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Szanowni Goście! 

Nadać imię szkole to niejako ustalić jej tożsamość, zasugerować wartości ważniejsze od innych, 

podkreślić kierunek działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez osobę patrona. 

Nadać imię szkole to wskazać całej społeczności szkolnej: Nauczycielom, Rodzicom, Uczniom pewien 

autorytet, punkt odniesienia w ich działaniach.  

Dzisiaj uczestniczymy w tym podniosłym wydarzeniu. Szkoła Podstawowa w Rusku otrzyma imię 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warto jednak podkreślić, że nie jest to nasze pierwsze spotkanie z 

tą wielką postacią współczesnego świata.  

20 lat temu, 7 października 2001r., imię to nadawane było istniejącemu wówczas gimnazjum                             

i Zespołowi Szkół w Rusku. Podobnie jak dziś , stanęłam tego dnia przed równie dostojnymi gośćmi 

oraz społecznością szkolną, aby odczytać biografię Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pamiętam 

doskonale, jak uważnie przedstawiałam kolejne etapy  życia patrona, nie tylko dlatego, że byłam 

nauczycielem, który dopiero rozpoczynał swoją przygodę ze szkołą                     w Rusku, ale przede 

wszystkim pamiętam ten dzień ze względu na emocje, które mi towarzyszyły. Byłam i jestem pod 

wrażeniem placówki, w której pracuję. Szkoła w małej wsi, powstała dzięki staraniom tak wielu ludzi, 

o czym wspominał dyrektor Wojciech Krawczyk, przykuła moją uwagę ze względu na estetykę 

budynku,  ale też dojrzałość podjętej decyzji,               a mianowicie wyboru Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego jako patrona. Utożsamienie działań szkoły z wartościami, które były fundamentem jego 

życia, przypieczętowały misję placówki. Wskazały cel jej rozwoju, zarówno w  wymiarze społecznym 

jak i duchowym. Przewodnikiem młodych ludzi, gimnazjalistów stał się wielki człowiek, który nie 

słowem , ale czynem stanowił swoją wartość.  

Wybór tej samej osoby na patrona Szkoły Podstawowej jest zatem jednocześnie potwierdzeniem, że 

Kardynał Stefan Wyszyński jest autorytetem, że to niezwykła pod każdym względem osobowość. 

Nazywany jest Prymasem Tysiąclecia nie z grzeczności, czy dla poklasku. Sejm i Senat RP uchwalił Rok 

2021 Rokiem Kard. Stefan Wyszyńskiego nie tylko ze względu na 120. rocznicę jego narodzin, 40. 

rocznicę śmierci i beatyfikację 12 września 2021r. Nie można mieć bowiem żadnych wątpliwości, że 

ponadczasowa postawa, wiedza, umiejętności i niesamowita roztropność Kard. Stefana Wyszyńskiego 

stanowią  znakomity drogowskaz dla nas, Polaków.  

Podczas uroczystości św. Stanisława w Krakowie w niedzielę 12 maja 1974 roku powiedział: Dla nas 

po Bogu największa miłość to Polska! Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim 

naszej Ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej. Będziemy kochali wszystkich ludzi na świecie, ale w 

porządku miłości. Po Bogu więc, po Jezusie Chrystusie i Matce Najświętszej, po całym ładzie Bożym, 

nasza miłość należy się przede wszystkim naszej Ojczyźnie, mowie, dziejom i kulturze, z której  



wyrastamy na polskiej ziemi (kard. Stefan Wyszyński, Homilia podczas uroczystości św. Stanisława 

BM, 12.05.1974).  

Jeśli wybór patrona nie ma być tylko pustym gestem, powinien oznaczać, między innymi, 

poszukiwanie w jego dziele aktualnej inspiracji. Przeszłość zawsze odczytujemy przez pryzmat 

naszego współczesnego doświadczenia. W tej perspektywie warto, abyśmy patrzyli na Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego nie tylko jako na wielkiego Polaka i męża stanu oraz przywódcę Kościoła, ale 

także na człowieka dialogu. Takiego patrona dziś szczególnie potrzebujemy 

 

Kard. Stefan Wyszyński apeluje swoim życiem o wierność Ojczyźnie i wzajemny szacunek                      

w naszym narodzie. O umiłowanie tego, co szlachetne i dobre, by następne pokolenia potrafiły 

mądrze i odpowiedzialnie czerpać z dziedzictwa narodu polskiego. 

Całe nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego przeniknięte jest troską o człowieka, przekonaniem 

o jego wielkiej godności. Dobro społeczne i dobro każdego człowieka stanowi  dla niego priorytet. 

Nie ulega zatem wątpliwości, że wybór Kardynała Stefana Wyszyńskiego na patrona  Szkoły 

Podstawowej w Rusku nie wymaga obszernych peanów. Nie powtórzę mojego wystąpienia sprzed              

20 laty, nie odczytam ponownie życiorysu, bo na nim oparta jest część artystyczna dzisiejszej 

uroczystości. Uzasadnienie wyboru patrona osadzę w słowach  Dekalogu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, aby podkreślić jego naukę, która stanowi o jego niezłomności, patriotyzmie, Prawdzie             

i Dobru oraz umiłowaniu drugiego człowieka, czyli wartościach, które stały się „kodem 

wychowawczym” Szkoły Podstawowej w Rusku. 

DEKALOG 

KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 

1. Szanuj każdego człowieka, bo mieszka w nim Chrystus. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, 

twojego brata. 

2. Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym dostrzec coś 

dobrego. 

3. Mów zawsze życzliwie o drugich- nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną 

słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Jednocz sercem i słowem. 

4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. 

Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć. 

5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągaj rękę do 

zgody. 

6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby Tobie 

czyniono. Nie myśl o tym, co Tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym. 

7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pomocą, radą, pociechą, sercem. 



8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy innych. 

9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz rękę ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj 

się dostrzec potrzebujących wokół siebie. 

10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. 

 

Ufam, że autorytet  i wzorzec osoby Prymasa Wyszyńskiego pomoże wychować naszych uczniów na 

godnych obywateli i dobrych ludzi. Nadanie szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest nie 

tylko zaszczytnym wyróżnieniem dla naszej placówki, ale źródłem mobilizacji dla jej pracowników do 

jeszcze lepszej pracy wychowawczej oraz dydaktycznej. 

Drodzy Nauczyciele, Pracownicy Szkoły Podstawowej w Rusku, Rodzice, Uczniowie, pozwólcie, że 

kropką w uzasadnieniu wyboru Kardynała Stefana Wyszyńskiego na patrona Szkoły Podstawowej w 

Rusku będzie przesłanie Kardynała, które w moim przekonaniu jest przepięknym drogowskazem 

właśnie do nas, motywując nas do realizacji zamierzonych celów i odwagi w podejmowaniu wyzwań : 

„ Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć w sobie 

coś z orłów! – serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha  hartować i wznosić, aby móc jak 

orły  przelatywać nad graniami w przyszłość naszej Ojczyzny. Będziecie wtedy mogli jak orły przebić 

się przez wszystkie dziejowe przełomy, wichry i burze nie dając się spętać żadną niewolą. 

Pamiętajcie – orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko. (…) Pamiętajcie, że i wy jesteście z pokolenia 

orłów. Niech to będzie dla Was znakiem, programem i ukazaniem drogi. (…) „Wylęgajcie się” 

wszyscy na ziemi polskiej, która jest „gniazdem orłów” dla przyszłych pokoleń” [Kardynał Stefan 

Wyszyński - Prymas Polski, Dzieła zebrane, t.2, 1953-1956]. 

 

 

Dyrektor Szkoły 
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