Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Tysiąclecia
Konspekt zajęć przybliżających postać Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wiek uczestników

od 10 r. ż.

Cel zajęć

Uczestnik zajęć wie kim był Kardynał Stefan Wyszyński. Rozumie jak wielką rolę odegrał w historii
naszego kraju i dlaczego był nazywany Prymasem Tysiąclecia.

Materiały

komputer z dostępem do Internetu, projektor, głośniki, tablica

Czas trwania

45 minut

Czas i metoda
0:00 – 0:05
5 min
Rozmowa
grupowa
0:05 – 0:25
20 min
Prezentacja
słowna, film

0:25 – 0:40
15 min
Rozmowa
grupowa

Działanie i opis
Wprowadzenie
- Prowadzący przedstawia temat lekcji: Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Tysiąclecia.
- Prowadzący pisze na tablicy: „Kardynał Stefan Wyszyński” i pyta uczestników, co wiedzą o tej
osobie. Każda odpowiedź jest zapisywana na tablicy
Przybliżenie życiorysu Kardynała
- Prowadzący krótko przybliża życiorysu Kardynała S. Wyszyńskiego, przytaczając kilka faktów
jego z życia:
- Kardynał Stefan Wyszyński urodził się w 1901 w Zuzeli na granicy Podlasia i Mazowsza,
w zaborze rosyjskim. Gdy miał 9 lat umarła mu matka, co dosyć mocno przeżył. Jej
ostatnim życzeniem było to, żeby młody Wyszyński został księdzem.
- W 1920 zdał maturę i zgodnie z życzeniem matki wstąpił do Seminarium Duchownego,
a w 1924 roku przyjął święcenia kapłańskie. Następnie studiował na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1930 roku obronił doktorat. W 1939 roku rozpoczęła
się II wojna światowa podczas, której był m. in. kapelanem Armii Krajowej.
- Po wojnie, w 1946 roku, został biskupem lubelskim, a po 2 latach został prymasem Polski
czyli głową Kościoła w Polsce.
- Następnie uczestnicy zajęć oglądają film, który mówi o tym jak Kardynał walczył o to, aby
odbudować polski katolicyzm po II wojnie światowej (długość: 13:06):
https://www.youtube.com/watch?v=pF7kGuszQTE
- Prowadzący krótko podsumowuje film. Podkreśla przede wszystkim to, że Polska nie poddała
się komunistom w głównej mierze dzięki Kościołowi. Gdyby nie Kardynał Wyszyński, historia
Polski mogłaby potoczyć się zupełnie inaczej.
Wyjaśnienie pojęcia Prymas Tysiąclecia
- Prowadzący przechodzi teraz do drugiej części tematu lekcji. Zadaje grupie pytanie: „Dlaczego
S. Wyszyński nazywany jest Prymasem Tysiąclecia?”. Uczestnicy odpowiadają, ewentualnie
odpowiedzi można spisywać na tablicy.
- Po udzieleniu odpowiedzi, nauczyciel opowiada uczestnikom, co znaczy ten tytuł:
- mówi o tym jak dawniej wielkie znaczenie miał tytuł prymasa: w dawnych czasach
prymas był, zaraz po królu, najważniejszą osobą w państwie. Więcej informacji w linku:
https://www.niedziela.pl/artykul/28351/Godnosc-prymasa-Polski-%E2%80%93-zarys
Z racji wyjątkowej pozycji prymasa, w różnych czasach i z różnych racji, przysługiwały mu
liczne prawa i przywileje. Prymas koronował króla i królową Polski, przewodniczył
królewskim ślubom i pogrzebom, zwoływał synody prymacjalne, którym przewodniczył,
stanowił najwyższy trybunał sądowy kościelny w Polsce, troszczył się o cały Kościół w Polsce
i jego właściwą administrację, reprezentował Kościół polski na zewnątrz, miał przywilej
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noszenia szat purpurowych na wzór kardynałów Kościoła rzymskiego. Po śmierci ostatniego
z Jagiellonów, króla Zygmunta Augusta, na sejmie w 1572 r. sejm i senat polski przyznały
prymasom Polski urząd interrexa, czyli, że w okresie bezkrólewia Prymas zastępuje króla
w Rzeczpospolitej.
- Prowadzący wyjaśnia, że taki prymas jak Wyszyński trafia się raz na tysiąc lat.
Szczegółowo ten aspekt wyjaśnia artykuł:
https://warszawa.gosc.pl/doc/5996796.Dlaczego-kard-Wyszynskiego-nazywamyPrymasem-Tysiaclecia
- Ciekawostka: Polacy tak bardzo darzyli szacunkiem Wyszyńskiego, że na jego wieńcu
pogrzebowym napisali: „Niekoronowanemu Królowi Polski”. Więcej informacji w linku:
https://parafiadabrowatarnowska.pl/niekoronowany-krol-polski-40-r-smierci-kardynalawyszynskiego/
0:40 – 0:45
5 min
podsumowanie
słowne

Źródła
i dodatkowe
informacje:

Podsumowanie
- Prowadzący dokonuje podsumowania. Należy tu podkreślić, że razem przeszliśmy przez
życiorys Wyszyńskiego, który jest jednak znacznie bogatszy. Głównym celem było
uświadomienie uczniom jak ważną i wielką postacią był Wyszyński, który tak ukochał Boga
i Polskę, że był dla nich w stanie znosić więzienia i różne niepowodzenia. Jest Prymasem
Tysiąclecia, bo w bardzo trudnych czasach, gdy wszystko było zrujnowane, a jednak w tak
trudnym czasie zrobił wszystko, by na nowo odbudować Kościół, a dzięki temu Polskę.

https://www.youtube.com/watch?v=pF7kGuszQTE
https://www.niedziela.pl/artykul/28351/Godnosc-prymasa-Polski-%E2%80%93-zarys
https://warszawa.gosc.pl/doc/5996796.Dlaczego-kard-Wyszynskiego-nazywamy-PrymasemTysiaclecia
https://parafiadabrowatarnowska.pl/niekoronowany-krol-polski-40-r-smierci-kardynalawyszynskiego/
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