
SCENARIUSZ KATECHEZY W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 

Błogosławiony Jerzy Popiełuszko – obrońca prawdy. 
 

Opracował ks. Krzysztof Stasal 
 

I. Założenia edukacyjne: 
 

1.Cele katechetyczne – wymagania ogólne: 
 - przybliżenie najważniejszych faktów z życia ks. Jerzego Popiełuszko 
 - uświadomienie znaczenia prawdy w życiu osobistym i społecznym 
 
2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe: 
Wiedza: 
Uczeń po katechezie: 

- zna podstawowe fakty z życia ks. Jerzego Popiełuszki 
- wie czym jest prawda i jakie jest jej znaczenie w życiu osobistym i społecznym 
 

Umiejętności: 
Uczeń po katechezie: 

-  potrafi opowiedzieć najważniejsze fakty z życia ks. Jerzego Popiełuszki 
- potrafi, krótko opisać znaczenie prawdy w życiu indywidualnym i społecznym 
- stara się być prawdomówny 

 
3. Metody i techniki: rozmowa kierowana, praca z tekstem, projekcja fragmentów filmów i 
wystaw o ks. Popiełuszce z portalu IPN/ fragment kazania ks. Jerzego wygłoszonego dnia 
31.X.1982 r. Cyt . za: http://xj.popieluszko.pl/xjp/teksty-kazan/8449,31-pazdziernika-
1982.html / 
 
4. Środki dydaktyczne: Podręcznik, karty pracy, projektor, komputer, Internet, fragmenty 
filmów. 
 

II. Przebieg katechezy: 
 

1. Modlitwa: Duchu Święty…. 
 
 
 
Uczniowie notują w zeszytach temat katechezy: 
 

Błogosłąwiony Jerzy Popiełuszko – obrońca prawdy. 
 

2. Wiara i życie Kościoła:  
 
Katecheta prosi wybranego ucznia o odczytanie pierwszego akapitu „Władze komunistyczne 
przeciwko Kościołowi” z tematu 48 /podręcznik s. 154/. Krótko wprowadza, że Edną z ofiar 
komunistycznych prześladowań był ks. Jerzy Popiełuszko. 
 
Następnie katecheta proponuje: 
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Zobaczmy jak wyglądały ostatnie godziny życia ks. Jerzego Popiełuszki. Przybliży je nam w 
swojej relacji jeden z morderców księdza Jerzego – Grzegorz Piotrowski: 
„Wyjeżdżając z Warszawy, nie wiedzieliśmy czy ks. Jerzy w ostatniej chwili nie zmienił 
planów. Wieczór. Był. Przewodniczył nabożeństwu […] Wyruszamy. Pościg za samochodem. 
Samochód zatrzymany […] ks. Jerzy wysiadł z samochodu. Prowadzimy go do naszego. 
Mówię, żeby wsiadł. No i  w tym momencie ks. Jerzy zerwał się do ucieczki […] Uderzyłem ks. 
Jerzego po raz pierwszy. Wówczas nic się praktycznie nie stało. Po prostu wyrwał się dalej. 
Próbował uciec. Uderzyłem wtedy i drugi i trzeci raz. W każdym razie stracił przytomność 
[…] Ks. Jerzy został umieszczony w bagażniku […] jedziemy jak najszybciej można […] Przez 
tylną szybę widzę, że klapa prawie puszcza. Jest od wewnątrz wyłamana […] Krzyki z 
bagażnika, klapa prawie wyłamana. Pusty parking przy Wiśle. Wysiadamy. W tym momencie 
klapa puściła. Ks. Jerzy wyskoczył i ucieka […] Uderzyłem ks. Jerzego. Wówczas biegnąc 
krzyczał: „Panowie, darujcie mi życie”. Uderzyłem. Po raz kolejny utracił przytomność. 
Leszek z Waldkiem go skrępowali. […] Znowu hałas w bagażniku […] Wjechaliśmy do lasu. 
Już nie wiem czy to ja ks. Jerzego ponownie ogłuszyłem […] To był ostatni postój […] 
Wiedziałem w jaki sposób został skrępowany. Nogi do tyłu z szyją razem. I kamienie do nóg. 
Plaster […] Widziałem dokładnie twarz […] To był Włocławek. […] Wjechaliśmy na tamę 
[…] Waldek chyba mówił, ze nie żyje. Ale ja nie upewniłem się. Można było sprawdzić. Puls. 
Oddech. […] Nie chcę nazywać. Ciało. W każdym razie ks. Jerzego wspólnymi siłami 
wrzuciliśmy do wody” 
 

(Fragm. książki: T. Fredro-Boniecki. Zwycięstwo księdza Jerzego.  
Rozmowy z Grzegorzem Piotrowskim. Warszawa 1991 s. 22-26).     

 
Następnie katecheta krótko komentuje: 
 
Kiedy czyta się ten opis męczeństwa, trudno sobie wyobrazić ogrom bestialstwa oprawców 
ale i ogrom cierpienia ofiary. Nie sposób także nie zapytać kim był ks. Jerzy i za co spotkało 
go tyle cierpienia. Aby zapoznać się bliżej z jego biografią wykonajmy kolejne zadanie w 
Karcie pracy:  
  
Zadanie 2: korzystając z zamieszczonej niżej biografii ks. Jerzego Popiełuszki uzupełnij 
informacje w tabeli / nauczyciel rozdaje przygotowane dla uczniów zadanie/: 
 
Jerzy Popiełuszko przyszedł na świat 14.IX.1947 roku w miejscowości Okopy, na terenie archidiecezji 
białostockiej, jako jedno z pięciorga dzieci Władysława i Marianny Popiełuszko. W roku 1965 zdał 
egzamin dojrzałości i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. W latach 1966-
1968 musiał przerwać studia seminaryjne z powodu wcielenia go do służby wojskowej w jednostce 
dla kleryków w Bartoszycach. To znacznie osłabiło jego i tak wątłe zdrowie. 28.V.1972 roku przyjął 
święcenia kapłańskie z rak ówczesnego Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Pracował 
jako wikariusz w Ząbkach, Aninie oraz w parafiach p.w. Dzieciątka Jezus, św. Anny i św. Stanisława 
Kostki w Warszawie. W latach 1974-1976 odbył studia specjalistyczne w Studium Pastoralnym 
Instytutu Teologii Pastoralnej KUL. W roku 1978 został mianowany duszpasterzem średniego 
personelu medycznego zaś w roku 1981 diecezjalnym duszpasterzem służby zdrowia. Od roku 1980 
był silnie związany ze środowiskiem „Solidarności”, wspierał posługą duszpasterską robotników 
strajkujących w Hucie Warszawa, a po ogłoszeniu stanu wojennego organizował w kościele św. 
Stanisława na Żoliborzu „Msze za Ojczyznę”.  Za swoją działalność wśród robotników był 
wielokrotnie oskarżany przez władze o działalność polityczną, inwigilowany, zastraszany, uznawany 
za wroga państwa polskiego. We wrześniu 1984 roku fala ataków komunistycznej Służby 
Bezpieczeństwa na ks. Jerzego wzmogła się. 13.X.1984 podjęto pierwszą (nieudaną) próbę zamachu 
na jego życie. Drugą skuteczną próbę podjęto 19.X.1984 roku. Zwłoki kapłana męczennika 
odnaleziono po jedenastu dniach, zaś 3.XI odbył się jego pogrzeb. 8.II.1997 rozpoczął się proces 



beatyfikacyjny ks. Jerzego, zaś jego beatyfikacja miała miejsce w Warszawie 6.VI.2010 roku. W roku 
2009 prezydent Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie ks. Popiełuszkę Orderem Orła Białego.  
 

Data Wydarzenie 
14.IX.1947  

 Rozpoczyna studia seminaryjne 
 Służba wojskowa w Bartoszycach 

28.V.1972  
1974-1976  

1980  
 Diecezjalny duszpasterz służby zdrowia 

19.X.1984  
 Pogrzeb ks. Jerzego 

8.II.1997  
2009  

 Beatyfikacja 
 

3. Zastosowanie życiowe: 
Po sprawdzeniu poprawności wykonania zadania katecheta proponuje: 
 
Zapoznaliśmy się z biografią ks. Jerzego, sięgnijmy jeszcze do fragmentu jego homilii: 
 
Tu można rozdać uczniom kopię tekstu (zał. 1) i poprosić o jego odczytanie wybranego ucznia: 

„Aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo, trzeba żyć w prawdzie. Życie w prawdzie, to 
dawanie prawdzie świadectwa na zewnątrz, to przyznanie się do niej i upominanie się o nią w 
każdej sytuacji. Prawda jest niezmienna. Prawdy nie da się zniszczyć taką czy inną decyzją, 
taką czy inną ustawą. Na tym polega w zasadzie nasza niewola, że poddajemy się panowaniu 
kłamstwa, że go nie demaskujemy i nie protestujemy przeciw niemu na co dzień. Nie 
protestujemy, milczymy lub udajemy, że w nie wierzymy. Żyjemy wtedy w zakłamaniu. 
Odważne świadczenie prawdy jest drogą prowadzącą bezpośrednio do wolności”. 

Fragment kazania ks. Jerzego wygłoszonego dnia 31.X.1982 r. Cyt. za: 
http://xj.popieluszko.pl/xjp/teksty-kazan/8449,31-pazdziernika-1982.html  

Po lekturze katecheta pyta: 

- O jakich ważnych dla nas wartościach przypomina nam ks. Jerzy? 
- Dlaczego prawda jest tak bardzo potrzebna zarówno w życiu osobistym jak i społecznym? 
- Jak dziś pielęgnować ideały głoszone przez ks. Jerzego?  
 
Następnie uczniowie oglądają fragmenty filmów o ks. Popiełuszce z portalu IPN  
http://xj.popieluszko.pl/xjp/teksty-kazan/8449,31-pazdziernika-1982.html 
 

4. Podsumowanie: 
 Katecheta stawia pytanie podsumowujące: 
 
- Przypomnij najważniejsze fakty z życia bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 
- Czego uczy nas bohater naszej dzisiejszej katechezy? 
 

5. Notatka: 
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Ks. Jerzy Popiełuszko, kapłan i męczennik urodził się w 1947 roku, został 
zamordowany w 1984 roku. W latach osiemdziesiątych XX wieku związał się ze 
środowiskiem robotniczej „Solidarności”. Wspierał robotników upominających się o 
należne im prawa, posługiwał jako kapelan podczas strajków w Hucie Warszawa. Za 
swoją działalność był szykanowany przez Służbę Bezpieczeństwa. 19.X.1984 został 
bestialsko zamordowany przez jej funkcjonariuszy. Beatyfikacja ks. Jerzego miała 
miejsce w Warszawie 6.VI.2010 roku. 

 
  

6. Praca domowa: 
Wyjaśnij w kilku zdaniach dlaczego prawda jest jednym z  fundamentów życia społecznego.  
 
Dla chętnych: 
Wykonaj prezentację multimedialną na temat bł. ks. Jerzego Popiełuszki   
 

7. Modlitwa: 
 
W ramach modlitwy końcowej katecheta proponuje: 
 
Ogarnijmy naszą modlitwą wszystkich cierpiących prześladowanie za wiarę. Prośmy za nich 
wezwaniami litanii do bł. ks. Jerzego: 

Błogosławiony Jerzy Męczenniku – módl się za nami 
Miłosierny dla cierpiących - 

Wrażliwy na los pokrzywdzonych - 
Dobry pasterzu ludzi pracy - 

Uczący zło dobrem zwyciężać - 
Wzywający do męstwa i solidarności - 
Broniący wartości ewangelicznych - 

Przestrzegający przed chęcią odwetu - 
Niesprawiedliwie oskarżany - 

Okrutnie umęczony - 
Męczenniku prawdy i wolności – 

 
Cyt. za: http://adonai.pl/modlitwy/?id=231  

 
 
 
Załącznik 1: 

„Aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo, trzeba żyć w prawdzie. Życie w prawdzie, to 
dawanie prawdzie świadectwa na zewnątrz, to przyznanie się do niej i upominanie się o nią w 
każdej sytuacji. Prawda jest niezmienna. Prawdy nie da się zniszczyć taką czy inną decyzją, 
taką czy inną ustawą. Na tym polega w zasadzie nasza niewola, że poddajemy się panowaniu 
kłamstwa, że go nie demaskujemy i nie protestujemy przeciw niemu na co dzień. Nie 
protestujemy, milczymy lub udajemy, że w nie wierzymy. Żyjemy wtedy w zakłamaniu. 
Odważne świadczenie prawdy jest drogą prowadzącą bezpośrednio do wolności”. 

 
 

http://adonai.pl/modlitwy/?id=231


„Aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo, trzeba żyć w prawdzie. Życie w prawdzie, to 
dawanie prawdzie świadectwa na zewnątrz, to przyznanie się do niej i upominanie się o nią w 
każdej sytuacji. Prawda jest niezmienna. Prawdy nie da się zniszczyć taką czy inną decyzją, 
taką czy inną ustawą. Na tym polega w zasadzie nasza niewola, że poddajemy się panowaniu 
kłamstwa, że go nie demaskujemy i nie protestujemy przeciw niemu na co dzień. Nie 
protestujemy, milczymy lub udajemy, że w nie wierzymy. Żyjemy wtedy w zakłamaniu. 
Odważne świadczenie prawdy jest drogą prowadzącą bezpośrednio do wolności”. 

 
 

„Aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo, trzeba żyć w prawdzie. Życie w prawdzie, to 
dawanie prawdzie świadectwa na zewnątrz, to przyznanie się do niej i upominanie się o nią w 
każdej sytuacji. Prawda jest niezmienna. Prawdy nie da się zniszczyć taką czy inną decyzją, 
taką czy inną ustawą. Na tym polega w zasadzie nasza niewola, że poddajemy się panowaniu 
kłamstwa, że go nie demaskujemy i nie protestujemy przeciw niemu na co dzień. Nie 
protestujemy, milczymy lub udajemy, że w nie wierzymy. Żyjemy wtedy w zakłamaniu. 
Odważne świadczenie prawdy jest drogą prowadzącą bezpośrednio do wolności”. 

 
 

„Aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo, trzeba żyć w prawdzie. Życie w prawdzie, to 
dawanie prawdzie świadectwa na zewnątrz, to przyznanie się do niej i upominanie się o nią w 
każdej sytuacji. Prawda jest niezmienna. Prawdy nie da się zniszczyć taką czy inną decyzją, 
taką czy inną ustawą. Na tym polega w zasadzie nasza niewola, że poddajemy się panowaniu 
kłamstwa, że go nie demaskujemy i nie protestujemy przeciw niemu na co dzień. Nie 
protestujemy, milczymy lub udajemy, że w nie wierzymy. Żyjemy wtedy w zakłamaniu. 
Odważne świadczenie prawdy jest drogą prowadzącą bezpośrednio do wolności”. 
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