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Temat: Święci Wojciech i Stanisław 44 patronami 

Polski. 

Modlitwa  

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa 

Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego; który się począł z Ducha 

Świętego; narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, 

ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł, trzeciego dnia 

zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca 

wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w 

Ducha Świętego; święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie; grzechów 

odpuszczenie; ciała zmartwychwstanie; żywot wieczny. Amen. 

 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. 



Taka postawa z pewnością nie była obca głównym bohaterom naszego 

dzisiejszego spotkania. Aby dowiedzieć się, co jeszcze ich łączy, wykonajmy 

zadanie 1 w Kartach pracy. 

Katecheta poleca uczniom odczytanie biografii św. Wojciecha i św. Stanisława. 

Można to zrobić wspólnie – głośno, ale można także polecić uczniom ciche 

zapoznanie się z treścią życiorysów. Podsumowaniem każdej części powinno 

być wypełnienie odpowiedniej części tabeli w zadaniu 2 w Kartach pracy. 

Tekst z podręcznika:  

ŚWIĘTY WOJCIECH żył w latach około 956–997. Urodził się w Libicach na 

terenie Czech. Ponieważ w dzieciństwie był chłopcem bardzo chorowitym, 

rodzice, pragnąc uprosić mu łaskę zdrowia, ślubowali oddanie go na służbę 

Bogu. Dlatego już w wieku 16 lat trafił do Magdeburga, gdzie na dworze 

ówczesnego arcybiskupa – Adalberta – oraz w miejscowej szkole katedralnej 

otrzymał stosowne wykształcenie. Po śmierci swego opiekuna w roku 981 

przybył do Pragi, gdzie przyjął święcenia kapłańskie. W roku 983 został 

konsekrowany na biskupa Pragi. Od samego początku dał się poznać jako 

człowiek o wielkim sercu, skromny i pobożny, szczerze zatroskany o ubogich, 

cierpiących i więźniów. Po pięciu latach, czując, że nie jest w stanie dźwigać 

dalej powierzonych mu obowiązków, opuścił Pragę i poprosił papieża Jana XV 

o zwolnienie z powierzonych mu obowiązków. Otrzymawszy zgodę papieża, 

wstąpił do zakonu benedyktynów, gdzie w roku 990 wraz ze swoim przyrodnim 

bratem Radzimem złożył śluby zakonne. Niestety, dwa lata później umarł 

biskup pomocniczy Pragi i Czesi domagali się powrotu Wojciecha. Wraz z nim 

udała się do Czech grupa mnichów benedyktyńskich, dla których biskup 

Wojciech założył w Brzewniowie pod Pragą nowy klasztor. Jednocześnie podjął 

próby wprowadzenia reform w powierzonej mu diecezji. W roku 995 zatarg 

biskupa z królem Bolesławem II stał się bezpośrednim powodem kolejnego 

opuszczenia Pragi i wyjazdu do Rzymu. Tam odkrył w sobie powołanie do 

podjęcia pracy misyjnej. Jesienią 996 roku przybył do Polski, gdzie został 

bardzo życzliwie przyjęty przez Bolesława Chrobrego, a następnie wiosną 997 

w towarzystwie otrzymanych od króla trzydziestu wojów wyruszył wraz ze 

swoim bratem Radzimem i subdiakonem Benedyktem w kierunku Gdańska. 

Aby podjętemu przedsięwzięciu nie nadawać charakteru zbrojnego, odprawił do 

Gniezna królewskich rycerzy i udał się na tereny zamieszkane przez Prusów. 

Niestety, nie został życzliwie przyjęty przez ludność zamieszkującą tę ziemię. 

23 kwietnia 997 roku poniósł śmierć męczeńską, zabity prawdopodobnie przez 



pogańskiego kapłana. Król Bolesław Chrobry wykupił ciało męczennika i 

pochował je w Gnieźnie. W roku 999 papież Sylwester II zaliczył biskupa 

Wojciecha w poczet świętych. 

 

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”? 


