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Poziom nauczania: 
 Szkoła podstawowa, klasa IV 
 
Wiodące cele katechetyczne: 

 Poznanie postaci błogosławionego ks. Władysława Miegonia 
 Pragnienie rozwijania daru świętości 
 Budzenie postawy wrażliwości wobec ludzkiego życia 

 
Szczegółowe cele operacyjne (przewidywane osiągnięcia ucznia): 
 
1. WIEDZA 

 U. zapoznał się z życiem błogosławionego Władysława Miegonia 
 U. wie, kim był błogosławiony Władysław Miegoń 
 U. wie, jakie wartości są w życiu najważniejsze 

 
2. UMIEJĘTNOŚCI 

 U. potrafi określić cechy błogosławionego Władysława 
 U. potrafi opisać najważniejsze wydarzenia z życia Władysława Miegonia  

 
3. POSTAWY 

 U. dostrzega potrzebę dążenia do świętości 
 U. chce służyć Bogu i ludziom 
 U. stawia Boga na pierwszym miejscu 

 
Procedury osiągania celów: 

1. Modlitwa 
2. Praca z tekstem biblijnym 
3. Medytacja obrazów 
4. Rozmowa kierowana 
5. Burza mózgów 

 
Środki dydaktyczne: 

1. Pismo święte. 
2. Obrazy przedstawiające bł. Władysława Miegonia 
3. Prezentacja multimedialna 
4. Małe kolorowe kartki 
5. Mazaki 

 
 
WPROWADZENIE 
 
Powitanie i modlitwa 
 



PODANIE PRAWDY 
 
 Dziś ludzie potrzebują świętości i prawdziwego przykładu, jak żyć. Poznamy postać 
błogosławionego ks. kmdr ppor. Władysława Miegonia, kapłana, który przykazanie miłości 
zrealizował, aż po męczeńską śmierć. (slajd nr 1 i 2) 
 
POGŁĘBIENIE 
 
K. wyjaśnia uczniom kim jest męczennik za wiarę, a następnie pokazuje uczniom na tablicy 
plansze z przykazaniami miłości (Mt 22, 34-39). 
 
1) „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze 
wszystkich sił swoich”. (slajd nr 3) 
 
2) „Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego”. (slajd nr 4) 
 
-Do czego wzywa nas Pan Bóg w pierwszym przykazaniu miłości? 
-Do czego jesteśmy wezwani w drugim przykazaniu miłości? 
 
 Obydwa te przykazania realizował w swoim życiu ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń. 
Jego osoba pobudza nas do refleksji nad sobą i swoim życiem. Przyjrzymy mu się z bliska, 
jak żył i jak działał.  
 
K. pokazuje uczniom obraz ks. Władysława Miegonia oraz inne zdjęcia z jego życia i 
działalności oraz omawia je. Uczniowie mają za zadanie zapamiętać jak najwięcej 
szczegółów z życia ks. Miegonia (slajdy nr 5-29) 
 
ZASTOSOWANIE 
 
K. dzieli uczniów na grupy 5-6 osobowe. Następnie rozdaje im małe, kolorowe kartki i 
mazaki. Grupy mają za zadanie napisać wymyślone przez siebie pytania o błogosławionym 
Władysławie Miegoniu, jego życiu, działalności i cechach charakteru. Każde pytanie ma być 
zapisane na osobnej kartce. 
 
K. po skończonej pracy zbiera kartki i wkłada do pudełka. Lider grupy losuje pytanie i czyta 
je na głos, a następnie udziela odpowiedzi. 
 
POWTÓRZENIE 
 
-Kim był Władysław Miegoń? 
-Komu się poświęcił? 
-Czym kierował się w życiu? 
-Jaką śmiercią zginął? 
-Kto go ogłosił błogosławionym? 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
K. na zakończenie zadaje uczniom pracę domową, w której mają odpowiedzieć na pytanie:  
 
- W jaki sposób możesz realizować przykazanie miłości w swoim życiu? 
 
MODLITWA (slajd nr 30) 
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