
DZIESIĄTA ROCZNICA

NADANIA   IMIENIA

KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO  ZESPOŁOWI PLACÓWEK 
OŚWIATOWYCH
  W KADZIDLE

  
(Wizyta Prymasa w Kadzidle –  4 czerwca 1972r.)

W bieżącym roku szkolnym Zespół Placówek Oświatowych im. Kardynała 
Stefana  Wyszyńskiego  w  Kadzidle  obchodzi  dziesiątą  rocznicę  nadania 
imienia.  4  czerwca  mija  41  rocznica  odwiedzin  J.  Em.  ks.  Prymasa  w 
Kadzidle. Tego też dnia  uczniowie i nauczyciele przygotowali uroczystość 
poświęconą tym wydarzeniom. Całość odbywa się pod patronatem Wójta 
Gminy Kadzidło p. Dariusza Łukaszewskiego, Dyrektora ZPO w Kadzidle p. 



Ewy Grażyny Bednarczyk oraz ks. Dziekana – Proboszcza tutejszej parafii 
Kanonika Ryszarda Kłosińskiego.
Obchody  Dnia  Patrona  rozpoczynają  się  w  Kościele  parafialnym  pod 
wezwaniem Świętego Ducha w Kadzidle o godz. 10.00 uroczystą akademią 
okolicznościową  poświęconą  Kardynałowi  Stefanowi  Wyszyńskiemu  oraz 
Mszą Świętą. Dalsza część uroczystości nastąpi w budynku szkoły.

Tekst ślubowania

My uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Kadzidle uroczyście ślubujemy:

• Wiernie strzec ideałów i nakazów wielkiego Polaka, Patrona i naszego 
bohatera

Ślubujemy

• Kochać Ojczyznę, dla niej się uczyć i pracować

Ślubujemy

• Pomnażać dobra narodowe i ogólnoludzkie w imię miłości człowieka

Ślubujemy

• Wyrabiać w sobie silną wolę, koleżeństwo, pracowitość, odwagę i 
prawdomówność

Ślubujemy

• Strzec sztandaru i dobrego imienia szkoły w imię hasła „Dom, Szkoła, 
Praca, Ojczyzna”

Ślubujemy

• Naśladować  najlepsze i godne czyny naszego bohatera i Patrona szkoły

Ślubujemy

• Niech społeczności szkoły przyświeca motto życia Prymasa 

„Wszystko postawiłem na Maryję”

Tak nam dopomóż Bóg.



Fundatorem Sztandaru był
 ks. Prałat Marian Niemyjski

(proboszcz parafii Kadzidło w latach 1999 – 2013)

Współpraca szkoły z rodzicami

W ramach obecnej reformy Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza przeobrażenia, 
mające prowadzić do atrakcyjnej i dobrej edukacji, w której współuczestniczą rodzice, 
zgodnie ze swoimi prawami i naturalnym związkiem ze własnymi dziećmi. Obecnie 
warunki społeczno-polityczne sprzyjają zmianom w orientacjach pedagogicznych 
rodziców i rozwojowi ich współuczestnictwa w procesie  nauczania dzieci.
Oznacza to większe ich zaangażowanie w sprawy wychowania w szkole, wzięcie 
współodpowie-dzialności za ten proces. Polska szkoła bez rodziców korzystających w 
pełni ze swych obywatelskich praw nie ma przed sobą żadnej przyszłości. Dyrekcja i 
nauczyciele ZPO w Kadzidle cieszą się z bardzo dobrej współpracy z rodzicami uczniów.

Cele współpracy z rodzicami.

• uświadomienie rodzicom, że wielostronny rozwój dziecka zależy od wspólnie 
realizowanych zadań;

• wzmacnianie więzi rodzinnych pomiędzy dziećmi a rodzicami;
• wywołanie pozytywnych przekonań i nastawień w postrzeganiu i reagowaniu na 

szkołę;
• dążenie do usprawnienia pracy wychowawczej  z uczniami poprzez  stwarzanie 

właściwej atmosfery wychowawczej w domu i szkole;
• angażowanie rodziców we wspólne przedsięwzięcia na terenie klasy i szkoły;
• edukowanie rodziców w kierunku odpowiedzialnego wychowania i kształtowa- nia 

własnego dziecka.

Zadania szkoły w zakresie  współpracy z rodzicami:

• rodzice uczestniczą w życiu szkoły i klasy;
• świadomie współpracują ze szkołą zgodnie z jej założeniami wychowawczymi;
• uczestniczą w zebraniach rodziców, dniach otwartych, prelekcjach poświęconym 

zagadnieniom wychowawczym;
• współpracują ze szkoła poprzez Radę Rodziców.



Dzięki tym działaniom dzieci czują  emocjonalny związek rodziny ze szkołą, mają 
możliwość pokazania rodzicom swoich zdolności oaz mogą wspólnie z rodzicami 
uczestniczyć w różnych formach działalności. Czują się potrzebne i bezpieczne, chętnie 
przychodzą do placówki.
Rodzice mają natomiast możliwość lepszego poznania dziecka, widząc je w gronie i na tle 
innych. Poznanie pracy w grupie sprzyja dostrzeżeniu troski pracowników o 
wychowanków i ułatwia możliwość wspólnego działania na rzecz dziecka.
Rodzice mogą tu uzyskać rzetelną i fachową pomoc pedagogiczną.
Współpraca szkoły z rodzicami przynosi korzyści nauczycielom, rodzicom  a szczególnie 
dzieciom.

Kiedyś mnie zabraknie,
ale wy przypomnicie sobie

ABC SPOŁECZNEJ KRUCJATY MIŁOŚCI
1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w Nim żyje, 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 
wyciągnij 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 
drugich.
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.
PO TYM CIĘ POZNAJĄ, ŻEŚ UCZNIEM CHRYSTUSA.

Stefan Kardynał Wyszyński



.

Rada Pedagogiczna Zespołu Placówek Oświatowych
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle

(zdjęcie z roku 2003).

Społeczność uczniowska ZPO w Kadzidle

Kadzidło, 4czerwca 2013r.
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