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ŚWIĘTY STANISŁAW KOSTKA 
 

 Urodził się w Rostkowie - wiosce  
położonej niedaleko od Przasnysza, w diecezji 
płockiej, 1550 roku. Ojcem jego był Jan Kost-
ka, od roku 1564 kasztelan zakroczymski,  
a matką Małgorzata z Kryskich z Drobnina. 
Stanisław pochodził z licznej rodziny. Miał 
trzech braci i dwie siostry: Pawła, Wojciecha, 
Mikołaja, Annę i drugą siostrę nieznaną z imie-
nia. Od najmłodszych lat dzieci państwa Kost-
ków były wychowywane w wierze katolickiej. 
Najstarszy z synów Paweł tak pisze o zasadach 
panujących w domu: „Rodzice chcieli, byśmy 
byli wychowani we wierze katolickiej, zaznajo-
mieni z katolickimi dogmatami, a nie oddawali 
się rozkoszom. Co więcej, postępowali z nami 
ostro i twardo, napędzali nas zawsze - sami jak 
przez domowników - do wszelkiej pobożności, 
skromności i uczciwości, tak żeby nikt z oto-
czenia, z licznej również służby, nie mógł się 
na nas skarżyć o rzecz najmniejszą. Wszystkim 
tak jak rodzicom wolno było nas napominać, 
wszystkich jak panów czciliśmy.”  
 Początkowo św. Stanisław uczył się  
w domu. Gdy ukończył 14 lat rodzice posłali 
go wraz z bratem Pawłem na dalsze nauki  
do Wiednia. Chłopcy zatrzymali się w konwik-
cie prowadzonym przez jezuitów. Nie gościli 
tam jednak zbyt długo gdyż w marcu 1565 roku 
cesarz Maksymilian, niechętny jezuitom, zabrał 
im konwikt, zostawiając tylko kolegium. Bracia 
musieli więc przenieść się wraz ze swoim  
wychowawcą, Bilińskim, i kilku kolegami  
z Polski na stancję do domu, dzierżawionego 
przez Kimberkera, zaciekłego luteranina.  
Początkowo Stanisławowi nauka szła trudno, 
nie miał bowiem dostatecznego przygotowania, 
ale pod koniec trzeciego roku należał do najlep-
szych uczniów.  
 Trzy lata pobytu w Wiedniu - to czas 

rozbudzonego życia wewnętrznego. Stanisław 
znał tylko trzy drogi: do kolegium, do kościoła 

i do domu. Wolny czas spędzał na lekturze  
i modlitwie. Ponieważ w ciągu dnia nie mógł 
poświęcać wiele czasu na kontemplację,  

do której czuł nieprzeparty pociąg, oddawał się 
jej w nocy. Intensywne życie wewnętrzne, nau-

ka i praktyki pokutne, osłabiły młody organizm 
chłopca do tego stopnia, że w grudniu 1565 

roku był bliski śmierci. Stanisław prosił  
o Wiatyk. Nie spełniono jednak jego prośby. 

Źródła podają, że Kimberker, luteranin,  
nie wpuścił księdza do domu. Według własnej 
relacji św. Stanisława, kiedy był już pewien 

śmierci św. Barbara, do której się zwrócił,  
w towarzystwie dwóch aniołów nawiedziła 

jego pokój i przyniosła mu Wiatyk. Również  
w tej chorobie ukazała się chłopcu Matka Boża 

i złożyła mu na ręce Dziecię Boże.  

Od Niej, jak sam wspominał, doznał cudownego 
uleczenia, a także polecenie, by wstąpił do Towa-
rzystwa Jezusowego.  
 Gdy zbliżał się koniec nauki Stanisław 
zapragnął zrealizować nakaz Maryi. Poprosił  
ówczesnego prowincjała, o. Wawrzyńca Maggio  
o przyjęcie do zakonu ale ten uzależnił go od zgody 
rodziców. Chłopiec napisał do ojca. Otrzymał  
jednak odpowiedź odmowną. Nie zniechęcając się, 
postanowił uciec.  
 Udał się do Augsburga do Piotra Kanizju-
sza, prowincjała Górnych Niemiec. On również 
odmówił Stanisławowi ale dał mu list  
polecający oraz dyspozycję by poszedł do Rzymu  
i poprosił samego generała. Starania przyniosły 
pozytywny skutek, został przyjęty. W nowicjacie, 
jak stwierdzili liczni świadkowie, był wzorem  
zakonnika.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przełożeni pozwolili świętemu już w pierwszych 
miesiącach roku 1568 złożyć śluby zakonne.  
Niedługo potem Stanisław zachorował. Przez cały 
czas miał poczucie nadchodzącej śmierci. Podzielił 
się nawet swoimi przeczuciami z współbraćmi. Gdy 
choroba nasilała się prosił o spowiedź, przyjął Ko-
munię św. i Sakrament Chorych. Samą Matkę Bożą 
wybłagał, by Jej Wniebowzięcie mógł przeżywać  
w niebie. Odchodził z tego świata z całą świadomo-
ścią. Z krzyżem i obrazkiem Matki Bożej w ręku 
dnia 15 sierpnia 1568 roku o godzinie trzeciej za-
snął cicho i spokojnie. Przeżył jedynie osiemnaście 
lat. 

 Kościół ogłosił go błogosławionym w roku 1605,  
a świętym w roku 1726. Stanisław Kostka jest pa-
tronem studentów oraz nowicjuszy i nowicjuszek, 
alumnów, polskiej młodzieży, a także Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży.  

p. Agata Hużalskyi 
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DOTYCHCZASOWY PRZE-

BIEG PROJEKTU  
„POZNAJEMY SYLWETKĘ 
ŚW. STANISŁAWA KOSTKI” 

 
Od 2012 ma miejsce w naszej Szkole 

cykliczny projekt „Poznajemy sylwetkę 
św. Stanisława Kostki”, który skierowany 
jest do uczniów kl. 4-6. Przez trzy kolejne 
lata koncentruje uwagę na innym aspekcie 
życia Stanisława, aby następnie powrócić 
do pierwszego tematu.  

 
Rok pierwszy:  
 Święty Stanisław wzorem i pomo-

cą dla uczniów. 
 
Rok drugi:  
 Miłość i szacunek do rodziców.  
 Czego nas uczy św. Stanisław? 
 
Rok trzeci:  
 Chcę realizować swoje marzenia.  
 Czy św. Stanisław może mi po-

móc?  
 
W ten sposób uczniowie wszystkich 

poziomów w tym czasie ciągu trzech lat 
(choć w różnej kolejności) mają możliwość 
poznać całe spektrum przedstawianych 
zagadnień związanych z życiem i osobą 
świętego. 

Główne wydarzenia związane  
z przebiegiem uroczystości mają miejsce  
w kościele Zesłania Ducha Świętego,  
gdzie sprawowana jest Msza święta  
i przedstawiana prezentacja przybliżająca 
omawiany temat. Tam też ma miejsce  
rozstrzygnięcie konkursów i inne elementy 
programowe przeprowadzanie na dany rok 
do ukazania zebranym uczniom. Następna 
część odbywa się przy tablicy Stanisława 
w szkole, gdzie w obecności reprezentacji 
uczniów Burmistrz, Dyrektor i zaproszeni 
goście składają kwiaty. 

We wrześniu dla klas 1-3 jest organi-
zowany konkurs plastyczny związany  
z przedstawianymi tematami. Z pierwszym 
związany jest portret, z drugim ‒ herb  
rodziny Kostków, z trzecim ‒ podróż Sta-
nisława do Rzymu.    

 
 

 
Uczniowie klas 4-6 również mogli brać 

udział w szkolnej rywalizacji, która przy-
bliżała im postać świętego. I tak w 2012 r. 
odbył się dla nich konkurs plastyczny,  
w 2013 r. – konkurs wiedzy, a roku bieżą-
cym – konkurs literacki. W 2014 r. ucznio-
wie naszej szkoły oglądali spektakl przygo-
towany przez wolontariuszy ze Szkolnego 
Koła Caritas o powołaniu św. Stanisława. 

Projekt zawiera edukacje muzyczną.  
Zawsze przy okazji uroczystości chór 
szkolny śpiewa pieśń poświęconą Ducho-
wemu Opiekunowi. 

Ponadto co roku jest organizowany  
w szkole wyjazd, który przybliża postać 
świętego lub miejsca i osoby z nim związa-
ne. I tak w XI 2012 r. udaliśmy się do Prza-
snysza (miejsca chrztu) i Rostkowa 
(rodzinnej miejscowości), w XI 2013 r.   
do par. św. Stanisława Kostki w Warsza-
wie, w XI 2014 r. do klasztoru oo. Jezuitów 
w Warszawie (zakonu Stanisława).  

W tym roku we wrześniu dzieci uczest-
niczyły w zlocie różańcowy w par. św.  
s. Faustyny na warszawskim Bródnie, gdzie 
miały możliwość ucałować relikwie  
św. Stanisława.  

Tegoroczny przebieg uroczystości  
ukazał, że wprowadzony program na stałe 
zakorzenił się w tradycji Szkoły dając moż-
liwość poznania wielu cennych szczegółów  
z życia Stanisława, które mogą stać się dla 
nich inspiracją w codziennym życiu szkol-
nym. 

xRG 

ks. Rafał Goliński —  
koordynator projektu 
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PO UROCZYSTOŚCI  
W KOŚCIELE —

UROCZYSTOŚĆ W SZKOLE 
 
 Po uroczystości w kościele pod pa-
miątkową tablicą Opiekuna Duchowego 
Szkoły zostały złożone kwiaty przez Burmi-
strza Miasta Ząbki p. Roberta Perkowskiego 
oraz Dyrektora Szkoły p. Tomasza Łukaw-
skiego. Pan Burmistrz Robert Perkowski 
zwrócił się do uczniów i nauczycieli słowa-
mi: 
 
Dziękuję Dyrekcji, Nauczycielom,  Pracowni-
kom Szkoły, Uczniom, Rodzicom za ogromny 
wkład pracy na rzecz rozwoju Szkoły Podsta-
wowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząb-
kach. To dzięki Wam spotykamy się na tak 
wspaniale przygotowanej uroczystości Patro-
na Duchowego Szkoły św. Stanisława Kostki. 
Swoją postawą dajecie świadectwo jak być 
wartościowym człowiekiem. Wspaniali peda-
godzy, pilni uczniowie, świadomi rodzice. 
Cała społeczność szkolna zasługuje na wyra-
zy szacunku i uznania. 
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WYWIAD Z DYREKTOREM SZKO-
ŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MA-
ŁEGO POWSTAŃCA W ZĄBKACH  
P. TOMASZEM ŁUKAWSKIM O DU-
CHOWYM OPIEKUNIE SZKOŁY   
 
1.Jak to się stało, że św. Stanisław Kost-
ka został Duchowym Opiekunem?  
 
 - Po zapytaniu społeczności szkoły, jakie 
imię powinna nosić szkoła było wiele zgło-
szeń. Po wielu dyskusjach wyróżniono trzy 
kandydatury:  Mały Powstaniec, św. Stani-
sław Kostka i Narodowe Święto Niepodle-
głości. Następnie postanowiłem przepro-
wadzić referendum. W głosowaniu brali 
udział wszyscy uczniowie szkoły, rodzice 
oraz wszyscy pracownicy szkoły. Św. Stani-
sław Kostka w  referendum zajął drugie 
miejsce, dlatego gdy dowiedział się o tym 
ks. biskup Kazimierz Romaniuk, który  
został zaproszony na uroczystość nadania 
szkole im. Małego Powstańca podczas 
mszy ofiarował całą społeczność szkolną 
pod opiekę św. Stanisława i w taki właśnie 
sposób św. Stanisław Kostka został  
Opiekunem Duchowym naszej Szkoły. 
 

2. W jaki sposób św. Stanisław był pro-
mowany na patrona szkoły? 
 
 - Wszystkie trzy kandydatury przed refe-
rendum były promowane w ten sam sposób. 
Były konkursy plastyczne i literackie, prace 
plastyczne i prezentacje multimedialne. 
Uczniowie prace wykonywali w ramach 
projektu. 
 
3.Skąd pomysł na „Duchowego Opieku-
na”? 
 
 - Pomysł wyszedł od biskupa, który był 
uradowany, że św. Stanisław Kostka cieszy 
się tak dużą popularnością w naszej szkole. 
 
4. Kiedy została umieszczona tablica 
przy wejściu do szkoły i jakie uroczysto-
ści towarzyszyły jej odsłonięciu?  
 
 - Tablica została odsłonięta przy pierw-
szym projekcie,  rok po nadaniu imienia 
Szkole.  
 
 
 
Co roku 17 września ważne osobistości z 
naszego miasta składają pod tablicą kwia-
ty, m. in.: Burmistrz Ząbek Pan Robert 
Perkowski, poprzedni Starosta Wołomiński 

Pan Piotr Uściński, a nawet poseł na Sejm 
RP Pan Jacek Sasin. 
 
5. Skąd się wziął pomysł na projekt 
„Poznajemy sylwetkę Duchowego Opie-
kuna Szkoły”? 
 
 - W naszej szkole staramy się uczyć po-

przez projekty interdyscyplinarne. Nie było 
takiego projektu związanego z lekcją religii 
i stąd pomysł, aby taki powstał. 
 
6. Co w postawie św. Stanisława Kostki 
najbardziej przemawia do Pana Dyrek-
tora? 
 
 - Najbardziej imponuje Mi konsekwencja 
w dążeniu do wybranego sobie celu.  
Uważam, że jest to w dzisiejszych czasach 
bardzo pożądana kompetencja. Każdy  
z nas powinien mieć wizję funkcjonowania 
swojej osoby w przyszłości.  
 
7. Czy chciałby Pan Dyrektor mieć  
w swojej szkole takich uczniów jak  
św. Stanisław Kostka? 
 
 - Jak najbardziej, a nawet uważam, że ma-
my takich uczniów w szkole. Każdy  
człowiek w tym  każdy uczeń jest w jakimś 
kierunku uzdolniony. Dlatego zadaniem 
szkoły jest pomoc w rozwinięciu tych  
zdolności i w zaplanowaniu celów do  
osiągnięcia. 

Wywiad przeprowadziły:  

Patrycja Remiszewska kl. VI a  

i Zuzanna Chojnowska kl. VI b. 
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UCZNIOWIE SZKOŁY O PATRO-
NIE DUCHOWYM SZKOŁY  
 

* 
WYWIAD Z JULIĄ KUCIŃSKĄ 
 

1. Ile razy i w jaki sposób uczestniczyłaś 
w Projekcie "Poznajemy sylwetkę  
Duchowego Opiekuna Szkoły"? 
 
W Projekcie "Poznajemy sylwetkę Ducho-
wego Opiekuna Szkoły", uczestniczyłam 
trzy razy. Raz występowałam w przedsta-
wieniu, oraz byłam dwa razy na Mszy 
Świętej.  
 
2. Co zapamiętałaś najbardziej  
z  dotychczasowego przebiegu projektu? 
 
-Najbardziej zapamiętałam przedstawienie 
w którym grałam. Do teraz pamiętam 
wszystko, jak byliśmy ubrani, oraz jakie 
mieliśmy role. 
 
3. Co w postawie Świętego Stanisława 
Kostki najbardziej do ciebie przema-
wia? 
 
-W postawie Świętego Stanisława kostki, 
najbardziej przemawia do mnie to, że mi-
mo iż był poniżany przez swojego brata,  
on dalej się modlił i przybliżał się do Bo-
ga. 
 
4. W jaki sposób chciałabyś w tym roku 
szkolnym szczególnie szukać pomocy  
u Świętego Stanisława?  
 
-W tym roku szkolnym szczególnie będę się 
do niego modlić, aby pomógł mi zbliżyć się 
do Boga, oraz żeby ten rok poszedł mi jak 
najlepiej. :)  

. 

* 
 

WYWIAD Z ALEKSANDRĄ  
NOWICKĄ 

 
1. Ile razy i w jaki sposób uczestniczyłaś 
w Projekcie "Poznajemy  sylwetkę  
Duchowego Opiekuna Szkoły"?  
 
 
 
- Uczestniczyłam w Mszy św. co roku na 
uroczystość Stanisława Kostki  
i co roku na apelu związanym z duchowym 
opiekunem naszej szkoły. 

 
2. Co zapamiętałaś najbardziej  
z dotychczasowego przebiegu projektu? 
 
- Zapamiętałam, że naszym duchowym 
opiekunem jest Stanisław Kostka. 
 
3. Co w postawie św. Stanisława Kostki 
najbardziej do ciebie przemawia? 
 
- Najbardziej do mnie przemawia,  
że trzeba szanować naszą szkołę, naszych 
nauczycieli i naszych koleżanek  
i kolegów. 
 
4. W jaki sposób chciałabyś w tym roku 
szkolnym szczególnie szukać  
pomocy u św. Stanisława Kostki? 
 
- Chciałabym szukać pomocy u Stanisława 
Kostki, żeby dobrze duchowo pilnował na-
szej szkoły. 

. 

* 

WYWIAD Z JULIĄ DRĄŻEK 

1. Ile razy i w jaki sposób uczestniczyłaś 
w Projekcie "Poznajemy  sylwetkę Du-
chowego Opiekuna Szkoły"?  
 
- Co roku chodzę na Mszę św. związaną  
z opiekunem naszej szkoły i uczestniczę  
w apelach o św. Stanisławie Kostce. 
 
2. Co zapamiętałaś najbardziej  
z dotychczasowego przebiegu projektu? 
 
- Zapamiętałam, że jest opiekunem naszej 
szkoły. 
 
3. Co w postawie św. Stanisława Kostki 
najbardziej do ciebie przemawia? 
 
- W jego postawie najbardziej przemawia 
do mnie dobroć oraz miłość, jaką obdarza 
ludzi. 
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4. W jaki sposób chciałabyś w tym roku 
szkolnym szczególnie szukać pomocy  
u św. Stanisława Kostki? 
 
- Najbardziej chciałam szukać i niego sza-
cunku jakim obdarzają mnie ludzie, i żeby 
chronił naszą szkołę. 
 

* 

WYWIAD Z JULIĄ  
WOŁKIEWICZ 

 
1. Ile razy i w jaki sposób uczestniczyłaś 
w Projekcie "Poznajemy  sylwetkę  
Duchowego Opiekuna Szkoły"?  
 
- Uczestniczyłam w projekcie "Poznajemy 
sylwetkę naszego duchowego opiekuna 
szkoły" kilka razy, a najczęściej w Mszach 
św. dotyczących św. Stanisława Kostki 
oraz w różnych apelach szkolnych na jego 
temat. 
 
2. Co zapamiętałaś najbardziej  
z dotychczasowego przebiegu projektu? 
 
- Zapamiętałam, że św. Stanisław Kostka 
jest duchowym patronem naszej szkoły. 
 
3. Co w postawie św. Stanisława Kostki 
najbardziej do ciebie przemawia? 
 
- W postawie św. Stanisława Kostki naj-
bardziej do mnie przemawia to, że jest  
duchowym patronem naszej szkoły oraz 
sieje dobroć w ludziach. 
 
4. W jaki sposób chciałabyś w tym roku 
szkolnym szczególnie szukać pomocy  
u św. Stanisława Kostki? 
 

- Chciałabym w tym roku szkolnym szcze-
gólnie szukać pomocy u św. Stanisława 
Kostki związanego w sposób taki, żeby  
pomógł mi w tym roku szkolnym. 

 

* 

 
* 

 
WYWIAD Z ZUZANNĄ  

CHOJNOWSKĄ 
 

1. Ile razy i w jaki sposób uczestniczyłaś  
w Projekcie „Poznajemy sylwetkę  
Duchowego Opiekuna Szkoły”? 
 
- Uczestniczyłam w tym projekcje tylko 
raz. Brałam udział w konkursie polegający 
na narysowaniu Stanisława Kostkę oraz 
przygotowałam prezentacje. 
 
2. Co zapamiętałaś najbardziej  
z dotychczasowego przebiegu projektu? 
 
- Zapamiętałam prezentację, która była 
puszczana w kościele i robiona przez  
dzieci. 
 
3. Co w postawie św. Stanisława Kostki  
najbardziej do ciebie przemawia? 
 
- W postawie św. Stanisława przemawia  
do mnie jego miłość i uwielbienie. 
 
4. W jaki sposób chciałabyś w tym roku 
szkolnym szczególnie szukać pomocy  
u św. Stanisława?  
 
- Chciałabym, żeby św. Stanisław pomógł 
mi w sprawdzianie szóstoklasisty. 
 
5. Czy uważasz, że św. Stanisław Kostka 
zasłużył by być świętym? 
 
- Moim zdaniem Stanisław Kostka zasłużył 
by być świętym.   
 

 * 
 

WYWIAD Z PATRYCJĄ  
STANKIEWICZ 

 
1. Ile razy i w jaki sposób uczestniczyłaś 
w Projekcie ,,Poznajemy sylwetkę  
Duchowego Opiekuna Szkoły”? 
 
,,Uczestniczyłam dwa razy i przygotowy-
wałam opis o św. Stanisławie Kostce’’.  
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2. Co zapamiętałaś najbardziej  
z dotychczasowego przebiegu projektu? 
 
- Najbardziej zapamiętałam opowieść  
o św. Stanisławie. 
 
3. Co w postawie św. Stanisława Kostki 
najbardziej do ciebie przemawia? 
 
- Najbardziej przemawia do mnie jego  
odwaga i pomoc. 
 
4. W jaki sposób chciałabyś w tym roku 
szkolnym szczególnie szukać pomocy  
u św. Stanisława?  
 
- Chciałabym żeby św. Stanisław pomógł 
mi wytrwać szóstą klasę i o owoce nauki. 
 
5. Czy uważasz, że św. Stanisław Kostka 
zasłużyłby być świętym? 
 
- Stanisław Kostka zasłużył na  
tytuł świętego, ponieważ pomagał  
ludziom i był dla nich dobry. 
 
 
 

* 
 

WYWIAD Z MAJĄ KOZŁOWSKĄ 
 

1. Ile razy i w jaki sposób uczestniczyłaś 
w projekcie "Poznajemy Sylwetkę  
Duchownego Opiekuna Szkoły? 
 
- Uczestniczyłam  dwa razy. Brałam udział 
we Mszy Świętej oraz przygotowywaniu 
prezentacji multimedialnej. 
 
2. Co zapamiętałaś najbardziej  
z dotychczasowego przebiegu projektu ? 
 
- Prezentacje uczniów, w których sama 
uczestniczyłam. 
 
3. Co w postawie Św. Stanisława Kostki 
najbardziej do Ciebie przemawia? 
 
- Najbardziej przemawia do mnie jego 
umiejętność dotarcia do celu - jak w histo-
rii jego życia chciał być osobą duchowną, 
lecz jego rodzice się sprzeciwiali. 
 
4. W jaki sposób chciałabyś w tym roku 
szkolnym szczególnie szukać pomocy  
u Św. Stanisława Kostki? 
 
- Chciałabym by wspierał mnie podczas 
sprawdzianu szóstoklasisty oraz przez cały 
rok szkolny. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wywiady przeprowa-
dziły:  

Julia Drę- żęk,  
Julia Woł- kiewicz,   
Anita Opę- chowska,   

Zuzanna Chojnowska,   
Patrycja Stankiewicz—  

uczennice SP3 w Ząbkach 
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„ŚW. STANISŁAW KOSTKA WZO-
REM I POMOCĄ DLA UCZNIÓW” 
ORAZ „PORTRET ŚW. STANISŁA-
WA KOSTKI— DUCHOWEGO PA-
TRONA NASZEJ SZKOŁY” - KON-
KURSY RELIGIJNE 
 

* 
"Św. Stanisław Kostka -  
Duchowy Opiekun Szkoły" 
                                                                                                                                                                           
Święty Stanisławie Kostko ,                                                                                                                                     
Dałeś nam przykład dojrzałeś świętości. 
Nauczyłeś nas skromności,  dobroci i po-
bożności, gorliwości i do Pana Boga wiel-
kiej miłości. 
 
Św. Stanisławie, 
Za wszystko Ci dziękujemy 
Za wiele wyrzeczeń i Twoje poświęcenie. 
Jesteśmy Ci wdzięczni za wskazanie  
nam drogi, 
którą miłość i dobroć odkrywa swe 
 progi. 
Obiecujemy iść Twoją drogą. 
Bądź dla nas wzorem i 
na zawsze zostań naszym IDOLEM! 
 
Nasz wielki opiekunie, dziękujemy Ci, 
że do Boga otwierasz nam drzwi. 
Zostań w sercach naszych ! 
Na każdego ucznia skieruj swe powieki,  
dziś, jutro, pojutrze - NA WIEKI! 

 
Bartek Olkucki 

 
* 

 

Drogi Święty Stanisławie! 

 

 Mam na imię Kacper. Mam 10 lat  
i chodzę do V klasy szkoły podstawowej, 
której jesteś duchowym patronem.  
 Wiem, że opiekujesz się ludźmi 
młodymi, którzy w Tobie mają swoje 
wsparcie duchowe. Jesteś też jednym  
z głównych patronów całej Polski. Dlatego 
piszę do Ciebie ten list i proszę Cię, abyś 
pomagał mi w nauce.  
 Choć jestem dobrym uczniem cza-
sami brakuje mi wytrwałości i chęci  
do nauki. 
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 Proszę Cię, więc żebyś dał mi  
wytrwałość do nauki i aby była ona dla 
mnie przyjemnością. Spraw, żebym zdoby-
tą wiedzę umiał mądrze i dobrze wykorzy-
stywać.  
 Wiem, że posiadając wiedzą  
można pomagać ludziom i bardzo chciał-
bym, jak dorosnę, zrobić coś dobrego. 
 Proszę Cię też Święty Stanisławie, 
żebyś zawsze był przy mnie i umacniał 
mnie w miłości do Boga i wszystkich  
otaczających mnie ludzi.  
 Chciałbym być taki jak Ty i mieć 
tyle wiary co Ty i umieć co dzień dzielić 
się tym co mam z innymi.  
 Wiem, że gdy byłeś mały bardzo 
ciężko zachorowałeś, ale dzięki swojej 
wierze szybko wyzdrowiałeś.  
 Chciałbym mieć choć część  
Twojej wiary w Boga i umieć dzielić się 
nią z innymi.  
 Wiem, że brakuje mi i wytrwałości 
i cierpliwości. Dlatego piszę do Ciebie ten 
list i mam nadzieję, że mnie wysłuchasz. 
 Święty Stanisławie, proszę Cię 
żebyś pamiętał o mnie i stał się moim  
duchowym patronem.  
 Wiem, że pewnie wiele osób pisze 
lub modli się do Ciebie i wszyscy proszą  
o to samo, ale mam nadzieję, że  wszyst-
kich możesz wysłuchać i wszystkich ogar-
niesz swoją opieką.  
 Wierzę, że Twoja dobroć będzie 
udzielać się innym, a historia Twojego  
życia będzie dla wielu osób przykładem  
do naśladowania. Ja także chciałbym być 
taki jak Ty. Pomóż mi w tym i zawsze  
o mnie pamiętaj. 
 

Kacper Kalata, klasa V c 
 

* 
Ząbki, 14.09.2015 
 

Drogi Stanisławie Kostko! 
 

 Postanowiłem napisać do Ciebie 
list, ponieważ uważam, że Ty i Twoje  
życie możecie służyć jako wzór dla chłop-
ców takich jak ja. 

  

 
 



WYDANIE SPECJALNE — PATRON DUCHOWY SZKOŁY 

 

 
 Jako czternastoletni chłopiec pod-
jąłeś decyzję, że chcesz zostać zakonni-
kiem. Nie godzili się na to Twoi rodzice. 
Mimo to ruszyłeś do Rzymu i tam zostałeś 
powołany na zakonnika. Swoją postawą 
pokazujesz mi, że trzeba dążyć do celu, 
nawet jeśli inni się na to nie godzą. 
 Mam nadzieję, że pomożesz mi  
i będziesz mnie wspierał w moich stara-
niach, bo jesteś święty i jesteś patronem 
dzieci i młodzieży. 

     
 Mateusz Jusiński 4a 

 
* 
 

Drogi św. Stanisławie!  
 

 Byłeś synem Jana Kasztelana  
Zakroczymskiego i Małgorzaty z Kryskich 
pochodzącej z Drobina. Nie byłeś ich jedy-
nym dzieckiem, miałeś również starszego 
brata Pawła. Od małego byłeś człowiekiem 
wierzącym. Ochrzczony zostałeś w koście-
le parafialnym w Przasnyszu.  
 Do lat 14 uczony byłeś w domu 
przez rodziców.  Potem wraz z bratem  
zostałeś wysłany do szkół jezuickich  
w Wiedniu, gdzie uczył Cię Jan Biliński. 
 Zawsze chciałeś wstąpić do zako-
nu, lecz nie była to droga, którą wybrali  
dla Ciebie Twoi rodzice.  
 W 1567 r. w przebraniu bezdom-
nego uciekłeś w pogoń za przeznaczeniem. 
Lecz za Tobą ruszył także Twój brat  
Paweł.  
 Dotarłeś do Dylingi w Bawarii, 
gdzie zgłosiłeś się do Piotra Kanizjusza. 
Ten wysłał Cię do Rzymu, gdzie Franci-
szek Borgiasz przyjął Cię do nowicjatu.  
W wieku lat 17 złożyłeś śluby zakonne.  

 
Przypominając Ci jedne z najważ-

niejszych momentów Twojego życia, chcę 
powiedzieć, że nauczyłeś mnie tego,  
że zawsze warto słuchać. 

  
 Zawsze trzeba słuchać tego,  
co mówi nam serce i tego, co mówi nam 
Bóg i Jezus. Nasi dwaj najwięksi  
przyjaciele. 

 
Wiktoria Morawska 4a 

18.09.2014 rok 

oraz 

18.09.2015 rok 
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KRZYŻÓWKA O PATRONIE 

DUCHOWYM NASZEJ 
SZKOŁY 

 
SPRAWDŹ SWOJĄ  

WIEDZĘ! 
 
* 

 

1. Ile sióstr miał św. Stanisław  
Kostka? 

2. Do jakiego zgromadzenia wstąpił? 
3. Ile lat miał gdy wyjechał do  

szkoły? 
4. Jedna z Osób Boskich? 
5. Miejscowość, w której urodził się 

św. Stanisław? 
6. Jak miał na imię najstarszy syn 

państwa Kostków? 
7. Ile lat św. Stanisław spędził we 

Wiedniu? 
8. Do kogo udał się po ucieczce z 

Wiednia? 
9. W jakim kraju urodził się św. Sta-

nisław? 
10. Co przyniosła mu św. Barbara we 

śnie? 
11. Ile lat przeżył św. Stanisław? 
12. Jak miał na imię najmłodszy brat 

Stanisława? 
13. Stanisław złożył je w 1568 r. 
14. Jak miał na imię ojciec Stanisła-

wa? 
15. W którym wieku żył Stanisław? 
16. Ile dzieci mieli państwo Kostko-

wie? 
17. W jakiej wierze wychowywano 

Stanisława od najmłodszych lat? 
18. W jakie święto maryjne zmarł Sta-

nisław? 
19. Imię matki Stanisława? 
20. O jaki sakrament prosimy w czasie 

choroby? 

 

* 

 

Szanowni Czytelnicy!  
 Gazetkę szkolną redaguje zespół 
dziennikarski uczniów pod kierunkiem p. Anny 
Majchrzak i p. Anny Piechuckiej.  
 Zapraszamy do przekazywania swoich 
tekstów dziennikarskich wyżej wspomnianym 
nauczycielom.  

 


