
21.05.2020 r. Religia Kl. VII 

Temat: Święci Wojciech i Stanisław 44 patronami 

Polski. 

Podręcznik s. 141-143 

Karta pracy temat 44 

 Modlitwa - Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, 

Stworzyciela nieba i ziemi................................. 

 Rafał zjawił się w szkole z podbitym okiem i podrapaną ręką. 

Michał zrobił wielkie oczy na jego widok. – Nie ma co się dziwić – 

obruszył się Rafał. – Spotkała mnie wczoraj niezbyt miła przygoda. 

Szedłem do kina z trzema osobami z wolontariatu, a tu nagle 

podeszła do nas grupka kilku młodych ludzi. Nie spodobał im się 

jeden z chłopców, którymi się opiekuję, i zaczęli mu dokuczać. – I 

oczywiście musiałeś stanąć w jego obronie? – spytał Michał. – A 

co mogłem zrobić innego? – Mogłeś po prostu przyspieszyć kroku, 

zabrać swoich podopiecznych i pójść dalej. Odczepiliby się 

szybciej. Wiadomo, że zawsze znajdą się ludzie, którzy muszą się z 

kogoś ponabijać. Nie zmienisz tego. – Nie zmienię, jeżeli nie będę 

próbował. Nie mogę też sprzeniewierzyć się sam sobie i swoim 

ideałom. Zresztą nie uważasz, że zawsze trzeba stanąć w obronie 

człowieka i prawdy? Czy ty nie postąpiłbyś tak samo? – Nie wiem, 

może tak. Chociaż trudno przewidzieć, czy miałbym taką odwagę. 

To czasami bywa niebezpieczne. Widzisz, co ci się przytrafiło, 

pewnie wywiązała się bójka. – Może nie bójka, nie chciałem z nimi 

walczyć, ale poszarpali mnie trochę. Nadal jednak uważam, że 

warto było. Mam czyste sumienie i wiem, że zrobiłem dobrze. A 

chłopiec, z którego się wyśmiewano, był mi naprawdę wdzięczny i 

szczęśliwy, że ktoś się za nim wstawił. Mam nadzieję, że 

następnym razem postąpię tak samo.  

• Co przydarzyło się Rafałowi? ?  

• Jak oceniacie jego zachowanie? 



Taka postawa z pewnością nie była obca głównym bohaterom 

naszego dzisiejszego spotkania. To dwaj święci – patronowie 

Polski – św. Wojciech i św. Stanisław. Obaj byli biskupami, obaj 

żyli w dość odległych czasach. 

Aby dowiedzieć się, co jeszcze ich łączy, wykonajmy zadanie 

1 w Kartach pracy. 

Hasłem krzyżówki jest słowo: „Męczennik”. Rzeczywiście obydwaj 

święci zginęli śmiercią męczeńską. Przyjrzyjmy się bliżej biografi 

każdego z nich, odczytajcie biografię św. Wojciecha i św. 

Stanisława.  

Podsumowaniem będzie  wypełnienie odpowiedniej części tabeli w 

zadaniu 2 w Kartach pracy: 

Notatka  

Przyjmując „palmę męczeństwa”, święci patronowie Polski – 

Wojciech i Stanisław – stali się dla nas wzorem do mężnego 

wyznawania wiary i wyrazistym znakiem odwagi w opowiadaniu 

się po stronie prawdy. Swoją postawą okazali wierność słowom 

Chrystusa, który i do nas mówi: „Poznacie prawdę, a prawda was 

wyzwoli” . (J 8, 32) 

Praca domowa  

Przeprowadź i zanotuj w zeszycie „wywiad” z jednym z poznanych 

dzisiaj świętych na temat: „Dlaczego warto mówić prawdę”? 

Lub: 

Rozwiń treść przysłowia: „Kłamstwo ma krótkie nogi” 

Pracę prześlij e-mailem do 25 maja. 

Sposoby komunikowania; grzegorz.warchul@wp.pl 


