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Hosianum – najstarsze  
seminarium duchowne w Polsce

1. CELE LEKCJI – WYMAGANIA OGÓLNE
• ukazanie historii WSD Hosianum w Olsztynie;
• przedstawienie postaci założyciela Hosianum kard. Stanisława Hozjusza;
• przybliżenie kapłaństwa jako jednej z dróg powołania człowieka.

2. TREŚCI NAUCZANIA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE
uczeń:

• zna zarys historii WSD Hosianum w Olsztynie;
• zna postać kard. Stanisława Hozjusza;
• wskazuje sposoby rozpoznania powołania życiowego;
• rozumie potrzebę formacji przyszłych księży. 

3. POJĘCIA, POSTACI
• Hosianum,
• powołanie,
• kapłaństwo,
• kard. Stanisław Hozjusz.

4. WARTOŚCI
• poznanie duchowej spuścizny Diecezji Warmińskiej,
• kształtowanie postawy dojrzałego wyboru drogi życiowej.

5. SCHEMAT LEKCJI
• modlitwa,
• dlaczego potrzebni są księża – dyskusja,
• sytuacja powołań – analiza,
• świadectwo o powołaniu,
• historia Hosianum – wykład,
• współczesne Hosianum,
• praca domowa,
• modlitwa za przygotowujących się do kapłaństwa i życia zakonnego.
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6. PROPOZYCJA REALIZACJI
Wprowadzenie
Dyskusja na temat powołania do kapłaństwa i rozpoznawania go w oparciu 

o teksty z podręcznika. 

Rozwinięcie tematu
Metoda – praca z tekstem. Nauczyciel pyta uczniów, czy słyszeli jakąś historię 

o powołaniu do kapłaństwa. Jeśli nie, to prosi ucznia o odczytanie listu, opinii 
z podręcznika. Uczniowie zapoznają się w podręczniku ze świadectwem księdza 
Warmiaka o jego drodze do kapłaństwa. Pyta uczniów o trzy wnioski, wynikające 
z tego świadectwa. Wnioski zapisuje na tablicy. Podsumowując, należy podkreślić, 
że bez względu na to, do czego jesteśmy powołani, powinniśmy zrobić wszystko 
i dołożyć wszelkich starań, aby rozeznać własną drogę powołania. 

Metoda – burza mózgów. Jak rozpoznać własne powołanie? Nauczyciel dzieli 
klasę na grupy, każda grupa na dużych kartach zapisuje odpowiedzi. Następnie 
grupy porównują swoje wnioski i wybierają trzy hasła, które najczęściej pojawiały 
się w grupach. Odpowiedź, która została najczęściej wymieniona jest uznana jako 
najważniejsza. Podsumowując, warto powiedzieć, że czasem rozeznania powoła-
nia do kapłaństwa jest pobyt kleryka w seminarium duchownym, podobnie jak 
narzeczeństwo jest czasem przygotowania do małżeństwa.

Metoda – praca w grupach. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy, każda grupa 
otrzymuje fragment historii Seminarium (zał. 1). Zadaniem grup jest przeczyta-
nie tekstu i ułożenie go chronologicznie – grupy ze sobą współpracują. Następnie 
przedstawiciele grup we właściwej kolejności relacjonują historię Hosianum. 

Metoda – pogadanka. Nauczyciel po prezentacji historii Hosianum przybliża 
uczniom postać kard. Hozjusza (zał. 2). 

Zakończenie
Modlitwa za przygotowujących się do kapłaństwa i życia zakonnego.

Notatka
Tekst z Zapamiętaj.
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Korelacja z edukacją szkolną:

a) historia – życiorys kardynała Stanisława Hozjusza, dzieje najstarszego  
w Polsce seminarium duchownego.

7. INNE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI
Metoda – Praca z filmem. Nauczyciel prezentuje uczniom współczesne zdjęcia 

Hosianum, program dnia w seminarium i wiele innych informacji dostępnych na: 
www.hosianum.edu.pl. Uczniowie oglądają także krótki film o WSD Hosianum. 
Film będzie dostępny w październiku 2017 roku również na www.hosianum.edu.pl. 
Można też wykorzystać film – Dzień z życia kleryka.

 Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=Fm_VKyUT4pE (dostęp: 10.05.2017).

Nauczyciel prosi uczniów o chwilę refleksji i zastanowienie się nad pytaniami 
zawartymi w podręczniku ucznia w części Zastanów się.
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