
„Przed wielu laty chłopiec ten żył, lecz Jego czyny trwają do dziś. 
Życiem swym przetarł do nieba szlak,  żebyśmy mogli za Nim iść.  
        Ref.: Młody jak my, wesoły jak my,  Prosta jest jego droga. 
        Szukał jak my, goręcej niż my, Nad wszystko kochał Boga" 
    Fragment Hymnu Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie. 

 

 

KONKURS WIEDZY 
 Św. Stanisław Kostka.  

Patron Polski, dzieci i młodzieży. 
 

Formularz A.  10-13 lat 
Przeczytaj Życiorys św. Stanisława Kostki i odpowiedz na pytania. 

W razie potrzeby poproś o pomoc rodziców/opiekunów. 
Polecane strony: www.jezuici.pl   www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-18a.php3 

www. mlodzi.ekai.pl/sw-stanislaw-kostka-patron-wielkich-pragnien/ 
 
 
 

1. STANISŁAW KOSTKA HERBU DĄBROWA 
     a) Urodził się (kiedy?, gdzie?, w jakiej rodzinie?) ...  
 
 
     b) Zmarł (kiedy?, gdzie?) ...  
 

      

2. Kto jest autorem wypowiedzi o życiu św. Stanisława w domu rodzinnym: 
„Rodzice chcieli, abyśmy byli wychowani w wierze katolickiej, zaznajomieni z katolickimi 
dogmatami, a nie oddawali się żadnym rozkoszom. Co więcej, postępowali z nami twardo 
i ostro, napędzali nas zawsze - sami i przez domowników - do wszelkiej pobożności, 
skromności i uczciwości, tak żeby nikt z otoczenia, z licznej również służby, nie mógł                           
się na nas skarżyć o rzecz najmniejszą..." 
 

 

3. Uzupełnij brakujące słowa: 
Staś początkowo pobierał nauki w ...                                                                                              
W 1564 r. wyjechał do Wiednia i uczęszczał do ... 
W grudniu 1565 roku ciężko zachorował. Miał wówczas dwie wizje:  
1)  Święta Barbara  z dwoma Aniołami przyniosła mu Komunię Świętą.  
2)  Matka Boża pochyla się nad nim i składa mu w ramiona ...  
Od Niej też usłyszał polecenie, aby...                                      
Rano wstał zupełnie zdrowy.  
Staś pomimo różnych trudności: kłopotów z nauką,  z braćmi i rówieśnikami,  pragnął 
wstąpić do zakonu ...                Nie uzyskał na to zezwolenia  rodziców i w sierpniu 1567 r., 
pieszo uciekł z Wiednia.   Dotarł do Dillingen w Bawarii i zgłosił się do Piotra Kanizjusza. 
Ten wysłał go do ...              , gdzie Franciszek Borgiasz przyjął go do nowicjatu.                                  
10 sierpnia 1568 roku nagle zachorował i zmarł (data) ...                
Kościół ogłosił go Świętym w roku ... 

 

4. W którym rzymskim kościele spoczywają Relikwie św. Stanisława Kostki? 

 



5. Jak brzmi motto św. Stanisława Kostki? 

 

6. Wymień 4 cechy Stasia godne do naśladowania. 

 

 

7. Kiedy obchodzone jest Święto św. Stanisława Kostki? 
a. w polskim Kościele  ...       

b. w pozostałej części Kościoła ... 

 

8. Czyim Patronem jest św. Stanisław Kostka?  Podaj przynajmniej cztery przykłady. 

 

 

9. W jakim miesiącu odbywa się Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Rostkowa? 

 

10. Kto i dlaczego ustanowił rok 2018 - Rokiem Świętego Stanisława Kostki? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH                                            
NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI:  
............................................................................................................................................................................................................ 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 
                                                                               

Imię i nazwisko                                                                         Rok urodzenia        
                       
      w Konkursie Wiedzy „Św. Stanisław Kostka. Patron Polski, dzieci i młodzieży”,  zorganizowanego przez      
       Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Le Rondini.  
       Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem konkursu i w pełni go akceptuję.     
       Oświadczam także, ze wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie z ustawą   
       z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926  ze zm.)  
       do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją przez Stowarzyszenie Le Rondini. 
 
Telefon                                                         E.mail 
                  
 

Miejscowość, Data                                        Czytelny podpis Rodzica 
 

Informacje nt. Konkursu: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Le Rondini. 
Tel. 389.7875133, 327.7475562      E. mail: infolerondini@libero.it      FB: APSC Le Rondini Roma 


