
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana kardynała Wyszyńskiego  
w Sukowicach z certyfikatem udziału w projekcie. 

Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała certyfikat potwierdzający udział 
w projekcie „Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary”. Certyfikat przyznało 
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

 Kilka słów o projekcie. Projekt „Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary”   
skierowany był do szkół i placówek oświatowych noszących imię Prymasa.  Celem głównym 
projektu  było kształtowanie postaw patriotycznych poprzez promowanie idei bliskich 
Prymasowi Tysiąclecia, którego  życie i dzieło nierozerwalnie związane jest z polską historią, 
walką o wolność i niepodległość ojczyzny.  Drugim celem było przygotowaniem do 
uroczystości beatyfikacji Prymasa. Udział w projekcie polegał na zrealizowaniu 5 z 10 
zaproponowanych zadań, w tym jednego obowiązkowego dla wszystkich uczestników.  

Nasza szkoła zgłaszając się do projektu zrealizowała następujące zadania: 

1. Dziękuję Ci, Prymasie”  – list otwarty lub wiersz uczniowski. 
2. Wykonanie prezentacji multimedialnej pod hasłem: “Człowiek niezwykłej 

miary”. 
3. Konkurs plastyczny pt. “ABC Społecznej Krucjaty Miłości na co dzień”. 
4. Wykonanie plakatów z cytatami  Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

pogrupowanych wg tematów:  
a) Ojczyzna, naród, patriotyzm;  
b) rodzina, dom, człowiek. 

5.  Zaprojektowanie znaczka pocztowego upamiętniającego uroczystość 
beatyfikacji.     ZADANIE OBOWIĄZKOWE 

Realizacja poszczególnych zadań odbywała się poprzez ogłoszone konkursy w szkole 
z których zostali wyłonieni najlepsi uczniowie. W związku z pojawieniem się pandemii 
korona wirusa beatyfikacja Prymasa została odwołana na czas nieokreślony ale wszystkie 
prace, zadania odbywały się zdalnie przez Internet. Pomimo trudności uczniowie chętnie 
włączyli się w proponowane konkursy i nadsyłali swoje prace. W wyniku oceny 
nadesłanych materiałów wyłoniono 5 zwycięzców z każdej kategorii, których prace 
zostały wysłane do organizatorów konkursu. Wyniki konkursów i prace były umieszczone 
ma stronie internetowej szkoły w maju i czerwcu.  

W dniu 28 października 2020 roku nastąpiło w Warszawie uroczyste podsumowanie 
projektu. Efektem pracy uczniów oraz nauczycieli jest przyznany certyfikat. Dla 
upamiętnienia Papieża Jana Pawła II otrzymaliśmy także pierwszy polski banknot 
kolekcjonerski - 50 złotych, wyemitowany przez Narodowy Bank Polski. Strona odwrotna 
przedstawia scenę składania hołdu Papieżowi przez Prymasa Polski Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego.  



 Składam gorące podziękowania wszystkim uczniom oraz nauczycielom, którzy przez 
trud i wykonaną pracę przyczynili się do tego sukcesu. Szczególne podziękowanie kieruje 
do dyrekcji szkoły za pomoc w realizacji projektu i osobiste zaangażowanie. 

 

Odpowiedzialny za organizację projektu. 

 Z. Łapa 


