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w latach 1920-2000. Mimo trudności, wyrzeczeń, a czasami upokorzeń nie poddali się 

w najtrudniejszych czasach dla Polski i nauki polskiej, tworząc, reaktywując i rozwijając 

pedagogikę na KUL-u. 

Konferencja została podsumowana przez dr. hab. Tadeusza Sakowicza, który po-

dziękował osobom zaangażowanym w organizację i przybyłym gościom wygłaszającym 

referaty, wyrażając jednocześnie nadzieję na spotkanie na przyszłorocznych obchodach 

Dnia Rodziny.  
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OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA BIOGRAFIĘ UCZNIA 

 – WZORU GODNEGO NAŚLADOWANIA 

Warszawa, 15 czerwca 2018 

 
Dnia 15 czerwca 2018 roku w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się uroczy-

stość wręczenia nagród w Ogólnopolskim Konkursie na Biografię Ucznia – wzoru godne-

go naśladowania. Po raz trzynasty konkurs ten zorganizowała Katedra Dydaktyki 

i Edukacji Szkolnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a po raz kolej-

ny patronatem tego konkursu była senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu.  Konkurs 

ten został zaadresowany do nauczycieli, których zadaniem było opisanie sylwetki 

uczniów godnych naśladowania, którzy swoją postawą i  zaangażowaniem dają przykład 

zagospodarowywania swojego młodzieńczego życia i budowania różnorodnego dobra. 

Inicjatorzy konkursu zaangażowali pedagogów do opowiedzenia wyjątkowych historii 

o swoich podopiecznych. 

Podczas uroczystego podsumowania konkursu w Senacie obecni byli: przewodniczący 

Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senator prof. Kazimierz Wiatr, członek tej komisji – se-

nator Łukasz Mikołajczyk, przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej – Kazimierz 

Koprowski, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera oraz pełnomocnik Rządu do spraw 

społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania – Wojciech Kaczmarczyk, prof. 

Krystyna Chałas (KUL), ks. prof. Adam Maj (KUL), dr Marta Buk-Cegiełka (KUL), 

dr Barbara Borowska (KUL), dr Iwona Błaszczak (SGGW) oraz laureaci konkursu – na-

uczyciele i uczniowie wraz z osobami towarzyszącymi. 
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Jury konkursu otrzymało 187 prac cennych i niezwykłych, z których 25 zostało 

nagrodzonych. Teksty laureatów zostały umieszczone w książce pt. Młodzież, jakiej nie 

znacie. Wzory osobowe godne naśladowania pod redakcją prof. Krystyny Chałas. 

Publikację podzielono na cztery kategorie „wzorów osobowych”: 

1. Wzory osobowe aktywności aksjologicznej – Maria Katarzyna Rokicka, Dorota 

Guzek, Anna Bieńczyk, Marta Pancewicz, Marzenna Modrzewska-Michalczyk, s. Ma-

rietta Jadwiga Kuniszewska, Anna Kołodziejska, Agnieszka Remiszewska, Marzena 

Papis, Anna Rosłonek, Tomasz Ładziak, Zofia Kujawska. 

2. Wzory osobowe aktywności poznawczej – Magdalena Wachowiak, Krystyna 

Piosik, Roman Boruta, Marta Saternus, Jadwiga Lis, Krystyna Kmak-Mocha, Beata 

Szymańska, Aleksandra Maksymiuk. 

3. Wzory osobowe aktywności twórczej – Małgorzata Borowiecka, Magdalena 

Stelmach-Kopeć, Barbara Jankowska, Piotr Kutra, Urszula Skołyszewska, Ewa Kołodziej, 

Sylwia Żychowska, Tomasz Banaszkiewicz. 

4. Wzory osobowe aktywności wielostronnej – Bogusława Jastrzębska, Justyna 

Pietrzak, Krystyna Gotfryd, s. Halina Grygo, Marzenna Modrzewska-Michalczyk, Boże-

nna Jankiewicz. 

Profesor Krystyna Chałas podkreśliła w swoim wystąpieniu, że „dziecko to skarb 

największy, a mieć takich synów i córki, jak laureaci konkursu, to ogromne szczęście”. 

Dziękując nauczycielom, którzy przesłali swoje prace, Pani Profesor zaznaczyła: „nie 

mam żadnych wątpliwości, że nauczyciele kierują się dobrem dziecka i właściwą 

hierarchią wartości”. 

Ksiądz prof. Adam Maj, prezentując książkę, zwrócił uwagę na wspaniałe wzory do 

naśladowania i piękne sylwetki młodego pokolenia. Podkreślił także pracę na rzecz dzieci 

i młodzieży wykonaną przez ich nauczycieli i wychowawców. 

Senator Łukasz Mikołajczyk wyraził zadowolenie, że podsumowanie konkursu po raz 

kolejny odbyło się w Senacie. Nawiązując do swojego wieloletniego stażu zawodowego, 

jako nauczyciel i dyrektor szkoły, zwrócił uwagę, że za mało mówi się w polskich 

szkołach o wzorach godnych naśladowania. Takie postawy powinny być promowane nie 

tylko przez nauczycieli, ale także w mediach i różnych instytucjach oświatowych.  

Druga część uroczystości miała miejsce w Pałacu Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej. W Sali Chorągwianej Pierwsza Dama przywitała organizatorów i laureatów 

konkursu oraz zaproszonych gości. Zwracając się do młodzieży, Pani Prezydentowa 

wyraziła uznanie dla wszystkich bohaterów biografii pisanych przez nauczycieli, którzy 

są wzorami godnymi do naśladowania. Z kolei konkurs uznała za bardzo potrzebny, 

ponieważ promuje wspaniałe postawy i zaangażowanie w różne dziedziny życia. 

W dalszej części spotkania pedagodzy przedstawili Małżonce Prezydenta swoich uczniów 

i ich historie. Wśród nich znaleźli się zwycięzcy olimpiad naukowych, krajowych i świa-

towych konkursów sportowych, społecznicy i wolontariusze. Wszystkich zebranych 

w Pałacu Prezydenckim młodych ludzi łączy podobna hierarchia wartości, gotowość 

niesienia pomocy i pełne zaangażowanie w podjęte działania.  Jak twierdzą inicjatorzy 

konkursu: „jego celem jest promowanie uczniów – dojrzałych osobowości, uczących 

pokory, wartościowego życia, sposobów budowania autorytetów, które zachwycają 

osobowościowym pięknem […]”. 

 


