
 
 

Praca dla uczniów z klasy III Technikum 

Temat do zapisania do zeszytu: „Prymas Tysiąclecia” 

 

 WPROWADZENIE: 

Szczęść Boże. Witam! Przed nami jeszcze kilkanaście dni nauki szkolnej, jesteśmy po 

wystawieniu oceń końcowo rocznych. Większość z was pomimo czasu związanego z pandemią 

pracowała bardzo solidnie, przez co zasłużyła na nagrodę w postaci dobrej oceny z religii. 

Dziękuję bardzo wszystkim, którzy przykładali się do realizacji zdalnej katechezy! Dla 

wszystkich tych, którzy nie robili nic, okazja do refleksji: Jaka jest moja wiara? Dokąd 

zmierzam? I czy na pewno w dobrym kierunku?  

Miesiąc czerwiec to miesiąc związany z wydarzeniem beatyfikacji Sługi Bożego kardynała 

Stefana Wyszyńskiego. Zapraszam was dzisiaj, do udziału w katechezie o Kard. Stefanie 

Wyszyńskim. Wiem, że jesteście zmęczeni po całym roku, dlatego też w ramach dzisiejszej 

lekcji chcę, abyście oglądnęli film o kard. Stefanie Wyszyńskim i przez to przyswoili sobie 

wiedzę o nowym błogosławionym. Ponadto proszę w ramach weryfikacji o wykonanie po 

oglądnięciu filmu, ćwiczeń.  

Proszę zapisać podany wyżej temat do waszych zeszytów! 

Film, który przed wami opowiada historię życia i posługi zwykłego człowieka, który z czasem 

przeprowadził Kościół w Polsce przez okres komunizmu. Więcej o postaci kard. Stefana 

Wyszyńskiego dowiecie się z filmu. Zapraszam do oglądania.  

Poniżej znajduje się link do stronki z filmem.  

 Ćwiczenie 1: Obejrzyj film o bł. kard. Stefanie Wyszyńskim pt. Trzy lata w Tysiąca 

i wykonaj polecenia.  

 

LINK DO FILMIKU  

https://www.youtube.com/watch?v=h8f5U8vWIV4 

 

Polecenie: Po oglądnięciu filmu odpowiedz na pytania: 

1. Podaj nazwy miejsc w których więziony był kard. Stefan Wyszyński. 

………………………………………………………………………………………………… 

2. Wypisz rodzaje prześladowań, jakich w czasach komunizmu doświadczał Kościół w 

Polsce? Na czym one polegały? 

https://www.youtube.com/watch?v=h8f5U8vWIV4


 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Wymień metody jakimi posługiwali się komuniści, aby złamać ks. kard. Stefana 

Wyszyńskiego. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA PROSZĘ ZAPISAĆ W ZESZYCIE UCZNIA, JAKO 

FORMA NOTATKI!  

 

Wykonane ćwiczenia z zadaniem domowym należy wysłać w formie zdjęcia na podany 

adres mailowy: rolnikreligia2020@gmail.com 

Czas wykonania zadania do 22.06.2020 r. (Poniedziałek)  

Życzę powodzenia!  
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