
K O N K U R S    R E C Y T A T O R S K I 
„Spotkanie z twórczością polskich patronów roku 2021: 

C.K. Norwid - 200 - lecie urodzin, 

K.K. Baczyński, S. Lem, T. Różewicz - 100 - lecie urodzin, 

Prymas Polski kardynał S. Wyszyński - 120 - lecie urodzin”. 

 

9 listopada 2021 r. odbył się etap szkolny konkursu recytatorskiego, dla uczniów klas 

VI - VIII. Celem konkursu było propagowanie twórczości polskich patronów roku 2021.  

  Laureaci konkursu: 

1. miejsce – Julia Siwy kl. 7a 

2. miejsce – Martyna Józkiewicz kl. 8b 

3. miejsce – Jakub Wawer kl. 7b 

 

Wyróżnienia: Jagoda Kot kl. 8a, Nicole Pytlińska kl. 8b                GRATULUJEMY  
 

 

P a t r o n i      r o k u     2 0 2 1 
W roku 2021 uhonorowani zostali: Stanisław Lem, Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof 

Kamil Baczyoski, Tadeusz Różewicz. 2021 jest także rokiem Konstytucji 3 Maja i kardynała 
Stefana Wyszyoskiego. 

 

KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI herbu Sas (ps. „Jan Bugaj”, 

„Emil”, „Jan Krzyski”, „Krzysztof”, „Piotr Smugosz”, „Krzysztof 

Zieliński”, „Krzyś”;  – polski poeta czasu wojny, podchorąży Armii 

Krajowej,  podharcmistrz Szarych Szeregów, jeden z 

przedstawicieli pokolenia Kolumbów, w czasie okupacji związany 

z pismem „Płomienie” oraz miesięcznikiem „Droga”. Zginął                  

w czasie powstania warszawskiego  jako żołnierz batalionu 

„Parasol” Armii Krajowej. W 2021 r. przypada 100. rocznica 

urodzin Baczyńskiego.  

 



 KONSTYTUCJA 3 MAJA, właśc. Ustawa Rządowa z dnia 3 maja – 

uchwalona 3 maja 1971 roku ustawa regulująca ustrój 

prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje 

się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą  w Europie               i drugą na 

świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną 

konstytucją.  

 

 STANISŁAW LEM - polski pisarz gatunku hard science fiction, 

filozof, futurolog, eseista oraz krytyk. Czołowy przedstawiciel 

polskiej fantastyki naukowej, w swoim dorobku ma również powieści 

realistyczne i teksty satyryczne. Autor m. in. „Cyberiady”, „Solaris” 

czy „Bajek robotów”. W 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin 

Lema.  

 

  

CYPRIAN KAMIL NORWID, właściwie Cyprian Ksawery Gerard  

Walenty Norwid herbu Topór  – polski poeta, prozaik, dramatopisarz,  

eseista, grafik, rzeźbiarz, malarz  i filozof. W 2021 r. przypada  

100. rocznica urodzin Norwida.  

 

 

 

 

TADEUSZ RÓŻEWICZ  – wybitny polski poeta,  dramaturg, 

prozaik i scenarzysta, członek Wydziału VI Twórczości 

Artystycznej Polskiej Akademii Umiejętności.   Głęboko związany              

z losem pokolenia wojennego, baczny obserwator życia codziennego, 

społecznego i politycznego. W 2021 r. przypada 100. rocznica 

urodzin Różewicza. 

 

STEFAN WYSZYŃSKI – polski duchowny 

rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski, arcybiskup 

metropolita gnieźnieński i warszawski oraz prymas Polski  

w latach 1948–1981, kardynał prezbiter od 

1953,zwany „Prymasem Tysiąclecia”, mąż stanu, obrońca praw 

człowieka, narodu i Kościoła, doktor prawa kanonicznego, 

kaznodzieja, publicysta, kapelan duszpasterstwa Wojska Polskiego. 

Pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego.  


