CZWARTEK – 25 MAJA 2017
GODZ.

PUNKT PROGRAMU

1.lekcja

Audycja przez radiowęzeł przygotowana przez
Parlament Szkolny i Siostrę Ewelinę – godzina
wychowawcza w salach lekcyjnych

2,3,4.lekcja

Rozgrywki sportowe dla uczniów pod opieką
nauczycieli wf-u – L. Adamowskiej, O. Wiśniewskiej, A. Szałasa – część klas

9.30 - 11.00

„Ożenek” - przedstawienie w CKR – część klas

5.lekcja

Quizy i krzyżówki dot. sylwetki Prymasa – godzina wychowawcza w salach lekcyjnych

6,7,8.lekcja

Lekcje planowe

18.00-19.30

„Ożenek” - przedstawienie w CKR – Gala

PIĄTEK – 26 MAJA 2017
GODZ.

PUNKT PROGRAMU

1.lekcja

Film o kardynale Stefanie Wyszyńskim – godzina wychowawcza w salach lekcyjnych

9.00

4,5.lekcja

6,7.lekcja

Msza Św. w kościele w Raszynie
Spektakl w dwóch turach o Prymasie na sali
gimnastycznej przygotowany przez p. E. Pengryn dla części klas, pozostałe klasy mają planowe lekcje.
Wręczenie nagród uczniom i klasom za wygrane
w czterech konkursach (plastycznym, literackim,
z wiadomości o Prymasie i na najlepszą ilustrację do myśli kardynała Wyszyńskiego) oraz nagród w konkursach z okazji Dnia Lingwisty ze
wszystkich języków obcych nauczanych w gimnazjum.
Mecz piłki nożnej – uczniowie - nauczyciele
Mecz koszykówki – Raszyn kontra Michałowice

SPIS TREŚCI:

Harmonogram .........................1
Życiorys Patrona ......................2
Relacja z wizyty ........................3
Konkursy z Patronem ..............3
Czas uleczyć miłością ...............4
Zaproszenie..............................4
OPRACOWAŁ ZESPÓŁ DS.PROMOCJI:

 Beata Gronek
 Ewa Kiełbiewska
 Edyta Pengryn
 S. Ewelina
 Danuta Majewska Walczuk
 Lidia Skoneczna Gola

8.lekcja

Lekcja planowa

 Emanuel Jaroszewski
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ŻYCIORYS
Stefan kardynał Wyszyński
urodził się 3 sierpnia 1901 roku
w Zuzeli, na ziemi łomżyńskiej. Ojciec
prymasa był organistą. Pobożni
rodzice dali dzieciom przykład żywej
wiary i gorącej modlitwy, szczególnie
do Maryi. Jak wspominał Prymas,
z dzieciństwa wspominał dwa obrazki
wiszące nad łóżkiem - Matki Bożej
Częstochowskiej i Matki Bożej
Ostrobramskiej.
Po bierzmowaniu -w 1913
roku - Stefan Wyszyński zapragnął
zostać kapłanem. Po ukończeniu
seminarium z powodu choroby, nieco
później niż jego koledzy przyjął
święcenia kapłańskie. Swoja pierwszą
Mszę św. odprawił w Częstochowie na
Jasnej Górze, by Maryja stawała przy
nim na każdej Mszy Świętej , jak
stanęła przy Chrystusie na Kalwarii.
Prymas Wyszyński przez całe życie
dawał wyraz wielkiej pobożności
Maryjnej. Gdy przebywał w więzieniu
w Komańczy, Maryi
zawierzył naród Polski,
odnawiając
Śluby
Jasnogórskie. Na Jasnej
Górze przy ołtarzu stał
pusty fotel Prymasa
przyozdobiony bukietem
biało-czerwonych róż.
Wielka nowenna
przed
obchodami
Tysiąclecia Chrztu Polski
była dla Prymasa wielką
odnową
religijno
moralną dla polskiego
narodu. Prymas nie
traktował trzech lat
więzienia jako straconych,
ale uważał, że więzienie
było
dla
niego
dorastaniem do świętości.
Umiał zaufać Bożej
Opatrzności, dostrzegając
wolę Bożą w swoim życiu.
Dlatego
wyszedł
z
więzienia
innym
człowiekiem.28
października 1956 roku
wrócił do Warszawy na
ulicę Miodową.
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Główne
Uroczystości
Tysiąclecia chrztu
Polski
miały
miejsce na Jasnej
Górze, 3 maja
1966 roku. Mszę
Św.
od pra w i ł
arcybiskup
Wojtyła, a przy
ołtarzu stał pusty
tron z portretem
papieża Pawła VI,

gdyż nie został wpuszczony do Polski
na te uroczystości. W czasie Milenium
Prymas rzucił pomysł: peregrynację
obrazu Matki Bożej Częstochowskiej,
która wędrowała po Polsce przez 20
lat, z przerwą na 2 lata, kiedy Wł.
Gomułka wydał polecenie aby...
milicja uwięziła obraz. W czasie
uwięzienia obrazu po Polsce
wędrowały puste ramy. Kardynał
nigdy nie wystąpił publicznie
z krytyką p. Gomułki. Powtarzał
natomiast że się za niego modli i że
Chrystus go kocha, bo za niego
również, tak jak za każdego
człowieka, oddał na krzyżu swoje
życie. Kard. Wyszyński zapisuje:
Droga Narodu polskiego nigdy łatwą
nie była, ale może właśnie dzięki
temu jesteśmy narodem
z charakterem. Pragnął Polski mocnej
wiarą, oddanej Chrystusowi i Maryi.
Pragnął Polski trzeźwej, silnej
moralnie, opartej na fundamencie
zdrowych rodzin, szanującej życie.
Pragnął Polski sprawiedliwej,
w której nie byłoby głodnych,
bezdomnych i płaczących.
Wielką radością i życiowym
spełnieniem był dla kardynała
Wyszyńskiego wybór papieża Polaka,
ale również czuł, że jego misja
dobiega końca. Po pierwszej
pielgrzymce Jana Pawła II do
Ojczyzny w 1979 roku, wyraźnie
powiedział: Teraz naprawdę mogę
umrzeć 13. maja 1981 roku cały świat
zamarł w przerażeniu, gdy dowiedział
się o zamachu na Papieża. W Polsce
otworzono kościoły i wszyscy modlili
się o pomyślną operację dla Ojca
Świętego.
Prymas Wyszyński nie mógł
w tych modlitwach uczestniczyć
osobiście. Złożony ciężką choroba,
leżał w swoim domu przy ul.
Miodowej w Warszawie. Dzień
później Prymas prosił by nagrać
ostatnie przesłanie do narodu:
wszystkie modlitwy, które zanosiliście
w mojej intencji, proszę skierować
w intencji Ojca Św. Niech Pan Go
zachowa i niech sprawi, by długie lata
mógł służyć Kościołowi…
Zmarł 28 maja 1981 roku
w uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego w miesiącu poświęconym
Maryi. Został pochowany
w Archikatedrze Św. Jana
w Warszawie. Ufamy, że niedługo
Prymas będzie wyniesiony do chwały
błogosławionych.
Opracowała S. Ewelina ZSOB

RELACJA Z WIZYTY DELEGACJI GIMNAZJUM
ukochał
młodzież,
i który taką
ufność w niej
pokładał
przez wiele
lat
otaczał
Raszy ń sk ie
Gimnazjum
swą opieką,
dając nam
przykład
wielkiej
wiary,
umiłowania
drugiego człowieka,
a przede wszystkim
u m i ł o w a n i a
Ojczyzny. Przy grobie
delegacja miała okazję rozmawiać
z
miejscowym kapelanem, który
opowiadał o osobie Prymasa
Tysiąclecia. Jan Paweł II wielokrotnie
powtarzał: „Oby Kościół i naród
pozostał mocny dziedzictwem Stefana
kardynała Wyszyńskiego. Oby to
dziedzictwo trwało w nas. Umocnieni
tymi słowami wr óci li śmy do
Raszyna…

Dnia 12 maja 2017 roku, w
71. rocznicę przyjęcia święceń
biskupich przez Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, na grobie Prymasa
znajdującym się w Bazylice
Archikatedralnej p.w. Męczeństwa
Św. Jana Chrzciciela w Warszawie nie
mogło zabraknąć przedstawicieli
naszego
Raszyńskiego
Gimnazjum. Reprezentacja, w skład
której weszli: Pani Dyrektor Marzena
Lechańska, Siostra Ewelina, Pan
Emanuel Jaroszewski oraz uczniowie
Dawid Dąbrowski i Joanna Gniadek,
złożyła kwiaty na grobie Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, by oddać hołd
Opracowała: Joanna Gniadek kl.3c
Patronowi naszej szkoły.
Ten Wielki Polak, który tak

KONKURSY Z PATRONEM
Wiszą one obok pracowni,
w ktorych odbywają się zajęcia z
wychowawcą.
Motywem
przewodnim
kazdej
pracy
plastycznej jest sentencja Prymasa
Tysiąclecia Stefana Wyszynskiego,
ktora została wylosowana przez
wychowawcę klasy. Kazda praca
zawiera trzy elementy: słowa
W związku z Dniem Prymasa, ilustrację sentencji, podpis
Patrona
zorganizowany
został klasy.
konkurs
plastyczny.
Uczniowie
I miejsce kl.1b
przedstawiali Prymasa Tysiąclecia
Stefana Wyszynskiego w portrecie. II miejsce kl.1 f
Technika wykonania pracy była
dowolna, płaska. Powstały rysunki, III miejsce kl.3d
prace malarskie, kolaze. Niektore Organizator: L. Skoneczna-Gola
prace
nawiązują
do
sztuki
nowoczesnej i wspołczesnej, inne są Odbył się rowniez konkurs literacki.
Oto wyniki:
realistyczne.
Uczniowie wykazali się wyobraznią i Poezja:
duzymi
umiejętnosciami I miejsce- Pham Thu Tra kl.IIIe
warsztatowymi.
II miejsce- Marcin Zgiep kl.IIIa
I miejsce Anna Swiergiel kl. 3d
II miejsce Agnieszka Gajda kl. 3g
III miejsce Anna Białous kl. 1e
W związku z obchodami Dnia
Patrona, wszystkie klasy
przygotowały tematyczne
wizytowki.

III miejsce Maja Klimaszewska kl.IIId
Proza:
I miejsce- Agnieszka Gajda kl.IIIg
II miejsce- Anna Białołus kl.Ie
III miejsce- Martyna Kaminska kl.IIIa
Organizator: E. Pengryn
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... sztuka jest twórczą pracą ducha ...
wydobywa z materii określonej
coraz to nowe możliwości
/ Stefan kard. Wyszyński /
W hołdzie Prymasowi
26 maja uczniowie naszej szkoły pod
opieką p. Iwony Dłużniewskiej
i p. Edyty Pengryn wystąpią
w przedstawieniu pt.
CZAS ULECZYĆ MIŁOŚCIĄ.
Montaż poetycko- muzyczny
uświetni obchody 10.rocznicy
nadania Naszemu Gimnazjum
im. Prymasa Tysiąclecia

Zaproszenie na spektakl „Ożenek”
wg sztuki Nikołaja Gogola
Zawsze wzrusza nas kontakt ze sztuką na każdym odcinku i poziomie, od
poczynań scenicznych czy malarskich przedszkolaka, aż do osiągnięć
artystycznych ludzi, których nazywamy kapłanami sztuki - te słowa patrona
naszej szkoły kardynała Stefana Wyszyńskiego wygłoszone w homilii do
artystów scen warszawskich 10 stycznia 1971 r. pokazują jego niezwykłą
otwartość i wrażliwość na piękno sztuki. W podobnym duchu zostało podjęte
kolejne już olbrzymie wyzwanie teatralne zorganizowane przez rodziców
i nauczycieli kardynałowego gimnazjum w Raszynie. Już od kilku miesięcy
trwają intensywne próby do spektaklu wg sztuki Nikołaja Gogola, pt. Ożenek.
W sztuce zobaczyć będzie można:
Koczkariew- Adam Paliwoda
Podkolesin- Krzysztof Wolszczak
Agafia Tichonowna- Beata Gronek
Fiekła- Ewa Kiełbiewska
Arina Pantelejmonowna- Wiesława Paś
Jajecznica- Zbigniew Książek
Anuczkin- ks. Dariusz Drozdek
Żewakin-Emanuel Jaroszewski
Starikow- Michał Płoński
Duniasza- Krystyna Tylkowska (gościnnie)
Swietłana- Danuta Majewska-Walczuk
Premiera odbędzie się podczas uroczystych
obchodów Dnia Patrona naszej szkoły- tj.
Prymasa Tysiąclecia
w dniu 25 maja 2017 roku o godz. 18.00
w Centrum Kultury Raszyn.
Serdecznie zapraszamy!
Danuta Majewska-Walczuk
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