
Scenariusz katechezy w klasie VII a i VII b w dniu 26.03.2020 (czwartek) 

 

1. Pomódl się na początku modlitwą Ojcze nasz w intencji o ustanie pandemii 

wirusa na świecie. 

2. Zapisz w zeszycie temat katechezy: Sprawy Ojczyzny traktuję jak własne. 

3. Przeczytaj:  

„25 października 2000 r. Sejm RP ogłosił rok 2001 Rokiem Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, wielkiego patrioty, który ukochał Polskę bardziej niż własną 

wolność. Zanim jednak poznamy historię Jego życia napisz w zeszycie 5 

Polaków (oprócz bohatera dzisiejszej katechezy), których według Ciebie 

można  nazwać Wielkimi Polakami w historii naszej Ojczyzny. 

4. W czerwcu będziemy świadkami ogłoszenia przez papieża Franciszka, że 

błogosławiony Kardynał Wyszyński jest już w niebie i możemy modlić  się za 

Jego wstawiennictwem. Teraz zachęcam, abyś otworzył podręcznik z tematem 

nr 43 i przeczytał uważnie życiorys Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Dowiesz 

się dzięki temu, jak niezwykła to historia.  

Możesz również w wolnej chwili oglądnąć film fabularny pt. „Trzy Lata z 

Tysiąca o tym niezwykłym Człowieku: 

Dostęp do filmu:  

https://www.youtube.com/watch?v=0REqb6rdd1Q 

5. Po przeczytaniu tekstu odpowiedz w zeszycie na następujące pytania: 

a) W którym roku urodził się Stefan Wyszyński? 

b) W jakiej miejscowości się urodził? 

c) Wymień przynajmniej jedną miejscowość, w której uczył się w 

gimnazjum? 

d) Gdzie odbył studia prawniczne (nazwa uczelni)? 

e) W jakich krajach oprócz Polski uczył się Stefan Wyszyński? 

f) Kim się zajmował będąc w Kozłówce i Laskach pod Warszawą? 

g) Kto mianował go biskupem lubelskim? 

h) W którym roku został prymasem Polski? 

i) O jakiej porze dnia został aresztowany w 1953 r.? 

j) Co znaczy wyrażenie „Non possumus”? 

https://www.youtube.com/watch?v=0REqb6rdd1Q


k) Dlaczego władze PRL uwięziły Prymasa? 

l) Ile lat władze PRL przetrzymywały go w odosobnieniu? 

m) Gdzie przebywał podczas internowania go przez władze PRL? 

n) Komu zawierzył swój los, swoje życie? 

o) Co przygotował na jubileusz tysiąclecia państwa polskiego? 

p) Kiedy zmarł prymas Wyszyński (dokładna data) i gdzie znajduje się jego 

grób? 

q) Jak został nazwany po swojej śmierci? 

 

*gdybyś podręcznik zostawił w szkole poproś innego ucznia z klasy, aby 

wykonał zdjęcie tekstu z podręcznika z danego tematu. 

 

e-mail do kontaktu i zapytań: katechetajarek@wp.pl 
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