
05.05.2020r. Religia kl. VI 

Temat: Życie wiary u początków narodu polskiego 

Cele katechetyczne –Wprowadzenie w historię rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa w Polsce. 

Podręcznik s.138-141 

• Ukazanie przejawów aktywności religijnej w średniowiecznej Polsce. 

Modlitwa „Ojcze nasz…” 

 Opowiadanie Piotrek pochodził z małej podmiejskiej miejscowości. Jego ulubionym zajęciem 

była gra w piłkę. Już od przedszkola marzył, że kiedyś będzie piłkarzem. Z kolegami spotykali się i 

rozgrywali mecze na podwórku lub łące, bo w ich miejscowości nie było boiska. W szkole 

podstawowej marzył, że będzie trenował w wielkim klubie. Tato zapisał go do klubu w mieści i tam 

mógł trenować pod okiem dobrego fachowca. Jego talent szybko się rozwijał. Niestety, wzrost 

umiejętności przerwała kontuzja. Musiał skończyć z futbolem. Dziś jest dorosłym człowiekiem. Nie 

przestał kochać ulubionego sportu. Pamięta początki i brak możliwości trenowania w swojej 

miejscowości. Dlatego wraz z innymi założył klub sportowy. Najpierw udało się uzyskać teren pod 

budowę stadionu. Wiele osób pomogło i stosunkowo szybko udało się go wybudować. Młodzi 

chłopcy mieli gdzie trenować. Zatrudniono trenerów, którzy zajęli się pracą z dziećmi i młodzieżą. 

Wyniki klubu były coraz lepsze. Do stadionu dobudowano krytą trybunę, a także budynki klubowe z 

szatniami dla gości i gospodarzy. Dzięki pomocy sponsora udało się zatrudnić kilku doświadczonych 

zawodników, którzy grali w najwyższej klasie rozgrywkowej. Przy nich młodzi chłopcy nieustannie 

podnoszą swoje umiejętności. Klub jest dumą Piotra i jego oczkiem w głowie. Dziś w małej 

miejscowości jest III liga. „Mam nadzieję, że to nie koniec rozwoju naszego klubu” – mówi z 

nieukrywaną dumą Piotrek.                               ks. Wojciech Sabik 

– Jakie były marzenia Piotra? 

 – Dlaczego nie został piłkarzem?  

– W jaki sposób pozostał przy swoim ukochanym sporcie?  

– Co udało się zrobić w klubie?  

– Dzięki czemu klub się rozwinął? 

 Dzięki zaangażowaniu wielu osób, rozbudowaniu bazy, pracy trenerów klub w małej miejscowości 

bardzo się rozwinął. Podstawą było zaangażowanie wielu osób. Tak dzieje się także w innych 

dziedzinach życia m.in. w rozwoju wiary. Po przyjęciu chrztu przez Mieszka I chrześcijaństwo w 

naszym kraju potrzebowało rozwoju.  

Na dzisiejszej lekcji religii dowiemy się, w jaki sposób i dzięki czemu dokonał się rozwój 

chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie. 

Pracę z tekstem zawartym w podręczniku ucznia. 

• Uczniowie wypełniają zadanie 1 w kartach pracy 



Duży wpływ na rozwój chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie miało także sprowadzanie różnych 

zakonów. Docierały one do Polski już w XI wieku. Zakonnicy zakładali klasztory, przy których rozwijało 

się życie religijne. Poznamy teraz zakony, które jako pierwsze rozpoczęły działalność na ziemiach 

polskich.  

Na podstawie tekstów zawartych w podręczniku rozwiążcie zadanie 2 z kart pracy.  

Pierwszym zakonem, jaki trafił do Polski, byli benedyktyni. Opactwo benedyktyńskie zostało założone 

w Krakowie, a następnie przeniesione do Tyńca (1044 rok). Benedyktynem włączeni w dziedzictwo 

Kościoła 212 był pierwszy polski biskup Jordan. Benedyktyni zajmowali się głównie przepisywaniem 

ksiąg liturgicznych. W XII wieku na ziemie polskie przybyli cystersi. W ciągu stu lat założyli 

dwadzieścia pięć bogato uposażonych klasztorów. Na ziemiach polskich spotkali się z dobrym 

przyjęciem, szczególnie w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą i kulturalną. 

Zakonnicy cysterscy zajmowali się np.: prowadzeniem hodowli, zakładaniem ogrodów, 

przepisywaniem i zdobnictwem ksiąg. W 1223 roku Iwo Odrowąż sprowadził do Krakowa 

dominikanów, którzy osiedlili się początkowo w Kościele Świętej Trójcy, a potem założyli kolejne 

klasztory. Z terenów polskich przeszli na Ruś i Litwę. W XIII wieku na ziemiach polskich pojawili się 

franciszkanie. Ich pierwszy klasztor powstał w 1236 lub 1239 roku we Wrocławiu, a rok później (1240) 

w Krakowie, gdzie ich wielkimi zwolennikami byli Bolesław Wstydliwy i jego żona Kinga. Franciszkanie 

cieszyli się dużą popularnością, tym bardziej że byli orędownikami zjednoczenia państwa, którego 

symbolem był św. Stanisław. Jako zakon żebraczy osiedlali się głównie w dużych miastach. W 1397 

roku królowa Jadwiga i jej mąż Władysław Jagiełło sprowadzili do Polski karmelitów. Początkowo 

osiedlili się oni w Krakowie, a stamtąd przeszli do Płońska, Bydgoszczy i Poznania. Zajmowali się 

głoszeniem Ewangelii, szerzyli wśród ludności kult Maryjny.  

Praca domowa -  Znajdź np. na Facebooku i wypisz aktualne wydarzenia mające na celu rozwój wiary. 

Modlitwa  

Panie Jezu Chryste! Dziękuję Ci za tylu członków naszego narodu, którzy poszli za Tobą przez 

sakrament chrztu i innych prowadzili do Ciebie. Za to, że nie utracili Prawdy, którą im powierzyłeś, a 

co więcej – potrafili o niej świadczyć i rozwijać przez ponad tysiąc lat. Dziś mam stawać się jednym z 

nich. Pomóż mi, bym rozwijał w sobie godność dziecka Bożego i umiał innych do Ciebie prowadzić. 

Amen. 

Sposoby komunikowania:grzegorz.warchul@wp.pl 


