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Tysiąclecia

111 rocznica urodzin, 31 rocznica śmierci.

„Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka, który  
dziś  pełen bojaźni  Bożej,  ale i  pełen ufności,  rozpoczyna  
nowy pontyfikat, gdyby nie było twojej wiary, nie cofającej  
się  przed  więzieniem  i  cierpieniem,  twojej  heroicznej  
nadziei,  twego  zawierzenia  bez  reszty  Matce  Kościoła,  
gdyby nie było Jasnej Góry - i tego całego okresu dziejów 
Kościoła  w  Ojczyźnie  naszej,  które  związane  są  
z  twoim  biskupim  i  prymasowskim  posługiwaniem”.  
-  Jan  Paweł  II  do  kardynała  Stefana  Wyszyńskiego  
(23 X 1978).

Stefan Wyszyński z rodzicami i rodzeństwem

3 sierpnia 1901 – We wsi Zuzela nad Bugiem, w rodzinie 
organisty  Stanisława Wyszyńskiego  i  jego  żony Julianny  
z Karpiów urodził się syn Stefan.

1910 – Rodzina Wyszyńskich przeniosła się do Andrzejewa, 
gdzie dziewięcioletni Stefan stracił matkę, która zmarła wraz 
z  nowonarodzonym  dzieckiem  –  Zofią,  w  miesiąc  
po  porodzie.  Wraz  z  pięciorgiem  rodzeństwa  był 
wychowywany  przez  ojca,  który  poślubił  Eugenię 
Godlewską.

Stefan Wyszyński w wieku ośmiu lat

1912 –  Rozpoczął  naukę  w  Gimnazjum  
im. Wojciecha Górskiego w Warszawie.

1913 –  W  Andrzejewie  został  bierzmowany  przez  
ks. bp. Juliana Nowiejskiego z Płocka.

1915–1917 –  W  związku  z  zajęciem  Warszawy  przez 
Niemców i odcięciem miasta przez linię frontu, kontynuował 
naukę  w  Gimnazjum  im.  Piotra  Skargi  
w Łomży.

1917–1920 –  Uczęszczał  do  Liceum  im.  Piusa  X  
we Włocławku.

1920 –  Wstąpił  do  Wyższego  Seminarium  Duchownego  
we Włocławku.

3  sierpnia  1924 –  Stefan  Wyszyński  został  wyświęcony  na 
kapłana przez ks. bpa Wojciecha Owczarka w kaplicy Matki Bożej 
w bazylice katedralnej we Włocławku.

Stefan Wyszyński, student KUL, z rodziną (1926 r.)

5  sierpnia  1924 –  Odprawił  prymicyjną  Mszę  św.  przed 
cudownym obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej.

1924–1925 – Duszpasterzował jako wikary katedry włocławskiej, 
był  prefektem w szkole przy fabryce „Celuloza” oraz redaktorem 
„Słowa Kujawskiego” – dziennika diecezjalnego.

1925–1929 –  Studiował  na  Wydziale  Prawa  Kanonicznego  
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zajmując się katolicką nauką 
społeczną  i  ekonomią.  W  czasie  studiów  był  wicedyrektorem 
konwiktu  księży  studentów  oraz  prowadził  duszpasterstwo 
Stowarzyszenia  Młodzieży  Akademickiej  „Odrodzenie”  
i  w „Bratniaku”.  Na  KUL-u spotkał  ks.  Władysława Korniłowicza, 
który  został  jego  ojcem  duchowym.  Czerwiec  1929  –  Obronił 
doktorat  z  prawa  kanonicznego  pt.  „Prawa  rodziny,  Kościoła  
i państwa do szkoły”.

Kleryk Stefan Wyszyński (stoi w środku) z kolegami 
z Seminarium Duchownego we Włocławku (1921 r.)

1929–1930 –  W celach  naukowych  odwiedził  Austrię,  Włochy, 
Francję, Belgię, Holandię i Niemcy, gdzie zajmował się kwestiami 
doktryn  i  ruchów  społecznych,  m.in.  katolickimi  związkami 
zawodowymi, organizacjami robotniczymi młodzieży.  Po powrocie 
opublikował „Główne typy Akcji Katolickiej za granicą”.

1930 – Był wikariuszem w Przedczu Kujawskim.



Ks. Stefan Wyszyński w Tatrach, na Kasprowym Wierchu 
(9 V 1937 r.)

1931 – Objął funkcję wikariusza katedry włocławskiej oraz 
sekretarza  Liceum  im.  Piusa  X,  jednocześnie  wykładał  
w Seminarium Duchownym we Włocławku, był dyrektorem 
Diecezjalnych Dzieł Misyjnych.

1931–1932 –  We  Włocławku,  przy  Chrześcijańskich 
Związkach Zawodowych, prowadził Uniwersytet Robotniczy, 
wykładając zasady chrześcijańskiej nauki społecznej.

Ks. Stefan Wyszyński wśród dzieci pierwszokomunijnych 
w Laskach (1942 r.)

1932–1939 –  Był  promotorem  sprawiedliwości  
i  obrońcą  węzła  małżeńskiego,  następnie  sędzią  Sądu 
Biskupiego w Kurii Włocławskiej. Jednocześnie stał na czele 
Sodalicji Mariańskiej Ziemian Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej. 
Nadal prowadził działalność oświatową w Chrześcijańskich 
Związkach  Zawodowych  i  zorganizował  Katolicki  Związek 
Młodzieży Robotniczej. W tym okresie był także redaktorem 
naczelnym „Ateneum Kapłańskiego”, opublikował ponad sto 
prac  z  zakresu  nauki  społecznej  Kościoła.  W  1937  roku 
został  powołany przez Prymasa Augusta Hlonda do Rady 
Społecznej przy Prymasie Polski.

Wrzesień  1939 –  Po  wybuchu  II  wojny  światowej 
próbował  dotrzeć  do  Lublina,  po  powrocie  zajął  się 
organizowaniem  nauki  w  Seminarium  Duchownym  we 
Włocławku.

Październik  1939 –  Po  wkroczeniu  gestapo  do 
Seminarium Duchownego we Włocławku, w ostatniej chwili 
– na polecenie ks. bpa Michała Kozala – wyjechał z miasta, 
ukrył się i uniknął aresztowania przez Niemców.
Listopad  1939  –  lipiec  1940 –  We  Wrociszewie 
zajmował  się  pracami  nad  encyklikami  poświęconymi 
katolickiej nauce społecznej.

Lipiec 1940 – październik 1941 – W Kozłówce – na prośbę  
ks. Władysława Korniłowicza – objął opieką duchową przesiedlone 
dzieci i siostry z Zakładu dla Niewidomych w Laskach.

Październik 1941 – Dla podratowania zdrowia 
(w związku z chorobą płuc) wyjechał do Zakopanego, gdzie został 
aresztowany  w  łapance.  Nim  jednak  ustalono  jego  tożsamość, 
udało się mu zbiec.

Ingres Prymasa Polski do katedry gnieźnieńskiej 
(2 II 1949)

Listopad 1941 – czerwiec 1942 – W Żułowie na Lubelszczyźnie 
nadal  zajmował  się  opieką  nad  niewidomymi  dziećmi  oraz 
uczestniczył w tajnym nauczaniu.

Czerwiec 1942 – 1 sierpnia 1944 – Był kapelanem Zakładu dla 
Niewidomych  w  Laskach,  jednocześnie  prowadził  działalność 
duszpasterską i konspiracyjną w Warszawie.

1  sierpnia  –  2  października  1944 –  Pod  pseudonimem 
„Radwan II” pełnił funkcję kapelana Armii Krajowej na „Żoliborzu” 
oraz kapelana szpitala powstańczego w Laskach.

Luty  1945 –  Powrócił  do  Włocławka,  gdzie  został  rektorem 
Seminarium  Duchownego  (od  19  marca).  Jednocześnie  był 
proboszczem w dwu parafiach, redaktorem tygodnika diecezjalnego 
„Ład  Boży”,  „Kroniki  Diecezji  Włocławskiej”  i  „Ateneum 
Kapłańskiego”.

15 sierpnia  1945 –  Otrzymał  nominację  na  kanonika kapituły 
katedralnej we Włocławku.

4  marca  1946 –  Ojciec  Święty  Pius  XII  mianował  
ks. Stefana Wyszyńskiego biskupem lubelskim.

12 maja 1946 – Z rąk Prymasa Polski ks. kard. Augusta Hlonda 
otrzymał  na  Jasnej  Górze  sakrę  biskupią,  przyjmując  zawołanie 
„Soli  Deo” (Samemu Bogu).  Ingres do katedry lubelskiej  odbył  
26 maja.

22–24 maja 1946 – Po raz pierwszy,  jako najmłodszy biskup, 
uczestniczył w posiedzeniu Episkopatu Polski na Jasnej Górze.

12  listopada  1948 –  Po  śmierci  Prymasa  Polski  
ks. kard. Augusta Hlonda, Ojciec Święty Pius XII mianował ks. bpa 
Wyszyńskiego  arcybiskupem  metropolitą  gnieźnieńskim  
i  warszawskim,  czyli  Prymasem  Polski.  Ingres  do  katedry 
gnieźnieńskiej  odbył  2  lutego  1949,  a  6  lutego  do  katedry 
warszawskiej.



14  kwietnia  1950 –  Pragnąc  ratować  Kościół  
w  Polsce  –  idąc  na  ustępstwa  –  podpisał  ugodowe 
porozumienie  pomiędzy  Episkopatem  a  komunistycznym 
rządem,  który  jednak  złamał  jego  postanowienia  
(m.in.  aresztowanie  ks.  bpa  kieleckiego  
Czesława  Kaczmarka,  represje  wobec  duchownych, 
likwidacja  nauki  religii,  usunięcie  administratorów 
katolickich,  wymuszenie  w  ich  miejsce  uległych 
komunistom).

3  lutego  1951 –  Spotkanie  Prymasa  Polski  
z  komunistycznym  prezydentem  Bolesławem  Bierutem; 
kolejne 12 maja po powrocie z Rzymu.

2 kwietnia 1951 – Prymas po raz pierwszy wyjechał do 
Rzymu  z  wizytą  „ad  limina  apostolorum”,  dwukrotnie 
rozmawiał z Ojcem Świętym Piusem XII na temat sytuacji 
polskiego Kościoła pod komunistycznymi rządami i uzyskał 
zrozumienie  dla  jego  postępowania.  W  darze  przekazał 
Piusowi  XII:  garść  ziemi  polskiej,  w  którą  wsiąkła  krew 
dzieci podczas Powstania Warszawskiego, różaniec z chleba 
otrzymany  od  uwolnionych  więźniów  oraz  ryngraf  Matki 
Bożej.

Na balkonie Domu Prymasowskiego ks. kard. Wyszyński 
błogosławi wiernych, witających go po powrocie do Warszawy 

(28 X 1956)

31  marca  1952 –  Wystosował  list  do  komunistycznego 
prezydenta  Bolesława  Bieruta  w  obronie  zakonnych  zakładów 
opiekuńczych.

Kwiecień  1952 –  Rozmowy  z  członkiem  Biura  Politycznego  
KC  PZPR  Franciszkiem  Mazurem  w  celu  powstrzymania 
prześladowań  Kościoła  (m.in.  sytuacja  na  tzw.  Ziemiach 
Odzyskanych,  sprawy  obsadzania  stanowisk  duchownych).  
W  następnych  miesiącach  komuniści  przeprowadzają  likwidację 
niższych  seminariów  duchownych,  nowicjatów  zakonnych,  prasy 
katolickiej,  uderzają w naukę religii,  budowę świątyń,  konfiskują 
budynki  kościelne,  nie uznają nowo tworzonych parafii,  usuwają 
biskupów z ich diecezji narzucając swoich kandydatów.

Ojciec Święty Pius XII wkłada Prymasowi Polski kapelusz kardynalski 
w Rzymie (18 V 1957)

29 listopada 1952 – W Rzymie ogłoszono publicznie, iż Ojciec 
Święty Pius XII wyniósł Prymasa Polski do godności kardynalskiej.

12 stycznia 1953 – Na konsystorzu w Rzymie Pius XII mianował 
go kardynałem, ale komunistyczne władze odmówiły paszportu ks. 
kard.  Wyszyńskiemu.  W  Polsce  nasiliła  się  fala  represji  wobec 
Kościoła. Kolejne rozmowy Prymasa z przedstawicielami reżimu nie 
przyniosły ich złagodzenia, a władze wydały dekret (9 II 1953)  
o obsadzaniu stanowisk duchownych, który uderzył w jurysdykcję 
Kościoła.

8  maja  1953 –  W  imieniu  Episkopatu  Polski  zebranego  na 
konferencji w Krakowie kard. Wyszyński wystosował memoriał do 
komunistycznych władz, wyliczając w nim krzywdy doznane przez 
Kościół i informując, że nie może pójść na dalsze ustępstwa „Non 
possumus” (nie możemy)…  „Rzeczy Bożych na ołtarzach cesarza 
składać nie wolno”.

Z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, Stryszawa 1961



25/26  września  1953 –  Nocą  funkcjonariusze  Urzędu 
Bezpieczeństwa  aresztowali  Prymasa  Polski  
ks. kard. Wyszyńskiego, wywożąc go do Rywałdu.

12 października 1953 – Został przewieziony do Stoczka 
koło Lidzbarka Warmińskiego.

8 grudnia 1953 – Prymas Polski dokonał Aktu osobistego 
oddania się Matce Najświętszej.

6  października  1954 –  Przewieziono  Prymasa  do 
trzeciego miejsca uwięzienia, w Prudniku Śląskim.

7  sierpnia  1955 –  Odrzucił  propozycję  reżimu 
zamieszkania  w  klasztorze,  w  zamian  za  zrzeczenie  się 
wszystkich funkcji kościelnych.

Prymas Polski z ks. kard. Karolem Wojtyłą (VII 1973 r.)

27  października  1955 –  Prymasa  osadzono  
w Komańczy.

16  maja  1956 –  Ksiądz  Prymas  napisał  tekst  Ślubów 
Jasnogórskich,  będących  programem  moralnego 
przygotowania  narodu  do  Milenium  Chrztu  Polski.  
Trzy  miesiące  później  przygotował  koncepcję  Wielkiej 
Nowenny Tysiąclecia.

26  sierpnia  1956 –  Z  udziałem  milionowej  rzeszy 
wiernych  na  Jasnej  Górze  odbyły  się  Jasnogórskie  Śluby 
Narodu. Nieobecnego, uwięzionego Prymasa symbolizował 
pusty tron z bukietem białych lilii.

28 października 1956 – Po trzyletnim uwięzieniu Prymas 
Polski został zwolniony i powrócił do Warszawy, obejmując 
wszystkie  swe  funkcje.  Wcześniej  wymógł  na  władzach 
przywrócenie  praw  Kościoła  i  naprawienie  wyrządzonych 
krzywd.

Na budowie kościoła w Nowej Hucie-Bieńczycach 
(8 V 1971 r.)

8  grudnia  1956 –  Przedstawiciele  rządu  
i Episkopatu podpisali tzw. „małe porozumienie”, wycofujące część 
krzywdzących decyzji reżimu wobec Kościoła.

14  stycznia  1957 –  Prymas  Polski  odbył  rozmowę  
z  premierem  Józefem  Cyrankiewiczem.  W  jej  wyniku  
ks. kard. Wyszyński wezwał katolików do udziału w „wyborach”.

3 maja 1957 – Zainaugurował Wielką Nowennę – dziewięcioletni 
czas  przygotowania  Narodu  Polskiego  do obchodów  Milenium 
Chrześcijaństwa. Był to czas ponownych, coraz większych, szykan 
wobec polskiego Kościoła ze strony komunistów, których apogeum 
stanowiły uroczystości milenijne w 1966 roku.

Z dziećmi, Warszawa (20 I 1973)

6  maja  1957 –  Wyjechał  do  Rzymu,  gdzie  podczas  ponad 
miesięcznego pobytu Ojciec Święty Pius XII wręczył mu kapelusz 
kardynalski.

20 czerwca 1957 – W czasie kazania na procesji Bożego Ciała  
w Warszawie zapowiedział  peregrynację  po wszystkich parafiach 
kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

11  stycznia  1958 –  11-godzinne  spotkanie  Prymasa  Polski  
z  I  sekretarzem  KC  PZPR  Władysławem  Gomułką  i  premierem 
Józefem Cyrankiewiczem nie przyniosło żadnych efektów. Władze 
wzmogły  politykę  konfrontacji  z  Kościołem:  uderzenie  w  naukę 
religii (całkowicie usuniętą ze szkół w 1961 r.), represje podatkowe, 
pobór  kleryków  do  wojska,  zajmowanie  budynków  będących 
własnością Kościoła, wstrzymanie zezwoleń na budowę świątyń.
Prymas Wyszyński z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Rzymie 
(22 X 1978)

21  lipca  1958 –  W  ramach  nasilających  się  represji,  
SB  przeprowadziła  rewizję  w  Instytucie  Prymasowskim  Ślubów 
Narodu  na  Jasnej  Górze,  co  było  zapowiedzią  ataku  reżimu  na 
milenijny program Prymasa.

28  października  1958 –  Uczestniczył  w  konklawe,  które 
dokonało wyboru Ojca Świętego Jana XXIII.

27  kwietnia  1960 –  Walki  uliczne  w  Nowej  Hucie  
w  związku  z  próbą  usunięcia  krzyża,  z  miejsca,  
w którym wcześniej zezwolono na budowę kościoła, milicja użyła 
broni palnej.



Prymas Wyszyński z Ojcem Świętym Janem Pawłem II 
na Jasnej Górze (4 VI 1979)

21  czerwca  1963 –  Wziął  udział  w  konklawe,  które 
wybrało Ojca Świętego Pawła VI.

21  listopada  1964 –  Ojciec  Święty  Paweł  VI  ogłosił  
–  podczas  Soboru  Watykańskiego  II  –  Maryję  Matką 
Kościoła,  na  prośbę  Prymasa  Polski  i  biskupów  polskich 
biorących udział w obradach Soboru.

18  stycznia  1965 –  Polscy  biskupi  wystosowali  list  do 
biskupów  niemieckich  „Przebaczamy  i  prosimy  
o przebaczenie”, co wzmogło ataki na Kościół.

30  maja  1965 –  Prymas  nie  wziął  udziału  
w  „wyborach”  do  Sejmu  PRL,  w  proteście  m.in.  przeciw 
polityce  komunistów  wobec  nominacji  kościelnych, 
budownictwa sakralnego, powoływaniu kleryków do wojska.

3 maja 1966 – W atmosferze propagandowej nagonki na 
polski Kościół i szykan komunistów (m.in. nie wpuszczenie 
do  Polski  Ojca  Świętego  Pawła  VI)  odbyły  się  centralne 
uroczystości milenijne na Jasnej Górze, gdzie Prymas wraz 
z Episkopatem dokonał „Aktu całkowitego Oddania Polski  
w  niewolę  Matce  Chrystusowej  za  wolność  Kościoła  
w  Ojczyźnie  i  w  świecie”.  Komuniści  „aresztowali” 
peregrynujący  po  Polsce  obraz  Matki  Bożej 
Częstochowskiej, który do 1972 roku zastąpiły puste ramy.

7  stycznia  1967 –  W  ramach  nagonki  na  Kościół 
komuniści  odmówili  Prymasowi  paszportu,  aby  nie  mógł 
uczestniczyć  w  obradach  Synodu  Biskupów.  
W  ramach  solidarności  odmówili  wyjazdu  inni  biskupi  
– członkowie delegacji (m.in. ks. kard. Karol Wojtyła).

20 marca 1968 –  Prymas Polski  stanął  w obronie  bitej 
młodzieży,  domagającej  się  wolności:  „Słowo Episkopatu  
o  bolesnych  wydarzeniach”,  a  wkrótce  oświadczenie  
„Słowo o wydarzeniach marcowych”.

16  czerwca  1970 –  Episkopat  Polski  wydał  list  
z  okazji  50-lecia  zwycięstwa odniesionego przez  Polskę  
w  bitwie  warszawskiej  nad  bolszewikami  w  sierpniu  
1920 roku.

Grudzień 1970 – Prymas wygłosił uspokajające kazania, 
aby  powstrzymać  rozlew  krwi  w  czasie  tłumienia  przez 
reżim robotniczych protestów na Wybrzeżu.

5 września 1971 – Wraz z Episkopatem Polski dokonał na 
Jasnej  Górze  „Aktu  oddania  Maryi,  Matce  Kościoła,  całej 
rodziny ludzkiej”.

17 września 1971 – Uczestniczył  w rzymskich uroczystościach 
beatyfikacji ojca Maksymiliana Marii Kolbego.

26  czerwca  1972 –  Ojciec  Święty  Paweł  VI  ustanowił  nowe 
diecezje na tzw. Ziemiach Odzyskanych, co normalizowało sytuację 
Kościoła, nie uregulowaną od końca II wojny światowej.

5 listopada 1972 – Prymas udał się do Rzymu, aby podziękować 
Ojcu  Świętemu  za  ustanowienie  kanonicznej  administracji  na 
Ziemiach Zachodnich.

22  marca  1973 –  List  Episkopatu  do  Sejmu  PRL  
w  obronie  prawa  rodziców  do  wychowania  dzieci,  
w  związku  z  planowanym  nowym  „socjalistycznym”  systemem 
oświatowym  państwa  i  planami  powołania  na  wzór  sowiecki,  
tzw. „dziesięciolatki”.

13,  20  i  27  stycznia  1974 –  W  warszawskim  kościele  
pw.  Świętego  Krzyża,  Prymas  wygłosił  pierwszy  cykl  kazań 
poświęconych  tematyce  społecznej.  Domagał  się  w  nich 
poszanowania  deptanych  i  odebranych  przez  komunistów,  
a należnych Narodowi polskiemu praw. Mówił  za społeczeństwo, 
pozbawione  nie  tylko  swej  reprezentacji,  ale  i  możliwości 
swobodnego wyrażania swych żądań. Kazania były kontynuowane 
w styczniu 1975 i 1976 roku.

15 sierpnia 1975 – Prymas Polski upomniał się na Jasnej Górze 
o prawa Kościoła i pogarszające się warunki życia.

6–12  października  1975 –  Uczestniczył  
w pielgrzymce Polaków do Rzymu z okazji Roku Świętego.

25  listopada  1975 –  Rada  Główna  Episkopatu  wystosowała  
„Pro memoria” w sprawie zapowiadanych zmian w konstytucji PRL; 
9  stycznia  1976  r.  Episkopat  wysłał  kolejny  protest  do 
przewodniczącego Rady Państwa.

1976 –  Ogłosił  program  przygotowań  Narodu  do  jubileuszu  
600-lecia Jasnej Góry – „Sześć lat wdzięczności za sześć wieków 
obecności” – przypadającego w 1982 roku.

29 października  1977 –  Spotkanie  z  I  sekretarzem KC PZPR 
Edwardem  Gierkiem,  podczas  którego  Prymas  ostrzegł  przed 
grożącą Polsce katastrofą gospodarczą.

8 listopada – 6 grudnia 1977 – Pobyt Prymasa Polski w Rzymie 
(Edward  Gierek  został  przyjęty  na  audiencji  przez  Pawła  
VI 5 grudnia).

6 stycznia 1978 – Kazanie Prymasa w katedrze warszawskiej,  
w którym zawarł główne postulaty Kościoła wobec państwa.

26 sierpnia  1978 –  Uczestniczył  w  konklawe,  które  wybrało  
Ojca Świętego Jana Pawła I.

16 października 1978 – Wziął udział w konklawe, które wybrało 
na  Stolicę  Piotrową  ks.  kard.  Karola  Wojtyłę,  a  następnie 
uczestniczył  w  uroczystościach  inauguracji  pontyfikatu  (22  X).  
Do  historii  przeszła  scena,  gdy  Jan  Paweł  II  podniósł  i  objął 
składającego  mu  hołd  Prymasa  Wyszyńskiego,  całując  jego 
prymasowski pierścień.

24  stycznia  1979 –  Prymas  Polski  spotkał  się  
z Edwardem Gierkiem, tematem rozmowy była m.in. spodziewana 
pielgrzymka papieska.



2–10 czerwca 1979 – Podejmował w Polsce,  podczas  
I pielgrzymki do Ojczyzny, Ojca Świętego Jana Pawła II.

14  grudnia  1979 –  Konferencja  Episkopatu  Polski 
krytycznie wypowiedziała się w sprawie sytuacji społeczno-
gospodarczej,  stanu  praworządności,  kryzysu  moralnego, 
korupcji, alkoholizmu, funkcjonowania nomenklatury.

23  grudnia  1979 –  Prymas  Polski  nazwał 
„barbarzyństwem, dla którego brak słów oburzenia” próbę 
odgrodzenia Jasnej Góry od miasta trasą szybkiego ruchu.

6–7  maja  1980 –  Konferencja  Episkopatu  pod 
przewodnictwem  Prymasa  Polski  ostrzegła  przed 
„niepokojącymi  zjawiskami  negatywnymi  w  życiu 
społecznym,  kulturalnym,  gospodarczym  
i politycznym”, wzywając do reform.

26  sierpnia  1980 –  Kazanie  na  Jasnej  Górze,  
w  którym,  podczas  fali  strajków,  wezwał  do  „dojrzałości 
narodowej i obywatelskiej” oraz skrytykował „propagowaną 
ateizację, która podrywała więź i siłę kulturalną milenijnego 
Narodu”.  Tego  dnia  Rada  Główna  Episkopatu  pod 
przewodnictwem  Prymasa  Polski  uchwaliła  Komunikat 
informujący,  iż  warunkiem  pokoju  społecznego  jest 
poszanowanie  niezbywalnych  praw Narodu,  a  wśród  nich 
prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych.

1980–1981 – Wspierał moralnie i duchowo wolnościowe 
aspiracje  wyrażone  w  powstałym  ruchu  „Solidarności”, 
angażując  się  m.in.  w  zmagania  na  rzecz  legalizacji 
niezależnej  reprezentacji  polskiej  wsi  –  NSZZ  Rolników 
Indywidualnych „Solidarność”, co nastąpiło tuż przed jego 
śmiercią (28 V).

10 listopada 1980 – Prymas przyjął przedstawicieli NSZZ 
„Solidarność” z Lechem Wałęsą.

14 grudnia 1980 – Opublikowano list Episkopatu „Biskupi 
Polscy  wzywają  do  chrześcijańskiej  odpowiedzialności  za 
Ojczyznę”.

16–18  grudnia  1980 –  Przedstawiciele  Episkopatu 
uczestniczyli  w  uroczystościach  w  Gdańsku,  Gdyni  
i  Szczecinie  z  okazji  10.  rocznicy  grudniowej  masakry 
robotników w 1970 roku i odsłonięcia pomników.

2 lutego 1981 – W Gnieźnie Prymas powiedział: „Jeżeli 
pracownicy przemysłowi  uzyskali  prawo zrzeszania  się,  to 
trzeba to prawo przyznać również i pracownikom rolnym”.

6 lutego 1981 –  Ponownie przyjął  przedstawicieli  NSZZ 
„Solidarność” z Lechem Wałęsą i wygłosił przemówienie do 
delegacji  „Solidarności  Wiejskiej”,  udzielając  jej  pełnego 
poparcia.

22 marca 1981 – W czasie radiowej Mszy św. odczytano 
„Słowo” Prymasa Polski,  wzywającego naród do „spokoju, 
równowagi i odpowiedzialności”, zaś rząd do „szacunku dla 
całości fizycznej i duchowej każdego obywatela”.

2  kwietnia  1981 –  Przyjął  członków  prezydium 
Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników 
Indywidualnych  „Solidarność”,  ponownie  udzielając  
im poparcia.

15 kwietnia  1981 –  Ogłoszono  komunikat  sekretariatu 
Prymasa  Polski  o  jego  chorobie  i  wezwano  do  modlitw  
w Jego intencji.

3 maja 1981 – Chory Prymas w uroczystość NMP Królowej Polski 
udzielił  wiernym  arcypasterskiego  błogosławieństwa  
z domu arcybiskupów warszawskich.

13 maja 1981 – Wiadomość o zamachu na Ojca Świętego Jana 
Pawła II dotarła do śmiertelnie chorego Prymasa.

16  maja  1981 –  Przyjął  sakrament  chorych.  „Wszystko 
zawierzyłem  Matce  Najświętszej.  Jestem  całkowicie  uległy  woli 
Ojca. Was przepraszam za nieudolność mej służby. Moja droga była 
zawsze drogą Wielkiego Piątku na przestrzeni trzydziestu pięciu lat 
służby w biskupstwie. Jestem za nią Bogu bardzo wdzięczny”.

22 maja 1981 – Wygłosił ostatnie przemówienie do Rady Głównej 
Episkopatu Polski.

25  maja  1981 –  Prymas  Polski  odbył  ostatnią  rozmowę 
telefoniczną z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

28  maja  1981  o  godz.  4.40 –  Prymas  Polski  
ks. kard. Stefan Wyszyński zmarł w uroczystość Wniebowstąpienia 
Pańskiego.

31  maja  1981 –  W  Warszawie  odbył  się  uroczysty  pogrzeb 
Prymasa.  Koncelebrze  przewodniczył  sekretarz  stanu  Stolicy 
Apostolskiej ks. kardynał Agostino Casaroli.

29 maja 1989 – Rozpoczął się proces beatyfikacyjny Sługi Bożego 
ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.

6  lutego  2001 –  Zakończono  etap  diecezjalny  procesu 
beatyfikacyjnego i jego akta wysłano do Rzymu. Odbyło się 289 
sesji,  przesłuchano  59  świadków.  Obecnie  trwają  prace  nad 
opracowaniem tzw. positio.

„Mój stryj nauczył go kosić zboże” – wspomnienia 
z lat dzieciństwa i spotkań 
z Prymasem Wyszyńskim

Stefan Wyszyński z rodzicami i rodzeństwem

Był mocny służbą – i tą swoją prymasowską służbą czynił mocnym 
Kościół i naród pośród dziejowych prób i doświadczeń – 

JanPaweł II 

Przytoczone słowa wypowiedział Ojciec Święty, będąc po 
raz  pierwszy  przy  grobie  kard.  Stefana  Wyszyńskiego.  
I nikt w sposób bardziej lapidarny nie ująłby całej prawdy o tym, 
czym  była  postać  Kardynała  dla  Polski.  Z  jakiego  tytułu  ja, 
emerytowany  lekarz,  zabieram  głos  na  temat  Prymasa?  
Otóż  w  ubiegłym  wieku  pewna  maleńka  wioska  położona  na 
południowym Mazowszu połączyła nasze rodziny. 
Nazywa się ona Wrociszew, a w 1918 r. przybył tam wraz ze swoimi 
bliskimi  Stanisław  Wyszyński,  jako  że  jego  rodzinne  Podlasie 



zrujnowała  wojna.  Stefan  miał  wówczas  17  lat.  
W  tym  miejscu  godzi  się  napisać  kilka  słów  na  temat 
Wrociszewa. Będą to nie domniemania, a historyczne fakty, 
ponieważ z całego Mazowsza ocalały akta parafialne tylko 
dwóch  wsi.  Parafia  we  Wrociszewie  została  kanonicznie 
erygowana  w  1454 r.,  jakkolwiek  pierwsza  pisemna 
wzmianka o wsi pochodzi z końca XIII wieku.  Wrociszew 
posiadał  w  swych  dziejach:  szkołę,  szpital!,  browar, 
karczmę. Biorąc pod uwagę to, że terytorialnie jest to mała 
wieś, trudno w to uwierzyć. Przystąpię obecnie do opisania 
znanych  mi  faktów,  a  właściwie  ciekawostek  z  życia 
Kardynała.
 
We wczesnych latach 20. w czasie żniw Stefan, jeszcze jako 
kleryk, spacerował po wrociszewskich polach. 
Poprosił  wtedy  mego  stryja,  by  nauczył  go  kosić  zboże, 
podobno tę trudną umiejętność opanował. Po wielu latach 
Prymas, będąc na grobie ojca we Wrociszewie, zagadnięty, 
czy  pamięta  tamto  wydarzenie,  objął  stryja,  pocałował  
w czoło i powiedział: – Tak, tak pamiętam, Stasiu, uczyłeś 
mnie kosić zboże, o tu, na tym polu, bo siła naszej wiary 
wywodzi się z polskiej ziemi. Inne wspomnienie związane 
jest z ojcem Kardynała. Przebywając na wakacjach u swej 
babci, przechodząc przez ryneczek, usłyszałem piękną grę 
organów. Więcej z ciekawości niż pobożności wszedłem do 
kościoła,  na  organach  grał  dla  własnej  przyjemności 
Stanisław Wyszyński. Zaprosił mnie wtedy do domu. 
Pan Stanisław był  człowiekiem małomównym, za  to  jego 
córka Julia wręcz odwrotnie, od tej pory bywałem częstym 
gościem w tym domu, przychodząc tym chętniej, że zawsze 
częstowano mnie świeżo upieczonym ciastem i prawdziwą 
herbatą, co na wsi w tamtych latach stanowiło niezwykły 
rarytas.
 
Z  upływem lat  podziwiałem,  jak  Kardynał  upodabnia  się 
fizycznie do swego ojca. I ostatnia reminiscencja: W latach 
70 pracowałem w szpitalu w Grójcu. Postanowiliśmy założyć 
tam pododdział reanimacji  kardiologicznej, lecz w Zabrzu, 
gdzie  produkowano  sprzęt  elektroniczny,  poinformowano 
nas, że oprzyrządowanie otrzymamy za dwa lata. Udaliśmy 
się  więc  do  Prymasa  na  Miodową,  przedstawiłem  się, 
Kardynał  spojrzał  na  mnie  i  z  uśmiechem  powiedział, 
bardziej  do siebie niż do nas: – Patrzcie,  patrzcie,  jak te 
małe  dzieci  szybko  rosną.  Na  drugi  dzień  powiadomiono 
nas, że możemy przyjeżdżać do Zabrza po sprzęt.

Tak  w  największym  skrócie  wyglądały  moje  kontakty  
z Człowiekiem, który po śmierci kard. Augusta Hlonda stał 
się dla Polski mężem stanu na miarę epoki. Dla mnie był 
zawsze wyrocznią, która dawała przykład, jak żyć w jakże 
trudnych  czasach.  A  nawet  obecnie,  słuchając 
nieustannych, a bezsensownych dyskusji o genezie Europy, 
stwierdzam:  Polska,  przyjmując  chrzest  święty,  została 
poczęta jako państwo przez wiarę katolicką! W przeciwnym 
razie plemiona Polan spotkałby los Jadźwingów lub innych 
Prusów. I mam nadzieję, że nasz poraniony przez historię 
Naród odrodzi się za sprawą Kościoła. 

1 i 2 czerwca 2012 roku – „Dzień Otwarty – Dzień 
Patrona Domu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Prymasa Tysiąclecia”

1 czerwca 2012 roku mieszkańcy i pracownicy DPS wyjechali na 
pielgrzymkę  autokarową  do  Zuzeli,  miejsca  urodzenia  Prymasa 
Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Andrzejewa, gdzie na 
cmentarzu  parafialnym  spoczywa  mama  Prymasa.  W  tę  podróż 
wybrało  się  z  nami  36  mieszkańców  i  28  pracowników,  w  tym 
ksiądz  Kapelan  i  nasi  emeryci.  W kościele  parafialnym w Zuzeli 
Kapelan  odprawił  Mszę  Świętą  za  mieszkańców  i  pracowników 
Domu  Pomocy  Społecznej.  Po  uroczystościach  kościelnych 
zwiedziliśmy  muzeum  poświęcone  Kardynałowi  Wyszyńskiemu. 
Następnym punktem naszej pielgrzymki był przejazd na cmentarz 
grzebalny  do  Andrzejewa,  gdzie  spoczywa  mama  Prymasa. 
Uczestnicy pielgrzymki złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicz.

2 czerwca 2012 roku. Jest to dzień, kiedy nasi mieszkańcy mają 
możliwość  zaproszenia  i  spotkania  się  ze  swoimi  bliskimi, 
znajomymi  w  Naszym  Domu.  Do  udziału  w  tym  spotkaniu 
zaproszone również zostały władze naszego miasta, przedstawiciele 
instytucji  współpracujących  z  Domem,  nasi  emeryci,  Książa  
z  ostrołęckich  parafii.  W  tym  dniu  w  Kapicy  DPS  zostanie 
odprawiona Msza Święta, która celebrowana będzie przez Kapelana 
Domu.  Po  Mszy  Świętej  zaplanowane  są  spotkania  integracyjne 
gości  z  mieszkańcami  i  pracownikami  w Zespołach Mieszkalnych 
oraz  zwiedzanie  Domu,  pracowni  terapii  zajęciowych  oraz 
poczęstunek.  Około  godziny  14.00  zapraszamy  na  spotkanie 
plenerowe  w  ogrodzie  Domu  Pomocy  Społecznej  na  część 
artystyczną  w  wykonaniu  mieszkańców  i  pracowników  Domu 
Pomocy Społecznej oraz wspólne biesiadowanie.



Światowy Dzień Emeryta, Rencisty 
i Inwalidy   w OCK  

Mieszkańcy  naszego  Domu  zostali  zaproszeni  do 
uroczystych obchodów Światowego Dnia Emeryta, Rencisty 
i Inwalidy w dniu 29.04.2012 r.. W tym roku uroczystości te 
odbył się w Ostrołęckim Centrum Kultury. 

 

Nasi  mieszkańcy  mogli  zaprezentować  się  zarówno 
artystycznie  i  plastycznie.  Występowali  na  scenie  OCK  
z  przygotowanym  programem  artystycznym  w  skład, 
którego wchodziły piosenki o tematyce religijnej, biesiadnej, 
country  oraz  poezja  naszych  mieszkańców,  którą  sami 
deklamowali.  Naszymi  artystami,  którzy  wystąpili  na 
deskach  OCK  byli  Roman  Malon,  Janusz  Bocheńczuk, 
Stanisław  Sutkowski,  Dariusz  Gogolewski,  Jacek  Wolski, 
Halina  Waśkiewicz,  Joanna  Gniado,  Adam  Kaszubski, 
Andrzej  Koss,  Wiesław  Wysocki,  Henryk  Bender  i  Anna 
Cicha-Jakubowska. 

W holu  OCK  można  było  podziwiać  wystawę  prac  plastycznych 
wykonanych przez naszych mieszkańców pod okiem terapeutów i 
instruktorów terapii zajęciowej.

Obchody Światowego Dnia Ziemi 
w Ostrołęce  

22  kwietnia  2012  roku  w Ostrołęce  odbyły  się  Miejskie 
Obchody Światowego Dnia Ziemi. Organizatorami tego dnia było 
Stowarzyszenie  Ekomena,  Stowarzyszenie  Rowerowe,  Mazowiecki 
Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  oraz  uczniowie  i  nauczyciele 
Zespołu  Szkół  Społecznego  Towarzystwa  Oświatowego.  Patronat 
nad  imprezą  objął  Prezydent  Miasta   Ostrołęki  Pan  Janusz 
Kotowski. Nasz Dom brał udział w tym spotkaniu po raz kolejny, 
prezentując  swoje  prace  wykonane  przez  mieszkańców  pod 
kierunkiem  terapeutów  i  instruktorów  terapii  zajęciowej  
w pracowniach terapii zajęciowej naszego Domu. Prace cieszyły się 
dużym  zainteresowaniem  i  były  chętnie  kupowane  przez 
mieszkańców  miasta  Ostrołęki.  Obchodom towarzyszyły  występy 
artystyczne.  Wszyscy  uczestnicy  imprezy  mogli  poczęstować  się 
gorącym posiłkiem.

http://www.dps-ostroleka.pl/?p=773
http://www.dps-ostroleka.pl/?p=773


Turniej warcabowy w DPS

W dniu 24 kwietnia 2012 roku nasi mieszkańcy, jak co roku 
spotkali  się  na  Turnieju  Warcabowym  w  świetlicy  DPS. 
Zawodnicy  walczyli  o  zwycięstwo  i  tytuł  najlepszego 
warcabisty  na  2012  roku.  W  rozgrywkach  wzieli  udział: 
Krystyna  Balcerak,  Joanna  Gniado,  Krystyna  Radźko, 
Krystyna  Samełko,  Barbara  Prusaczyk  oraz  Stanisław 
Pupecki,  Stanisław  Sutkowski,  Mieczysław  Tański,  Adam 
Kaszubski,  Andrzej  Bura,  Tadeusz  Gadomski,  Zygmunt 
Mazurkiewicz,  Kazimierz  Grzymkowski.  Rozgrywki  trwały  
w  bardzo  przyjemnej  atmosferze  a  spotkanie  umilił  nam 
poczęstunek  przygotowany  w  terapii  gastronomicznej. 
Zwycięzcami  Turnieju  wśród  Kobiet  została  Barbara 
Prusaczyk  zdobywając  I  miejsce,  II  miejsce  przypadło 
Halinie Waśkiewicz a III miejsce Krystynie Radźko. Wśród 
mężczyzn  I  miejsce  zdobył  Andrzej  Bura,  II  miejsce 
Stanisław Pupecki, III miejsce Stanisław Sutkowski.

Organizatorem  Turnieju  była  Izabella  Żarnoch  starszy 
instruktor  terapii  zajęciowej.  Gratulujemy  wszystkim 
zawodnikom.

Wycieczka plenerowa

We wtorek 1 maja 2012 roku wyjechaliśmy na wycieczkę 
rowerową do miejscowości Korczaki koło Ostrołęki. Podczas 
naszego  wyjazdu  zorganizowaliśmy  ognisko,  przy  którym 
upiekliśmy kiełbaski i zjedliśmy słodkie bułeczki. Wszystko 
odbywało się w atmosferze radości, zadowolenia z pobytu 

jak i  z  pięknej  pogody,  która  nas w tamtej  chwili  nie zawiodła. 
Towarzyszyła  nam muzyka gitarowa i  wspólny śpiew.  Tego dnia 
wspólnie  wyjechali  Andrzej  Budziszewski,  Jacek  Wolski,  Krystyna 
Samełko, Adam Kaszubski, Jarosłąw Kulik, Hanna Więcek, Roman 
Malon,  Sławomir  Majkowski,  Jerzy  Pogorzelski  pod  opieką 
instruktorów  terapii  zajęciowej  Wiesława  Kuskowskiego  i  Ewy 
Kiereś oraz opiekunka z bloku B - Maria Rysztak.

Turniej tenisa stołowego w DPS

Rozgrywki w tenisie stołowym wśród mieszkańców naszego Domu 
odbyły się  w dniu  8  maja  2012  r..  Organizatorem była  Izabella 
Żarnoch starszy instruktor terapii zajęciowej. Zawodnicy walczyli  
o  mistrzostwo  na  2012  rok.  Uczestnicy  turnieju  to:  Stanisław 
Sutkowski,  Zygmunt  Mazurkiewicz,  Adam  Kaszubski,  Kazimierz 
Grzymkowski,  Andrzej  Bura,  Jarosław  Kulik.  Zwycięzcą  został 
Stanisław  Sutkowski  zdobywając  I  miejsce,  II  miejsce  zajął 
Jarosław Kulik,  III  miejsce  zajął  Zygmunt  Mazurkiewicz.  Terapia 
gastronomiczna  jak  zawsze  poczęstowała  zawodników  kawą, 
herbatą  i  słodkim  ciastem.  Gratulacje  dla  naszych  tenisistów. 
Podsumowanie  zawodów  oraz  rozdanie  nagród  dla  wszystkich 
sportowców miało miejsce 15 maja 2012 roku. Nagrody wręczyli 
Pani  Dyrektor  Janina  Brzozowska  oraz  Zastępca  Dyrektora  Pani 
Elżbieta Karwowska. Na twarzach naszych zawodników widać było 
zadowolenie. Gratulujemy.

VI Porcja Romskich Obyczajów Muzyki i Ewentualnie 
Natury w Nasielsku

 
Po  raz  kolejny  mieliśmy  przyjemność  być  zaproszeni  

w dniu 23 maja 2012 roku do Nasielska na VI Porcję Romskich 
Obyczajów Muzyki i Ewentualnie Natury. W imprezie uczestniczyło 
22  zespoły  z  różnych  ośrodków,  które  przedstawiały  swoje 
programy artystyczne.  Mieszkańcy naszego Domu zaprezentowali 
się w przedstawieniu słowno – muzycznym pod tytułem „Carmen” 
na podstawie utworu literackiego Prospera Mérimée. W roli Carmen 
wystąpił  Roman  Malon,  Don  Jose  kreował  Stanisław  Sutkowski, 
Pikadora Łukona zagrał Sławomir Majkowski, zaś cygankami były 
Joanna Gniado i  Krystyna  Balcerak.  W rolę  narratora  wcielił  się 
Krzysztof Pruszko. 



Przedstawienie przygotowali  instruktorzy terapii  zajęciowej 
Beata  Zaorska  i  Izabella  Żarnoch.  Piękne  stroje  zostały 
przygotowane przez instruktora  terapii  Teresę  Zych.  Nasz 
spektakl podobał się widowni. Gościem specjalnym imprezy 
był  Don Vasyl  ze  swoim cygańskim zespołem.  Zostaliśmy 
ugoszczeni  dobrym  obiadem  i  kolacją  oraz  otrzymaliśmy 
wspaniałe  nagrody.  Do  Domu  wróciliśmy  wieczorem  
w bardzo dobrych nastrojach.

Udział w konkursie plastycznym  PFRON

Mieszkańcy  Domu  Pomocy  Społecznej  zostali 
zaproszeni  przez  Państwowy  Fundusz  Rehabilitacji  Osób 
Niepełnosprawnych w Warszawie do konkursu plastycznego 
„SZTUKA OSÓB NIEPEŁNO- SPRAWNYCH”, temat konkursu 
„OLIMPIADA I OLIMPIJCZYCY”. 
W  pracowniach:  plastycznej,  stolarstwa  artystycznego, 
sztuki  użytkowej,  ceramicznej,  rękodzieła,  zdobnictwa  
i dekoratorstwa  pod kierunkiem terapeutów i instruktorów 
terapii zajęciowej mieszkańcy wykonali prace konkursowe. 

Praca  w  kategorii  –  malarstwo  i  witraż  pod  tytułem 
„Paraolimpiada”  wykonał  Jarosław  Kulik  po  kierunkiem 
Agnieszki Krukowskiej i Lucyny Grala.

Praca w kategorii – rzeźba kameralna - płaskorzeźba pod 
tytułem „Ogień Olimpijski” wykonał Roman Bacławski pod 
kierunkiem  Edyty  Ciuchty,  Anny  Jarmuszewskiej  – 
Zienkiewicz i Danuty Bartoszewicz.

Prace są piękne. Mamy nadzieję, że i  w tym roku Organizatorzy 
przychylnym okiem będą patrzeć na nasze prace.  

Przybyli do naszego Domu

od 10.04.2012r. do 31.05.2012r.

1. Schroeder – Szemański Jerzy Andrzej na Zespół Mieszkalny „C”.

2. Dobkowski Edward                           na Zespół Mieszkalny „A”.

3.Falkowska Halina                na Zespół Mieszkalny „F”.

Kolumna Religijna

Zmarli w okresie 
od 10.04. 2012 roku do 31.05.2012 roku

1. Gwiazdowski Stanisław     Zespół Mieszkalny „F”.

2. Piotrak Kazimierz              Zespół Mieszkalny „F”.
            

Pokój  ich  duszom …



OGŁOSZENIE

Wnioski, pomysły  dotyczące pisma „NASZA GAZETKA“ prosimy zgłaszać:
-osobiście  w  redakcji  do  Instruktorów  terapii  zajęciowej  
Anny Cićkowskiej i Sebastiana Słomki
-pisemnie na adres redakcji:
Dom Pomocy Społecznej
Ul. Rolna 27
07-410 Ostrołęka
-pocztą elektroniczną na adres
e-mail:dps@dps-ostroleka.pl
„Nasza Gazetka“ składana jest w pracownii informatycznej.

Dziękują Redakcja i Współpracownicy Redakcji Mieszkańcy i Pracownicy.

mailto:dpsost@op.pl


HOROSKOP CZERWIEC 2012

BARAN 21.03-20.04
Miłość:  Już  od  samego  początku  miesiąca,  stosunek  
z innymi zrobi  się bardzo harmonijny będzie to sprzyjać  
w większości osobą samotnym, które dzięki temu nawiążą 
wiele nowych przyjemnych znajomości.
Praca:  W  tym  miesiącu  odczujesz  wielkie  wznowienie 
poznasz  osobistości  bardzo  ważne  wiążące  się  z  twoim 
zawodem  i  które  dadzą  ci  odwagę  zrewanżować  się  
z zazdrosnymi osobami.
Zdrowie:  Możesz  mieć  problemy  z  kręgosłupem będziesz 
musiał  starać  się  nie  przesadzać  z  wysiłkami  a  przede 
wszystkim nie nadwyrężać się w pracy.  

BYK 21.04-21.05
Miłość:  Niesnaski  i  ożywione  dyskusje  będą  chlebem 
powszednim  w  stałych  związkach.  Wszystko  przez  chęć 
podporządkowania  sobie  partnera.  Poszukajcie  wspólnie 
rozwiązania  i  ugody  a  równowaga  związku  powróci.
Praca:  Nowe  projekty  i  zadania  przed  Tobą.  Postępuj 
zgodnie  z  tym  co  podpowiada  Ci  intuicja  a  osiągniesz 
sukces i Twoja sytuacja się polepszy.
Zdrowie: Będziesz przesadzać z żywnością i wygodami, ale 
wyniki  tego  mogłyby  być  dokuczliwe:  wzrost  wagi  
i możliwość zapaleń jelitowych. 

BLIŹNIĘTA 22.05-22.06 
Miłość:  Najmłodsi  przeżyją  miłosne  uniesienia,  które 
zostawią  na  zawsze  ślad  w ich  sercach.  Przed  starszymi 
słodki, romantyczny czas.
Praca:  Jeśli  zależy  Ci  na  pracy,  ale  czujesz  się 
wykorzystywany  znajdziesz  w  sobie  tyle  siły,  aby  móc 
odmówić i rościć swoje prawa. Premii spodziewaj się około 
połowy miesiąca.
Zdrowie: Będziesz musiał zrobić szczególną uwagę na to  
w jakiej pozycji utrzymujesz swój kręgosłup. Staraj się leżeć 
prosto  i  nie  zginać  pleców.  Perfumuj  się  wodą  Drzewa 
Sandałowego i staniesz się nie do pokonania. 

RAK 23.06-22.07
Miłość:  Będziesz  mieć  okazję spotkać partnera idealnego, 
lecz  będzie  konieczny  wybór  oceniając  głębokość  ducha 
tematu i waszej zgodności.
Praca:  Jeśli  jesteś  w  poszukiwaniu  zmian  to  nadszedł 
właściwy miesiąc. Jest wiele niepewności, które cię dręczą 
a  więc  gwiazdy  radzą  ci  abyś  poczekał  i  zastanowił  się.
Zdrowie: Nie są przewidziane duże problemy, głównie dla 
najmłodszych,  ale  będzie  dobrze,  aby  uważać  na 
korzystanie  z  szybkich  samochodów  i  sportów 
ekstremalnych. 

 LEW 23.07-23.08 
Miłość: Przed Tobą czas zmian. Będziesz miał okazję, aby 
podnieść  swoją  samoocenę.  Twoje  wymagania  stawiane 
innym będą pośrodku uwagi.
Praca: Będziesz mieć bardzo dobre okazje, aby wziąć udział 
w  olbrzymich  inwestycjach,  które  przyniosą  Ci  korzyści 
materialne. Twój sukces bardzo ucieszy najbliższe Ci osoby.
Zdrowie: Zdrowie stanowczo nie będzie sprawiać kłopotów - 
to  Twoja szczytowa forma. Gwiazdy zwiastują  dodatkowo 
napływ nowych energii. 
 
PANNA 24.08-23.09 
Miłość:  Ten  miesiąc  przyniesie  Ci  poczucie,  że  musisz  
w końcu przezwyciężyć nurtujące Cię problemy. Będzie się 
to wiązało z dużą ilością stresu.
Praca:  Okres  dodatni  dla  każdego  kto  szuka  pracy.  Pod 

koniec  miesiąca  wpływy  gwiezdne  będą  bardzo  dodatnie  
i powiększą się szanse na znalezienie pracy.
Zdrowie: Będzie to miesiąc spokojny, który pozwoli Ci odbudować 
zasoby energii. Nie poddawaj się nawet jeśli masz wrażenie, że nie 
dajesz sobie rady. 
 
WAGA 24.09-23.10 
Miłość:  Jeśli  drobnostka  sprawiła  gorycz  uczuciową  albo  spór, 
będziesz  miał  możliwość  zaradzenia  wszystkiemu  i  odnalezienia 
równowagi w swoim związku.
Praca: Jeśli uprawiasz wolny zawód Twój szczęśliwy czas zawiera 
się między 2 a 13. W tej fazie pomyślnie powiększysz grono swoich 
współpracowników i zleceniodawców.
Zdrowie: Możliwe problemy z wątrobą i układem trawiennym. Stary 
i  sprawdzony  sposób  -  masaż  z  oleju  jałowcowego  powinien 
pomóc. 
 
SKORPION 24.10-22.11 
Miłość:  Młodzi  ludzie  w  okresie  pomiędzy  5  i  18  dniem  tego 
miesiąca  nawiążą  niezliczoną  ilość  znajomości  i  będą  mogli 
zadowolić własne ego i własną próżność.
Praca: W tym miesiącu nadejdzie okazja, aby znaleźć nową pracę, 
która polepszy twoją obecną sytuację ekonomiczną.
Zdrowie: Zmęczenie i nerwowość mogłyby rozdrażnić i pogorszyć 
stan twojego żołądka. Jeśli chcesz wyładować nerwowość wykonuj 
ćwiczenia sportowe. 
 
STRZELEC 23.11-20.12
Miłość: Twoja pogoda ducha i wrodzony entuzjazm zostaną nieco 
stłumione, ale około 20 spotkasz szczególną osobę, która podaruje 
Ci nową energię.
Praca: Bardzo dobre położenie zawodowe. Lepiej zaplanuj swoje 
wszystkie  działania,  aby  o  niczym  nie  zapomnieć.
Zdrowie: Twoja obsesja na punkcie figury mogłaby narazić cię na 
kłopoty  fizyczne.  Częsta  siłownia  i  dużo  gimnastyki  bardzo  cię 
osłabią. Potrzebujesz dużo wypoczynku. 

KOZIOROŻEC 22.12-20.01
Miłość:  W końcowej  fazie  miesiąca  gwiazdy  uczynią  Cię  bardzo 
pociągającym  zarówno  w  nowych  podbojach  jak  i  stałych 
związkach.
Praca:  Jeśli  Twoja  praca  zależna  jest  od  sezonu spodziewaj  się 
premii. Twoje zarobki powinny być współmierne do zysków firmy.
Zdrowie: Będziesz napełniony energią, lecz twoje ciało i  mięśnie 
będą osłabione. Miej szczególną uwagę na twoją postawę w trakcie 
prowadzenia pojazdu oraz w pracy.  

WODNIK 21.01-19.02
Miłość:  Koniec  tego  miesiąca  będzie  interesujący,  ponieważ 
otrzymasz  wesołe  wiadomości  z  kręgu  rodzinnego.
Praca: Jeśli masz już dobre stanowisko zawodowe masz szanse na 
podwyżkę i premię za zaskakujące wyniki w pracy. Ponadto czekają 
Cie pochwały ze strony przełożonego.
Zdrowie: Rozpoczniesz miesiąc w postaci nie właściwej. Będziesz 
czuć zmęczony i osłabiony. Zastosuj lekką dietę i pij napary malwy, 
aby leczyć zapalenia. 

RYBY 20.02-20.03
Miłość:  W miłości  wszystko  będzie  szło  według  Twoich  życzeń  
i  marzeń.  Unikniesz  udziału  w  grach,  które  szykują  dla  Ciebie 
intryganci chcący Was skłócić.
Praca: Mógłbyś mieć jakąś trudność ekonomiczną, która zmusi cię 
zrewidować  twoje  plany.  Jednak  pod  koniec  miesiąca  wszystko 
powróci do normalności.
Zdrowie:  W  najbliższym  czasie  możliwe  trudności  z  układem 
moczowym i nerkami. Uprzedź dolegliwości zmniejszając ilość soli 
w pokarmach, które spożywasz. 
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