicjatyw. Dowodem są podziękowania 
i słowa uznania: „My – nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 49 im. 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Białymstoku podczas Pierwszej Ogólnopol-
skiej Pielgrzymki Szkół Prymasowskich u stóp Pani Jasnogórskiej doznaliśmy 
wielu głębokich duchowych przeżyć. Bardzo serdecznie dziękujemy za jej zor-
ganizowanie. Nasza radość wzmocniona była obecnością ogromnej rzeszy mło-
dzieży z całej Polski, która przybyła tu, aby rozmawiać z każdym językiem 
miłości”. 

Stowarzyszenie pragnie wspierać mądre i potrzebne inicjatywy, razem uczyć 
się i poznawać nauczanie i dziedzictwo naszego Patrona.

Prezes Stowarzyszenia
Tadeusz Jadam

Kontakt:
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Zespół Szkół w Głogowie Małopolskim
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
36-060 Głogów Młp.
tel./fax 017 8517227
www. wyszynskistowarzyszenie.org/
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