
Klasa VI SP 
 
Temat: Życie wiary u początków narodu polskiego. 
 

I. Założenia edukacyjne 

 
• Ukazanie, że wiara stanowi źródło inspiracji dla twórców, ale także że sztuka wyraża wiarę  

i ubogaca jej przeżywanie szczególnie w liturgii.  Kształtowanie postawy współtworzenia                   

i odpowiedzialności za kulturę chrześcijańską. 

Uczeń: 

• Definiuje pojęcie kultury chrześcijańskiej. 

• Wskazuje na przejawy kultury chrześcijańskiej w Europie, Polsce i swojej miejscowości. 

• Uzasadnia związek sztuki religijnej z liturgią. 

• Dostrzega związek wiary i kultury. 

• Wskazuje na potrzebę i sposoby współtworzenia i ochrony kultury chrześcijańskiej. 

 

II. Przebieg katechezy 

Niech będzie pochwalany Jezus Chrystus. 

1. Modlitwa 
 

Wylosuj modlitwę i odmów ją: https://wordwall.net/resource/1067409/religia/modlitwy 

 

 



2. Nawiązanie do poprzedniej katechezy 
 

– Kto przyczynił się do rozwoju chrześcijaństwa w Polsce? 

– W jaki sposób zakony pomnażały dziedzictwo wiary? 

 
3.  Sytuacja egzystencjalna 

 
Przeczytaj fragment wywiadu z zespołem Full Power Spirit 

Redaktor: Nieczęsto tak zaczynamy wywiady, ale... kim lub czym jest dla was Bóg                                      

i wiara? 

Miru: Traktuję wiarę jako coś naturalnego i pojmuję ją prosto. Mam przekonanie, że kiedy 

człowiek mówi, Bóg go słucha. Bóg też daje mi nadzieję, czyli coś, czego bardzo wielu ludziom 

brakuje, mówiąc: „Kto we Mnie wierzy, choćby umarł, będzie żył”. Ta moja wiara to 

dokonywanie ciągłych wyborów pomiędzy tym, co proponuje Ewangelia i świat. Jezus 

pokazuje mi też sens moich trudów, z którymi się zmagam, mówiąc: „Jeśli chcesz Mnie 

naśladować, to bierz swój krzyż i idź za Mną”. Brzmi to bardzo patetycznie, ale jakoś nie 

znajduję innych słów, by to opisać. 

Dzyrooo: Dla mnie Bóg jest kimś, do kogo w każdej chwili mogę się zwrócić o pomoc. 

Traktuję modlitwę jako rozmowę z Bogiem i uskuteczniam ją nie zawsze poprzez koronkę czy 

różaniec, ale zwykłą prostą rozmowę syna z Ojcem. Wiara daje mi nadzieję – nadzieję na to, 

że to, co teraz przeżywamy, jest tylko pewnym przystankiem w drodze do wieczności, na 

osiągnięcie której wszyscy mamy równe szansę. 

Picia: To coś w rodzaju tlenu. Chrześcijaństwo i jego wartości są dla mnie miarą tego, co dobre. 

Doświadczyłem w życiu, że żyjąc w myśl dekalogowych ustaw, można być szczęśliwym. Bóg 

to dobra recepta na szczęście i pokój w sercu. 

Redaktor: Pytam nie bez powodu, ponieważ sami siebie określacie jako tych, którzy robią 

chrześcijański rap”... Jak taka muzyka się przyjmuje i jak to jest robić taki rap                                         

w kraju, gdzie „99% to katolicy – każdy grzeszy”? 

Dzyrooo: To nie my tak o sobie mówimy, tylko ludzie tak o nas mówią. Dlaczego nikt nigdy 

nie mówi „chrześcijański taksówkarz” czy „chrześcijański lekarz”? Rozumiem, że poprzez 

szufladkowanie łatwiej nam kojarzyć, kto jest kim, dlatego nie protestuję, kiedy ktoś nas tak 

określa. Nie afiszujemy się swoją wiarą na prawo i lewo. Owszem, jesteśmy katolikami                             

i z naszych tekstów jasno wynika, co i kto nas inspiruje, ale nasze teksty to nie przekaz w stylu 

„Jezus, Jezus, Alleluja!”. Mówimy o szeroko pojętym dobru, którego źródłem jest Bóg. 



Miru: Przez długi czas byliśmy odbierani jako zjawisko, jako coś nowego, jako wybryk natury. 

Dziś już raczej nie wzbudzamy tylu kontrowersji. Myślę, że taki stan rzeczy wynikał z faktu, 

że w naszym kraju wielu ludzi mówi, a niewielu robi. Przez to czuję cały czas na sobie 

olbrzymią odpowiedzialność za to, o czym mówię, wiem, że gdybyśmy nie żyli na co dzień 

tym, o czym mówimy, to przestałoby to mieć sens. Ta odpowiedzialność mnie mobilizuje do 

tego, by nie dać plamy – „każdym tekstem podnoszę sam sobie poprzeczkę, bo tylko słowa 

poparte czynem są wieczne”. 

 
Z Full Power Spirit rozmawiał Piotr Kołaczyński („Magazyn Hip Hop”). 

Źródło: 
 http://muzyka.interia.pl/wywiady/news/bog-to-dobra-recepta-na-szczescie-i-pokoj-wsercu, 

1354127,3650 (stan z dnia 05.11.2013 r.) 
 
 
– Kto i co jest źródłem inspiracji dla członków zespołu Full Power Spirit? 

– Czym dla nich jest wiara i jaki ma związek z ich muzyką?  

 

Może znasz Bęsia muzyka, który rapuje o wierze?. Posłuchaj jego muzykę, a później 

przeczytaj wywiad z nim „Z wiarą w bitach” 

https://www.youtube.com/watch?v=ZdJjn4pRhqo 
 
 
Inspiracją twórczości „Bęsia” jest wiara, to dzięki niej powstają bity. Jak zaznacza sam raper, 

tworzy muzykę z chrześcijańskim przesłaniem. 

– W swoich albumach poruszam bardzo wiele tematów, które są istotne dla chrześcijanina. 

Wielokrotnie wykorzystuję wątki oparte również na fragmentach z Biblii. Muzyką daję 

świadectwo. Dzielę się tym, co dla mnie najważniejsze, chwalę to, co Bóg dla mnie uczynił, 

opisuję również swoją niełatwą przeszłość. Opowiadam o wyjściu z ciemności do światła, 

którego doświadczyłem na własnej skórze – ujawnia rozmówca, uzupełniając myśl 

przekonaniem, że w dzisiejszych czasach brakuje muzyki przepełnionej prawdziwym życiem… 

Dlaczego warto słuchać „chrześcijańskiej nuty”? Bo, jak przekonuje Ł. Bęś, ona buduje. 

Inspiruje wielu ludzi do głębszego poznania Boga, zachęca do kroczenia za Nim. 

– Im więcej ładujemy swoje akumulatory pozytywnym przesłaniem, tym lepszymi stajemy się 

ludźmi. Muzyka chrześcijańska bardzo optymistycznie nastraja do życia. Dzięki niej oddalam 

od siebie złe przesłanie i przyjmuję dobre, dlatego zachęcam wszystkich do zasmakowania                       

w tym darze! – przekonuje „Bęsiu”. 

 
http://echokatolickie.pl/index.php?str=100&id=5163 (dostęp 05.11.2013 r.) 



– Co jest inspiracją dla Bęsia?  

– Jakie miejsce ma wiara w jego twórczości?  

 
Postawienie problemu katechezy 
 
Świadectwa i usłyszane piosenki pokazują nam, że wiara może być inspiracją dla twórców 

muzyki, także hip-hopowej, ale nie tylko. Zobaczymy dziś na lekcji, jaki związek mają ze 

sobą wiara i kultura.40 

 

4. Wiara i życie Kościoła 

 
Jakie masz skojarzenia ze słowem KULTURA 
 

 
 
Kultura jest to całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości. W jej zakres 

wchodzi: ogół wytworów i osiągnięć z dziedziny sztuki, nauki, moralności, funkcjonujących                    

w postaci np. dzieł artystycznych, wierzeń, obyczajów, a także uznanych wartości. 

 

Przedmiotem naszej szczególnej uwagi będzie kultura chrześcijańska, która stanowi pewien 

nurt w rzeczywistości kultury ogólnoświatowej, gdyż jest zainspirowana wiarą, stanowi dla 

wyznawców zadanie do wypełnienia. Jest ona też tradycją, którą należy przekazywać 

następnym pokoleniom. 



 
• Przykłady kultury chrześcijańskiej 
 
Spróbujmy teraz przyjrzeć się wybranym przejawom kultury chrześcijańskiej. Zacznijmy od 

muzyki. Najbardziej znanym i zarazem najstarszym znanym utworem religijnym w naszym 

kraju jest Bogurodzica. 

https://www.youtube.com/watch?v=3P2Pr6kUxtA 
 
Muzyka także towarzyszyła celebracjom liturgicznym, oddając ich charakter, ubogacając je,                         

a przede wszystkim stanowiąc formę modlitwy. Przykładem tego jest chorał gregoriański, który 

do dziś jest obowiązującym stylem muzyki w liturgii. 

 

Także dziś wiara inspiruje twórców muzyki, także rozrywkowej, oto przykłady: 

rock – Porozumienia, 

gospel – TGD, https://www.youtube.com/watch?v=1O-ejk8Xefg 

hip-hop – Arkadio Arkadio 

 

Religia oraz wiara była źródłem dla artystów tj. architektów, malarzy, rzeźbiarzy. 

 

Dzieła sztuki są mocno związane z przeżywaniem przez wiernych liturgii. Wielkość świątyń i 

ich przestrzeń miały wzbudzać zachwyt u wiernych, a w ten sposób stworzyć im przestrzeń do 

modlitwy. Rzeźba i malarstwo, gdy niewielu ludzi umiało pisać i czytać, pozwalały 

przekazywać treść biblijnego objawienia. Rzeźby i obrazy świętych przyczyniały się zaś do 

szerzenia ich kultu. 

Dzisiaj istotną częścią kultury jest film. Najbardziej znanym filmem, który przekazuje 

treści religijne jest Pasja w reżyserii Mela Gibsona oraz film, który niedawno można było 

zobaczyć w kinach – Cristiada. Wiara jest także inspiracją do tworzenia krótkich filmików,                  

np: Po co się modlić i Kościół katolicki (dostępne w serwisie youtube.com). 

Ważną rzeczywistością kultury są zwyczaje i obyczaje. Choć każdy region Polski ma 

charakterystyczne zwyczaje i obyczaje, to najczęściej są one związane ze świętami religijnymi 

i wiarą. Ich praktykowanie pomagało zrozumieć istotę przeżywanych świąt nawet lepiej niż 

niejedno kazanie. To tylko niektóre przejawy kultury chrześcijańskiej. Jest ich o wiele więcej 

– nie wspomnieliśmy nawet o literaturze, ale też walce Kościoła o prawa ludzi, zachowanie 

moralności. 

 



W celu usystematyzowania, uporządkowania i zapamiętania podstawowych przykładów 

kultury chrześcijańskiej, proszę o uzupełnienie ćwiczenia 1 z kart pracy. 

 

 

5. Zastosowanie życiowe 
 
Musimy sobie uświadomić, że jesteśmy odpowiedzialni za przekazywanie dziedzictwa 

kultury chrześcijańskiej, z którego korzystamy. 

– Jak możemy je przekazywać i chronić?  

 

Pomocą może być analiza przypowieści o talentach - podręcznik, strona 143.  

 

http://www.biblijni.pl/Mt,25,14-30 



 

 

Podstawą rozwoju kultury jest pomnażanie swoich talentów. Kościół także pragnie ochronić 

swoje dziedzictwo, ale także je pomnażać.  

• Muzeum diecezjalne: http://www.muzeum.przemyska.pl/  

• Konkursy: http://festiwalmuzykichrzescijanskiej.pl/ 

 
6. Podsumowanie treści 
 
Kultura chrześcijańska jest mocno wpisana w dziedzictwo zarówno Europy, jak i Polski. 

Obejmuje ona wiele dziedzin życia człowieka: rzeźbę, malarstwo, film, architekturę, tradycje   

i obyczaje. Jesteśmy odpowiedzialni za tę spuściznę, musimy ją chronić i rozwijać. 

 

Przyporządkuj: 

 

https://wordwall.net/resource/1128218/religia/41-kultura-i-sztuka-sposobem-wyra%c5%bcania-

wiary 



 

 
7. Notatka 
 
Wykonaj zadania w kartach pracy. 

 

8. Modlitwa 
 
Bogurodzica, Dziewica, Bogiem sławiena Maryja! 

U Twego Syna, Gospodzina, Matko zwolena, Maryja! 

Zyszczy nam, spuści nam. 

Kirielejson. 

Twego dziela Krzciciela, Bożyce, 

Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze. 

Słysz modlitwę, jąż nosimy, 

A dać raczy, jegoż prosimy, 

A na świecie zbożny pobyt, 

Po żywocie rajski przebyt. 

Kirielejson. 

 
http://staropolska.pl/sredniowiecze/poezja_religijna/bogurodzica/bogurodzica.html 
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