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Patron młodzieży
Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
– ukazanie życia św. Stanisława Kostki jako wzoru wiary dla młodego pokolenia;
– odkrywanie wartości postępowania zgodnego z nauką Jezusa pomimo prze-

ciwności.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe. Uczeń:
– po przeprowadzonej lekcji przytacza wybrane wydarzenia z życia św. Stani-

sława Kostki;
– na podstawie historii życia św. Stanisława wymienia cechy, które sprzyjają 

osiągnięciu założonych celów i dążeniu do świętości;
– określa przesłanie życia św. Stanisława Kostki i jego znaczenie dla własnego 

postępowania i realizacji własnych planów;
– podaje datę liturgicznego wspomnienia św. Stanisława Kostki – dzień pamięci 

o św. patronie;
– wyjaśnia, że św. Stanisław Kostka jest patronem młodzieży i poprawnie wy-

mienia, w jakich sprawach można się do niego zwracać.  

Pojęcia, postaci:
św. Stanisław Kostka, powołanie.   

Wartości:
dążenie do celu, życie oparte na wierze i chrześcijańskich wartościach.

Propozycja realizacji:

Modlitwa: Fragment Litanii do Wszystkich Świętych.

1. Nauczyciel prezentuje wizerunki różnych świętych (obrazy, plakaty, prezentacja 
multimedialna) – należy zatroszczyć się o przedstawienie osób różnych stanów, 
w różnym wieku i o różnym statusie społecznym, np. papież, zakonnik, siostra 
zakonna, małżeństwo, dziecko, królowa. Następuje krótka analiza obrazów z wy-
szczególnieniem różnic między postaciami. Na zakończenie nauczyciel stwierdza, 
iż świętość nie jest zarezerwowana dla żadnego stanu, wieku czy pozycji.

propozycja realizacji1

47



186 187

2. Lektura Biblii: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, 
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować 
swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. 
Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na 
swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? 
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami 
swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania” (Mt 16, 24–27). 
Krótki komentarz nauczyciela uświadamiający, że czasem wierność Jezusowi 
czy własnemu powołaniu nie jest rozumiana przez innych, w związku z czym 
człowiek naraża się na odrzucenie bądź kpiny. 

3. Praca z podręcznikiem – uczniowie zapoznają się z życiorysem św. Stanisława 
Kostki ze s. 256–257 (zależnie od aktywności klasy – uczniowie czytają po 
cichu bądź głośno), zwracając uwagę na istotne wydarzenia z jego życia. 

4. Uczniowie podają wychwycone w życiorysie istotne wydarzenia. Nauczyciel za-
pisuje je na tablicy, a uczniowie w zeszytach (wypunktowane lub na osi czasu).

5. Krótki komentarz nauczyciela na temat św. Stanisława Kostki – popularności 
świętego, jest patronem młodzieży polskiej.   

6. Praca w grupach – „wartościowe imię”. Uczniowie zapisują pionowo imię:  
STANISŁAW i poszukują cech świętego z Rostkowa rozpoczynających się na litery 
z imienia. Po zakończonej pracy przedstawiciele grup odczytują swoje pomysły.

7. Nauczyciel podsumowuje lekcję, zachęcając uczniów do naśladowania św. 
Stanisława. 

Uwaga: W szkołach na Mazowszu, zwłaszcza blisko Przasnysza, warto zorgani-
zować wycieczkę nt. „Śladami św. Stanisława Kostki”. Jeśli szkoła znajduje się na 
terenie parafii św. Stanisława Kostki to również warto odwiedzić to miejsce. 

Inna propozycja pracy na lekcji 

Uczniowie poinformowani wcześniej o metodzie pracy na lekcji rysują komiks 
o życiu św. Stanisława Kostki, indywidualnie lub w grupach (np. w formie prezen-
tacji multimedialnej). Prace zostają omówione podczas wprowadzenia do lekcji.   

Modlitwa: Spontaniczna modlitwa za wstawiennictwem św. Stanisława.

1. Ułożenie modlitwy, w której uczniowie poproszą św. 
Stanisława Kostkę o pomoc w trwaniu w wierze i dawaniu 

świadectwa życia. Nauczyciel zachęca do odmawiania modlitw napisanych 
przez uczniów na początku każdej kolejnej lekcji. 
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2. Metoda pracy na lekcji – „wartościowe imię” (patrz pkt 6 Propozycji realizacji): 
uczniowie zapisują w zeszytach własne imiona i podają swoje pozytywne 
cechy. 

Korelacja z innymi przedmiotami:
 język polski – św. Stanisław w literaturze;
 wychowanie do życia w rodzinie – zrozumienie powołania członków rodziny;
 plastyka – św. Stanisław w sztuce, atrybuty św. Stanisława Kostki.


