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Świętość to wyzwanie  
godne człowieka  
– św. Stanisław Kostka

Cele katechetyczne – wymagania ogólne

 ● przybliżenie uczniom sylwetki św. Stanisława Kostki jako osoby konse-
kwentnie spełniającej powołanie do świętości;

 ● zainspirowanie uczniów do wybierania przez nich drogi świętości. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

Uczeń:
 ● na podstawie historii św. Stanisława Kostki przybliża istotę świętości;
 ● swoimi słowami opowiada najważniejsze wydarzenia z życia św. Stanisława;
 ● uzasadnia potrzebę podejmowania trudnych wyborów, aby osiągać naj-

ważniejsze cele życiowe;
 ● wskazuje możliwość realizacji w swoim życiu wartości, jaką jest świętość.

Pojęcia i postaci

św. Stanisław Kostka, powołanie, świętość. 

Wartości

świętość, wierność Bogu, posłuszeństwo, pokora, odwaga.

 Metody i środki

pogadanka, łacińskie sentencje, rozmowa kierowana, praca z podręczni-
kiem, prezentacja multimedialna, praca z Pismem Świętym, piosenka, sło-
neczko; nagranie muzyczne. 

Lekcja  
dodatkowa
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Propozycja realizacji

Modlitwa na rozpoczęcie 

Pozdrowienie anielskie. 
(Nauczyciel wspomina, że św. Stanisław Kostka był czcicielem Maryi).

Cele lekcji. Nauczyciel podaje cele w języku ucznia: będę potrafił wyjaśnić, 
co zadecydowało o świętości życia św. Stanisława Kostki; będę potrafił wy-
mienić najważniejsze fakty z życia św. Stanisława; będę potrafił wytłumaczyć, 
że chcąc osiągać w życiu ambitne cele, trzeba mieć odwagę podejmować trud-
ne decyzje; będę potrafił wykazać, że każdy z nas jest w stanie zdobywać się na 
świętość, oraz będę umiał podać propozycje, jak do niej dochodzić.

Metoda – pogadanka. Z pewnością każdy uczeń już coś wie o św. Stanisła-
wie Kostce. Celem tej lekcji jest przypomnienie i pogłębienie wiedzy o naj-
ważniejszych faktach z życia tego świętego. Jednak jeszcze ważniejsze jest py-
tanie, jak to możliwe, że ktoś, kto uciekł z domu i sprzeciwił się woli rodziców, 
został ogłoszony przez Kościół świętym? Odpowiedź na to pytanie pozwoli 
zrozumieć, czym jest świętość i co my powinniśmy robić, a by ją osiągnąć. 

Metoda – łacińskie sentencje. Nauczyciel wyjaśnia, że sentencje łacińskie 
często stawały się czyimiś życiowymi maksymami. Nauczyciel zapisuje na 
tablicy cztery łacińskie sentencje. Uczniowie przepisują je do zeszytów.  

Per aspera ad astra (przez trudy do gwiazd)
Carpe diem (chwytaj dzień)
Ora et labora (módl się i pracuj)
Ad maiora natus sum (do wyższych rzeczy narodziłem się) 

Nauczyciel może przygotować zdjęcia ukazujące rozmaite osoby. Zadaniem 
uczniów będzie połączenie typów ludzkich z odpowiednimi maksymami (np. 
uczony, człowiek zainteresowany tylko zabawą, rozrywką, zakonnik, zakon-
nica, lekarz, nauczyciel, matka z dziećmi, rodzina, młody człowiek we wspól-
nocie).Następnie nauczyciel poleca, by uczniowie na podstawie sentencji spró-
bowali opisać charakter człowieka, który kieruje się daną maksymą w życiu. 

Metoda – rozmowa kierowana. Święty Stanisław Kostka przyjął maksymę 
Ad maiora natus sum (w znaczeniu duchowym). Czy potwierdził ją swoim 
życiem? Nauczyciel wraz z uczniami czyta wspólnie tekst z podręcznika. 

Metoda – praca z podręcznikiem. W celu dogłębniejszego zapoznania  
się z postacią św. Stanisława uczniowie, podzieleni na grupy, wykonują  
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ćwiczenie 2 z punktu „Praca na lekcji”. Grupa, która najszybciej wykona 
zadanie, może zostać nagrodzona. 

Metoda – prezentacja multimedialna. Nauczyciel omawia najważniejsze 
fakty z życia św. Stanisława Kostki. Rozwija przekaz, mówiąc np. o bracie 
św. Stanisława – Pawle; o miejscach związanych z postacią świętego w Prza-
snyszu i Rostkowie; o jego kulcie w Polsce; o tym, że jego wstawiennictwu 
przypisywane jest zwycięstwo Polaków pod Chocimiem w 1621 r.; o tym, że 
św. Stanisława podziwiali i czcili św. Jan XXIII oraz św. Jan Paweł II. War-
to, by nauczyciel wykorzystał zdjęcia i obrazy związane ze św. Stanisławem 
w formie prezentacji multimedialnej. 

Metoda – praca z Pismem Świętym. Wybrany lub chętny uczeń odczytuje 
na głos fragment ze Starego Testamentu (Mdr 4, 7-9.13-14a). Nauczyciel 
odnosi te słowa do historii życia św. Stanisława Kostki. A co Bóg mówi do 
nas poprzez ten fragment Biblii? 

Metoda – piosenka. Nauczyciel proponuje uczniom wysłuchanie piosen-
ki w wykonaniu zespołu Arka Noego Święty uśmiechnięty. Piosenkę można 
wyświetlić w serwisie YouTube 
(https://www.youtube.com/watch?v=Ha8f5amqPxA; dostęp: 17 maja 2020).
Nauczyciel prosi uczniów, by z uwagą posłuchali tekstu piosenki. Mają za 
zadanie zastanowić się, jak w piosence opisane są cechy świętego. 

Metoda – słoneczko. Nauczyciel wybiera ucznia, który na tablicy pisze ha-
sło „święty”. Następnie uczniowie podają swoje skojarzenia (najważniejsze 
cechy świętości), które zapisywane są dookoła (przez co powstaje kształt 
słoneczka). Nauczyciel podsumowuje pracę. 

Metoda – praca z podręcznikiem. Wynik pracy uczniów może zostać 
skonfrontowany z receptą na świętość zamieszczoną w podręczniku – na-
uczyciel omawia receptę św. Stanisława Kostki na świętość. 

Podsumowanie lekcji. Nauczyciel zachęca uczniów, aby wkraczali na dro-
gę ambicji duchowej i zmierzali ku świętości. 

Modlitwa na zakończenie

Trzy wybrane przez nauczyciela wezwania z Litanii do św. Stanisława Kostki.  
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Praca domowa  

Z podręcznika.

Korelacja z edukacją szkolną

 ● język polski – analiza i interpretacja wybranych sentencji łacińskich; zna-
czenie stosowania sentencji w życiu ludzi na przestrzeni dziejów;

 ● historia – zdobywanie wiedzy dotyczącej miast i ludzi Mazowsza; anali-
za i interpretacja powiązań historycznych pomiędzy różnymi miastami 
i rejonami Europy w XVI w.;

 ● geografia – poszerzenie wiedzy w zakresie wybranych miast Europy (Pol-
ski, Austrii, Niemiec i Włoch).
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