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59. „Dobry pasterz” – św. Stanisław ze Szczepanowa

1. Odczytaj wyrazy wpisane w rysunki i ułóż z nich słowa Jezusa. Wpisz je 
ołówkiem w linie poniżej. Następnie otwórz podręcznik, odszukaj ten 
fragment zdania w tekście Pisma Świętego i sprawdź, czy dobrze go na-
pisałeś. Jeśli nie, zetrzyj napisany tekst i wpisz właściwy.

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………  (J 10,14)

2. Przeczytaj z podręcznika wiadomości na temat św. Stanisława, a następnie 
uzupełnij luki w  tekście.

Biskup Stanisław nie zezwalał ……………………………………………………
………………………, nie pochwalał ……………………………………………
………………………………………………………………………………………
Wielokrotnie upominał ……………… i wzywał do zmiany………………………
…………… Gdy jednak mimo próśb król nadal trwał w grzechu, Stanisław 
ukarał go, …………………………… ze wspólnoty Kościoła. Rozzłoszczony 
władca ……………………………  biskupa podczas sprawowania przez nie-
go Mszy Świętej. Wieść o śmierci …………………………. rozeszła się bardzo 
szybko. Wkrótce biskup krakowski został ogłoszony …………………….., 
król zaś musiał się udać na …………………………. Zmarł na Węgrzech, 
………………………… za swój grzech. Świętego Stanisława ze Szczepanowa 
czcimy jako …………………………………….
(Stanisława, pokutując, króla, zamordował, zachowania, na okrutne traktowanie 
poddanych, wyłączając, świętym, wygnanie, złego postępowania Bolesława Śmiałego 
wobec rycerzy i ich rodzin, męczennika)

Ja jestem pasterzem

i znamMnie znają. a moje

dobrym
owce moje,
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3. Przed grobem św. Stanisława składano wojenne trofea, między innymi 
sztandary po zwycięskich bitwach. Zaprojektuj sztandar ku czci św. Sta-
nisława i wpisz w niego pięć cech biskupa, którymi zasłużył na miano 
patrona Polski.

4. Wyobraź sobie, że jesteś przewodniczącym klasy. Zadaniem całej klasy 
jest dbanie o dekorację i sprzątanie sali lekcyjnej. Niestety, nie wszyscy 
poczuwają się do tego obowiązku. Przygotuj wystąpienie, w którym wy-
jaśnisz, dlaczego nie zgadzasz się z takim postępowaniem.

Drodzy koledzy i koleżanki!
Chcę poruszyć kwestię braku odpowiedzialności niektórych z was za po-
wierzone nam dobro wspólne – naszą salę lekcyjną. Jest mi trudno o tym 
mówić. Wiem, że nie wszystkim spodoba się moje wystąpienie. Uważam 
jednak, że:
1) milcząc ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2) nie zabierając głosu w tej sprawie …………………………………………
…………………………………………………………………………………
3) nie zwracając wam uwagi …………………………………………………
…………………………………………………………………………………
4) moja bierna postawa ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
5) konsekwencje, które poniesiecie, to słuszna ……………………………… 
za popełnione zło, niech będzie przestrogą dla każdego z was.
Kończąc, zapewniam, że chciałbym spełnić pragnienia każdego 
z was, jednak wiem, że bycie dobrym przewodniczącym wymaga 
ode mnie ………………………………………………………
      Z poważaniem

Sprawdź swoją wiedzęŚwięty Stanisław upominał króla, 

ponieważ:
a) zależało mu na jego zbawieniu,

b) chciał mu dać nauczkę,
c) chciał go pozbawić tronu.
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