
Szlakiem Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Patrona naszej szkoły. 

 Choć ks. Kard. Stefan Wyszyński urodziła się w Zuzeli nad Bugiem, a drogi jego życia 
prowadziły przez różne zakątki Polski, to jednak Warszawa jest miejscem, gdzie spędził znaczną 
część swojego życia jako Prymas Polski.  Wycieczka do Warszawy była znakomitą okazją do odkrycia 
miejsc upamiętniających jego obecność, a także przypomnieniem działalności i duchowej spuścizny 
Prymasa. W sercu Starego Miasta wznosi się Bazylika Katedralna a w niej spoczywają doczesne 
szczątki naszego patrona. Nieopodal, przy ul. Miodowej usytuowany jest Pałac Arcybiskupów 
Warszawskich, gdzie pełnił posługę prymasa od 18 listopada 1948 r. Traktem Królewskim 
dochodzimy do kościoła Sióstr Wizytek, na placu wznosi się pomnik kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. W tym miejscu, w czasie stanu wojennego gromadzili się warszawiacy, gdzie z 
kwiatów układali symboliczny krzyż, a także palili znicze, które bardzo często były usuwane oraz 
niszczone przez komunistyczną milicję i służbę bezpieczeństwa. Monument został odsłonięty w 1987 
roku i upamiętnia on wielkiego Prymasa Tysiąclecia, który został tak nazwany ze względu na swoje 
zasługi dla Polski i polskiego Kościoła Katolickiego. Autorem pomnika jest rzeźbiarz Andrzej Renes. 

    

 Dalej Trakt Królewski prowadził nas przez urokliwe Łazienki Królewskie aż do Wilanowa.             
W piękny, słoneczny i upalny dzień zwiedzaliśmy  Świątynię Opatrzności Bożej oraz Muzeum. 

     

Ekspozycja główna Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego powstaje w pierścieniu 
okalającym kopułę Świątyni Opatrzności Bożej. Znajduje się ona na wysokości 26 metrów (ósmego 
piętra) i zajmuje około 2000 metrów kwadratowych powierzchni. Wystawa opowiada historię dwóch 
patronów Muzeum – Jana Pawła II i prymasa Stefana Wyszyńskiego – na tle stulecia, w którym żyli. 
Jej ramy chronologiczne obejmują okres od 1901 roku (rok urodzin Stefana Wyszyńskiego) do 2005 
roku (śmierć Jana Pawła II). Ekspozycja ukazuje wpływ obu bohaterów Muzeum na losy Kościoła i 
Polski, ich wkład w zachowanie wiary i tożsamości narodowej, kulturowej Polaków oraz obalenie 
komunizmu. 

 Ślady Prymasa Wyszyńskiego odnaleźliśmy również w Muzeum Powstania Warszawskiego, 
które nie zwiedzaliśmy, ale przeżywaliśmy. Wrażenie robią więc nie tylko filmy i nagrania dźwiękowe 
z relacjami świadków tamtych wydarzeń, nie tylko oryginalne urządzenia używane przez walczące 
państwo podziemne, nie tylko krwawe opaski czy rekonstrukcja oryginalnego samolotu, ale również 



to, że być tam, to niejako uczestniczyć w kawałku historii naszej Ojczyzny. 
   Mało kto wie, że ks. Stefan Wyszyński miał swój udział w Powstaniu Warszawskim.                       
Gdy 1 sierpnia 1944 r. wybuchło powstanie, znajdował się w Laskach. Wspierał żołnierzy walczących 
w kampinoskich oddziałach, pełniąc funkcję kapelana AK okręgu wojskowego Żoliborz-Kampinos. 
Działał pod pseudonimem Radwan III" 

   

 Bogaty życiorys Patrona naszej szkoły podpowiada nam kolejne wyprawy szlakami jego życia. 
Mamy nadzieję na ich realizację.  

 

 Wycieczka do Warszawy miała jednak nie tylko poważny wymiar, ale również rekreacyjny                
i integrujący. Rozpoczęła się od spływu kajakowego po Nidzie - i ten element wyprawy chętnie 
powtórzymy w najbliższym czasie !  

     

Ciekawym wydarzeniem była też wyprawa na Stadion Narodowy, relaks w śród gwiazd w Planetarium 
Centrum Nauki „Kopernik”, zwiedzanie Muzeum Wojska Polskiego oraz noc nad Wisłą i 
multimedialny pokaz na fontannach.  



             

Stare Miasto kusiło swoją wieczorną atmosferą ale nocleg w klasztorze Sióstr Szarytek 
zobowiązywał do porządnego zachowania. 

                                       

 Za to odpowiedzialne zachowanie, za wspaniałą atmosferę i godne reprezentowanie LO im. 
ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, bardzo dziękuję naszym uczniom.  

 Dziękujemy też wszystkim, którzy przyczynili się do zaistnienia tej wyprawy. 

        s. Anna Przybyła SM 


