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Podstawowym zadaniem nauczyciela religii jest wprowadzenie katechizowanych w wiat wartoci ewangelicznych i pomocy w pog³êbieniu relacji do
Chrystusa. Wspó³czenie nie jest ³atwo dotrzeæ do m³odego cz³owieka i przekazaæ mu podstawowe prawdy wiary i postawy moralne. W zwi¹zku z tym zawód
nauczyciela religii, oprócz pog³êbionej wiary i osobistego wiadectwa katechety,
wymaga tak¿e sporej inicjatywy i kreatywnoci, by doskonaliæ i szukaæ wci¹¿
nowych dróg przekazywania orêdzia zbawienia. St¹d ka¿dy katecheta, któremu
zale¿y na dobru i zbawieniu uczniów, szuka ró¿nych rozwi¹zañ, które sprawi¹,
¿e jego pos³uga stanie siê bardziej owocna.
W dzisiejszych czasach urz¹dzenia cyfrowe obecne s¹ w wielu dziedzinach ¿ycia i nie sposób wyobraziæ sobie pracy, komunikacji i rozrywki bez nich.
Dla dzieci i m³odzie¿y sta³y siê naturalnym narzêdziem, którym pos³uguj¹ siê od
najm³odszych lat ¿ycia. Komputery, tablety i inne urz¹dzenia multimedialne
z powodzeniem wesz³y tak¿e do szkó³ i dobrze sprawdzaj¹ siê jako pomoce
dydaktyczne. Coraz wiêcej szkó³ jest wyposa¿onych w urz¹dzenia informatyczne,
z których uczniowie korzystaj¹ podczas zajêæ lekcyjnych z ró¿nych przedmiotów.
Wychodz¹c naprzeciw tym wyzwaniom wspó³czesnoci firma Young Digital Planet opracowa³a i dystrybuuje aplikacjê edukacyjn¹ Katecheza multimedialna. Produkt ten powsta³ we wspó³pracy z Uniwersytetem Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego w Warszawie. Autorami poszczególnych katechez s¹ osoby
zwi¹zane z uniwersytetem: ks. dr Rafa³ Bednarczyk, ks. dr Dariusz Kurzyd³o,
dr Mateusz Tutak i Dorota Sys. Aplikacja otrzyma³a imprimatur przyznany przez
abp. S³awoja Leszka G³ódzia, metropolitê gdañskiego.
Multimedialna katecheza sk³ada siê z interaktywnych katechez zaprojektowanych z myl¹ o dzieciach w wieku od 5 do 9 lat. Aplikacja zawiera setki
zasobów interaktywnych, na które sk³adaj¹ siê animacje, pokazy zdjêæ, modlitwy i pieni karaoke a tak¿e minigry dla dzieci oraz interaktywne æwiczenia
edukacyjne.
Aplikacja zosta³a opracowana tak, ¿eby mog³a byæ wykorzystywane zarówno przez katechetów w trakcie prowadzenia zajêæ z religii w szko³ach, jak
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równie¿ przez dzieci poprzez instalacjê aplikacji na tabletach. Interaktywne lekcje przygotowywane s¹ zgodnie z now¹ Podstaw¹ programow¹ katechezy
Kocio³a katolickiego w Polsce.
Ca³oæ sk³ada siê z 41 tematów, które zosta³y podzielone na 4 rozdzia³y:
I. Dzie³o stworzenia
1. Bóg mówi  uczeñ dowiaduje siê, ¿e w Pimie w. zapisane s¹ s³owa
Pana Boga, rozumie, ¿e gdy Bóg mówi, cz³owiek powinien staraæ siê s³uchaæ
Go ca³ym sercem.
2. Zerwana przyjañ  uczeñ dostrzega ró¿nicê miêdzy dobrem i z³em,
zostaje uwra¿liwiony na potrzebê pielêgnowania przyjani z drugim cz³owiekiem
i z Panem Bogiem.
3. Co by³o na pocz¹tku?  uczeñ dowiaduje siê, ¿e Bóg stworzy³ wiat,
a cz³owiek jest najpiêkniejszym stworzeniem Boga.
4. S³ucham Ciê  uczeñ zostaje uwra¿liwiony na potrzebê s³uchania innych osób oraz dowiaduje siê, ¿e Pan Bóg czêsto przemawia do cz³owieka
poprzez m¹droæ innych ludzi.
5. Byæ pos³usznym jak Noe  uczeñ poznaje biblijn¹ historiê Noego,
dowiaduje siê, ¿e Noego ocali³a wiara i zaufanie okazane Bogu, doskonali osobist¹ ufnoæ wobec Stwórcy.
6. Byæ wiernym jak Abraham  uczeñ poznaje historiê Abrahama i dowiaduje siê, ¿e Abraham jest ojcem wiary dla ka¿dego cz³owieka, uczy siê ¿yæ
w pos³uszeñstwie i wiernoci Bogu.
7. Byæ jak Moj¿esz  uczeñ zostaje zapoznany z najwa¿niejszymi wydarzeniami z dziejów Moj¿esza, potrafi wymieniæ cechy, jakie ma dobry przyjaciel.
8. Byæ cierpliwym jak Samuel  uczeñ poznaje historiê Samuela, uczy siê
bycia cierpliwym.
9. Jezu ufam Tobie  uczeñ poznaje przypowieæ o zaginionej owcy oraz
historiê ¿ycia i przes³anie objawieñ w. Faustyny.
10. Bo¿e drogowskazy  uczeñ dowiaduje siê co to jest Dekalog, uczy siê
rozumienia i potrzeby przestrzegania przykazañ w ¿yciu chrzecijanina.
11. Rozmawiam z Bogiem  uczeñ poznaje rodzaje modlitwy: proby, przeb³agania, dziêkczynienia, uwielbienia i pog³êbia rozumienie potrzeby modlitwy.
II. Pan Jezus wype³nia obietnicê zbawienia ludzi
12. Czekam na Ciebie  uczeñ dowiaduje siê, ¿e okres adwentu jest czasem oczekiwania na narodziny i przyjcie Jezusa Chrystusa, poznaje wartoæ
oczekiwania, czuwania, zas³uchania, cierpliwoci, rozumie czym s¹: lampion,
kalendarz i wieniec adwentowy.
13. Idê drog¹ krzy¿ow¹  uczeñ poznaje wydarzenia zwi¹zane z mêk¹
i mierci¹ Chrystusa oraz istotê i znaczenie ofiary Jezusa na krzy¿u.
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14. piewa Królowi Hosanna  uczeñ zostaje zapoznany z biblijn¹ histori¹
triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, rozumie potrzebê uznania Jezusa
jako Króla serc wszystkich ludzi.
15. Alleluja, Jezus ¿yje  uczeñ dowiaduje siê, ¿e Jezus zosta³ ukrzy¿owany, z³o¿ony do grobu i trzeciego dnia zmartwychwsta³, poznaje istotê wiêtowania wi¹t Wielkiej Nocy.
16. Bóg mówi kochaj  uczeñ poznaje treæ przykazania mi³oci Boga
i bliniego i pog³êbia rozumienie znaczenie przykazania mi³oci.
17. Znak krzy¿a  uczeñ poznaje istotê Trójcy Przenajwiêtszej i uczy siê
w³aciwego wykonania znaku krzy¿a.
18. Mówiê do Boga Tato  uczeñ poznaje prawdê, ¿e Bóg jest Ojcem
wszystkich ludzi, a przez to wszyscy ludzie stanowi¹ Bo¿¹ rodzinê, uczy siê
modlitwy Ojcze nasz.
19. U Jezusa w domu  uczeñ poznaje relacje, które istnia³y w rodzinie
Jezusa, Maryi i Józefa i wyrabia w sobie potrzebê rzetelnego wype³niania obowi¹zków domowych.
20. Jak prze¿yæ Wielki Post  uczeñ uczy siê rozumienia znaczenie czasu
przygotowania do wi¹t Wielkanocnych i potrzeby wyrzeczenia.
21. £zy w. Piotra  uczeñ dowiaduje siê kim by³ w. Piotr, rozumie na
czym polega³ grzech w. Piotra i poznaje znaczenie mi³osierdzia Bo¿ego.
22. Uczê siê przebaczaæ  uczeñ dowiaduje siê, na czym polega przebaczenie i jak odró¿niæ przebaczenie od zapomnienia.
23. Uczê siê przepraszaæ  uczeñ zostaje uwra¿liwiony na potrzebê przepraszania Boga i ludzi.
24. Uczê siê dziêkowaæ  uczeñ uczy siê rozumienia, ¿e wdziêcznoæ jest
wa¿nym elementem ¿ycia cz³owieka i stara siê okazaæ j¹ Bogu i ludziom.
25. Wieeeeeelkie serce  uczeñ poznaje przypowieæ o mi³osiernym Samarytaninie i wyrabia w sobie postawê mi³oci wobec Boga i ludzi.
III. Koció³ wspólnot¹ zjednoczon¹ mi³oci¹ i sakramentami
26. Jestem dzieckiem Boga  uczeñ dowiaduje siê jakie skutki duchowe
przynosi przyjêcie sakramentu chrztu i uczy siê podejmowania zadañ wynikaj¹cych z przyjêcia tego sakramentu.
27. Rodzina Bo¿a i jej dom  uczeñ rozró¿nia pojêcia: koció³ jako budowla i Koció³ jako Rodzina Bo¿a oraz dowiaduje siê jak nale¿y odpowiednio
zachowaæ siê w kociele.
28. Czy mogê Ci mówiæ: Mamo?  uczeñ poznaje wydarzenia biblijne
zwi¹zane z postaci¹ Maryi i rozumie, ¿e Maryja jest Matk¹ Jezusa i Matk¹
ka¿dego wierz¹cego. Uczy siê na pamiêæ treci modlitw: Zdrowa Maryjo
i Pod Twoj¹ obronê....
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29. Bo¿y ochroniarz  uczeñ poznaje zasady wspó³pracy z Anio³em Stró¿em i uczy modlitwy Aniele Bo¿y.
30. Duch mi³oci  uczeñ zapoznaje siê z fragmentami Pisma wiêtego
zwi¹zanymi z dzia³aniem Ducha wiêtego i uczy siê rozpoznawania symboli, za
pomoc¹ których przedstawiany jest Duch wiêty.
31. ród³a Bo¿ego ¿ycia  uczeñ uczy siê rozumienia, ¿e sakramenty
zosta³y ustanowione przez Jezusa i s³u¿¹ pog³êbieniu wiêzi cz³owieka z Bogiem,
potrafi wymieniæ siedem sakramentów wiêtych.
32. W niedzielê zawsze jest wiêto  uczeñ dowiaduje siê dlaczego niedziela jest wiêtem dla ka¿dego katolika i pog³êbia rozumienie znaczenia prawdziwego wiêtowania Dnia Pañskiego.
33. Dbam o mój Koció³  uczeñ poznaje treæ przykazañ kocielnych,
wyrabia w sobie postawê troski o Koció³.
34. Bóg mi przebacza  uczeñ zostaje zapoznany z biblijn¹ histori¹ powrotu syna marnotrawnego, dowiaduje siê czym jest sumienie i grzech, uczy siê
wyra¿aæ ¿al za grzechy wobec Pana Boga.
35. Piêæ kroków do szczêcia  uczeñ poznaje poszczególne warunki
sakramentu pokuty i uczy siê na pamiêæ tekstu spowiedzi powszechnej.
36. I ty mo¿esz zostaæ wiêtym  uczeñ dowiaduje siê, kim jest wiêty
i b³ogos³awiony, rozumie, w jaki sposób cz³owiek staje siê wiêtym oraz odkrywa w³asn¹ drogê do wiêtoci.
IV. Msza wiêta
37. Na lekcji u Pana Boga  uczeñ pog³êbia w sobie umiejêtnoæ s³uchania
S³owa Bo¿ego i poznaje kolejnoæ czytañ w trakcie Liturgii S³owa.
38. Poznajê ¿ycie Jezusa  uczeñ poznaje znaczenie s³ów: Ewangelia
i ewangelici, dowiaduje siê kim byli redaktorzy poszczególnych Ewangelii, uczy
siê interpretacji s³owa Ewangelii jako S³owo ¯ycia.
39. Symbol wiary  uczeñ zapamiêtuje treæ modlitwy Credo i rozumie
jej sens oraz potrzebê wyznawania wiary.
40. Tajemnica naszej wiary  uczeñ wyrabia w sobie wysi³ek naladowania
Jezusa w ofiarowywaniu siê dla innych oraz uczy siê g³ównych cnót Boskich
i ludzkich.
41. Chleb z nieba  uczeñ poznaje symbolikê i znaczenie chleba, pog³êbia
rozumienie prawdy o obecnoci Jezusa pod postaciami chleba i wina, uczy siê
w³aciwej postawy przyjêcia Jezusa w Komunii wiêtej.
Firma Young Digital Planet zosta³a uhonorowana presti¿ow¹ nagrod¹ Feniks 2014 w kategorii multimedia za stworzenie aplikacji Multimedialna katecheza. Sekretarz kapitu³y nagrody Pawe³ Waszczyk, uzasadniaj¹c przyznanie nagrody powiedzia³, ¿e jest to katechetyczna pomoc na miarê wyzwañ XXI wieku
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umiejêtnie wykorzystuj¹ca najnowsze osi¹gniêcia technologii komunikacyjnych.
Multimedialna publikacja, która w przyjazny dla najm³odszych dzieci sposób na
co dzieñ przybli¿a im nauki Jezusa Chrystusa1.
Nale¿y podkreliæ, ¿e aplikacja Katecheza multimedialna s³u¿y poszerzaniu wiedzy religijnej dzieci i przyczynia siê do wiêkszej aktywizacji uczniów
podczas zajêæ. Jest to nowoczesna i atrakcyjna pomoc dydaktyczna, która
usprawni i urozmaici katechezy. Na szczególne uznanie zas³uguje jej przydatnoæ
zarówno dla katechetów, jak i rodziców, którym zale¿y na religijnym wychowaniu swoich dzieci.
Warto zaznaczyæ, ¿e nauczanie religijne wspomagane prezentowan¹ aplikacj¹, pozwala nie tylko rozwijaæ umiejêtnoci informatyczne uczniów, ale przede
wszystkim stwarza znakomite warunki dla twórczego rozwoju mylenia dzieci
i zainteresowania ich wiatem wartoci i prawdami wiary. Oczywicie ¿aden
program komputerowy nie zast¹pi autentycznej relacji nauczyciela z uczniem
oraz tradycyjnych metod nauczania, mo¿e je jednak uzupe³niaæ i ubogacaæ.
Nale¿y polecaæ aplikacjê Katecheza multimedialna, poniewa¿ bez w¹tpienia
s³u¿y ona lepszemu poznaniu Chrystusa i nawi¹zania relacji z Panem Bogiem.
Ks. Adam Bielinowicz
Olsztyn
Ks. Stanisław Kozakiewicz, Stanisława Hozjusza nauka o zbawieniu w Kościele katolickim. Rozwój wybranych aspektów eklezjologicznych i soteriologicznych myśli Hozjusza w relacji do osiągnięć
teologii współczesnej, Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013, ss. 306.

Dzieje poszczególnych nauk s¹ fascynuj¹cym dowiadczeniem badawczym. Wnikaj¹c za g³êbiej  szczegó³owe zagadnienia pozwalaj¹ na pasjonuj¹ce
poznawanie przesz³oci. I tak jest te¿ z dziejami teologii, a w tym teologii
katolickiej, w obrêbie której mo¿na odnotowaæ znacz¹ce osi¹gniêcia badawcze,
choæ nadal s¹ jeszcze pola czekaj¹ce na zbadanie czy wrêcz odkrycie.
Kard. Stanis³aw Hozjusz, biskup warmiñski, jest tak¹ postaci¹, na temat której
dysponujemy wieloma opracowaniami, niemniej ka¿dy twórczy g³os jest wart
odnotowania na polu naukowym. Prezentowana praca ukaza³a siê w serii Biblio1 Laureaci Nagrody FENIKS i Ma³y FENIKS, http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x76942/laureaci-nagrody-feniks-i-maly-feniks/?page=2 (20.02.2015).

