
06.08.2020r. Klasa VIII 

Temat: Polska wobec reformacji  
 

Cele katechetyczne –  Przedstawienie stanowiska Polski 
wobec reformacji. 
 
Podręcznik s.119-121 
Karta pracy s. 60-61 
 
Przeczytajcie wywiad z Dianą z podręcznika s. 119 
Dlaczego Diana wraz z rodziną wyjechała z Czeczenii? 
• Jakie trudności napotkała po przyjeździe do Polski? 
• Jak została przyjęta w szkole? 
• Dlaczego chrześcijanie powinni szanować wszystkich 
ludzi, bez względu na ich pochodzenie, religię czy kolor 
skóry? (przykazanie miłości bliźniego). 
 

Po wystąpieniu Marcina Lutra i oderwaniu się jego 
zwolenników od Kościoła katolickiego, stosunki pomiędzy 
protestantami a katolikami układały się różnie. Na 
dzisiejszej katechezie przyjrzymy się sytuacji, jaka wówczas 
panowała w Polsce.  
Przeczytajcie najpierw części z podręcznika: „Wiara i życie 
Kościoła” do akapitu „Konfederacja warszawska” włącznie s. 
119-120 
 
Konflikty religijne w Europie w XVI wieku 
Po wystąpieniu Marcina Lutra i oderwaniu się jego 
zwolenników od Kościoła katolickiego stosunki pomiędzy 
protestantami a katolikami układały się różnie. 

Często panowała skrajna wrogość, która prowadziła do 
przemocy i krwawych wojen. Spowodowały one śmierć 
wielu ludzi, a także wyniszczenie gospodarcze wielu krajów 
i biedę. 
 
 



Polska krajem tolerancji 
Wyjątkiem na tle ówczesnej Europy była Polska, gdzie 
ludzie różnych wyznań i religii żyli zgodnie obok siebie. 
Rozległe terytorialnie Królestwo Polskie już od czasów 
Kazimierza Wielkiego (1310–1370) przyjmowało 
napływających Żydów i Tatarów. Wśród mniejszości 
religijnych zamieszkujących ówczesne ziemie 

Rzeczypospolitej można wymienić wyznawców prawosławia, 
luteran, anabaptystów i menonitów. Już w XV wieku na 
Soborze w Konstancji biskup Andrzej Łaskarz i Paweł 
Włodkowic, w opozycji do Zachodu, wypowiadali się 
przeciw nawracaniu na wiarę za pomocą siły. 
Karta pracy zad.1, 2 i 3 s. 60-61 
Notatka  do zeszytu 
W XVI wieku konflikty religijne w Europie pochłonęły 
ogromną liczbę ludzkich istnień. Wyjątkiem była wówczas 
Polska, gdzie wszyscy cieszyli się wolnością religijną. 
Niestety, w dzisiejszym świecie wciąż istnieją 
prześladowania z powodów religijnych. Jako katolicy 
zobowiązani jesteśmy do szacunku wobec każdego 
człowieka, bez względu na jego wiarę. Mamy także prawo i 

obowiązek domagać się sprawiedliwości dla 
prześladowanych i dyskryminowanych chrześcijan. 
 
Praca domowa 
Napisz list do prezydenta kraju, w którym chrześcijanie są 
prześladowani i dyskryminowani ze względu na wiarę. 
 
 
 Sposoby przesyłania pacy na e-mail:grzegorz.warchul@wp.pl 


