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Wielki kapłan warmińskiej ziemi 
– ks. Robert Bilitewski 

Cele katechetyczne – wymagania ogólne

 ● uświadomienie znaczenia sakramentu kapłaństwa;
 ● przybliżenie sylwetki zasłużonego kapłana dla warmińskiej ziemi 

 – ks. Roberta Bilitewskiego. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

Uczeń:
 ● wymienia zadania powierzone kapłanom przez Jezusa; 
 ● przytacza biblijne fragmenty związane z kapłaństwem:
 ● wymienia najważniejsze wydarzenia z życia ks. Roberta i wskazuje na 

jego rolę dla lokalnej społeczności;
 ● wyjaśnia pojęcia „germanizacja”, „plebiscyt”.

Pojęcia i postaci

kapłaństwo, germanizacja, plebiscyt, ks. Robert Bilitewski.

Wartości

powołanie kapłańskie, pobożność, patriotyzm, służba, święte życie.

Metody i środki

praca z tekstem Pisma Świętego, burza mózgów, miniwykład (dialogo-
wany), praca z podręcznikiem i tekstami źródłowymi, fragmenty Katechi-
zmu Kościoła Katolickiego, utwór poetycki ks. Bilitewskiego; mapa Polski; 
współtworzenie lekcji przez wcześniej przygotowaną grupę uczniów (de-
finicja pojęć „germanizacja”, „plebiscyt”).

lekcja 
dodatkowa
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Propozycja realizacji

Modlitwa na rozpoczęcie

Ojcze nasz.

Cele lekcji. Nauczyciel podaje cele w języku ucznia: będę wiedział, jakie 
zadania powierzył Chrystus kapłanom; będę wiedział, kiedy Pan Jezus 
ustanowił kapłaństwo i dlaczego; będę umiał opowiedzieć, jak realizo-
wał powołanie kapłańskie warmiński ksiądz R. Bilitewski; będę potrafił 
przedstawić, czym była germanizacja oraz jak należy rozumieć pojęcie 
plebiscyt.

Metoda – praca z tekstem Pisma Świętego. Uczniowie zapoznają się ze 
wskazanymi fragmentami Biblii (Łk 24, 46–47; Łk 22, 19; J 20, 19–23), 
następnie wspólnie z nauczycielem odnajdują prośby Pana Jezusa skie-
rowane  do Apostołów i ich następców.  

Nauczyciel formułuje początek wniosku wypływającego z lektury frag-
mentów Pisma Świętego i zapisuje go na tablicy w brzmieniu: „Pan Jezus 
prosi Apostołów i ich następców, aby……………...”. Uczniowie zgłaszają 
propozycje dokończenia tej wypowiedzi (np. byli w świecie głosicielami 
Ewangelii; nieśli pokój, nawrócenie, odpuszczenie grzechów i umożliwiali 
zjednoczenie z Bogiem).

Metoda – burza mózgów. Nauczyciel zapisuje na tablicy hasło: „KAPŁAŃ-
STWO”. Uczniowie – w oparciu o fragmenty z Katechizmu Kościoła Katolic-
kiego (załącznik nr1) – podają i zapisują na tablicy słowa wyrażające  istotę 
kapłaństwa. 

Metoda – miniwykład (dialogowany). Nauczyciel zbiera wnioski z pierw-
szej fazy lekcji: Kapłaństwo jest darem Chrystusa dla świata, każdy kapłan 
działa w imieniu Jezusa, służąc ludziom. Poprzez modlitwę, udzielanie 
sakramentów świętych i dobre czyny buduje na ziemi królestwo Boże.

Na Warmii znanym i cenionym księdzem był Robert Bilitewski, żyjący 
na przełomie wieków XIX i XX . Nauczyciel wskazuje na mapie miejsca 
związane z życiem księdza Bilitewskiego, podaje, że w Olsztynie, na osie-
dlu Jaroty, jest ulica jego imienia. Czas posługi tego księdza wymaga 
wyjaśnienia pojęć „germanizacja” oraz „plebiscyt”. Na wcześniejszych 
lekcjach można zlecić uczniom chętnym opracowanie tych zagadnień. 
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Wybrani uczniowie lub wybrane grupy przedstawiają definicje na forum 
klasy.

Alternatywnie: Uczniowie w trakcie lekcji sięgają do podręczników od hi-
storii lub do internetu. (Czas na wykonanie tego zadania to maksymalnie 
5 minut).

Metoda – praca z podręcznikiem. Uczniowie na podstawie własnych 
przemyśleń oraz lektury treści lekcji w podręczniku, odpowiadają na py-
tania z punktu: Czy wiesz? 

Podsumowanie lekcji

Kapłaństwo jest służbą Bogu i ludziom. W Piśmie Świętym znajdujemy 
słowa Pana Jezusa zachęcające do realizacji takiego powołania. Chrystus, 
udzielając sakramentu kapłaństwa, uzdalnia księdza do pracy w Jego 
imieniu.

Za odważną, ofiarną i świętą pracę kapłańską jesteśmy wdzięczni wielu 
kapłanom. Prośmy Boga o  takich kapłanów.

Modlitwa na zakończenie

módlmy się za kapłanów słowami modlitwy umieszczonej w podręczniku.

Praca domowa

Z podręcznika.

Korelacja z edukacją szkolną

 ● historia – germanizacja, kulturkampf, cele i metody działania 
zaborców; plebiscyt na Warmii – proces wykuwania granic Polski  
po I wojnie światowej;

 ● język polski – praca z tekstem biografii; utwór poetycki autorstwa  
R. Bilitewskiego;

 ● geografia – praca z mapą, wskazanie miejsc związanych 
z działalnością ks. Bilitewskiego.
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Załącznik 1

Kapłani są: „Powołani do tego, by poświęcić się niepodzielnie Panu 
i «Jego sprawom», oddają się całkowicie Bogu i ludziom” (KKK 1579).
„Sakrament święceń przyjmującego go upodabnia do Chrystusa dzięki 
specjalnej łasce Ducha Świętego, czyniąc go narzędziem Chrystusa dla 
Jego Kościoła. Święcenia uzdalniają go, by mógł działać jako przedstawi-
ciel Chrystusa, Głowy Kościoła, w Jego potrójnej funkcji kapłana, proroka 
i króla” (KKK 1581).

„Kapłaństwo ma charakter służebny. «Urząd… który Pan powierzył pa-
sterzom ludu swego, jest prawdziwą służbą». Kapłaństwo jest całkowicie 
skierowane ku Chrystusowi i ludziom. Zależy całkowicie od Chrystusa 
i Jego jedynego kapłaństwa; zostało ustanowione dla ludzi i dla wspól-
noty Kościoła. Sakrament święceń przekazuje świętą władzę, która jest 
jedynie władzą Chrystusa. Wykonywanie tej władzy powinno więc sto-
sować się do wzoru Chrystusa, który z miłości uczynił się ostatnim i stał 
się sługą wszystkich. «Słusznie więc nazwał Pan opiekę nad owieczkami 
dowodem miłości względem Niego»” (KKK 1551).
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