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„Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, 

ale jeszcze większą sztuką jest dobrze dla niej żyć”. 

Kard. Stefan Wyszyński 

Uchwałą Sejmu RP
1
 i Senatu RP

2
 prymas Stefan Wyszyński został patronem 2021 roku.  

„W ten sposób władza ustawodawcza Rzeczypospolitej oddała hołd Prymasowi Tysiąclecia, 

wyrażając pamięć, szacunek i wielkie uznanie dla całego jego życia i dokonań. 

W 2021 roku obchodzona będzie 120 rocznica urodzin i 40 rocznica śmierci kardynała Stefana 

Wyszyńskiego. Prawdopodobnie w tym roku odbędzie się także ogłoszenie jego beatyfikacji, 

pierwotnie zaplanowanej na 2020 rok, ale odłożonej z uwagi na pandemię. Rocznice zadecydowały  

o uchwaleniu przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej 2021 rokiem Prymasa Tysiąclecia”
3
. 

W okresie komunistycznych represji wobec Kościoła i społeczeństwa bronił chrześcijańskiej 

tożsamości narodu. Podczas internowania opracował program odnowy życia religijnego w Polsce, 

zawarty w idei Jasnogórskich Ślubów Narodu. Zdecydowanie przeciwstawiał się marksistowskiej 

koncepcji życia społecznego, bronił godności i praw człowieka. Zawsze twierdził, że trzeba 

podejmować wysiłek tworzenia lepszej przyszłości. Ważnym zadaniem w programie pracy prymasa 

Wyszyńskiego była troska o chrześcijańskie ułożenie kontaktów między polskim i niemieckim 

narodem. Wielkim krokiem ku pojednaniu było orędzie biskupów polskich w liście do biskupów 

niemieckich, zawierające historyczne zdanie: "Wybaczamy i prosimy o wybaczenie". Kard. 

Wyszyński był niekwestionowanym autorytetem moralnym, duchowym współtwórcą przemian 

społecznych, które doprowadziły do upadku komunizmu. W latach 1980-81 wspierał i chronił przed 

zagrożeniami rodzącą się "Solidarność"
4
. 
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 portal historyczny www.dzieje.pl  
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Konkurs tematyczny „Patron roku 2021 – Kardynał Stefan Wyszyński” ma na celu  

upamiętnienie postaci o szczególnym znaczeniu dla Polski oraz wspiera realizację kierunków polityki 

oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021 w zakresie: Działania wychowawcze szkoły. 

Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych oraz 

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na 

odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. Zachęcamy nauczycieli oraz 

uczniów do aktywnego włączenia się w obchody Roku kard. Stefana Wyszyńskiego.  

 

Adresaci konkursu: 

 uczniowie szkół podstawowych; 

 uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

 

Czas trwania konkursu: 

01.03.2021r. – 18.06.2021 r. 

 

Cele ogólne: 

 wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią sławnych Polaków; 

 przybliżenie postaci kard. Stefana Wyszyńskiego; 

 edukacja i podnoszenie świadomości patriotycznej dzieci i młodzieży; 

 rozwijanie zainteresowań uczniów oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy przy 

wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji. 

 kształtowanie umiejętności poszukiwania i analizowania oraz krytycznego podejścia do 

informacji zawartych w różnych źródłach;  

 odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów; 

 

Cele szczegółowe: 

uczeń: 

 potrafi szukać, gromadzić i interpretować rozmaite informacje; 

 interesuje się przeszłością przez co pogłębia swoje zainteresowania; 

 potrafi zastosować różne metody prezentacji; 

 rozumie znaczenie słów: „bohater”,  „patriotyzm”, „prymas”; 

 jest dumny ze swoich sławnych rodaków. 

nauczyciel: 

 rozwija własny warsztat pracy; 

 rozwija i pogłębia poczucie odpowiedzialności za własne działania edukacyjne; 

 realizuje  kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021. 



 

 

Kluczowe pojęcia: 

Patriota, kardynał, prymas. 

 

Forma zajęć: 

Praca indywidualna. 

 

Harmonogram działań  

Lp. Działanie Termin 

1. Zamieszczenie informacji o konkursie na stronach internetowych organizatorów.  Marzec 2021r. 

2. Zgłoszenie udziału w konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

( załącznik nr 1) i wysłanie na adres organizatora:  

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 

Wielkopolskich w Koninie 

ul. Wyszyńskiego 24 

62-510 Konin 

tel./fax 063 242 48 86 

Zgłoszenie mailowe (skan) należy przesłać bezpośrednio do koordynatora – pani 

Agnieszki Piekarskiej, e-mail: aga.piekarska@onet.pl  

12.04.2021 r. 

3. Przesłanie wyłonionych ze szkół prac uczniów wraz z metryczką i oświadczeniem 

(załącznik nr 2  oraz załącznik nr 3) bezpośrednio na maila koordynatora – pani 

Agnieszka Piekarska aga.piekarska@onet.pl 

21.05.2021 r. 

4.  Siedziba komisji konkursowej:  

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie 

ul. Sosnowa 14 

62-510 Konin  

cdn@cdnkonin.pl  

tel. 63 242 23 32 

 

5. Opublikowanie przez komisję listy finalistów konkursu, na stronach 

internetowych oraz w mediach społecznościowych  Organizatorów konkursu.  

www.sp8.konin.pl, www.cdnkonin.pl  

do 11.06.2021 r. 
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