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Frombork – „Cudze chwalicie, 
swego nie znacie…”

Cele katechetyczne – wymagania ogólne

 ● przedstawienie historii katedry warmińskiej;
 ● wyjaśnienie, czym jest katedra i jakie obowiązują w niej zasady 

zachowania.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

Uczeń: 
 ● omawia na podstawie zdobytej wiedzy rolę i znaczenie katedr;
 ● wyjaśnia, dlaczego we Fromborku została wybudowana katedra;
 ● wskazuje różnicę między konkatedrą olsztyńską a katedrą 

fromborską;
 ● wylicza postaci najbardziej znanych kanoników warmińskich;
 ● formułuje zasady zachowania obowiązujące w katedrze.

Pojęcia i postaci

katedra, konkatedra, prokatedra, Frombork, tron biskupi, ex cathedra, 
Mikołaj Kopernik, Pius II.

Wartości

wiara, sacrum, historia Kościoła, patriotyzm.

Metody i środki

pogadanka, praca z Pismem Świętym, notatka w zeszycie, praca z podręcz-
nikiem, miniwykład, krzyżówka, rozmowa kierowana, praca w grupach (re-
klama).  

lekcja 
dodatkowa
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Propozycja realizacji

Modlitwa na rozpoczęcie

Dziesiątka różańca – Ustanowienie Eucharystii.

Cele lekcji. Nauczyciel podaje cele w języku ucznia: będę potrafił wyja-
śnić, co rozumiemy pod pojęciem katedry i konkatedry; będę znał cieka-
wostki na temat katedry we Fromborku; będę potrafił wyjaśnić, dlaczego 
katedra jest ważnym kościołem w diecezji.

Metoda – praca z Pismem Świętym. Uczniowie zapoznają się z treścią 
lekcji w podręczniku – czytają fragment wyjaśniający, czym jest katedra. 

Metoda – notatka w zeszycie. Uczniowie zapisują notatkę w zeszycie: 
„Katedra Archidiecezji Warmińskiej to bazylika archikatedralna Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja Apostoła we Frombor-
ku. Drugim ważnym kościołem w naszej archidiecezji jest bazylika konka-
tedralna pod wezwaniem św. Jakuba w Olsztynie”. 

Metoda – praca z podręcznikiem. Uczniowie zapoznają się z treścią lek-
cji w podręczniku – czytają pierwszy akapit. Następnie nauczyciel prosi, 
aby uczniowie wymienili inne ciekawe miejsca kultu, które podczas wła-
snych podróży odwiedzili. 

Metoda – miniwykład. Nauczyciel krótko opowiada o Fromborku i histo-
rii katedry. Można posłużyć się informacjami zawartymi w podręczniku.

Metoda – rozmowa kierowana. Nauczyciel zwraca uwagę uczniów na 
zasady zachowania w katedrze. W toku rozmowy kierowanej uczniowie 
podają, a następnie zapisują na tablicy dziesięć zasad dobrego zachowa-
nia obowiązujących w kościele. Po ustaleniu tych zasad uczniowie prze-
pisują treści z tablicy do zeszytu.

Podsumowanie lekcji

Nauczyciel zachęca uczniów do odwiedzenia katedry we Fromborku. Jeśli 
w sali lekcyjnej jest projektor multimedialny i dostęp do internetu, można 
zabrać uczniów na wirtualny spacer po katedrze.
Źródło: https://muzeumfrombork.pl/open/ (dostęp: 18.08.2022). 
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Alternatywnie: Metoda – praca w grupach. Uczniowie zostają podzieleni 
na grupy złożone z 3–4 osób. Zadaniem każdej z grup jest przygotowanie 
reklamy katedry fromborskiej. Uczniowie mogą skorzystać z informacji 
zawartych w podręczniku. Każda z grup po skończonej pracy prezentuje 
swoje propozycje. Za aktywność należy postawić oceny. 

Praca domowa

Ułóż własną krzyżówkę z hasłem „KATEDRA”. 
Zadanie dla chętnych: Przygotuj plakat zachęcający do odwiedzenia ka-
tedry we Fromborku. 

Modlitwa na zakończenie

Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze, od którego bierze nazwę wszelki 
ród na niebie i na ziemi, prosimy Cię, strzeż naszej warmińskiej katedry 
z ojcowską swoją dobrocią, a ponieważ jako należący do Ciebie, całą na-
dzieję pokładamy w niebieskiej łasce, otaczaj nas zawsze swoją opieką. 
Prosimy Cię, wszechmogący Boże, wejrzyj łaskawie na wszystkie nasze 
kościoły i spraw, aby w nich rozwijała się wiara, nadzieja i miłość, tak 
w odniesieniu do Ciebie, jak i wzajemnie wśród nas – tworzących wspól-
notę Kościoła warmińskiego. Niech nasza archidiecezja będzie świado-
ma, że jest cząstką Kościoła Chrystusowego, cząstką tej rodziny, która 
jednoczy ludzi całego świata w jedną wielką rodzinę Twoją, o Ojcze, 
wieczny Boże. Ojcze, miłosierny Boże, prosimy Ciebie za naszą Archidie-
cezję Warmińską, przez zasługi Świętej Rodziny. Amen.

Korelacja z edukacją szkolną

 ● historia – historia powstania katedry warmińskiej oraz ważne osoby 
związane z katedrą; obiekty sztuki z różnych epok, ze szczególnym 
uwzględnieniem własnego regionu; postać Mikołaja Kopernika;

 ● geografia – położenie Fromborka; walory turystyczne Polski;
 ● godzina wychowawcza – zasady właściwego zachowania i ubioru 

stosownie do miejsca;
 ● informatyka – zwiedzanie katedry on-line.
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