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Wstęp 
do programu wychowawczego 
dla klas szkół podstawowych1

I.	 WARTOŚCI	OGNIWEM	INTEGRUJĄCYM
1.1.	 EDUKACJA	AKSJOLOGICZNA	WYZWANIEM	

DLA	SZKOŁY
Czynniki polityczne, gospodarcze i ideowe spowodowały, że w Europie zaczę‑
ły pojawiać się plany zinstytucjonalizowania współpracy między państwami. 
Było to możliwe dzięki podobnej strukturze kulturowej, filozoficznej i poli‑
tycznej, opartej na zbliżonych systemach wartości. Dziedzictwo duchowe i mo‑
ralne kultury europejskiej opiera się przecież na niepodzielnych i uniwersal‑
nych wartościach: godności, wolności, równości i solidarności2. Wspólnotę 
państwową buduje się na zasadach demokracji oraz praworządności. I choć 
obserwujemy dziś tendencję do redukowania religii w życiu społecznym, która 
w cień usuwa religijne źródła historii Europy, nadal sięga się po jej spuściznę 
kulturową i humanistyczną. Poszczególne systemy wartości, które kształto‑
wały się w danych epokach historycznych, wskazują na jedność kultury, która 
jest podstawą formowania się tożsamości europejskiej3.

Elementem scalającym i jednoczącym państwa Europy jest przyna‑
leżność do europejskiej kultury prawnej, a więc pewien stały stosunek społe‑
czeństwa do prawa, które podobnie rozpoznaje normy i zasady postępowania4. 

1 Niniejsze wprowadzenie jest poszerzoną wersją Wprowadzenia do Programu wychowaw‑
czego opartego na wartościach według nauczania Jana Pawła II. Por. Z. Struzik, Program 
wychowawczy oparty na wartościach według nauczania Jana Pawła II, wyd. Instytut Papieża 
Jana Pawła II, Warszawa 2018.

2 Por. EiE 108‑112.
3 Por. F. Gołembski, Kulturowe aspekty integracji europejskiej, Wydawnictwa Akademickie 

i Profesjonalne, Warszawa 2008.
4 Por. R. Tokarczyk, Współczesne kultury prawne, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
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Przez wieki powstawania państw europejskich ich indywidualne prawa formo‑
wały się, powiedzielibyśmy „nasycały się”, określonymi wartościami, budowa‑
ły się na religii i kulturze chrześcijańskiej. W Europie podobnie rozumiano 
tzw. „rządy prawa”, których zadaniem była służba człowiekowi i ochrona jego 
godności.

Błędem byłoby utożsamienie prawa z porządkiem religijnym, syste‑
mem norm moralnych czy obyczajowością. A jednak wychowanie w określo‑
nej kulturze, tu kulturze europejskiej, „ustawia” wartości niejako w pewnej 
hierarchii.

Dzisiejszy obraz Europy jest wynikiem kilku etapów formowania się 
prawa. Pierwszym z nich była recepcja prawa rzymskiego, która wprowadzi‑
ła autonomię reguł prawnych wobec innych systemów regulujących stosunki 
między ludźmi. Jednocześnie w Europie postawa wobec świata, poczucie do‑
bra i zła, poczucie sprawiedliwości, stosunek do życia etc. (a więc czynniki 
kształtujące świadomość prawną) były silnie zdeterminowane przez chrze‑
ścijaństwo5. Do XVIII wieku rozwijające się różnorodne nurty teorii prawa 
nie kwestionowały norm prawa pozytywnego. Raczej, mając zaplecze w po‑
staci nakreślonych przez chrześcijaństwo wartości: sprawiedliwości, wolności, 
odpowiedzialności za życie, próbowały odpowiedzieć na pytanie: jak formu‑
łować ustawodawstwo prawne, aby najlepiej oddawało powszechnie przyjmo‑
wane wartości.

Rewolucja francuska (1789‑1799) dokonała zmian w kwestii pra‑
wa, zdecydowanie odrzuciwszy w sferze funkcjonowania państwa wymiar 
religijny; choć wyrosła na mocnym fundamencie kultury chrześcijańskiej, 
pozbawiła płaszczyzny sacrum dotychczasowe definicje wartości: wolności, 
sprawiedliwości i braterstwa6. Francuska Deklaracja Praw Człowieka i Oby‑
watela, mimo iż odrzuciła Boga i religię z życia publicznego, nadal sytu‑
owała człowieka w centrum relacji pomiędzy państwem a społeczeństwem. 
W swoich założeniach broniła praw człowieka, które określała jako naturalne 
i nieprzedawnione.

5 Por. M. Safjan, Prawo, wartości i demokracja, „Chrześcijaństwo, świat – polityka. Zeszyty 
społecznej myśli Kościoła” 2008, nr 1(5), s. 5‑23.

6 Por. tamże, s. 9.
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W ostatnich kilkudziesięciu latach kultura prawna Europy krytyko‑
wana jest za swój nadmierny liberalizm i aksjologiczny indyferentyzm, czyli 
obojętność i niestałość wobec wartości uniwersalnych. Jednak z drugiej strony 
u podstaw zmian prawa, dokonywanych w obrębie państw Europy, leży po‑
szanowanie wartości związanych z godnością osoby, z przestrzeganiem praw 
człowieka, z wprowadzaniem międzynarodowych mechanizmów, które za‑
pewniłyby bezpieczeństwo i podniosłyby standard życia.

Funkcjonowanie państw europejskich opiera się na pewnym okre‑
ślonym modelu instytucji, której główną normą, jak się wydaje, jest „jedność 
w różnorodności”. Realizuje się ją w oparciu o zasady solidarności i pomocni‑
czości. W obliczu głębokich przemian, jakie dotykają cywilizację europejską, 
konieczny jest powrót do edukacji aksjologicznej. Wychowanie do wartości 
będzie odzwierciedleniem aksjologii, jeśli będzie przebiegać we wszystkich 
środowiskach, w których funkcjonuje człowiek, począwszy od rodziny, przez 
szkołę, miejsce pracy i Kościół.

Będzie to możliwe, jeżeli wykształcenie i wychowanie człowieka 
oprze się na jednakowym rozumieniu wartości: życia, solidarności, wolności, 
prawdy, miłości, braterstwa i pokoju.

1.2.	 CZYM	SĄ	WARTOŚCI?
Podstawowa sprawność, w jaką powinien być „wyposażony” człowiek, to umie‑
jętność wartościowania, poznawania siebie, swoich emocji i reakcji oraz odpo‑
wiedzialność za siebie i innych.

Zanim zadamy sobie pytanie, jakimi wartościami kieruje się w życiu 
Europejczyk i jakie wartości są konieczne w procesie integracji europejskiej, 
należałoby zapytać, czym jest wartość?

Najbardziej ogólna i dość powszechnie funkcjonująca definicja, 
określa wartość jako to, co jest cenne i ważne dla jednostki i społeczeństwa, 
a co prowadzi do jej integralnego rozwoju, dzięki czemu osiąga się pełnię czło‑
wieczeństwa. Najkrótsza, a zarazem najgłębsza definicja „wychowania do war‑
tości”, którą podaje Jan Paweł II to kształtowanie własnego człowieczeństwa. 

„W wychowaniu bowiem chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej 
człowiekiem – o to, ażeby coraz bardziej «był», a nie tylko więcej «miał» – aby 
więc poprzez wszystko, co «ma», co «posiada», umiał bardziej i pełniej być 
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człowiekiem – to znaczy, ażeby również umiał bardziej «być» nie tylko «z dru‑
gim», ale także i «dla drugich»”7.

Powstanie aksjologii – nauki o wartościach zawdzięczamy filozofii 
XX wieku. Nie oznacza to jednocześnie, że filozofowie nie interesowali się 
tą problematyką dużo wcześniej. Wśród wartości estetycznych najbardziej 
interesowano się muzyką, rzeźbą, architekturą czy malarstwem. Filozofia 
XIX wieku, podążając za myślą Dawida Hume’a i Augusta Comte’a, sprowadzi‑
ła wartości wyłącznie do sfery wyrażania uczuć spowodowanych kontaktem 
z rzeczą i wynikających stąd stopni zadowolenia bądź rozczarowania i zawodu. 
Konsekwentnie uważano, że wartości należą do sfery przeżyć psychicznych, 
co uzewnętrznia się w postaci uczuciowego stosunku do konkretnych przed‑
miotów8. Zaszeregowanie wartości do sfery przeżyć subiektywnych automa‑
tycznie wykluczało aksjologię z obszaru nauki obiektywnej, doświadczalnie 
sprawdzalnej.

Nowe spojrzenie na wartości, jako niesubiektywne, ale obiektywne 
doświadczenie, przyniosła dopiero w XX wieku szkoła fenomenologiczna. 
Okazało się, że błędne poglądy i teorie zniekształcają sposób pojmowania war‑
tości w procesie wychowania człowieka. I tak na przykład racjonaliści, ponie‑
waż nie przyjmują istnienia sfery ducha, niewłaściwe interpretują emocjonalne 
odczuwanie wartości. Dla naturalistów wartości są wyłącznie subiektywnym, 
a przez to fałszywym dodatkiem do obiektywnego świata natury. Nihiliści 
z kolei twierdzą, że wartości nie istnieją w ogóle, ponieważ obiektywne są je‑
dynie ludzkie potrzeby i dążenia.

Jednak bardziej niebezpieczne od błędnych pojęć i teorii uniemożli‑
wiających prawidłowe rozumienie wartości są niewłaściwe postawy i zachowa‑
nia. Brak zdefiniowanej obiektywnej hierarchii wartości prowadzi do kierowa‑
nia się w życiu własnymi, subiektywnymi normami postępowania i zasadami 
działania, które odczytują dobro, sprawiedliwość, wolność, prawdę wyłącznie 
w sferze własnych potrzeb i korzyści. Wartości rozpoznajemy w kontekście 
doświadczenia, które często nazywa się przeżywaniem. Nietypowość tego 

7 Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie w UNESCO, Paryż, 2.06.1980, 11, 
w: tegoż, Dzieła zebrane, t. 10, Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa, cz. 2, Wy‑
dawnictwo M, Kraków 2008, s. 103.

8 Por. A. Siemianowski, Szkice z etyki wartości, wyd. Gaudentinum, Gniezno 2006.
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doświadczenia polega na tym, że podczas poznania każdej obiektywnej warto‑
ści człowiekowi towarzyszy uczucie wzruszenia. Doświadczenie to jest spotę‑
gowane osobistym przeżywaniem i całym spektrum odczuć i skojarzeń, które 
w tej samej chwili się ujawniają. Warto przywołać tu refleksję fenomenologów, 
którzy mówią o emocjonalnej intuicji wartości, o emocjonalnej percepcji9. 
Nie oznacza to, że poprzez odczuwanie wartości zaprzeczamy ich obiektyw‑
ności i powszechności.

Jeżeli zatem przyjmiemy papieskie personalistyczne spojrzenie na czło‑
wieka, wówczas samo doświadczenie aksjologiczne również musi zostać zde‑
finiowane całościowo z rozumową, emocjonalną i duchową sferą poznawczą 
człowieka. Samo poznanie racjonalne czy też samo tylko przeżycie emocjonal‑
ne pozbawia właściwego spojrzenia na wartości. Wartości muszą zostać roz‑
poznane w kontekście całej psychofizycznej sfery człowieka. Rozpoznawanie 
wartości, doświadczanie wartości i wychowywanie do wartości są przeżyciami 
złożonymi i zróżnicowanymi w zależności od typu wartości. Dlatego inaczej 
określamy wartości estetyczne, utylitarne, moralne, materialne czy też wartość 
przeżyć duchowych i konkretnych czynów.

Z uwagi na różnorodność wartości, nasuwa się kolejna klasyfikacja – 
ze względu na sam przedmiot, który staje się nosicielem wartości. Jak zauwa‑
żamy, mogą to być przedmioty indywidualne, żywe lub martwe, osobowe lub 
nieosobowe, wytworzone przez człowieka, przez naturę, nawet przez konkretne 
wydarzenia. Możemy więc mówić o wartości życia, o wartości relacji z rodzicami, 
o wartości kontaktów z przyrodą nieożywioną, o wartości kultury, o wartości 
poematu literackiego czy wartości heroicznych czynów bohaterów wojennych.

1.3.	 PERSONALISTYCZNE	UJĘCIE	JANA	PAWŁA	II
Personalistyczne ujęcie Jana Pawła II przypomina, że pośród tej różnorodności 
to człowiek jest wartością samą w sobie. Dodatkowo, sam jest ich nosicielem 
i twórcą. Wartość osoby nie ulega zmianie w zależności od jej postępowania. 
Oszust, złodziej czy morderca nadal zachowuje swoją wartość, pomimo nega‑
tywnej oceny jego czynów. Człowiek jako wartość ontyczna nie ma nigdy swe‑
go negatywnego bieguna. Inaczej jest z wartościami kwalitatywnymi, które 

9 Por. tamże, s. 57.
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charakteryzują się dwubiegunowością: sprawiedliwość – niesprawiedliwość; 
uczciwość – nieuczciwość; pokora – pycha.

Współczesnym problemem w procesach wychowania jest odejście 
od wartości uniwersalnych, które kształtują osobowość człowieka oraz jego 
relacje z innymi ludźmi. Coraz trudniejsze staje się urzeczywistnienie wartości 
obiektywnych, które nie zależą od preferencji i subiektywizmu. Fundamentem 
papieskiego spojrzenia na wychowanie jest godność człowieka. Człowiek jest 
zawsze podmiotem, jest takim dobrem, które nie może być traktowane jak 
przedmiot użycia czy zaspokajania przyjemności. Ta integralna wizja człowie‑
ka jest podstawą wychowania aksjologicznego. Mamy żyć i wzrastać w człowie‑
czeństwie poprzez niekończące się uświadamianie sobie, kim jesteśmy i kim 
być powinniśmy? Papieska koncepcja wychowania z góry zakłada, że proces 
wychowawczy rozpoczyna się już w momencie poczęcia i ukierunkowany jest 
na cel nadrzędny, celem tym jest – w wymiarze religijnym – odnajdywanie 
i rozwijanie w sobie obrazu i podobieństwa do Boga.

Wychowanie jest więc zadziwiającym procesem, który nieodłącznie 
wiąże się z rozpoznawaniem i kierowaniem się w codziennym życiu wartościa‑
mi. Pięć podstawowych wartości, jakie wyróżnia Jan Paweł II to: życie, prawda, 
miłość, wolność, sprawiedliwość. Można przyjąć, że na ich podstawie mówi się 
o innych, bardziej szczegółowych wartościach. Sama aksjologia, jako proces 
wychowania do wartości, wymaga zaangażowania osoby – samowychowania 
oraz zaangażowania wspólnoty, która prowadzi i porządkuje proces wycho‑
wawczy dzieci, młodzieży, jak również dorosłych.

1.4.	 NORMY	W	WYCHOWANIU
Według Karola Wojtyły istnieją pewne stałe normy, które pozwalają na sfor‑
mułowanie zasad wychowawczych. Jedną z nich jest wartość wolności, która 
w zależności od procesów wychowawczych czy samowychowania pozwala 
na wypowiadanie siebie poprzez swój czyn – w sposób wolny10. Wychowanie 
do wolności to kształtowanie umiejętności bycia wolnym dla wartości. Drogą 
wychowania do wolności będzie właśnie rozwijanie systemu motywacyjnego 

10 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, wyd. TN KUL, Lublin 2019, 
s. 201.
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oraz kształtowanie umiejętności dokonywania wyborów. Właściwą normą bę‑
dzie takie wychowanie, które rozwija poczucie odpowiedzialności i umożliwia 
odpowiedzialne działania. Według Karola Wojtyły odpowiedzialność za siebie 
przenosi się na odpowiedzialność wobec drugiego i odwrotnie. „Człowiek dla‑
tego bywa odpowiedzialny za swe czyny i dlatego przeżywa odpowiedzialność, 
ponieważ posiada zdolność odpowiadania wolą na wartość. Zachodzi powin‑
ność odniesienia się do przedmiotu wedle jego prawdziwej wartości, a w parze 
z nią rodzi się odpowiedzialność za przedmiot pod kątem jego wartości – czyli 
krótko mówiąc: odpowiedzialność za wartość”11. Jan Paweł II w nauczaniu 
o wychowaniu opiera się na sumieniu ludzkim, które zawsze przypomina czło‑
wiekowi, że istnieją prawdy i wartości moralne najwyższej rangi12.

Te wartości są niejako zdeponowane w naturze człowieka, w jego czło‑
wieczeństwie. Dzięki temu sumienie podpowiada, co jest najważniejsze, najgod‑
niejsze i najwartościowsze. Wyższość i dominacja sfery duchowej w człowieku 
sprawiają, że jest on w stanie poświęcić nawet swoje życie dla wyższych wartości.

Niezmienne normy moralne, możliwe do rozpoznania przez sumie‑
nie człowieka, w niczym nie ograniczają wolności. Wręcz przeciwnie, normy 
te stanowią o jego godności. Kiedy człowiek je zna, przestrzega ich i broni, 
wtedy staje w prawdzie i wyraża przez tę prawdę swoją wolność13. Więcej, 
można powiedzieć, że normy uniwersalne wpływają na osobowość i są dro‑
gą do wolności, a nawet są warunkiem istnienia wolności. Bez nich człowiek 
nie może być wolny. Bez norm następuje w ludzkim sumieniu zamieszanie 
moralne, czyli brak hierarchii wartości, brak ideałów, co prowadzi do utrwa‑
lenia się sumienia błędnego (bardziej lub mniej zawinionego). Dzieje się tak, 
dlatego że w życiu moralnym nie ma pustych przestrzeni. Jan Paweł II uważał, 
że „[…] trzeba pilnie odkryć na nowo istnienie wartości ludzkich i moral‑
nych, należących do samej istoty i natury człowieka, które wynikają z prawdy 

11 Tamże, s. 207.
12 „Stanowczy głos sumienia zawsze przypomina człowiekowi, że istnieją prawdy i wartości 

moralne, dla których musi być gotów nawet oddać życie. W wyznawaniu, a nade wszystko 
w ofierze życia oddanego za wartości moralne, Kościół dostrzega to samo świadectwo o tej 
prawdzie, która jest już obecna w stworzeniu, a w pełni jaśnieje na obliczu Chrystusa […]”. 
VSpl 94.

13 „[…] obrona absolutnie niezbywalnych wymogów, jakie wypływają z osobowej godności 
człowieka, jest drogą do wolności i warunkiem samego jej istnienia”. Tamże, 96.
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o człowieku oraz wyrażają i chronią godność osoby: wartości zatem, których 
żadna jednostka, żadna większość ani żadne państwo nie mogą tworzyć, zmie‑
niać, ani niszczyć, ale które winny uznać, szanować i umacniać”14.

Istniejące wartości ludzkie i moralne mają charakter uniwersalny, po‑
winny być przyjęte i stosowane w każdej społeczności, która pragnie swojego 
ustawicznego rozwoju. W wolnych społeczeństwach muszą istnieć wartości, 
które zabezpieczają najwyższe dobro każdego człowieka, a wszelkie przemia‑
ny ekonomiczne powinny służyć kształtowaniu świata bardziej ludzkiego  
i sprawiedliwego15.

Sprawiedliwy i ludzki świat to najbardziej upragnione i nieustannie 
poszukiwane środowisko życia ludzkiego. Człowiek zarówno w wymiarze in‑
dywidualnym, jak i społecznym instynktownie do niego dąży. Świat, ludzki 
i sprawiedliwy, jest zaplanowany przez najwyższe dobro, jakim jest Bóg Stwór‑
ca. W tym planie wszyscy pełnią określone role, funkcje; wypełniają określone 
obowiązki, zadania16; relacje międzyludzkie są prawidłowe.

1.5.	 PODMIOTY	W	WYCHOWANIU
Wychowanie jest dynamicznym procesem, na który składa się wiele czyn‑
ników wzajemnie siebie warunkujących, a szczególne znaczenie mają naj‑
ważniejsze podmioty: wychowanek i wychowujący. Można też uwzględnić 
znaczenie środowiska, w jakim dokonuje się proces wychowawczy. Są nimi: 
rodzice, szkoła, ojczyzna – naród – państwo, Kościół oraz wspólnoty para‑
fialne, a także środki społecznego przekazu. Każda z tych grup dodaje swoją 
część do kompleksowej formacji osobowej. Skoro więc wychowanie do warto‑
ści kształtuje relacje człowieka wychowywanego z innymi ludźmi, to w szer‑
szej perspektywie tą samą zasadą objęte zostaną nie tylko szkoła, miejsce pra‑
cy i wszystkie grupy społeczne, ale naród, państwo, a jeszcze szerzej relacje 
i stosunki między państwami.

14 EV 71.
15 Por. Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone w Parlamencie, Warszawa, 11.06.1999, w: tegoż, 

Pielgrzymki do Ojczyzny: 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002. Przemówienia, ho‑
milie, wyd. Znak, Kraków 2012, s. 1085.

16 Por. Hi 7,1; 1 Kor 9,7; 2 Tm 2,3n.
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Aby budować społeczeństwo sprawiedliwe, moralne, zintegrowane 
konieczny jest powrót do wartości uniwersalnych, które porządkują funkcjo‑
nowanie człowieka w społeczeństwie, jego relacje z innymi, a ostatecznie jego 
szczęście i poczucie spełnienia.

1.6.	 WARTOŚĆ	ŻYCIA
Wartość życia i godność człowieka stanowią fundamentalne dobro. Życie jest 
wartością, którą zawsze należy afirmować i chronić od poczęcia do naturalnej 
śmierci, ponieważ jest darem.

Objawienie chrześcijańskie rzuca nowe światło na tożsamość człowie‑
ka, którego godność wypływa z racji stworzenia go na obraz i podobieństwo 
Boga17. Kresem życia człowieka nie jest wędrówka tu, na ziemi, ale wezwa‑
nie do wspólnoty z Bogiem w wieczności. Stąd konieczna jest wdzięczność 
za wartość życia, poprzez którą nawiązuje się relacje: miłości, sprawiedliwości 
i solidarności z innymi osobami.

Wychowanie powinno pogłębiać przyrodzoną człowiekowi wraż‑
liwość na wyjątkowość życia. Nie powstało ono bowiem z racji naukowych 
eksperymentów, ale decyzji miłującego Boga, która we wszystkich wymiarach 
przekracza człowieka. „Człowiek jest powołany do pełni życia, które przekra‑
cza znacznie wymiary jego ziemskiego bytowania, ponieważ polega na uczest‑
nictwie w życiu samego Boga. Wzniosłość tego nadprzyrodzonego powołania 
ukazuje wielkość i ogromną wartość ludzkiego życia w jego fazie doczesnej. 
Życie w czasie jest bowiem podstawowym warunkiem, początkowym etapem 
i integralną częścią całego i niepodzielnego procesu ludzkiej egzystencji”18. 
Zasadami postępowania wynikającymi ze zrozumienia wartości życia, będą 
konkretne działania realizowane we wszystkich grupach społecznych, w któ‑
rych funkcjonuje człowiek19.

Normą dla wartości życia jest szacunek dla życia we wszystkich jego 
wymiarach, szacunek dla każdego człowieka: rozmówcy, wychowawcy, ucznia, 
podwładnego, sąsiada, chorego i upośledzonego, nieznajomego, wyznawcy 

17 „A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam” (Rdz 1,26).
18 EV 2.
19 Por. VSpl 50.
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innej religii, członka innej społeczności. Ochrona życia to również sprzeciw 
wobec wszelkich używek, które pozornie miałyby służyć zadowoleniu i po‑
prawie ludzkiej egzystencji, a które docelowo niszczą organizm. Troska o ży‑
cie to również takie postępowanie, które nie naraża siebie i innych na niepo‑
trzebne niebezpieczeństwo: lekkomyślne uprawianie sportów ekstremalnych, 
prowadzenie auta pod wpływem alkoholu, brak kompetencji specjalistów 
z różnych dziedzin, zaciąganie kredytów obciążających całą rodzinę jedynie 
do zaspokojenia własnych zachcianek.

Wartość życia, która u młodego człowieka zacznie realizować się 
w drobnych przejawach szacunku i miłości bliźniego, takich jak ustąpio‑
ne miejsce w autobusie czy bezinteresowna pomoc, niewątpliwie w życiu 
dorosłym objawi się jako dojrzała i zdecydowana postawa walki o godność  
człowieka.

1.7.	 WARTOŚĆ	SOLIDARNOŚCI
Człowiek jest istotą społeczną, co oznacza, że dla realizacji własnego powoła‑
nia i poczucia spełnienia potrzebuje drugiej osoby, wspólnoty, społeczeństwa, 
w którym mógłby się rozwijać i realizować siebie. Osoba nigdy nie egzystu‑
je poza społeczeństwem. Takie życie jest niejako wymogiem jej natury. So‑
lidarność20 to znaczy jeden za drugiego, silniejszy za słabszego, mądrzejszy 
za „mniej mądrego”, ale każdy z tą samą mocą wykorzystuje talenty, zdolności 
i sprawności, którymi obdarzył go Bóg (natura), a które ma obowiązek rozwi‑
jać ze względu na innych. Fundamentem solidarności jest współpraca, zarów‑
no w odniesieniu do relacji między jednostkami, jak i narodami.

Wartość ta pozwala przekroczyć indywidualizm, wzajemną nieufność 
czy przedmiotowe traktowanie człowieka jako taniej siły roboczej. Kluczowe 
dla zasady solidarności jest przekroczenie bariery „moje – twoje”, „nasze – 
obce” oraz poszukiwanie punktów możliwego porozumienia. Solidarność 
zmusza niejako do odkrywania wartości człowieka i zastanowienia, co nas 
łączy, aby móc dążyć do wspólnego dobra. Zaangażowanie w działalność 
na rzecz doczesnego świata oznacza zawsze służbę konkretnemu człowieko‑
wi, a nie bezimiennej masie, którą zwykło się nazywać „zasobami ludzkimi”. 

20 Por. SRS 39.
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Zasada solidarności staje się równocześnie gwarantem dobra wszystkich i do‑
bra jednostki. „Potrzebna jest dziś nowa wyobraźnia miłosierdzia, której prze‑
jawem będzie nie tyle, i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliź‑
nim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, tak aby gest pomocy 
nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej 
wspólnoty dóbr”21.

Wartość solidarności uczy odpowiedzialności, powszechnego brater‑
stwa oraz umiejętności rezygnacji z osobistych celów. Solidarność jest właści‑
wym odczytaniem sprawiedliwości i miłości.

„Miłość we wzajemnych stosunkach między ludźmi nie jest czymś go‑
towym. Jest ona naprzód zasadą czy też ideą, do której ludzie muszą niejako 
podciągnąć swe postępowanie, jeżeli chcą – czego chcieć powinni – uwol‑
nić je od nastawienia użytkowego, czyli konsumpcyjnego względem innych 
osób”22.

1.8.	 WARTOŚĆ	PRAWDY	I	WOLNOŚCI
„Wiara w możliwość poznania prawdy mającej wartość uniwersalną nie jest 
bynajmniej źródłem nietolerancji; przeciwne, stanowi nieodzowny warunek 
szczerego i autentycznego dialogu między ludźmi”23.

Poznanie ludzkie ze swej natury dąży do prawdy, czyli do uzyskania 
rzetelnej, obiektywnej, informacji o swoim przedmiocie. Według definicji wy‑
wodzącej się od Arystotelesa, a znanej ze sformułowań św. Tomasza z Akwinu, 
prawda to intencjonalna zgodność rozumu (intelektu) z rzeczą. Prawda i wol‑
ność są to dwie wartości, które nawzajem się warunkują i przenikają, a miej‑
scem ich spotkania jest osoba. Do takiego stwierdzenia upoważnia przede 
wszystkim relacyjny charakter prawdy i wolności.

Wolność spełnia się wtedy, gdy kieruje się na zewnątrz samej siebie, 
ku jakiejś wartości, jakiemuś dobru, gdy je wybiera i urzeczywistnia. Pierw‑
szym dobrem wolności jest prawda. Wierność wobec prawdy oznacza wierność 

„przede wszystkim dla prawdy o ludzkiej wolności, o jej naturze, o warunkach 

21 NMI 50.
22 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, wyd. TN KUL, Lublin 2015, s. 31‑32.
23 FR 92.
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spełnienia wolności. […] Żadna prawda nie może stać się prawdą dla człowie‑
ka i prawdą człowieka, jeśli za taką nie uzna jej jego wolność. […] Tak więc 
to, że ja wierzę w posiadaną przeze mnie prawdę, wcale nie upoważnia mnie 
do przekreślania cudzej wolności. Aby wolność spełniła się w akcie uznania 
prawdy, drugi musi sam być przekonany, że to, co mu podaję, jest prawdą. […] 
Im więcej jest między nami prawdy, tym więcej jest między nami wolności”24.

Na poziomie rodziny rozpoznawanie prawdy i wolności ujawnia się 
poprzez poczucie własnej wartości. Na poziomie szkoły wspólne uczenie się 
i zdobywanie wiedzy pomaga w urzeczywistnianiu prawdy.

Na poziomie działań państwowych i międzynarodowych jest to umie‑
jętność tworzenia prawa, które w służbie wolności człowieka będzie realizo‑
wało zasadę miłości bliźniego i sprawiedliwości.

1.9.	 WARTOŚĆ	KULTURY	OJCZYSTEJ	I	EUROPEJSKIEJ
Dziedzictwo kultury narodowej stanowi część tożsamości człowieka. Rozwija 
poczucie przynależności do Ojczyzny i jej kultury. Daje to możliwość odna‑
lezienia swojego miejsca we wspólnocie, za czym idzie poczucie spełnienia 
i własnej wartości. „Nie można zaprzeczyć, że człowiek istnieje zawsze w ra‑
mach określonej kultury, ale prawdą jest też, że nie wyraża się on cały w tej 
kulturze. Zresztą sam fakt rozwoju kultur dowodzi, że w człowieku jest coś, 
co wykracza poza kulturę. To «coś» to właśnie ludzka natura: to ona jest mia‑
rą kultury i to dzięki niej człowiek nie staje się więźniem żadnej ze swych 
kultur, ale umacnia swoją osobową godność, żyjąc zgodnie z głęboką prawdą 
swego bytu”25.

Chrześcijaństwo nadało kształt Europie, zaszczepiając w niej pew‑
ne podstawowe wartości. Europa, która dała światu ideał demokracji i praw 
człowieka, czerpie swe wartości z kultur poszczególnych państw europejskich 
wyrosłych z chrześcijaństwa. O prawdziwości i obiektywności tych wartości 
świadczy fakt, że tak różne kulturowo narody zdołały się zintegrować i potra‑
fią wspólnie pracować z myślą o dobru człowieka26.

24 J. Tischner, Myślenie według wartości, wyd. Znak, Kraków 2011, s. 200‑201.
25 VSpl 53.
26 Por. EiE 108.
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1.10.	 WYCHOWANIE	DO	WARTOŚCI	PRZEZ	DIALOG
Z wychowaniem wiążą się prawda i wolność. Działania wychowawcze, jakie 
należy podejmować, inspirowane są szacunkiem dla życia ludzkiego. W tym 
celu papież Jan Paweł II wzywał do dialogu. Jest on trudny, ale możliwy. Lu‑
dzie są zdolni do tego, aby przezwyciężać podziały, konflikty interesów, nawet 
sprzeczności, zwłaszcza wtedy, gdy każda ze stron jest przekonana, że broni 
słusznej sprawy. Dialog wymaga otwartości i uznania różnic, tego, co dzieli 
bez rezygnacji z tego, o czym się wie, że jest dobre i słuszne. Z tego bowiem 
rezygnować nie wolno. Fałszywy i nietrwały byłby pokój oparty na kłamstwie, 
nawet w imię pozornego dobra. Tym bardziej, że sumienie człowieka bywa 
zniekształcone przez różne systemy społeczno‑polityczne i ideologiczne. Bu‑
dowanie pokoju oznacza również uznanie społecznej solidarności oraz propa‑
gowanie równej godności każdego człowieka.

Podstawowym podmiotem wychowującym jest Bóg. Tę prawdę prze‑
kazuje nam papież Jan Paweł II. Poszukując źródła prawa wychowawczego, 
sięga do Księgi Rodzaju. Bóg stworzył człowieka, „ulepił” go z nicości i prze‑
znaczył do życia. Bóg jako wychowawca przejawia się więc w życiu człowieka 
poprzez akt stwórczy. Na tym poziomie wychowanie człowieka realizuje się 
również poprzez autorytet Boga i Jego Świętość. Człowiek ma być święty tak, 
jak święty jest Bóg. To On przekazał człowiekowi jasny i trwały nakaz: „Bądź‑
cie płodni, rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną” 
(Rdz 1,28).

To polecenie kierowane jest przez Boga do wszystkich ludzi i przyjmu‑
je charakter przekazywania autorytetu i władzy oraz mocy stwarzającej i pra‑
wa do wychowania. Rodzice otrzymują od Boga mandat wychowawczy i na tej 
podstawie mają niezbywalne prawo do wychowywania dzieci. Rodzice stają się 
więc współuczestnikami mocy stwórczej Boga, a przez to biorą na siebie odpo‑
wiedzialność za wychowanie. W dziele stworzenia mają swój udział nie tylko 
rodzice, ale i inne podmioty wychowujące. Są więc nimi: szkoła, Kościół i inne 
instytucje. Zadaniem podmiotów wychowujących jest prowadzenie młodego 
człowieka ku głębszemu człowieczeństwu.

Praca wychowawcza, mimo iż rozpoczyna się w domu rodzinnym, 
znajduje swoje uzupełnienie w szeroko rozumianym pojęciu kultury. W jego 
ramach mieści się również szeroki dostęp do wiedzy i nauki. Wiedza jest 
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związana z moralnością, powinna być tworzona i przekazywana ze względu 
na dobro człowieka. Trzeba więc zabiegać o edukację dziecka i tak nią kiero‑
wać, aby w przyszłości mogła pozostawać w służbie życia.

Zdaniem Jana Pawła II dzieci i młodzież to grupa, która szczególnie 
szuka powiązania swojego życia z prawdą. Z chrześcijańskim ideałem życia 
należałoby więc trafiać szczególnie do młodzieży. Wydaje się, że młodzież jest 
dzisiaj bardzo wrażliwa na wszystkie naturalne, przyrodzone, humanistyczne 
właściwości osoby ludzkiej. Jan Paweł II postuluje więc pedagogikę persona‑
listyczną, chrześcijańską. Papież przejmuje ideę wychowania od kard. Stefana 
Wyszyńskiego27, kiedy zwraca się do wychowawców i opiekunów z przesła‑
niem o tym, że ideałem nowoczesnego wychowania powinno być odważne 
przyznanie się do Ewangelii Chrystusowej, wyznawanie jej przed ludźmi, 
w szkole, przed kolegami; uruchomienie własnego serca, aby „nabrzmiało” 
miłością społeczną i służbą, aby w życiu kierować się wartościami: miłości, 
sprawiedliwości, pokoju i wolności.

Chcąc mieć wpływ na młodzież, zdaniem Ojca Świętego, należałoby 
zaapelować do niej na wstępie, nie tyle nawet wartościami narodowymi, socjo‑
logicznymi, pedagogicznymi czy nawet tradycjami, prawdami nieomylnymi 
podanymi przez Chrystusa, ale trzeba apelować do człowieczeństwa, do oso‑
bowości. W wychowaniu chrześcijańskim należy jak najmocniej podkreślić 
to: „Ecce homo [Oto człowiek]” (J 19,5), aż Chrystus Człowiek ukształtuje się 
w młodych. Owocne więc będzie przypomnienie im, że są ludźmi i ukazanie 
wszystkich naturalnych, ale wielkich właściwości człowieczeństwa.

Współczesne problemy, na jakie napotyka się, pracując z dziećmi 
i młodzieżą, to przede wszystkim ucieczka od autorytetów i brak dyscypliny. 
Niektórzy wychowawcy twierdzą, że wśród współczesnej młodzieży zanika ro‑
zumienie, co to jest praca nad sobą, przezwyciężanie siebie, samoograniczenie, 
wyrzeczenie, ofiara; zanika postawa służby, pomocy, uczynności, koleżeńsko‑
ści. I jest w tym cząstka prawdy. Młodzież jednak nie jest i nigdy nie była zła. 
Jest tylko zagubiona i czasem rozpaczliwie szuka autorytetu, poprzez różne for‑
my buntu (wyzywające ubranie, farbowanie włosów, lekceważące zachowanie). 

27 Por. Z. Struzik, Obrona wolności narodu Księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 
Polski w 100. rocznicę odzyskania niepodległości 1918‑2018, wyd. Instytut Papieża Jana Paw‑
ła II, Warszawa 2018.
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Swoim postępowaniem upomina się o osobę, która ją poprowadzi, wskaże 
drogę, zainspiruje. Nie w każdej dziedzinie i nie zawsze rolę tę mogą speł‑
nić rodzice. Wychowawca, każdy nauczyciel powinni wpisać się w tę właśnie 
lukę wychowawczą. Aby wychowanie odniosło skutek, musi się zawsze łączyć 
z cierpliwą nadzieją. Nadzieja wydłuża perspektywy procesu wychowawczego. 
Wszystkiego sami nie zrobimy – ani przez szeptanie do ucha, ani w najlepszej 
rodzinie, ani też w szkole najbardziej oddanej młodzieży. Nadzieja w wycho‑
waniu otwiera oczy wszystkim – rodzinie, narodowi i państwu – na dalekie 
cele, o których zawsze trzeba pamiętać. Wychowujemy przecież dla przyszło‑
ści, również dla własnej przyszłości. To oni, wkraczając w dorosłe życie, pragną 
wnieść swój wkład w budowanie cywilizacji pokoju. To młodzi dostarczają 
nowych rozwiązań starych problemów.

Jan Paweł II świadomy potencjału, jakim dysponują ludzie młodzi, 
kieruje do nich wezwanie: „Nie lękajcie się. […] Przyszłość znajduje się w wa‑
szych sercach. […] Musicie być ludźmi, którzy głęboko zaufali człowiekowi 
i którzy głęboko zaufali wielkości ludzkiego powołania: powołania, które ma 
być wypełniane w duchu poszanowania prawdy, godności i nienaruszalności 
praw osoby ludzkiej”28. Kto inny, jak nie nauczyciele mogą nauczyć młodzież 
ufności człowiekowi. Formacja młodzieży jest więc ściśle powiązana z for‑
macją własną. Mądrzy i roztropni wychowawcy muszą odwołać się nie tylko 
do miłości zawodu i pracy, ale do miłości Boga. Jeśli te trzy prawdy: wiara, na‑
dzieja, miłość są zharmonizowane, wtedy wychowanie jest możliwe i skutecz‑
ne. Słowo nauczyciela, wychowawcy, zwłaszcza gdy jest poparte przykładem, 
zaczyna wiele znaczyć.

Wydaje się więc, pisze papież, że zadaniem nauczyciela musi być prze‑
zwyciężenie w sobie autokratyzmu, który jest największą przeszkodą w do‑
tarciu do młodzieży. Należy tworzyć atmosferę przyjaźni dla młodych serc, 
atmosferę współpracy. „Idźmy do młodzieży: oto pierwszy i podstawowy wy‑
móg wychowawczy”29. Oznacza to uczestniczenie w jej życiu, sprawach, proble‑
mach, a przede wszystkim rozumienie. Proces wychowania należy rozpocząć 

28 Jan Paweł II, Pokój i młodzi idą razem. Orędzie na XVIII Światowy Dzień Pokoju – 1985 r., 
Watykan, 1.01.1985, 1, w: tegoż, Dzieła zebrane, t. 4, Konstytucje apostolskie. Listy motu 
proprio i bulle. Orędzia na światowe dni, Wydawnictwo M, Kraków 2007, s. 716‑717.

29 JP 14.
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od zrozumienia młodych. Zrozumieć i kochać to niezrównana formuła peda‑
gogiczna. Miłość domaga się, aby w procesie wychowania rozwijać człowie‑
czeństwo, przekazywać życiowe mądrości, umiejętności.

Podsumowując powyższe wskazania, można stwierdzić, że wartości 
są niewątpliwie elementem konstytuującym osobowość człowieka. Równocze‑
śnie, ponieważ naturą osoby jest życie i działanie w społeczeństwie i dla spo‑
łeczeństwa, wyznawane wartości stanowią trwały fundament dla wszelkich 
wspólnot, również dla kultury prawa każdej społeczności państwowej.
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II.	 ZAŁOŻENIA	PROGRAMU	
WYCHOWAWCZEGO

2.1.	 CEL	PROGRAMU	WYCHOWAWCZEGO
Celem Programu wychowawczego30 jest przygotowanie materiału dydaktycz‑
nego do procesu formacyjnego i wychowawczego uczniów wszystkich klas 
szkoły podstawowej oraz grup przedszkolnych (0‑8).

Naturalnym obowiązkiem człowieka jest przekazywanie formacji 
z jednego pokolenia – starszego, na drugie – młodsze. Obowiązek ten wynika 
niejako z natury ludzkiej i zostaje rozpoznany przez społeczeństwo oraz jest 
wypełniany sukcesywnie, stosownie do etapu rozwoju człowieka. Na prze‑
strzeni tysięcy lat kształtowania się różnych kultur i przekazywania ich swo‑
im sukcesywnie następującym pokoleniom, można zaobserwować tendencje 
do odkrywania naturalnych wartości potrzebnych do ciągłości życia, do po‑
czucia bezpieczeństwa i możliwości rozwoju. Odkrywane w ten sposób pod‑
stawowe wartości: wolność, sprawiedliwość, pokój, bezpieczeństwo, prawda 
i solidarność – powoli, ale systematycznie wpływały na umacnianie się okre‑
ślonych społeczności. Człowiek na przestrzeni tysięcy lat starał się budować 
zorganizowane struktury rodzinne, plemienne i narodowe. Niektórym spo‑
łecznościom udało się dojść do utworzenia narodu charakteryzującego się jed‑
nym językiem, jedną historią, religią i świadomością wspólnoty. Spojrzenie 
na historię świata pozwala zyskać przeświadczenie, że u podstaw antropolo‑
gicznych człowieka leży umiejętność odkrywania wartości oraz zdolność kie‑
rowania się nimi. Do odkrywania wartości, podtrzymywania ich w świadomo‑
ści i kultywowania, niejako naturalną formą przekazu stawało się wychowanie. 
Z czasem wychowanie stało się kształceniem, przekazywanym i zdobywanym 
dzięki zorganizowanym formom szkolnictwa.

Można zauważyć, że fundamentem formacji, edukacji i kształce‑
nia, we wszystkich zakresach, jest postawa życzliwości, jako przejaw miłości 
i poszanowania drugiego człowieka. Każda cywilizacja, czyli zorganizowana 
społeczność ludzka, wymaga kształtowania należących do niej przedstawi‑
cieli – jednostek ludzkich tak, by kierowali się zasadą czynienia dobra. Dobro 

30 Por. Z. Struzik, Program wychowawczy, s. 9‑14.
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to – przekazywane dzieciom i młodzieży – jest podstawą egzystencji, rozwoju, 
postępu i wzajemnego doskonalenia. Kształtuje ono i utrwala świadomość in‑
dywidualną i społeczną oraz świadczy o pięknie ludzkiego życia i działania.

Człowiek dobry, szlachetny, wychowany i wykształcony dąży do osią‑
gnięcia szczęścia i pragnie tym szczęściem podzielić się z innymi ludźmi, a na‑
wet dzielić swoją radość z otaczającym go światem, z całą przyrodą ożywioną 
i nieożywioną.

Proces wychowania i kształcenia przyspiesza rozwój osobowości, 
pozwala na przyswojenie podstawowych wartości: prawdy, dobra, piękna, 
sprawiedliwości, miłości i solidarności oraz stwarza możliwość racjonalne‑
go i harmonijnego rozwoju. Wszystkie wielkie cywilizacje powstawały i roz‑
wijały się dzięki niestrudzonemu wysiłkowi wychowawczemu i formacyjne‑
mu. Współczesny świat, ze względu na intensywny rozwój kultury, środków 
przekazu oraz narastającą globalizację, wymaga coraz lepszych programów 
wychowawczych uwzględniających wszystkie podstawowe wartości życia  
ludzkiego.

2.2.	 PODMIOTOWOŚĆ	W	PROGRAMIE	WYCHOWAWCZYM
Program wychowawczy oparty na koncepcji, która angażuje dogłębnie dobrą 
wolę, może być realizowany tylko przy świadomym i wolnym udziale tych 
wszystkich, którzy w nim uczestniczą. Nie może być nikomu narzucony, na za‑
sadzie celów i zadań pomijających dobro człowieka. Dla urzeczywistnienia 
go z całą wiernością, szkoła powinna móc liczyć na jedność intencji i stałość 
w przekonaniu do tegoż programu, który będzie realizowany przez wszystkich 
członków wspólnoty szkolnej31.

W sensie ogólnym podmiotem Programu wychowawczego jest czło‑
wiek jako taki, ponieważ wymaga on nieustannego samowychowania i samo‑
kształcenia w każdym momencie swego życia. Wychowanie nigdy się nie koń‑
czy, ponieważ stale pytamy o sens naszego istnienia i działania. Z chwilą 
wyznaczenia sobie określonych działań następuje konieczność poszukiwania 
adekwatnych środków do realizacji zamierzonych celów. Aby osiągnąć cele 

31 Por. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Religijny wymiar wychowania w szkole ka‑
tolickiej, w: Służyć wzrastaniu w prawdzie i miłości. Wybór dokumentów Kościoła na temat 
szkoły katolickiej i wychowania, red. J. Poniewierski, wyd. AA, Kraków 2009, s. 431‑476.
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ogólne, społeczne oraz indywidualne, osobowe, musimy wejść na drogę po‑
szukiwania właściwych metod i programów wychowawczych.

Podstawowym zadaniem w metodologii wychowania jest poznawanie 
własnego „ja” i poznawanie drugiego człowieka, rozumianego jako „dar” dany 
dla nas i dla drugich32.

Wzajemne poznawanie się człowieka z człowiekiem, a także porozu‑
miewanie się jednostki ze społeczeństwem rozpoczyna nieustanny dialog. Obie 
strony muszą realizować się wzajemnie, personalnie na siebie oddziaływać, wza‑
jemnie się kształcić i odnosić obopólne korzyści moralne. Nie ma w tym dialogu 
żadnej dominacji, wyniosłości jednego podmiotu nad drugim. Wychowywany 
i wychowujący mają tę samą godność, wartość indywidualną. Ich wzajemne rela‑
cje charakteryzują się poszanowaniem, brakiem jakiejkolwiek agresji, zmuszania 
czy poniżania. Jedynym motywem wychowującego jest miłość do wychowanka 
oraz pragnienie dobra, poparte autorytetem, ale nigdy nienadużywanym.

W sensie szczegółowym podmiotem Programu wychowawczego i ca‑
łego procesu wychowawczego jest uczeń szkoły podstawowej i zerówki.

Wszechstronny rozwój ucznia powinien znajdować się w centralnym 
punkcie pracy edukacyjnej. Uczeń jest podmiotem, który podlega procesowi 
wychowania, a jednocześnie, jako byt rozumny, sam siebie wychowuje poprzez 
samokształcenie. Wszystkie inne podmioty wychowujące pełnią wobec niego 
funkcje pomocnicze, wspierające, dostarczając odpowiednie treści wychowaw‑
cze oraz przykłady procesów wychowawczych, poddane kryterium prawdy.

Szczególną rolę w wychowaniu pełni środowisko rodzinne, z którego 
uczeń pochodzi. Rodzice mają pierwsze i podstawowe prawo do wychowy‑
wania swoich dzieci33. Otrzymują to prawo poprzez fakt zrodzenia. Jest ono 
niepowtarzalne, jedyne, pełne i autonomiczne.

W sensie specjalnym podmiotem Programu wychowawczego jest pe‑
dagog, wychowawca klasy, moralnie i zawodowo odpowiedzialny za swoich 

32 „[…] każdy urzeczywistnia siebie przez bezinteresowny dar z siebie samego”. LdR 16.
33 „Zadanie wychowania wypływa z najbardziej pierwotnego powołania małżonków do uczest‑

nictwa w stwórczym dziele Boga: rodząc w miłości i dla miłości nową osobę, która sama 
w sobie jest powołana do wzrostu i rozwoju, rodzice tym samym podejmują zadanie umoż‑
liwienia jej życia w pełni ludzkiego. Przypomniał o tym II Sobór Watykański”. FC 36; 
por. DWCH 3.
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uczniów. Każdy wychowawca kształtuje swoich podopiecznych zgodnie z wła‑
snym sumieniem, uformowanym wcześniej i zweryfikowanym przez własne 
doświadczenie życiowe. Dzieje się tak dlatego, że to człowiek wychowuje czło‑
wieka, w atmosferze miłości i zgodnie z prawdą.

W procesie wychowawczym mamy do czynienia ze zjawiskiem psy‑
chologicznym, w którym wzajemnie oddziałują na siebie ludzie o różnych 
osobowościach. Wyszczególnione podmioty: uczeń, wychowawca oraz rodzice 
ucznia, tworzą środowisko przyjazne i dobre dla kształtowania nowej, młodej 
indywidualności i osobowości. W procesie oddziaływania należy uwzględnić 
także inne środowiska i zbiorowości: dalszą rodzinę, społeczność szkolną, gru‑
pę podwórkową, miejscowość, region z własną kulturą, państwo oraz część 
świata, w której młody człowiek żyje.

2.3.	 PRZEDMIOTOWOŚĆ	W	PROGRAMIE	
WYCHOWAWCZYM

Program opiera się na założeniach filozoficznych, psychologicznych (psycho‑
logia rozwojowa dziecka) i dydaktycznych, zawartych między innymi w Kon‑
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej34, dokumentach Kościoła Katolickiego35, Ko‑
deksie rodzinnym i opiekuńczym36, Konwencji o prawach dziecka37.

Wszystkie wyżej wyszczególnione źródła są zbiorem autorytatywnym, 
który powstał na podstawie doświadczeń oraz został sformułowany norma‑
tywnie, dla dobra jakie ma przynosić proces wychowawczy. Dobro procesu wy‑
chowawczego jest najważniejszym czynnikiem ukierunkowanym na człowieka. 
Powszechność źródeł – osiągnięcia naukowe pedagogiki i dydaktyki, państwo‑
we akty prawne, nauczanie Kościoła, literatura fachowa oraz praktyka peda‑
gogiczna – mogą i powinny gwarantować właściwą przedmiotowość procesu 
wychowawczego. One są gwarantem poprawności, celowości i skuteczności.

34 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483, 
ze zm.

35 Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, Kodeks Prawa Kanonicznego, dokumenty 
nauczania papieskiego.

36 Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 1359.
37 Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

dnia 20 listopada 1989 r., Dz.U. 1991, nr 120, poz. 526, ze zm.
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Przedmiotowość procesu wychowawczego nie może pod żadnym po‑
zorem wprowadzać w błąd, nie może mieć także charakteru eksperymental‑
nego. Tylko nauka pewna (dydaktyka i pedagogika), moralnie słuszna, spraw‑
dzona i oparta na wartościach może być zaproponowana wychowywanemu 
człowiekowi. Ze względu na godność, osobowość, niepowtarzalność i unikal‑
ność życia ludzkiego proponowane wychowanie realizuje się tylko raz i pozo‑
stawia niezatarty ślad w człowieku.

Z tego też powodu do proponowanych programów wychowawczych 
należy podchodzić z wielką ostrożnością, kierując się wiedzą i doświadcze‑
niem, a przede wszystkim dobrem wychowanka.

W Programie wychowawczym, wychodząc od aksjologii (warto‑
ści) – wyszczególniono w prospektach części z wybraną literaturą, wskazaną 
w podstawie programowej jako lektury szkolne dla poszczególnych poziomów 
nauczania38. Wybrano jedynie fragmenty z obowiązujących lektur, aby peda‑
gogom wskazać ścieżkę poszukiwania wartości zawartych w literaturze szkol‑
nej, ale także w innych utworach literackich i dziełach sztuki.

2.4.	 TREŚĆ	PROGRAMU	WYCHOWAWCZEGO
Treścią opracowanego Programu wychowawczego są wartości ogólnoludzkie: 
filozoficzne, intelektualne, moralne i informacyjne, które są niezbędne do od‑
krywania sensu życia ludzkiego i postępowania zgodnie z normami moralny‑
mi przyjętymi w naszej kulturze narodowej i chrześcijańskiej39.

Program zakłada budowanie relacji, dostosowane do wieku ucznia. 
Pierwsza część dotyczy relacji międzyludzkiej „ja – społeczność” i skierowana 

38 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.02.2017 r. w sprawie podstawy pro‑
gramowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 
dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształ‑
cenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego 
dla szkoły policealnej, Dz.U. poz. 356.

39 „Kształtowanie się jest procesem duchowym wywołanym przez rozbudzony głos wartości 
urzeczywistnionych w wysoce wartościowych i przy tym różnorodnych dobrach kultural‑
nych: poznawczych, religijnych, moralnych i estetycznych, a nawet użytecznościowych i he‑
donistycznych”. M. Boczar, Wartości w kulturze czynnikami ukierunkowującymi edukację 
(w kontekście pedagogiki B. Nawroczyńskiego), w: Pedagogika ogólna. Problemy aksjologicz‑
ne, red. T. Kukołowicz, M. Nowak, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1997, s. 157‑158; 
por. B. Nawroczyński, Zasady nauczania, wyd. WSiP, Warszawa 1987, s. 90.
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jest do grup przedszkolnych i klas 0‑2; druga część dotyczy relacji „ja – ty” 
i skierowana jest do klas 3‑5. Trzecia część omawia relacje „ja – wobec samego 
siebie” i dotyczy klas 6‑8. Każdą część ocenia wychowawca i dostosowuje ją 
do poziomu rozwoju ucznia.

Zaproponowany podział uwzględnia systematyczny rozwój osobo‑
wości ucznia (od poziomu nauczania 0 do 8), jego wzrastanie, dojrzewanie 
fizyczne i psychiczne oraz postęp w rozumieniu otaczającego świata i siebie 
samego.

Wartości omówione w części pierwszej (relacja „ja – społeczność”) 
mają za zadanie pomóc ukształtować postawę życzliwości względem innych 
ludzi. Człowiek z natury jest bytem społecznym, jest częścią społeczności, 
w której żyje, w niej się rodzi, rozwija, dorasta, uczy się i kształtuje oraz bu‑
duje krąg relacji społecznych, takich jak: nauka, praca, pełnienie określonych 
ról społecznych, wypełnianie zadań zgodnych z wykształceniem i powoła‑
niem. Od społeczności człowiek otrzymuje poczucie bezpieczeństwa, gwa‑
rancje bytowe i ekonomiczne, zabezpieczenie społeczne i zdrowotne. Relacja 

„ja – społeczność” nieustannie trwa, powoduje wzajemny rozwój, wspólne do‑
skonalenie się, a celem tej relacji są osiągane i wprowadzane w życie wartości.

W części drugiej (relacja „ja – ty”) Program kształtuje poprawne 
i moralnie dobre postawy wobec drugiego człowieka spotykanego w ro‑
dzinie, w szkole, w grupach rówieśniczych, podczas wypoczynku. Poziom, 
zakres, intensywność i celowość relacji „ja – ty”, świadczą o sposobie re‑
alizacji własnego życia. Ta relacja wpływa na uspołecznienie się, zbudowa‑
nie środowiska opartego na akceptacji, zaufaniu i pozytywnych związkach  
uczuciowych.

Część trzecia (relacja „ja – wobec samego siebie”) pomaga w popraw‑
nym poznawaniu swoich zalet, a także słabości charakteru, ukazuje możli‑
wości samodoskonalenia się i budowania osobowości nakierowanej na dobro, 
sprawiedliwość, prawdę, piękno i miłość40. W procesie wychowania te pod‑
stawowe wartości powinny być przez ucznia (wychowanka) rozpoznane, we‑
wnętrznie zaakceptowane, a następnie podtrzymywane przez całe życie.

40 Por. H. Słotwińska, Samokształcenie i samowychowanie elementami autoformacji, „Paeda‑
gogia Christiana” 2007, nr 1(19), s. 65‑81.
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2.5.	 FORMA	PROGRAMU	WYCHOWAWCZEGO
Program ten zbudowany jest w sposób logiczny, z zastosowaniem zasad ogólnie 
przyjętych w literaturze popularnonaukowej. Specyfika przedmiotu wymaga 
wykorzystania wiedzy oraz doświadczenia, które są stosowane w programach 
nauczania obowiązujących w szkolnictwie polskim. Formę zastosowaną w ni‑
niejszym programie, w pewnym sensie, można uważać za rodzaj konspektów 
skoncentrowanych wokół danych wartości. Na każdy poziom edukacji zapro‑
ponowano 30 tematów, dotyczących konkretnych wartości. Niektóre wartości 
są tematycznie bardzo zbliżone do siebie i tworzą bloki, które grupują się wo‑
kół jakiegoś szerszego zagadnienia, np. światopoglądu, relacji międzyludzkich, 
pracy, zabawy czy sportu.

Każda z opracowanych wartości zawiera stałe elementy:
I. Prospekt;

II. Pedagog;
III. Nauczanie religijne;
IV. Literatura.
Prospekt zawiera konspekt lekcji według, którego nauczyciel może 

przygotować i przeprowadzić lekcję na temat wybranej wartości. Punkt 
pod nazwą Pedagog prezentuje wybrane fragmenty lektur szkolnych danej 
klasy z komentarzem pedagoga. Nauczanie religijne zawiera cytaty z Pisma 
Świętego oraz nauczania Kościoła dotyczące prezentowanej wartości. Ostatni 
punkt każdej wartości stanowi Literatura, na jej podstawie opracowano daną 
wartość.

2.6.	 MIEJSCE	REALIZACJI	PROGRAMU	
WYCHOWAWCZEGO

Wychowanie obejmuje całe – bliższe i dalsze – środowisko, w którym żyje 
uczeń: dom rodzinny, szkołę, pracę, miejsca rozrywki, środki masowego 
przekazu itd. Każde z tych środowisk intensywnie oddziałuje na wychowanka 
i stwarza możliwość dynamicznego współdziałania, a to współdziałanie jest 
jednocześnie wychowaniem.

Ze względu na dydaktyczno‑wychowawczy charakter Programu szko‑
ła jest miejscem jego realizacji, natomiast przestrzeń oddziaływania będzie 
rozciągnięta na wszystkie wspomniane sfery życia i działalności ucznia.
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Szkoła jako jeden z głównych „wychowawców” powinna organizować, 
we współpracy z innymi podmiotami wychowującymi, odpowiednie pola od‑
działywania, zachowując swoje kompetencje i odpowiedzialność. Szczegól‑
nym polem współpracy dla szkoły powinna być rodzina ucznia, ponieważ 
w rodzinie dokonuje się podstawowe wychowanie, i to właśnie na rodzinie 
spoczywają główne i zasadnicze prawa wychowawcze41.

41 „Bezpośrednimi wychowawcami w stosunku do swoich dzieci pozostają zawsze na pierw‑
szym miejscu rodzice”. LdR 16.
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III.	 METODOLOGIA
3.1.	 ZAŁOŻENIA	METODOLOGICZNE	PROGRAMU	

WYCHOWAWCZEGO
Ogólnym metodologicznym założeniem Programu wychowawczego jest spój‑
ny projekt pracy wychowawczo‑dydaktycznej z dziećmi i młodzieżą każdej 
klasy szkoły podstawowej i najstarszej grupy przedszkolnej. Program przewi‑
dziany jest do realizacji na lekcjach. W tym celu przygotowano 30 tematów 
(wartości). Do poszczególnych zagadnień podawane są lektury dla każdej kla‑
sy oraz literatura przedmiotu (m.in. dokumenty nauczania papieskiego, publi‑
kacje fachowe, prasa, filmy).

Pedagog realizujący Program wychowawczy może dowolnie wybrać za‑
proponowane tematy, zredukować je lub zmienić, uwzględniając możliwości cza‑
sowe, percepcję uczniów, sugestie rodziców oraz materiały dydaktyczne, jakimi 
dysponuje. Uczniowie mogą wprowadzać do Programu wychowawczego swoje 
sugestie, pomysły i innowacje w zależności od aktualnych zainteresowań i po‑
trzeb. Dynamiczna współpraca pomiędzy nauczycielem a uczniem ma uczynić 
z Programu wychowawczego skuteczne narzędzie formacji moralnej i intelektu‑
alnej, realizowanej na terenie szkoły oraz w środowisku rodzinnym i społecznym.

Rodzice ucznia mają za zadanie aktywnie włączyć się w realizację 
Programu wychowawczego, aby proces wychowawczy następował w sposób 
integralny. Na początku roku szkolnego pedagog dostarczy rodzicom ogólne 
założenia i treść Programu ze szczególnym uwzględnieniem tych części, które 
dotyczą praktycznej jego realizacji w domu rodzinnym.

W ramach omawiania poszczególnych wartości, Program wychowaw‑
czy proponuje odrębne zadania dla każdej z grup, do której jest adresowany:

− zadania dla ucznia, samowychowanie;
− zadania dla rodziców;
− zadania dla szkoły, wychowawcy.

Zadania dla ucznia polegają na zapoznaniu się z odpowiednimi 
dla omawianej wartości normami i zasadami postępowania. Uczeń stara się 
je usystematyzować i realizować w życiu codziennym.

Zadania dla rodziców polegają na wspólnej z dzieckiem realizacji za‑
łożeń Programu wychowawczego w środowisku domowym, przy wsparciu 
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nauczycieli, podejmujących tę pracę na terenie szkoły. Rodzice bądź opieku‑
nowie czynnie uczestniczą w całym procesie wychowawczym. Powinni oni 
ze szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem pracować wychowawczo 
ze swoim wychowankiem – dzieckiem.

Zadania dla nauczycieli i wychowawców obejmują również dyrekcję 
szkoły, dydaktyka, pedagoga, psychologa, opiekuna na wycieczce lub wypo‑
czynku wakacyjnym, czyli tych wszystkich, którzy mają przygotować, zapro‑
ponować i realizować Program wychowawczy w trakcie nauki ucznia w szkole 
podstawowej czy w przedszkolu.

3.2.	 SPÓJNOŚĆ	PROGRAMU	WYCHOWAWCZEGO
Przy omawianiu kolejnych wartości można zaproponować jeden lub więcej 
tematów do realizowania w ramach jednostki lekcyjnej.

W każdym temacie wyróżniamy normy42, które potwierdzają rozpo‑
znaną wartość lub wartości, ich akceptację, czyli przyjęcie za swoje oraz ich 
praktyczne zastosowanie. Sposób postępowania ma charakter normatywny 
i autorytatywny i jego źródłem jest prawodawca pozytywny lub prawo natu‑
ralne, które człowiek rozpoznaje jako podstawę swojego życia indywidualnego 
i społecznego. Bez stosowania tych norm trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek 
współistnienie i współdziałanie ludzi. Bez stosowania ogólnie przyjętych norm 
dochodzi najczęściej do patologii zachowań, do powstawania negatywnych 
subkultur, do walki społecznej, a niekiedy do konfliktu zbrojnego. W zorga‑
nizowanych społecznościach źródłem norm jest władza ustawodawcza, która, 
respektując prawo naturalne, swoim autorytetem ustanawia normy (konstytu‑
cja, prawo cywilne) i zobowiązuje do ich stosowania.

42 „Teza, w której treści zawarte jest prawo rządzące jakimiś procesami; podstawa, na któ‑
rej coś się opiera, reguła […]. Normy postępowania, uznane przez kogoś za obowiązujące”. 
Hasło Zasada, w: Słownik języka polskiego, t. 3, red. M. Szymczak, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1994, s. 995; por. także: „Norma moralna, norma etyczna, ogólna reguła 
postępowania, obowiązująca w społeczeństwie – we wzajemnych stosunkach między ludźmi. 
Norma moralna może mieć charakter ogólnoludzki […] może też być normą obowiązującą 
tylko w danym społeczeństwie […]. Normy moralne, podobnie jak normy prawne, są przy‑
kładem norm aksjologicznych, uzasadnia się je za pomocą odpowiednich ocen”. Hasło Nor‑
ma moralna, w: W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, wyd. Żak, Warszawa 2017, s. 264‑265.

Wychowanie	do	wartości	|	Poziom 3 

36



Do norm, wynikających z wartości, należy dostosować odpowiednie 
zasady postępowania43, dzięki którym czyny ludzkie – formalne (wewnętrzne) 
i materialne (zewnętrzne) – otrzymują hierarchię wartości, zostają poddane 
moralnej ocenie oraz skutecznie oddziałują. W procesie wychowania człowiek 
uczy się zasad, przyjmuje je za swoje i wprowadza w życie. Im więcej tych za‑
sad będzie funkcjonowało, tym społeczeństwo będzie reprezentować wyższą 
kulturę, łatwiej się będzie wszystkim żyło i pracowało. Powiększać się będzie 
także zakres poczucia bezpieczeństwa, a norma sprawiedliwości będzie po‑
wszechnie stosowana.

Zarówno normy, jak i zasady postępowania (działania) wzajemnie się 
przenikają i uzupełniają w procesie realizacji odpowiednich wartości. War‑
tości, normy oraz zasady postępowania tworzą zwarty, wewnętrznie spójny 
system.

3.3.	 CEL	WYCHOWANIA	W	PROGRAMIE	
WYCHOWAWCZYM

Realizując proces wychowawczy, należy precyzyjnie określić cele podejmowa‑
nych działań, aby osiągnąć zamierzony skutek. W procesie wychowawczym, 
na szczególnych zasadach, dokonuje się wymiana idei i wartości. Młody czło‑
wiek – wychowywany przez rodziców, przy pomocy szkoły, wychowawcy, śro‑
dowiska – ma odkrywać, poznawać i realizować wartości ludzkie. Ma rozpo‑
znawać, kim jest i do czego dąży.

3.4.	 WYCHOWANIE	DO	WARTOŚCI
W procesie wychowawczym podjętym świadomie i przyjętym dobrowolnie44, 
zawsze występują określone cele. Dąży się do osiągnięcia postulowanych wy‑
ników, określonego ideału wychowawczego, którym jest „dobrze wychowany 

43 „Ustalona, ogólnie przyjęta zasada; reguła, przepis, wzór; w etyce: zasada postępowania, 
dyrektywa wyznaczająca obowiązek określonego zachowania się w danej sytuacji przez od‑
wołanie się do odpowiednich ocen i wartości moralnych”. Hasło Norma, w: Słownik języka 
polskiego, s. 389‑390.

44 W przypadku dziecka zakładamy, że jego akceptacja procesu wychowawczego i zawartych 
w tym procesie ideałów, dokonuje się w oparciu o domniemanie zgody. Dziecko ufa rodzi‑
com, najpierw potencjalnie, a kiedy dorasta, uznaje autorytet swoich rodziców potwierdzony 
ich miłością.
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człowiek”. Treść wychowania zamyka się w sferze życia psychicznego i ducho‑
wego człowieka, dlatego przy formułowaniu celów wychowywania konieczne 
jest posługiwanie się pojęciami abstrakcyjnymi. Nie zawsze możliwe jest zwe‑
ryfikowanie tych pojęć w praktyce, w doświadczeniu wychowawcy, wychowan‑
ka oraz obserwatora. Weryfikacja może następować w dużym odstępie czasu. 
Człowiek wychowywany może nosić w sobie wpojone i zaakceptowane ideały, 
ale z różnych powodów na co dzień ich nie ujawniać. Duże znaczenie mogą 
mieć zewnętrzne okoliczności, wszelkiego rodzaju przymus. Często dochodzi 
do ujawnienia się ideałów dopiero w ekstremalnych warunkach, np. miłość 
do ojczyzny ujawnia się w czasie wojny obronnej danego kraju.

Cele wychowania bywają przedmiotem kontrowersji o charakte‑
rze ideologicznym i politycznym. Rodzice czy dziadkowie mają tendencje 
do przekazywania treści wychowawczych w sposób uznany tylko przez siebie, 
nie uwzględniając rozwoju psychicznego i socjologicznego dziecka, który na‑
stępuje w nim z biegiem lat.

W celach wychowawczych zawsze są zawarte jakieś określone założe‑
nia światopoglądowe, ideowo‑moralne i społeczno‑polityczne. Każda religia 
wychowuje swoich wyznawców na podstawie własnej tradycji i własnych treści. 
Nie zawsze wyznawcy danego światopoglądu reprezentują postawy tolerancji 
i pluralizmu wyznaniowego.

Z kolei założenia ideowo‑moralne zakładają osiągnięcie wpływów 
w wychowaniu danej grupy ludzi i rozwój określonej ideologii, która ma 
służyć umocnieniu i zdobyciu władzy jednego człowieka nad drugim. Ide‑
ologia nie kieruje się prawdą czy dobrem powszechnym, ale dąży do stwo‑
rzenia takiego kodeksu moralnego, który ubezwłasnowolnia jednostkę i każe 
jej służyć z bezgranicznym zaufaniem. Tak powstają wszelkiego rodzaju sub‑
kultury, niekiedy przeciwne zorganizowanym społecznościom, sprzeczne 
z podstawowymi prawami moralnymi, agresywne w swoim działaniu, nie‑
kiedy samoniszczące się.

Cele społeczno‑polityczne zmieniają się i w każdym systemie politycz‑
nym są inne. Partie i ugrupowania społeczne walczą o zdobycie władzy, która 
pozwala rządzić, sterować gospodarką, wpływać na bogacenie się określonej 
grupy społecznej, organizują struktury życia społecznego i politycznego, aby 
zdobytą władzę za wszelką cenę utrzymać.
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Cele i założenia niniejszego Programu są ściśle skorelowane z założe‑
niami programu wychowawczego szkoły opracowanego przez MEN45: „U pod‑
staw programu wychowawczego leży również określona filozofia, lecz tym ra‑
zem jest to filozofia człowieka, czyli antropologia. Oznacza to, że nauczyciele, 
autorzy programu, tworzą swoje dzieło, nie tylko wykorzystując rozeznanie, 
kim są konkretne dzieci – uczniowie ich szkoły i jakie są ich potrzeby. Pisząc 
swój program wychowawczy, nauczyciele muszą mieć także rozeznanie, kim 
jest człowiek i ku czemu powinien zmierzać jego rozwój”46.

Antropologia zaproponowana w Programie wychowawczym opiera się 
na współpracy wszystkich podmiotów (ucznia, wychowawcy, rodziny, środo‑
wiska), działających w ramach określonej filozofii. W tym wypadku proponu‑
je się filozofię chrześcijańską.

3.5.	 CEL	NADRZĘDNY
Celem nadrzędnym Programu wychowawczego jest „osiąganie przez ucznia 
pełni rozwoju osobowego, przebiegającego w sprzyjającym mu środowisku 
wychowawczym”47.

45 „Od roku szkolnego 2017/2018 w przedszkolach i szkołach realizowana jest nowa podstawa pro‑
gramowa. Począwszy od wychowania przedszkolnego, celem kształcenia jest rozwijanie u mło‑
dych ludzi świadomości i postaw społecznych oraz obywatelskich. Uczniowie uczą się, że wszy‑
scy ludzie mają równe prawa, niezależnie od tego, gdzie się urodzili, jak wyglądają, jaką religię 
wyznają, jaki mają status materialny. Poznają także metody i sposoby postępowania w sytuacji 
zagrożenia zdrowia i życia […]. Warto również wspomnieć, że od roku szkolnego 2017/2018 na‑
stąpiło połączenie programu wychowawczego i programu profilaktyki w jeden dokument – pro‑
gram wychowawczo‑profilaktyczny szkoły, uchwalany przez radę rodziców w porozumieniu 
z radą pedagogiczną. Jego celem jest wspieranie wychowanków we wszechstronnym rozwoju 
ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, du‑
chowej i społecznej”. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Działania edukacyjno‑wychowawcze 
w szkołach, 17.01.2019, „Serwis Rzeczypospolitej Polskiej”, [online:] https://www.gov.pl/web/
edukacja/dzialania‑edukacyjno‑wychowawcze‑w‑szkolach [dostęp: 16.11.2020].

46 Ministerstwo Edukacji Narodowej, O programie wychowawczym szkoły, red. J. Dobrzyńska, 
„Biblioteczka Reformy” nr 37, wyd. MEN. Biuro Administracyjne, s. 28.

47 Dokument MEN mówi o celu jako procesie: „osiąganie przez ucznia pełni rozwoju osobowe‑
go, przebiegające w sprzyjającym mu środowisku wychowawczym. Na rozumienie tego celu 
wpływają osobiste poglądy i filozofia życiowa człowieka”. Niewątpliwie, wychowywanie jest 
procesem rozciągniętym w czasie. Zakładamy tutaj czas określony trwaniem nauki w szkole 
podstawowej. Proces ten jest dynamiczny, rozwijający się poprzez wzajemne przenikanie się 
relacji międzyludzkich pomiędzy podmiotami. Niemniej jednak mówiąc o celu, powinniśmy 
założyć etap zakończony, a w tym wypadku – „osiągnięcie rozwoju osobowego” na etapie 
szkolnym. Por. Ministerstwo Edukacji Narodowej, O programie wychowawczym, s. 31.
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Mówiąc o celu nadrzędnym, należy wskazywać na wartości z zacho‑
waniem ich hierarchii: miłość, dobro, sprawiedliwość, piękno, pokój. Wartości 
te są osiągane w trakcie całego życia człowieka – od urodzenia aż do śmierci. 
Konieczne jest spojrzenie na człowieka, uwzględniające wszystkie etapy jego 
rozwoju: dzieciństwo, wiek młodzieńczy, dojrzałość oraz wiek starczy. Na każ‑
dym z tych etapów życie człowieka ma określoną wartość, godność. Należy 
mówić o osiągnięciach, celach, czyli wartościach rozpoznanych, zaakceptowa‑
nych i wprowadzanych w życie na określonym jego etapie. W tym przypadku – 
w wieku młodzieńczym, szkolnym.

3.6.	 CELE	OGÓLNE
Dla ułatwienia procesu wychowawczego można rozróżniać w osobowości 
ucznia wielorakie sfery: sferę fizyczną, uczuciowo‑emocjonalną, intelektualną, 
sferę woli i sferę duchową. W odniesieniu do każdej z tych sfer wyznaczamy 
cele ogólne, czyli:

− rozwój fizyczny48;
− rozwój zdolności postrzegania i kojarzenia49;
− rozwój emocjonalny50;
− rozwój intelektualny51; 

48 „Proces zachodzenia zmian we wzroście i ciężarze ciała oraz w różnicowaniu się i funkcjono‑
waniu tkanek i organów ustroju; poziom rozwoju fizycznego określa się przez pomiar wagi 
i wzrostu ciała, a także na podstawie kostnienia nasad kości długich nadgarstka lub mutacji 
głosu, wyrzynania się zębów i in.” Hasło Rozwój fizyczny, w: W. Okoń, Nowy słownik, s. 343.

49 „Zdolność, możliwość uzyskania spodziewanych wyników przy wykonywaniu danych 
czynności w określonych warunkach zewnętrznych […], zdolności mają charakter ogólny 
[…]. Do zdolności ogólnych zalicza się: spostrzegawczość, sprawność myślenia, wyobraźnię, 
pamięć, uwagę oraz sprawność motoryczną. Rozwój zdolności zależy od wrodzonych wła‑
ściwości układu nerwowego, od wpływu kształcenia i wychowania, m.in. od rozwoju pozy‑
tywnej motywacji, zainteresowań i postaw oraz od własnej aktywności jednostki”. Hasło 
Zdolność, w: W. Okoń, Nowy słownik, s. 463.

50 „Środowisko wychowawcze stymuluje rozwój dziecka, dostarczając mu odpowiedniej wie‑
dzy emocjonalnej i umożliwiając trening odpowiednich umiejętności emocjonalnych. Może 
to robić, organizując jego doświadczenia i dostarczając mu wzorców reagowania emocjonal‑
nego oraz za pośrednictwem przekazu werbalnego”. A. Matczak, Zarys psychologii rozwoju, 
wyd. Żak, Warszawa 2003, s. 153.

51 Rozwój intelektualny opiera się na zdolnościach umysłu, posługując się rozumem, człowiek 
jest zdolny do poznawania świata i dokonywania operacji myślowych. W procesie rozwoju 
intelektualnego człowiek gromadzi wiedzę, którą następnie stosuje w relacjach osobowych 
i społecznych. Działanie rozumowe opiera się na prawdzie odkrytej przez intencjonalną 

Wychowanie	do	wartości	|	Poziom 3 

40



− rozwój moralny52;
− rozwój woli53;
− rozwój duchowy54;
− rozwój społeczny55.

3.7.	 CELE	SZCZEGÓŁOWE
Do każdego z wymienionych etapów i aspektów rozwoju osobowości ucznia 
można wprowadzić cele szczegółowe, oparte na: zdolnościach, umiejętno‑
ściach, sprawnościach, poznawaniu, gotowości, poszukiwaniu, zainteresowa‑
niach i aktywności. Każdy człowiek jest inny, niepowtarzalny i wyjątkowy. Jest 
obdarzony różnorakimi zdolnościami, które, mimo że czasami są podobne, 
różnią się swoim zakresem i intensywnością. Ta bogata osobowość człowie‑
ka skłania do wyszukiwania celów szczegółowych dostosowanych w procesie 
wychowania do indywidualnych potrzeb.

zgodność umysłu poznającego z przedmiotem poznawanym. Rozwój intelektualny dokonuje 
adaptacji struktur poznawczych (schematów i operacji) do wymagań środowiska. Por. Ha‑
sło Intelekt, w: W. Okoń, Nowy słownik, s. 145; A. Birch, Psychologia rozwojowa w zarysie. 
Od niemowlęctwa do dorosłości, tłum. J. Łuczyński, M. Olejnik, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2007, s. 41.

52 „Proces stopniowych zmian zachodzących we wrażliwości moralnej dziecka: w jego sto‑
sunku do dobra i zła, do własnych czynów i ich skutków oraz do spraw innych ludzi”. Hasło 
Rozwój moralny, w: W. Okoń, Nowy słownik, s. 343.

53 „Wola, w psychologii zdolność do realizacji określonych czynności, zamiarów i zadań, a za‑
razem powstrzymywania się od innych”. Hasło Wola, w: W. Okoń, Nowy słownik, s. 440.

54 Rozwój duchowy dotyczy pierwiastka duchowego człowieka, który jest źródłem dynamizmu, 
a wyraża się w sprawczości, odpowiedzialności, samostanowieniu i sumieniu. Wszystkie 
te przymioty mogą się realizować w pełnej wolności, która dąży do prawdy, a ta z kolei pro‑
wadzi do dobra. Można powiedzieć, że miarą rozwoju duchowego człowieka jest dobro, jakie 
wprowadza on w życie. Por. I. Mroczkowski, Osoba i cielesność. Moralne aspekty teologii ciała, 
wyd. Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2008, s. 65. Z punktu widzenia teologii postęp 
duchowy zmierza do coraz większego zjednoczenia z Chrystusem. Zjednoczenie to jest nazy‑
wane zjednoczeniem „mistycznym”, ponieważ jest ono uczestnictwem w misterium Chrystusa 
przez sakramenty – „święte misteria” – a w Nim, w misterium Trójcy Świętej. Por. KKK 2014.

55 Rozwój społeczny dotyczy zmian, które przychodzą wraz z wiekiem ucznia, a dotyczą pra‑
widłowej relacji jednostki z otoczeniem, opartej na równowadze pomiędzy przystosowa‑
niem się do społeczności, a oddziaływaniem jednostki na tę społeczność. Można w tym wy‑
padku mówić o procesie „socjalizacji”, która prowadzi do poznania i zastosowania sposobów 
zachowania się przyjętych w danym społeczeństwie. Takie przystosowanie i jednocześnie 
czynny udział w życiu społecznym prowadzić ma do rozwoju form życia zbiorowego, do za‑
spokajania potrzeb i tworzenia kultury. Por. A. Birch, Psychologia rozwojowa, s. 15 i 154; 
hasło Społeczeństwo, w: W. Okoń, Nowy słownik, s. 364.
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O celach szczegółowych można mówić także na terenie szkoły. Szko‑
ła, pomimo że ma ustaloną strukturę działania, może i powinna dostosowy‑
wać się do środowiska, w którym funkcjonuje. Poszczególne szkoły dysponują 
własną charakterystyką wychowawczą związaną z realizowanym przesłaniem, 
na przykład z tytułem szkoły, jej założycielem czy patronem. Przesłanie może 
dotyczyć profilów kształcenia ogólnego, zawodowego, a nawet może skupiać się 
na określonych specjalizacjach. Ministerstwo Edukacji Narodowej określa cele 
szczegółowe w następujący sposób: „Nauczyciele powinni wybrać takie cele 
szczegółowe, które w danej szkole jawią się jako szczególnie ważne i zostały 
wyłonione w wyniku diagnozy pracy szkoły. Szkoła […] powinna skupić wy‑
siłki na tych wybranych celach”56.

3.8.	 CELE	WYCHOWAWCZE
Cele wychowawcze wyznaczają odpowiednie zadania wychowawcze, czyli dzia‑
łania szkoły, wychowawcy, rodziców i środowiska. W osiąganiu określonych ce‑
lów należy stosować odpowiednie środki działania, uwzględniając wiele czyn‑
ników, okoliczności, a także odpowiednią strategię działania. Przy realizacji 
celów wychowawczych zaangażowana jest cała wiedza dydaktyczna i doświad‑
czenie wychowawcze podmiotów wychowujących. Poszczególne podmioty mu‑
szą ze sobą współpracować i wzajemnie się uzupełniać, nieustannie szukając 
ideału wychowania, który ma być wprowadzany w życie. Cele wychowawcze 
mogą być osiągane albo nie. W przypadku braku osiągnięć należy weryfikować 
zadania wychowawcze i ponownie dostosowywać je do powstałej sytuacji wy‑
chowawczej, tak jednostkowej danego ucznia, jak i zbiorowej sytuacji środowi‑
ska uczniowskiego. Ministerstwo Edukacji Narodowej zadania wychowawcze 
określa w następujący sposób: „Zadania zależeć będą od wielu czynników, m.in. 
od umiejętności wychowawczych nauczycieli, ich cech osobowościowych, za‑
interesowań, ilości czasu, który są w stanie poświęcić na przygotowanie zajęć. 
Przede wszystkim jednak zadania muszą odpowiadać wiekowi uczniów, czyli 
powinny być dopasowane do poziomu ich dojrzałości psychicznej”57.

56 Ministerstwo Edukacji Narodowej, O programie, s. 34.
57 Tamże, s. 39.
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3.9.	 REALIZACJA	PROGRAMU	WYCHOWAWCZEGO
Program wychowawczy powinien być realizowany przy wzajemnej zgodzie, 
porozumieniu, współpracy wszystkich podmiotów: uczniów, rodziców, wy‑
chowawców oraz instytucji, takich jak wspólnoty wyznaniowe, organizacje 
społeczne, młodzieżowe (np. harcerstwo, skauting), sportowe, organizacje sa‑
morządowe oraz inne instytucje funkcjonujące legalnie w Rzeczypospolitej 
Polskiej.

3.9.1.	 REALIZACJA	W	SZKOLE
Przygotowany, udokumentowany i zastosowany w szkole Program wychowaw‑
czy powinien zostać zaproponowany uczniom danej klasy w wersji papierowej 
lub elektronicznej, wzbogacony o wyczerpujący komentarz wychowawcy.

Konfrontacja propozycji Programu wychowawczego z rzeczywistością 
ma uwzględnić możliwości szkoły, możliwości i zdolności uczniów, ramy cza‑
sowe, kondycję psychofizyczną wszystkich podmiotów oraz środki materialne 
pozostające w ich dyspozycji.

Środowisko szkolne ma swój niepowtarzalny charakter, klimat i wła‑
sną strukturę. Można także wyróżnić opinie o danej szkole, na przykład: 

„Ta szkoła wychowuje dobrze, a w tamtej są nieustanne problemy wychowaw‑
cze”. Po zakończonym procesie wychowania szkolnego, absolwent szkoły wy‑
daje opinię, często utożsamia się z wartościami przekazywanymi w szkole, 
wspomina czasy szkolne z sentymentem, z uznaniem wyraża się o wychowaw‑
cach i nauczycielach.

3.9.2.	 REALIZACJA	W	KLASIE
Podstawowym miejscem oddziaływania i realizacji Programu wychowawcze‑
go jest klasa, czyli zespół uczniów o podobnych wiekowo cechach rozwojo‑
wych, zorganizowanych w grupach zainteresowań i podejmujących wspólne 
działania. Zespół, jakim jest klasa, ma za zadanie wspólnie zdobywać formację 
moralną, wiedzę w zakresie poszczególnych przedmiotów oraz umiejętności 
niezbędne w życiu człowieka. Zarówno w każdej grupie społecznej, jak i w ze‑
spole klasowym mają miejsce różnorakie relacje koleżeńskie, charakteryzu‑
jące się dynamizmem, towarzyszącymi im emocjami, wzajemnym oddziały‑
waniem, wykonywaniem wspólnych zadań, pracą, wysiłkiem intelektualnym, 
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a także obejmujące rekreację, zabawę i sport. Wszystkie te elementy mają cha‑
rakter wychowawczy i określają środowisko, w którym dokonuje się wycho‑
wanie. Pedagog sprawuje pieczę nad środowiskiem klasowym, posługując się 
wiedzą i autorytetem, kieruje całym zespołem, z uwzględnieniem cech indy‑
widualnych każdego z wychowanków.

3.9.3.	GRUPY	ZAINTERESOWAŃ
Na początku roku szkolnego uczniowie w klasie zostają podzieleni na poszcze‑
gólne grupy zainteresowań by podejmować wspólne działania. Każda z grup 
powinna wykazać zainteresowanie danym tematem (wartością) i we właściwy 
sobie sposób wspólnie go przygotowywać, realizować, przedstawiać, omawiać, 
a nawet inscenizować i filmować. Zakłada się pełną dowolność przy wyborze 
zainteresowań i sposobie ich realizacji. Powinny one jednak uwzględniać per‑
spektywę przyszłego wyboru kierunku rozwoju.

W niniejszym Programie wychowawczym opartym na wartościach 
proponowane są następujące grupy zainteresowań:

− dyscyplinarna (samorząd klasowy) – współpraca z dyrekcją oraz ro‑
dzicami, kontrola pracy poszczególnych grup, koordynacja działań;

− filozoficzna – prezentacja podłoża filozoficznego tematu;
− teologiczna – prezentacja wartości religijnych zawartych w temacie;
− filmowo‑medialna – wyszukiwanie i prezentowanie materiałów filmo‑

wych, radiowych, ilustrujących omawiany temat (wskazane również 
tworzenie własnych materiałów tego typu);

− historyczna – przedstawianie podłoża historycznego określonego 
tematu;

− informacyjna – wzbogacanie tematu o najnowsze dane (na przykład 
legislacja dotycząca danego zagadnienia w różnych krajach, opinia 
społeczna na dany temat, publikacje prasowe);

− literacka – prezentacja utworów literackich związanych z tematem, 
również własnych (wskazana współpraca z polonistą i grupą teatralną);

− muzyczna – wzbogacenie lekcji utworami muzycznymi;
− naukowa – w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych: analiza i pre‑

zentacja osiągnięć nauki, a także historii nauki w omawianym temacie 
(w tym zakresie wskazana ścisła współpraca z grupą historyczną);
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− psychologiczno‑socjologiczna – prezentacja zagadnień psychologicz‑
nych i socjologicznych, a także zmiany postrzegania tych zagadnień 
w określonym temacie na przestrzeni dziejów (w tym zakresie również 
wskazana jest ścisła współpraca z grupą historyczną), opracowywanie 
i analiza ankiet oraz badań socjologicznych;

− sportowo‑turystyczna – tworzenie gier i zabaw związanych z tematem, 
proponowanie i planowanie tras wycieczek;

− teatralna – uatrakcyjnianie lekcji przez odgrywanie małych przedsta‑
wień teatralnych (skecze, scenki, teatr alternatywny), również według 
własnego pomysłu.
W zależności od zainteresowań, liczby uczniów oraz możliwości ma‑

terialnych, do poszczególnych grup mogą należeć zespoły: dwu‑, trzy‑, cztero‑ 
i wieloosobowe.

Wychowawca będzie przygotowywał i ukierunkowywał poszczególne 
zespoły na zdobywanie odpowiednich materiałów i ich selekcję, tak by mogły 
zaprezentować swoje osiągnięcia na forum klasy czy szkoły. Konieczna będzie 
współpraca z rodzicami, przy odpowiednim doborze, a także dokonywaniu 
ewentualnej selekcji, korekty i ocenianiu materiału.

3.9.4.	 REALIZACJA	PROGRAMU	WYCHOWAWCZEGO	
W	DOMU	RODZINNYM

Rodzice ucznia bądź jego opiekunowie mają za zadanie poznać zaproponowa‑
ny Program wychowawczy, przekazać na jego temat swoje uwagi, propozycje 
oraz dokonać odpowiedniej korekty. Tematy omawiane na lekcjach powinny 
być przemyślane, przedyskutowane i – jeśli to możliwe – realizowane w domu 
rodzinnym. Rodzice powinni być w stałym kontakcie ze szkołą, ze wszystkimi 
podmiotami wychowującymi, a w szczególny sposób współpracować z wy‑
chowawcą klasy. Okresowo należy przeprowadzać ankiety anonimowe wśród 
rodziców, ściśle związane z treściami zawartymi i wprowadzanymi przez Pro‑
gram wychowawczy.

Wstęp	do	programu	wychowawczego	dla	klas	szkół	podstawowych
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Wartość dialogu  z drugim 
człowiekiem

I.	 PROSPEKT	WARTOŚCI
1.1.	 CEL	OGÓLNY
Rozwój duchowy

1.2.	 CEL	SZCZEGÓŁOWY
Umiejętność kontaktowania się z ludźmi

1.3.	 CEL	WYCHOWAWCZY
Otwarcie na drugiego człowieka1

1 „Bóg nie stworzył jednak człowieka jako istoty samotnej: albowiem od początków «Stworzył 
mężczyznę i niewiastę» (Rdz 1,27), a ich związek tworzy pierwszą formę wspólnoty osób. 
Człowiek bowiem z głębi swej natury jest istotą społeczną i bez kontaktów z innymi nie może 
ani żyć, ani rozwijać siebie samego i swoich uzdolnień”. KDK 12.
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1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Dialog pozwala na budowanie konstruktywnych relacji.
− Rozmowa stwarza możliwość poznania prawdy o drugim człowieku2.
− Dzięki rozmowie można zrozumieć motywy postępowania innych.

1.5.	 ZADANIA	DLA	UCZNIA,	SAMOWYCHOWANIE
Normy

− Dlaczego zawsze warto rozmawiać?
− Rozmowa daje możliwość konfrontacji poglądów.
− Każdy człowiek ma prawo do wypowiadania własnych poglądów.
− Rozmowa ma być oparta na prawdzie i dążyć do prawdy.
− Rozmowa ma sprawiać przyjemność i stać się rozwiązaniem, a nie źró‑

dłem problemów.
Zasady

− Z życzliwością słucham innych osób.
− Dopuszczam do głosu także osoby, które nie budzą mojej sympatii.
− Staram się nie przerywać, kiedy mówi ktoś inny.
− W dyskusjach stosuję właściwą argumentację.

1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW
Normy

− Rozmowa rodziców z dziećmi jest konieczna dla ich prawidłowego 
rozwoju.

− Należy wpajać dzieciom zasady właściwej rozmowy opartej na miłości 
i zaufaniu.

− Rozmowa jest jednym ze sposobów rozwiązywania rodzinnych 
konfliktów.

2 „Rzetelny dialog wyrasta bowiem z pewnego założenia, jakie musi być przyjęte […] przez 
obydwa podmioty dialogu, że nie są one w stanie poznać prawdy o sobie, jak i prawdy, ku któ‑
rej dążą, jeśli pozostają w świecie wzajemnej od siebie izolacji. Poznać prawdę można wszak‑
że tylko i wyłącznie w bezpośrednim kontakcie. Spotkanie i nawiązanie kontaktu uznać 
zatem należy niejako za warunek wstępny, ale jednocześnie nieodzowny każdego dialogu”. 
H. Skorowski, Dialog, w: Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, red. A. Zwoliń‑
ski, wyd. Polwen, Radom 2003, s. 106.

Wartość	1	|	Wartość dialogu  z drugim człowiekiem
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− Rozmowa powinna dotyczyć wielu i różnych tematów, a nie ograni‑
czać się do tematów kłopotliwych dla dzieci.

− Prowadzę prawdziwy dialog z dzieckiem – otwartość na poznawanie 
jego doświadczeń, a także stwarzanie takich warunków rozmowy, aby 
mogło ono śmiało ujawniać swoje doświadczenia.

− Przysłuchuję się dziecku z należną mu uwagą i szacunkiem.
− Staram się wczuć w sytuację dziecka, co pozwoli na zrozumienie jego 

uczuć, potrzeb, a w konsekwencji manifestowanych zachowań.
Zasady

− Własnym przykładem pokazuję dziecku postawę życzliwego wsłuchi‑
wania się w to, co ma do powiedzenia inna osoba.

− Uczę dziecko jak umiejętnie argumentować własne zdanie.
− Z uwagą analizuję zachowanie dziecka i skłaniam je do rozmowy.

1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Uczenie dzieci zasad kulturalnej rozmowy stanowi przygotowanie 
do dorosłego życia.

− Prowadzenie dialogu z wychowankami przybliża do spraw, które 
są dla nich ważne.

− W rozmowie należy reagować na dyskryminowanie i ośmieszanie 
uczniów. Należy przeciwstawiać się konfliktom, które prowadzą 
do dyskryminacji i dążyć do ich rozwiązywania.

Zasady
− Prowadząc dyskusję w klasie, sprawiedliwie udzielam głosu, nikogo 

nie faworyzuję.
− Zwracam uwagę na uczniów, którzy nie uczestniczą aktywnie w roz‑

mowach i dyskusjach.
− Daję przykład kulturalnego prowadzenia rozmowy.
− Staram się często indywidualnie rozmawiać z każdym uczniem.
− Odgrywam rolę osoby wspierającej i ułatwiającej rozwój ucznia.

Wychowanie	do	wartości	|	Poziom 3 
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1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Grupa dziennikarska uczniów przeprowadza krótki wywiad, w formie kwe‑
stionariusza osobowego, z wybranymi nauczycielami ze szkoły. Pytania są do‑
bierane tak, by pokazać nieznany dotąd obraz nauczycieli. Pozostali uczniowie 
otrzymują wydrukowane kwestionariusze i mają za zadanie odgadnąć, kto się 
za nimi kryje. Efekty mogą okazać się zaskakujące. Dzięki rozmowie uwal‑
niamy się od stereotypów i schematów, przez które postrzegamy innych ludzi.

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Dialog pozwala na zerwanie ze schematami i błędnymi ocenami, którymi mo‑
żemy skrzywdzić innego człowieka. Pojawia się szansa na stworzenie przyja‑
znego środowiska, w którym nikt nie będzie obawiał się zabrać głos. Godzina 
wychowawcza jest odpowiednim miejscem i czasem na wymianę poglądów, 
otwartą dyskusję, dialog3. Uczniowie potrafią prawidłowo argumentować 
i przedstawiać swoje racje.

3 „Braterski dialog ludzi dokonuje się jednak nie poprzez postęp, lecz głębiej, we wspólnocie 
osób, która wymaga wzajemnego poszanowania ich pełnej godności duchowej”. KDK 23.
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50



1.10.	 ZAGROŻENIA
W szkole często dyskryminuje się osoby, które mają inne upodobania. Ucznio‑
wie rezygnują ze swoich przekonań, ponieważ nie umieją ich obronić w dysku‑
sji. W środowisku rodzinnym rzadko podejmuje się rozmowy na ważne tematy, 
nie bierze się też pod uwagę zdania dzieci. Ma to konsekwencje w nawiązywa‑
niu przez nie kontaktu z innymi. Dzieci mogą upokarzać swoich rówieśników 
w klasie jedynie z powodu ich odmiennych cech, takich jak płeć, wiek, stopień 
sprawności, pochodzenie etniczne, orientacja seksualna, ubiór, telefon komór‑
kowy, sposób wyrażania się, uczęszczanie na zajęcia wychowania fizycznego, 
religię, niskie oceny.

II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Pomaganie innym w życiu odbywa się przez dialog wynikający z prawdziwego 
spotkania osób. Dialog z drugim człowiekiem jest bardzo ważnym procesem 
wychowawczym. Postawa dialogu otwiera drogę do doświadczenia siebie w re‑
lacji z drugim człowiekiem i prowadzi do odkrycia tego, co dobre.

Dialog powinien opierać się na szacunku wobec drugiej osoby, uzna‑
niu dla niej, akceptacji oraz postawie pozbawionej uprzedzeń. Zrozumienie 
drugiej osoby może doprowadzić do osiągnięcia wzajemnie satysfakcjonują‑
cego porozumienia.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Małgorzata Strzałkowska – urodzona 18 stycznia 1955 roku w Warszawie, pi‑
sarka, poetka, autorka i ilustratorka książek dla dzieci. Zadebiutowała w 1987 
roku w „Świerszczyku” wierszem Dżdżownica. Jest autorką bajek, piosenek 
i scenariuszy do telewizyjnych programów dziecięcych.

Współpracowała także z czasopismami dla dzieci: „Dziecko”, „Miś”, 
„Pentliczek”, „Ciuchcia”, „Nasz Maks”, „Skarb malucha”. Jej utwory można zna‑
leźć w podręcznikach i antologiach, a książki znalazły się na Liście Skarbów 
Muzeum Książki Dziecięcej.

Wartość	1	|	Wartość dialogu  z drugim człowiekiem
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Książeczka pt. Rady nie od parady, czyli wierszyki z morałem autorstwa 
Małgorzaty Strzałkowskiej jest zbiorem humorystycznych wierszyków z mora‑
łami skierowanymi do dzieci. Poetka przekazuje dzieciom wiedzę o tym, jak 
nie sprawiać innym przykrości i osiągnąć przyjaźń, uznanie i podziw wśród 
kolegów, nauczycieli i swoich bliskich.

Tak i siak

Na parterze mieszka Tadek,
straszny urwis i gagatek.
Dobrze jest sąsiadom znany,
lecz nie bardzo jest lubiany.
Tu coś burknie, coś tam mruknie,
tu coś szturchnie, tam coś huknie,
wciąż łokciami się rozpycha,
młodszych trąca i popycha,
a czasami i tak bywa,
że niegrzecznie się odzywa.

Wzdycha sąsiad i sąsiadka:
– Ale ziółko z tego Tadka!
– Wciąż się kłóci z sąsiadami!
– Szkoda, że tu mieszka z nami!

Minął miesiąc. Ten sam Tadek,
niegdyś urwis i gagatek,
dobrze jest sąsiadom znany
i przez wszystkich jest lubiany.
Mówi „proszę” i „dziękuję”,
chętnie starszym ustępuje,
tu pomoże, tam coś wniesie,
tu coś poda, tam przyniesie,
zawsze miły i uczynny –
ten sam, ale całkiem inny!

Wychowanie	do	wartości	|	Poziom 3 
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Wzdycha sąsiad i sąsiadka:
– Miły chłopak z tego Tadka…
– W zgodzie żyje z sąsiadami…
– Dobrze, że tu mieszka z nami…

To uprzejmość, bez wątpienia, atmosferę wokół zmienia.

Przedstawiony fragment książki ukazuje pozytywną relację Krysi 
i Tadka z sąsiadami. Największym urwisem jest Tadek. Niezłe z niego ziółko – 
kłóci się i popycha młodszych kolegów, a nierzadko niegrzecznie się odzywa. 
Sąsiedzi skarżą się na jego niepoprawne zachowanie. Po miesiącu chłopiec się 
zmienia. Potrafi być serdeczny i uprzejmy wobec sąsiadów. Mówi „proszę” 
i „dziękuję”, a także chętnie pomaga innym. Sąsiedzi bardzo polubili „nowego” 
Tadka i cieszą się, że obok nich mieszka.

Pomaganie poprzez dialog jest formą bycia dla drugiego człowieka. Jest 
zgodą na to, aby w spotkaniu drugi człowiek stawał w prawdzie i nie czuł lęku.

Osobę taką cechuje dobra wola i gotowość niesienia pomocy, zauwa‑
żanie potrzeb innych ludzi. Wsparcie i życzliwość w znaczący sposób mogą 
wpływać na pozytywne przemiany w stosunku do samego siebie u osoby ko‑
rzystającej z pomocy.

M.	Strzałkowska, Rady 
nie od parady, czyli 
wierszyki z morałem, 
wyd. Czarna Owca, 
Warszawa 2007, 
s. 81‑84.
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III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Dialog jest także naturalnym środkiem, który pozwala porównać różne 
punkty widzenia, a przede wszystkim przeanalizować te rozbieżności, ja‑
kie stanowią przeszkodę dla pełnej komunikacji między chrześcijanami.

Dialog nie rodzi się z taktyki czy z wyrachowania, ale jest działaniem 
mającym swe uzasadnienie, wymogi, godność: wypływa z głębokiego sza‑
cunku dla tego wszystkiego, co w każdym człowieku zdziałał ten Duch, 
który tchnie tam, gdzie chce. Kościół zamierza przezeń odkrywać ziar‑
na Słowa, promień owej prawdy, która oświeca wszystkich ludzi, ziarna 
i promienie które znajdują się w poszczególnych osobach i w tradycjach 
religijnych ludzkości. Dialog opiera się na nadziei i miłości i przyniesie 
owoce w Duchu Świętym.

Dialog (Boga i człowieka) jest to dialog miłości, który nigdy nie ustaje, 
ale mimo to nie jest monotonny, dokonuje się bowiem w różnych tona‑
cjach miłości – od jej przejawów powszednich i pośrednich, aż po naj‑
głębsze, których Pismo Święte oraz liczni mistycy nie wahają się opisywać 
za pomocą obrazów miłości oblubieńczej.

To właśnie komunia na wzór Trójcy Świętej odróżnia osobę od jednostki. 
Z wiary w Boga, który jest Trójcą wynika, że aby być sobą, potrzebuję 
drugiego. Jestem prawdziwie człowiekiem, prawdziwie osobą, tylko jeśli 
utrzymuję relacje z innymi. W istocie termin osoba oznacza człowieka 
jako „oblicze” skierowane ku drugiej osobie, powiązane z innymi. Nasze 
życie wzrasta w człowieczeństwie wraz z przechodzeniem od charakteru 
indywidualnego do osobistego; autentyczna droga humanizacji prowadzi 
od jednostki, która postrzega drugiego jako rywala, do osoby, która uzna‑
je go za towarzysza podróży.

UUS 36.

RMis 56.

DD 14.

Franciszek, Wszyscy 
tworzymy jedno. 
Orędzie Papieża Fran-
ciszka na XXXIV ŚDŚSP, 
Watykan, 24.01.2019, 
[online:] http://www.
vatican.va/content/
francesco/pl/messa‑
ges/communications/
documents/papa‑fran‑
cesco_20190124_mes‑
saggio‑comunicazio‑
ni‑sociali.html [dostęp: 
16.11.2020].
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3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

Bóg rozmawiał z Mojżeszem i powiedział mu: „Jam jest Pan. Ja uka‑
załem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, 
ale imienia mego, Jahwe, nie objawiłem im. Ponadto ustanowiłem też 
przymierze moje z nimi, że im dam kraj Kanaan, kraj ich wędrówek, 
gdzie przebywali jako przybysze. Ja także usłyszałem jęk Izraelitów, któ‑
rych Egipcjanie obciążyli robotami, i wspomniałem na moje przymie‑
rze. Przeto powiedz Izraelitom: „Ja jestem Pan! Uwolnię was od jarzma 
egipskiego i wybawię was z niewoli, i wyswobodzę was wyciągniętym 
ramieniem i przez surowe kary. I wezmę sobie was za mój lud, i będę wam 
Bogiem, i przekonacie się, że Ja, Pan, Bóg wasz, uwolniłem was spod jarz‑
ma egipskiego. Potem wprowadzę was do ziemi, którą z ręką podniesioną 
przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Dam ją wam na wła‑
sność. Zaiste, Ja jestem Pan!” Mojżesz oznajmił te słowa Izraelitom, którzy 
nie chcieli ich słuchać z powodu udręki ducha i z powodu ciężkich robót. Wj 6,2‑9.
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3.3.	 KATECHIZM	KOŚCIOŁA	KATOLICKIEGO

Osoba ludzka potrzebuje życia społecznego. Nie jest ono dla niej czymś 
dodanym, lecz jest wymaganiem jej natury. Przez wymianę z innymi, 
wzajemną służbę i dialog z braćmi człowiek rozwija swoje możliwości: 
w ten sposób odpowiada na swoje powołanie.
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Godność drugiego człowieka1

I.	 PROSPEKT	WARTOŚCI
1.1.	 CEL	OGÓLNY
Rozwój społeczny

1.2.	 CEL	SZCZEGÓŁOWY
Aktywność w środowisku

1.3.	 CEL	WYCHOWAWCZY
Uwrażliwienie na krzywdę i cierpienie drugiego człowieka

1 „Objawienie chrześcijańskie rzuca nowe światło na tożsamość, powołanie i ostateczne prze‑
znaczenie osoby i rodzaju ludzkiego. Każda osoba jest przez Boga stworzona, kochana i zba‑
wiona w Jezusie Chrystusie, a realizuje siebie, nawiązując liczne relacje miłości, sprawiedli‑
wości i solidarności z innymi osobami, podczas prowadzenia swojej wielorakiej działalności 
w świecie. Gdy działanie ludzkie dąży do propagowania godności i integralnego powołania 
osoby, poprawy jakości warunków jej egzystencji, spotkania i solidarności ludów i narodów, 
wówczas jest zgodne z zamysłem Boga, który nie przestaje nigdy okazywać swoim dzieciom 
dowodów miłości i opatrzności”. KNSK 35.
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1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Na czym polega godność ludzka?
− Czy każdy człowiek zasługuje na szacunek?
− W czym wyraża się moja godność jako człowieka2?
− Godność człowieka jest połączona z jego odpowiedzialnością.
− Czym jest przemoc szkolna? Po czym poznać, że ktoś padł jej ofiarą? 

Co zrobić, jeżeli nas dotyka?
− Czy jesteśmy ludźmi dobrymi i dobroć zaszczepiamy naszym 

dzieciom?

1.5.	 ZADANIA	DLA	UCZNIA,	SAMOWYCHOWANIE
Normy

− Każdy człowiek ma niezbywalną godność.
− O godności człowieka nie świadczy jego stan posiadania materialnego 

i intelektualnego.
− Nie należy przyjmować biernej postawy wobec ludzkiej krzywdy.
− Każdy człowiek, ponieważ jest osobą, zasługuje na szacunek.

Zasady
− Szanuję każdego człowieka.
− Pomagam innym odkrywać ich godność.
− Nie okazuję nikomu pogardy i niechęci.
− Nie wykorzystuję innych do swoich celów i zadań.
− Nie dręczę i nie stosuję przemocy wobec swoich rówieśników z klasy.

1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW
Normy

− Należy uczyć dzieci szacunku do każdego człowieka.
− Trzeba uwrażliwiać na niesprawiedliwość społeczną.
− Dziecko w każdym wieku ma taką samą godność jak rodzice.

2 „Wśród wszystkich stworzeń człowiek posiada własną, niezwykłą godność. Jest «obrazem 
Boga», stworzonym i wezwanym do wspólnoty z Nim na wieczność. Objawia Boga zarówno 
na mocy faktu istnienia, jak i w całej przestrzeni świadomego i wolnego działania”. Czło‑
wiek – osoba – płeć, red. M. Wójcik, wyd. Fundacja Pomoc Rodzinie, Łomianki 1998, s. 255.
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Zasady
− Szanuję własne dziecko.
− Dostrzegam wartościowe postawy w zachowaniu dziecka, uświada‑

miając mu, że to one świadczą o jego godności.
− Stwarzam sytuacje do wypełniania obowiązków, stosownie do wieku 

dziecka.
− Szanuję życie oraz pracę innych ludzi.
− Uświadamiam, że możemy nawzajem od siebie czerpać, uczyć się 

i rozwijać.
− Uwrażliwiam na godność własną i godność drugiego człowieka.

1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Godność każdego ucznia jest jednakowa, niezależnie od jego umiejęt‑
ności, talentów i wieku.

− Należy bronić godności uczniów dyskryminowanych przez klasę.
− Każdemu nauczycielowi i pracownikowi szkoły należy się szacunek 

i wdzięczność.
− Skupiam się na wzmocnieniu procesu integracji uczniów, tak by każde 

dziecko miało w szkole bliskich znajomych.
Zasady

− Organizuję z wychowankami akcje na rzecz osób, które w jakiś sposób 
zostały wykluczone ze społeczeństwa.

− Pomagamy osobom, które utraciły wiarę w swoją godność.
− Nie deprecjonuję, na forum klasy i szkoły, postaw innych nauczycieli 

oraz nie pomniejszam ich autorytetu.
− Pokazuję różnice pomiędzy ludźmi, a wszystkie te różnice są dużą war‑

tością dla klasy, szkoły i każdej innej grupy, w której funkcjonujemy.

1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Organizujemy aukcję prac fotograficznych lub plastycznych, a jeśli na terenie 
szkoły działa zespół – koncert charytatywny na rzecz bezdomnych (lub wyklu‑
czonych ze społeczeństwa w zależności od problemów występujących w kon‑
kretnej wspólnocie lokalnej). Najlepiej, aby sami uczniowie zaproponowali, 
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jakim ludziom z ich otoczenia trzeba przywrócić ich godność, pomóc zrozu‑
mieć, że ich los nie jest obojętny dla innych.

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Uczniowie potrafią patrzeć na drugiego człowieka przez pryzmat jego wartości, 
a nie stanu posiadania, sprawności czy uzdolnień. Szanują swoich kolegów i re‑
agują na wszelkie przejawy przemocy w klasie. Uczniowie pomagają w nauce 
mniej zdolnym i mniej pracowitym kolegom.

1.10.	 ZAGROŻENIA
Istnieje ryzyko bierności i obojętności na ludzką krzywdę. Uczniowie okazują 
pogardę wobec innych ludzi, którzy nie spełniają ich kryteriów czy oczekiwań3. 
Dyskryminują słabszych i tych, którzy nie potrafią się obronić. Znęcają się 
fizycznie i psychicznie nad innymi, wykorzystując swoją przewagę fizyczną. 
Zdarza się bardzo często, że początkowe żarty przeradzają się w akty fizyczne 
typu schowanie plecaka. Uczeń nękany przez swoich rówieśników często ucie‑
ka w chorobę, aby nie uczęszczać do szkoły. Konsekwencją tego stanu rzeczy 
są niepowodzenia w szkole, które hamują postępy edukacyjne ucznia. 

3 „Równocześnie wzrasta także świadomość szczególnej godności, jaka przypada osobie ludz‑
kiej, ponieważ przewyższa ona wszystkie rzeczy, a jej prawa i obowiązki są powszechne i nie‑
naruszalne. Trzeba więc, aby stało się dostępne człowiekowi wszystko to, czego potrzebuje 
on do prowadzenia prawdziwie ludzkiego życia […]”. KDK 26.
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II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Godność jest wartością społeczną ukierunkowaną na życzliwość, przyzwo‑
itość, szacunek, a także na moralne zachowanie. Każdy człowiek zasługuje 
na szacunek własny i innych ludzi. Godność to wartość człowieczeństwa, 
przysługująca każdemu człowiekowi ze względu na sam fakt jego istnienia. 
Powinna ona przysługiwać wszystkim w tym samym, równym stopniu, bez 
względu na jakiekolwiek zasługi lub zaniedbania, psychiczne zdrowie lub cho‑
robę, czy też inne czynniki różnicujące ludzi.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Elżbieta Zubrzycka – doktor psychologii, autorka ponad dwudziestu książek 
dla dzieci, które pomagają dzieciom w radosnym rozwoju i przygotowaniu 
do radzenia sobie w codziennym życiu.

Opowiadanie pt. Słup soli autorstwa Elżbiety Zubrzyckiej porusza nie‑
zwykle ważny problem przemocy rówieśniczej w szkole oraz sposoby zapobie‑
gania temu zjawisku. Książka uczy młodych czytelników o dzieleniu się swoimi 
problemami oraz że bierna postawa i milczenie nie prowadzi do pozytywnych 
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rozwiązań, a jedynie pomaga rozwijać się przemocy. Ukazuje sposób w jaki 
można się wspólnie zjednoczyć w grupie i przeciwdziałać atakom.

Co Ty! Chcesz robić to samo, co on? Nie jesteśmy gangiem! Nie bijemy 
dzieciaków! – powiedział zdecydowanym tonem Konrad z równoległej 
klasy. – Mój ojciec zawsze powtarza, żebym nie bił innych. Ale dotychczas 
nie wiedziałem, jak można inaczej poradzić sobie z dręczycielem. A teraz 
wiem – trzeba mu pokazać, że jest sam i nikt go nie popiera.

– Że to, co robi, jest złe i powinien się wstydzić – dodał Marek.
– Że nim gardzimy! – dorzucił ktoś. […]
– Nie gardzimy nim, tylko jego zachowaniem. Człowiekiem nie wolno 

gardzić. Nawet się zastanawiam, czy Guz nie potrzebuje pomocy? Jest sła‑
bym uczniem. Chyba nikt mu nie pomaga w lekcjach.
– Jeszcze chcesz się nad nim litować? – zapytałem ze złością.
Piotrek też się zezłościł, aż się zaczerwienił.

– Nie! Nic nie usprawiedliwia jego zachowania i on natychmiast musi 
przestać tak postępować. Tak nie wolno. Ale z drugiej strony, jeśli zrozu‑
miemy, dlaczego tak robi, może będziemy w stanie mu pomóc.

A właściwie – dlaczego on tak traktuje innych?
Wtedy odezwał się mój brat:

– Bo zamiast serca ma sopel lodu. Uczucia w nim zamarzły. Może ktoś 
go kiedyś skrzywdził. Może jest bardzo, bardzo smutny albo zazdrości in‑
nym. Może ma w sobie dużo złości, bo coś ważnego się dzieje nie po jego 
myśli. A może jego także ktoś dręczy i on to sobie w ten sposób wy‑
równuje… Nie wiemy. Ale musi znaleźć inny sposób, by sobie poradzić 
ze swoimi uczuciami.

Dręczyciel Gustaw (Guz) znęca się nad nowym uczniem w szkole, któ‑
rego popycha i poszturchuje. Sytuacji tej przygląda się inny nowy uczeń, lecz 
z obawy przed Guzem nie potrafi pomóc ofierze i boi się, że będzie następny. 
Martwi się, że będzie wyśmiewany. Na szczęście, znajduje wsparcie w starszym 
bracie, który przeprowadza z nim szczerą rozmowę na temat Guza i dręczenia. 
Uświadamia chłopcu, że brak reakcji i milczenie wcale nie oznacza sprzeciwu. 
Chcąc pomóc swemu młodszemu bratu i jego kolegom ze szkoły, organizuje 

E.	Zubrzycka, Słup soli, 
Gdańskie Wydawnic-
two Psychologiczne, 
Gdańsk 2016, [b.p.].
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tajne zebranie w domu i odtąd działają wspólnie. Uświadamia im, że nie moż‑
na przyjmować biernej postawy wobec takich zachowań i nie należy się bać, 
trzeba też głębiej zrozumieć, dlaczego Guz tak się zachowuje. Stara się wyja‑
śnić chłopcom, dlaczego Guz jest dręczycielem i jakie czynniki mogły mieć 
wpływ na jego negatywne zachowanie.

Dzięki postawie życzliwości, szacunku, gotowości do niesienia pomo‑
cy drugiej osobie czy to w szkole, czy w rodzinie, przyczyniamy się do zmiany 
świata na lepsze, pogłębienia porozumień międzyludzkich. Każdy z nas po‑
siada godność i w trosce o drugiego człowieka powinien szanować i starać się 
pielęgnować godność drugiej osoby.
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III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

[…] pogłębiona wrażliwość na godność ludzkiej osoby i na jej wyjątko‑
wość, a także należny respekt dla decyzji sumienia stanowi niewątpliwie 
pozytywny dorobek współczesnej kultury. Wrażliwość ta, sama w sobie 
autentyczna, wyrażana jest na różne sposoby, mniej lub bardziej odpo‑
wiednie. Niektóre z nich jednak odchodzą od prawdy o człowieku jako 
stworzeniu Boga i Jego obrazie i dlatego muszą zostać skorygowane lub 
oczyszczone w świetle wiary.

Nowy człowiek od chwili poczęcia, a potem urodzenia, przeznaczony jest 
do tego, ażeby w pełni wyraziło się jego człowieczeństwo – ażeby się ono 
urzeczywistniło. […] „Być człowiekiem” to podstawowe powołanie czło‑
wieka: „być człowiekiem” na miarę daru jaki otrzymał. Na miarę tego 

„talentu”, którym jest samo człowieczeństwo, a z kolei dopiero na miarę 
wszystkich talentów, jakimi został obdarzony. W tym znaczeniu Bóg chce 
każdego człowieka dla niego samego.

W istocie, odwiecznie byliśmy obecni w Bożym zamyśle i odwiecznie 
umiłował nas jako osoby jedyne i niepowtarzalne, wzywając każdego 
z nas jego własnym imieniem jak dobry pasterz, który „woła swoje owce 
po imieniu” (J 10,3).

Zaakceptować drugiego, który cierpi, oznacza bowiem przyjąć na siebie 
w jakiś sposób jego cierpienie, tak że staje się ono również moim. Właśnie 
dlatego jednak, że staje się ono teraz cierpieniem podzielanym, że jest 
w nim obecny ktoś inny, oznacza to, że światło miłości przenika moje 
cierpienie.

VSpl 31.

LdR 9.

ChL 58.

SpS 38.
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Nikt nie jest bezimienny: wszyscy tworzymy i budujemy Kościół. Zachęca 
nas to także do refleksji nad faktem, że jeśli brakuje cegiełki naszego życia 
chrześcijańskiego, brakuje czegoś pięknu Kościoła. Niektórzy mówią: „Ja 
z Kościołem nie mam nic wspólnego”, ale w ten sposób odpada cegiełka 
jednego życia z tej pięknej Świątyni. Nikt nie może sobie pójść, wszyscy 
musimy wnosić w Kościół nasze życie, nasze serce, naszą miłość, naszą 
myśl, naszą pracę: wszyscy razem.

3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

Jezus nawiązując do tego, rzekł: „Pewien człowiek schodził z Jeruzalem 
do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze 
rany mu zadali i zostawiwszy na półumarłego, odeszli. Przypadkiem prze‑
chodził tą drogą pewien kapłan: zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy 
przyszedł na to miejsce i zobaczył go i minął. Pewien zaś Samarytanin 
wędrujący, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się 
głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; 
potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. 
Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej 
o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wra‑
cał”. Kto z tych trzech okazał się według ciebie, bliźnim tego, który wpadł 
w ręce zbójców?” On odpowiedział: „Ten, który mu okazał miłosierdzie”. 
Jezus mu rzekł: „Idź i ty czyń podobnie!”.

3.3.	 KATECHIZM	KOŚCIOŁA	KATOLICKIEGO

Człowiek, ponieważ został stworzony na obraz Boży, posiada godność 
osoby: nie jest tylko czymś, ale kimś, jest zdolny poznawać siebie, pano‑
wać nad sobą, w sposób dobrowolny dawać siebie oraz tworzyć wspólno‑
tę z innymi osobami: przez łaskę jest powołany do przymierza ze swo‑
im Stwórcą, do dania Mu odpowiedzi wiary i miłości, jakiej nikt inny 
nie może za niego dać.

Franciszek, Bezuży-
teczność, Audiencja 
generalna, 26.06.2013, 
w: Alfabet Francisz-
ka, oprac. P. Żyłka, 
Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2013, s. 17.

Łk 10,30‑37; 
por. Dz 10,34. 

KKK 357; 
por. 225; 169.
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Radość ze wspólnoty szkolnej
I.	 PROSPEKT	WARTOŚCI
1.1.	 CEL	OGÓLNY
Rozwój społeczny

1.2.	 CEL	SZCZEGÓŁOWY
Umiejętność współpracy z drugim człowiekiem1

1.3.	 CEL	WYCHOWAWCZY
Wrażliwość na dobro drugiego człowieka

1 „Osoba nie może znaleźć spełnienia jedynie w sobie samej, z pominięciem swojego bycia «z» 
innymi i «dla» innych. Prawda ta nakazuje jej nie tylko zwykłe współistnienie na różnych 
poziomach życia społecznego i relacji międzyludzkich, ale poszukiwanie bez wytchnienia 
w formie praktycznej, a nie wyłącznie idealnej – dobra, a więc sensu i prawdy, których ślady 
można dostrzec w istniejących formach życia społecznego. Żadna z form życia społecznego – 
poczynając od rodziny, poprzez rozmaite grupy społeczne, stowarzyszenia, przedsięwzięcia 
o charakterze ekonomicznym, miasto, region, państwo, aż po wspólnotę ludów i narodów 
nie może pomijać pytania o własne dobro wspólne, które jest pytaniem zasadniczym o jej 
znaczenie i prawdziwą rację istnienia”. KNSK 165.
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1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Akceptacja nowych osób w grupie rówieśniczej.
− Więź między rówieśnikami jest budowana przez małe gesty.
− Mój udział w budowaniu „cywilizacji miłości”.

1.5.	 ZADANIA	DLA	UCZNIA,	SAMOWYCHOWANIE
Normy

− Trzeba być otwartym na nowe osoby w grupie2.
− Każda osoba w klasie ma swoją niepowtarzalną wartość, jest kimś 

wyjątkowym.
− Nie należy traktować kolegów w sposób interesowny.

Zasady
− Kieruję się dobrem drugiego.
− Nie przedkładam swoich celów i dążeń nad mojego bliźniego.
− Potrafię zrezygnować z własnych korzyści, jeśli przynoszą one szkodę 

innym.
− Moje wybory mają wpływ także na życie innych ludzi.
− Służenie pomocą, życzliwością i z szacunkiem do innych.
− Nie należy stosować dyskryminacji wobec innych.

1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW
Normy

− Wspólnota szkolna ma wartość, która pozostaje na całe życie.
− Należy uświadamiać dziecku, że o wartości człowieka stanowi także 

otwartość na bliźnich.
− Trzeba reagować na przejawy dyskryminacji w szkole, nawet jeśli 

nie dotyczy to mojego dziecka.

2 „Świadomość dobra wspólnego rodzi nie tylko świadomość, iż w jego zabezpieczeniu ludzie, 
są współzależni, ale rodzi jeszcze głębszą świadomość, a mianowicie: potrzeby szukania 
siebie nawzajem, a tym samym bycia razem w jedności godnej człowieka. Jesteśmy razem 
w sposób dynamiczny, mający charakter działania, charakter ludzkiej aktywności”. H. Sko‑
rowski, Solidarność, w: Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, red. A. Zwoliński, 
wyd. Polwen, Radom 2003, s. 473‑474.
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Zasady
− Zachęcam do bezinteresownej pomocy kolegom, którzy mają proble‑

my w nauce.
− Pomagam młodemu człowiekowi zrozumieć konflikty z kolegami 

i rozwiązywać je, odwołując się do własnych doświadczeń szkolnych.
− Pokazuję, że więzi międzyludzkie mogą być budowane w sposób trwały.

1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Nie dopuszczam, aby jeden uczeń w jakikolwiek sposób wykorzysty‑
wał bezsilność drugiego ucznia.

− Życzliwy stosunek wychowawcy wobec klasy przenosi się na pozytyw‑
ne relacje między uczniami.

− Teren szkoły jest nieustającą okazją do nawiązywania pozytywnych 
kontaktów międzyludzkich.

Zasady
− Troszczę się o to, by nowi uczniowie nie czuli się w klasie obco.
− Staram się dotrzeć do każdego ucznia w klasie i mieć z nim dobry kontakt.
− Pomagam łagodzić konflikty między uczniami.

1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Tworzymy klasowy „album rodzinny”. Każdemu uczniowi poświęcamy jed‑
ną stronę, na której umieszczamy jego zdjęcie, najlepiej w charakterystycznej 
dla niego sytuacji (zadanie dla grupy fotograficznej), z jego krótkim opisem, 
na przykład rymowanym (zadanie dla grupy literackiej).

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Klasa jest środowiskiem sprzyjającym budowaniu dobrych wzajemnych relacji 
między uczniami. Nowi uczniowie są serdecznie przyjmowani przez każdego. 
Nie występuje zjawisko dyskryminacji. Młodzi ludzie potrafią odważnie bro‑
nić kolegów i mądrze dochodzić swoich racji w sporach.

Swoją wiedzą i umiejętnościami dzielą się bezinteresownie z innymi, 
przez co wytwarza się pomiędzy nimi więź przyjaźni oraz radość z czynienia 
dobra.
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1.10.	 ZAGROŻENIA
Młodzi ludzie odnoszą się do siebie z pogardą. Nie zależy im na budowaniu do‑
brych relacji z innymi. Talenty służą im jedynie do zdobywania ocen, nie myślą 
o tym, by pomóc mniej zdolnym kolegom. Nie potrafią mądrze rozwiązywać 
sporów w sytuacjach konfliktowych. Nie są skłonni do negocjacji. Kłócąc się 
zaciekle, obie strony na tym tracą. Rodzina i szkoła nie uczą bezinteresowności 
i życzliwego stosunku do bliźnich.
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II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Szkoła jest miejscem, w którym dzieci spędzają ze swoimi rówieśnikami 
znaczną część czasu. Nabywają nowych umiejętności oraz nawiązują przyjaź‑
nie. Powinny więc czuć się w tym środowisku bezpiecznie, aby nic im nie prze‑
szkadzało w wypełnianiu przydzielonych im zadań i obowiązków.

Relacje rówieśnicze w klasach szkoły podstawowej stają się ważnym 
punktem odniesienia samopoczucia dziecka, co myśli o sobie, jak ocenia wła‑
sne możliwości, jakie nadaje sobie znaczenie. Nie wszystkie jednak relacje mają 
formę, jakiej byśmy sobie życzyli. Pojawiają się konflikty. Tworzą się grupy. 
Zdarzają się sytuacje, kiedy dziecko nie potrafi samodzielnie odnaleźć się 
w grupie. Niektóre nie czują potrzeby szkolnej integracji, inne zaś są zbyt 
pewne siebie. Może też być tak, że dziecko zostało wielokrotnie wyśmiane 
z jakiegoś powodu przez swojego kolegę lub koleżankę w klasie i nie chce się 
wychylać.

Nie ulega wątpliwości, że dziecko, które zostało odrzucone przez swo‑
ich rówieśników z klasy, należy otoczyć szczególną uwagą i wsparciem.
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2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Astrid Lindgren – urodziła się 14 listopada 1907 roku w Vimmerby, zmarła 
28 stycznia 2002 roku w Sztokholmie. Była wybitną szwedzką pisarką, słynącą 
z utworów przeznaczonych dla najmłodszych czytelników. Autorka licznych 
powieści i zbiorów opowiadań dla dzieci, jak również sztuk teatralnych i słu‑
chowisk radiowych.

Utwory Astrid Lindgren charakteryzują się humorem, trafną obser‑
wacją obyczajowo‑psychologiczną oraz powiązaniem świata ze współczesną 
rzeczywistością lub ludową fantastyką.

Gdy my, dzieci z Bullerbyn, wracamy ze szkoły, jest nam zawsze bar‑
dzo wesoło. Idziemy i rozmawiamy o wszystkim, co zdarzyło się w szkole, 
a czasem opowiadamy sobie bajki, albo też rozmawiamy o tym, co będzie‑
my robić, gdy dorośniemy, i inne takie różne rzeczy.

Czasem siadamy na skraju drogi i odpoczywamy trochę, a czasem wła‑
zimy na drzewa i idziemy po płocie zamiast po drodze, żeby nie było 
zawsze tak samo.

Przytoczony fragment tekstu powieści pt. Dzieci z Bullerbyn autorstwa 
Astrid Lindgren przedstawia radosny powrót dzieci ze szkoły. Droga do szko‑
ły zabiera godzinę, dzieci wędrują pieszo. Idąc, opowiadają sobie o spędzo‑
nym dniu w szkole, co się w nim ciekawego wydarzyło oraz jakie mają plany 
na przyszłość, gdy dorosną. Są wesołe i wspólnie wymyślają rozmaite zabawy, 
by każdy dzień różnił się od drugiego.

Powrót uśmiechniętych dzieci ze szkoły świadczy o panującej w klasie 
pozytywnej atmosferze, sprzyjającej dobremu samopoczuciu uczniów. Szkoła 
jest miejscem, w którym rozwijają się uczucia i postawy społeczne dziecka. 
Uczniowie chętnie chodzą do przyjaznej szkoły i cieszą się, czekając na lekcje, 
na spotkanie ze swoimi rówieśnikami w klasie. Cieszy ich to, że w szkole za‑
wsze dzieje się coś nowego.

A.	Lindgren, Dzie-
ci z Bullerbyn, 
tłum. I. Szuch-Wyszomir-
ska, wyd. Nasza Księ-
garnia, Warszawa 2016, 
s. 174.
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III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Jezus prowadzi do wypełnienia Bożych przykazań, zwłaszcza przykaza‑
nia miłości bliźniego, nadając jego wymaganiom charakter wewnętrzny 
i bardziej radykalny: miłość bliźniego wypływa z serca, które kocha i któ‑
re – właśnie dlatego, że kocha – gotowe jest spełniać w życiu najwyższe 
wymagania.

Poprzez praktykowanie miłości bliźniego świeccy przeżywają i wyra‑
żają swoje uczestnictwo w królewskim urzędzie Chrystusa. […] Miłość 
bowiem ożywia i wspiera czynną solidarność, wrażliwą na całokształt 
potrzeb istoty ludzkiej. Tak pojęta miłość, praktykowana nie tylko 
przez poszczególne jednostki, lecz także w sposób solidarny przez grupy 
i wspólnoty, jest i zawsze będzie potrzebna.

VSpl 15.

ChL 41.
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Wszyscy bądźmy zjednoczeni, różni, ale zjednoczeni, zawsze: oto droga 
Jezusa. Jedność góruje nad konfliktami. Jedność jest łaską, o którą musi‑
my prosić Pana, aby nas uwolnił od pokus podziałów, walk między nami, 
egoizmów, gadaniny. Jak bardzo krzywdzi gadanina, ileż wyrządza zła! 
Nigdy nie należy obmawiać innych, nigdy! Ileż szkód wyrządzają Kościo‑
łowi podziały wśród chrześcijan, partykularyzmy, ciasne interesy!

Podziały wśród nas, ale i podziały między wspólnotami: chrześcija‑
nie ewangelicy, chrześcijanie prawosławni, chrześcijanie katolicy, ale dla‑
czego podzieleni? Musimy starać się budować jedność.

3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech 
będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest 
blisko! O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby 
przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój 
Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i my‑
śli w Chrystusie Jezusie. Na koniec, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, 
co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: 
jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to bierzcie pod rozwagę. 
Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zo‑
baczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.

3.3.	 KATECHIZM	KOŚCIOŁA	KATOLICKIEGO

Owocami miłości są radość, pokój i miłosierdzie. Miłość wymaga dobro‑
ci i upomnienia braterskiego: jest życzliwością, rodzi wzajemność, trwa 
bezinteresowna i hojna. Miłość jest przyjaźnią i komunią.

Franciszek, Konflikty, 
Audiencja generalna, 
19.07.2013, w: Alfabet 
Franciszka, oprac. 
P. Żyłka, Wydawnictwo 
WAM, Kraków 2013, 
s. 73-74.

Flp 4,4-9; 
por. Mk 6,30-34; 
1 Kor 1,31.

KKK 1829; 
por. 425; 953; 1804.
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Wartość wspólnoty braterskiej
I.	 PROSPEKT	WARTOŚCI
1.1.	 CEL	OGÓLNY
Rozwój społeczny

1.2.	 CEL	SZCZEGÓŁOWY
Odpowiedzialność za drugiego człowieka.

1.3.	 CEL	WYCHOWAWCZY
Umiejętność rezygnacji z osobistych celów dla dobra bliźniego1

1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Na czym polega braterstwo powszechne2?

1 „Miłość stanowi największe przykazanie społeczne. Szanuje drugiego i jego prawa. Wymaga 
praktykowania sprawiedliwości i tylko ona nas do tego uzdalnia. Jest natchnieniem dla życia 
będącego darem z siebie. «Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, 
zachowa je» (Łk 17,33)”. KKK 1889.

2 „Bóg, który wszystko otacza ojcowską opieką, zechciał, by wszyscy ludzie tworzyli jedną 
rodzinę i odnosili się do siebie nawzajem w duchu braterstwa. Wszyscy bowiem, stworzeni 
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− Obowiązki wynikające z braterstwa powszechnego.
− Odpowiedzialność braterska.

1.5.	 ZADANIA	DLA	UCZNIA,	SAMOWYCHOWANIE
Normy

− Każdy człowiek jest moim bliźnim wyznaczonym mi przez Boga.
− Należy być odpowiedzialnym za dobro innych.
− Moje pojedyncze decyzje mają wpływ na innych.

Zasady
− Kieruję się dobrem drugiego.
− Nie przedkładam swoich celów i dążeń nad mojego bliźniego.
− Potrafię zrezygnować z własnych korzyści, jeśli przynoszą one szkodę 

innym.
− Moje wybory mają wpływ także na życie innych ludzi.

1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW
Normy

− Wychowanie w rodzinie powinno przygotowywać do tworzenia doj-
rzałych relacji międzyludzkich.

− Należy stymulować wrażliwość młodego człowieka na obecność i po-
trzeby bliźniego.

− Trzeba uczyć umiejętności dzielenia się z innymi.
Zasady

− Zachęcam moje dziecko do bezinteresownych działań na rzecz drugich.
− Pokazuję, że warto zrezygnować z własnych dążeń, jeśli są one sprzecz-

ne z dobrem bliźnich.
− Uczę poczucia odpowiedzialności za dobro drugiego człowieka.

1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Szkoła jest środowiskiem sprzyjającym budowaniu relacji braterskich.

na podobieństwo Boga, który «z jednego człowieka wywiódł cały rodzaj ludzki, aby zamiesz-
kiwał całą powierzchnię ziemi» (Dz 17,26), powołani są do jednego i tego samego celu, to jest 
do Boga samego”. KDK 24.
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− Wychowawcy powinni promować postawę otwartości na innych i ak-
tywnego zaangażowania w dobro drugiego człowieka.

− Atmosfera w klasie powinna służyć budowaniu więzi koleżeńskich, 
szczególnie bezinteresownej pomocy.

Zasady
− Uświadamiam młodym ludziom, jak wiele zyskują, poświęcając wła-

sny wolny czas, wysiłek i umiejętności dla innych.
− Rozmawiam z uczniami o negatywnych stronach obojętnej postawy 

względem drugiego.
− Troszczę się o to, żeby każdy uczeń zawsze czuł się potrzebny i był 

mile widziany.

1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Uczniowie przynoszą na zajęcia wycinki z prasy ukazujące wydarzenia i hi-
storie różnych osób, których życie odmieniło się, albo zostało ocalone, dzięki 
bezinteresowności innych, często nieznajomych ludzi. Na podstawie przykła-
dów uczniowie starają się zdefiniować, na czym polega braterstwo powszechne.

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Młodzi ludzie odnoszą się do siebie z życzliwością, potrafią bezinteresownie 
wychodzić naprzeciw potrzebom swoich kolegów i nie koncentrują się wyłącz-
nie na sobie. Nie unikają trudności wynikających ze spotkania z drugim czło-
wiekiem3. Potrafią patrzeć szeroko, uwzględniając nie tylko własne potrzeby, 
ale i dobro bliźnich.

3 „Człowiek, odkrywając, że Bóg go kocha, pojmuje swoją transcendentną godność, uczy się 
nie poprzestawać na samym sobie i spotykać innych w relacji coraz bardziej ludzkiej. Ludzie 
odnowieni przez miłość Boga są w stanie zmienić normy oraz jakość stosunków i struk-
tur społecznych. Są oni zdolni nieść pokój tam, gdzie są konflikty, budować i troszczyć się 
o braterskie relacje tam, gdzie panuje nienawiść, szukać sprawiedliwości tam, gdzie człowiek 
wyzyskuje człowieka. Jedynie miłość może radykalnie przemienić międzyludzkie stosunki. 
Każdy człowiek dobrej woli włączony w tę perspektywę może dostrzec szerokie horyzonty 
sprawiedliwości i ludzkiego rozwoju w prawdzie i dobru”. KNSK 4.
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1.10.	 ZAGROŻENIA
Uczniowie pozostają w izolacji, koncentrują się na własnych celach i dążeniach. 
Są obojętni na potrzeby innych, nie reagują, gdy na ich oczach komuś dzie-
je się krzywda. Relacje młodych ludzi z innymi opierają się na interesownych 
oczekiwaniach. Nie mają poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka 
i zrozumienia znaczenia braterstwa powszechnego. Istnieje również inne ry-
zyko, polegające na zatraceniu własnej tożsamości, poprzez natarczywe poszu-
kiwanie akceptacji ze strony drugiego.

II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Braterstwo jest poczuciem wspólnoty. Wiąże się z poczuciem odpowiedzialno-
ści za powierzone zadania na rzecz drugiej osoby i życzenie jej dobrze. Ozna-
cza bycie blisko tej drugiej osoby, towarzyszenie jej, jak również bycie z nią bez 
względu na trudności, problemy.
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2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Mira Jaworczakowa (znana również jako Mira Wiśniewska) – urodzona 21 kwiet-
nia 1917 roku w Sartanie (niewielka wieś nieopodal Mariupola na wschodzie 
Ukrainy), zmarła 5 października 2009 roku w Krakowie, polska pisarka, autorka 
wielu książek dla dzieci i młodzieży, dziennikarka w czasopismach dziecięcych.

Najbardziej znane utwory pisarki to obyczajowe i psychologiczne po-
wieści, takie jak: Oto jest Kasia, Zielone pióro, Coś ci powiem, Stokrotko, a także 
opowieść dla młodszych czytelników: Jacek, Wacek i Pankracek.

[…] – Chodź do pokoju – powtórzył brat tonem bardzo stanowczym. – 
Pomogę ci w tych twoich lekcjach…

Sam nie wiedział, jak mu się to jakoś powiedziało, ale nie żałował; prze-
ciwnie – od tych słów zrobiło mu się lżej. Kasia natomiast gwałtownie 
odwróciła się od okna, wytrzeszczając na brata oczy. Nie wierzyła mu.
– Eeee tam! Ty? Pomożesz?
Wzruszyła ramionami, takie to jej wydało się nieprawdopodobne.
Brat poczuł się urażony do żywego.

– A cóż sobie wyobrażasz, że ja tej tam twojej arytmetyki czy polskiego 
nie umiem?

Kasia pokręciła głową.
– Umiesz, ale…
– Właśnie! Od dziś będę ci pomagał, aż odrobisz wszystkie zaległości – 

zapewnił jednym tchem.
W tej chwili nawet piłka i majsterkowanie wydały mu się mniej ważne 

od Kasinych stopni. Pokaże tej małej, jakiego ma brata!

Przedstawiony fragment książki pt. Oto jest Kasia autorstwa Miry Ja-
worczakowej ukazuje pozytywną relację brata z siostrą. Tytułowa bohaterka 
powieści Kasia nie radzi sobie w rozwiązywaniu zadań z pracy domowej, co 
raz dostaje w szkole negatywne stopnie. Dlatego postanawia jej pomóc starszy 
brat Jurek. Wykazuje się odpowiedzialnością wobec swojej siostry i proponuje 
wspólną naukę. Obiecuje siostrze, że nie zostawi jej z tym samej i zapewnia, 
że codziennie będzie pomagał jej w lekcjach aż do czasu, kiedy zacznie dosta-
wać lepsze oceny. Kasia cieszy się ze wsparcia brata.

M.	Jaworczako-
wa, Oto jest Kasia, 
wyd. Nasza Księgarnia, 
Warszawa 2018, s. 97‑98.

Wartość	4	|	Wartość wspólnoty braterskiej

85



Brat, niosąc pomoc siostrze, wykazuje troskę o nią. Dzięki takiemu 
zaangażowaniu, więź uczuciowa pomiędzy rodzeństwem staje się coraz sil-
niejsza, opiera się na zaufaniu i szczerości.

Bardzo często zdarza się, że dzieci nie podejmują bezinteresownej po-
mocy w stosunku do innych, nie przyjmują postawy odpowiedzialności, troski 
za najbliższych. Prawdopodobnie przyczyną mogą być przykre doświadczenia 
życiowe i deprywacja potrzeb psychicznych: miłości, bezpieczeństwa, akcep-
tacji, która sprzyja powstawaniu różnych zaburzeń.

Wychowanie	do	wartości	|	Poziom 3 

86



III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Niech orędzie o Bożym miłosierdziu zawsze znajduje odbicie w dziełach 
miłosierdzia ludzi. Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie 
brata, który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego 
utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci doznaje poczucia opuszczenia, 
zagubienia i beznadziei.

Troska o bliźniego oznacza, że pragniemy jego czy jej dobra pod każdym 
względem: fizycznym, moralnym i duchowym. Wydaje się, że współcze-
sna kultura przestała rozróżniać dobro i zło, tymczasem trzeba z mocą 
podkreślać, że dobro istnieje i zwycięża, ponieważ Bóg „jest dobry i czyni 
dobro” (por. Ps 119 [118],68). Dobrem jest to, co rodzi, chroni i promu-
je życie, braterstwo i wspólnotę. Odpowiedzialność za bliźniego ozna-
cza zatem pragnienie i czynienie dobra drugiego człowieka, z nadzieją, 
że i on otworzy się na logikę dobra; interesować się bratem znaczy otwo-
rzyć oczy na jego potrzeby.

Tradycja chrześcijańska nigdy nie uznała prawa do własności prywatnej 
za absolutne i nienaruszalne i podkreślała społeczną funkcję wszelkiej 
formy własności prywatnej. Święty Jan Paweł II zdecydowanie przypo-
mniał tę doktrynę, mówiąc, że „Bóg dał ziemię całemu rodzajowi ludz-
kiemu, aby utrzymywała wszystkich jego członków, nie wykluczając ani 
nie wyróżniając nikogo”. Są to mocne i doniosłe słowa.

3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codzienne-
go chleba, a ktoś z was powie im: „Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie 
do syta!” – a nie dacie im Tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – 
to na co się to przyda?

Jan	Paweł	II, Słowa 
do Polaków. Myśli 
na każdy dzień, 
red. P. Słabek, K. Choj‑
nacka, Wydawnictwo 
M, Kraków 2002, s. 158.

Benedykt	XVI, Troszcz-
my się o siebie wzajem-
nie, by się zachęcać 
do miłości i do dobrych 
uczynków. Orędzie 
Ojca Świętego Bene-
dykta XVI na Wielki 
Post 2012, Watykan, 
03.11.2011, [online:] 
http://www.vatican.
va/content/benedict‑
‑xvi/pl/messages/lent/
documents/hf_ben‑
‑xvi_mes_20111103_lent‑
2012.html [dostęp: 
16.11.2020].

LS 93.

Jk 2,15‑16; 
por. Pwt 15,11; Łk 3,11.
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3.3.	 KATECHIZM	KOŚCIOŁA	KATOLICKIEGO

Powinno wzbudzać w nas przerażenie to, że strumień miłosierdzia 
nie może przeniknąć do naszego serca tak długo, jak długo nie przeba-
czyliśmy naszym winowajcom. Miłość, podobnie jak Ciało Chrystusa, 
jest niepodzielna: nie możemy miłować Boga, którego nie widzimy, jeśli 
nie miłujemy brata i siostry, których widzimy. Gdy odmawiamy przeba-
czenia naszym braciom i siostrom, nasze serce zamyka się, a Jego zatwar-
działość sprawia, że staje się ono niedostępne dla miłosiernej miłości Ojca: 
przez wyznanie grzechu nasze serce otwiera się na jego łaskę.

IV.	 LITERATURA
Benedykt XVI, Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości 

i do dobrych uczynków. Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Wielki 
Post 2012, Watykan, 03.11.2011, [online:] http://www.vatican.va/content/
benedict-xvi/pl/messages/lent/documents/hf_ben-xvi_mes_20111103_
lent-2012.html [dostęp: 16.11.2020].

Dziewiecki M., Komunikacja pastoralna, wyd. Salwator, Kraków 2006.
Franciszek, Enc. Laudato si’. W trosce o wspólny dom, wyd. Edycja Świętego 

Pawła, Częstochowa 2015.
Jan Paweł II, Słowa do Polaków. Myśli na każdy dzień, red. P. Słabek, K. Choj-

nacka, Wydawnictwo M, Kraków 2002.
Jaworczakowa M., Oto jest Kasia, wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 2018.
Kongregacja Nauki Wiary, Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. Pallotti-

num, Poznań 2002.
Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium nauki społecznej Kościoła, 

tłum. D. Chodyniecki, wyd. Jedność, Kielce 2005.
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, wyd. Pallotti-

num, Poznań 2012.
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współ-

czesnym [Gaudium et spes], w: tegoż, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, 
wyd. Pallottinum, Poznań 2002, s. 526-606.

KKK 2840; 
por. 3; 84; 815.
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di Vertemate L., Błogosławione braterstwo. Rozważania biblijno-duchowe, 
tłum. J. Chapska, wyd. Apostolicum, Ząbki 2004.
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Wartość przyjaźni
I.	 PROSPEKT	WARTOŚCI
1.1.	 CEL	OGÓLNY
Rozwój społeczny

1.2.	 CEL	SZCZEGÓŁOWY
Umiejętność kontaktowania się z drugim człowiekiem

1.3.	 CEL	WYCHOWAWCZY
Zdolność budowania trwałych przyjaźni

1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Czy możliwa jest przyjaźń na całe życie?
− Co buduje prawdziwą przyjaźń?
− Jaką wartość ma dla mnie przyjaźń?
− Czym mogę się podzielić z drugim człowiekiem?
− Koleżeństwo daje poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.
− Jak postępować, żeby być dobrym przyjacielem?

90
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1.5.	 ZADANIA	DLA	UCZNIA,	SAMOWYCHOWANIE
Normy

− Przyjaźni trzeba się nieustannie uczyć.
− Relacje z rówieśnikiem są budowane za pomocą dialogu i współpracy1.
− Warunkiem przyjaźni jest szczerość i otwartość.

Zasady
− Buduję swoją tożsamość poprzez relacje z drugim człowiekiem2.
− Z rozwagą podchodzę do znajomości zawieranych przez Internet.
− Otwieram się przed przyjacielem, kolegą; staram się go wysłuchać.
− Potrafię korzystać z czasu spędzonego razem z rówieśnikami.

1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW
Normy

− Przyjaźń rodzicielska jest wzorem dla przyjaźni koleżeńskiej.
− Należy zwracać uwagę na kolegów i znajomych mojego dziecka.
− Rodzice powinni wspierać te inicjatywy, które zmierzają do tworzenia 

wspólnoty i zacieśniania więzów koleżeńskich pomiędzy dziećmi.
Zasady

− Zwracam uwagę młodemu człowiekowi na problemy jego rówieśników.
− Szanuję przyjaźnie i znajomości mojego dziecka.
− Staram się zrozumieć relacje między moim dzieckiem a jego kolegami.

1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Przyjaźń jest relacją, która angażuje całego człowieka.
− Należy wspierać klasowe przyjaźnie.
− Trzeba wskazywać uczniom na konieczność współdziałania z drugim 

człowiekiem.

1 „Spośród więzów społecznych, które są konieczne do doskonalenia człowieka, jedne, tj. ro-
dzina i wspólnota polityczna, bardziej bezpośrednio odpowiadają jego wewnętrznej naturze; 
inne wynikają raczej z jego wolnej woli”. KDK 25.

2 „Obraz Boży jest obecny w każdym człowieku. Jaśnieje we wspólnocie osób na podobieństwo 
zjednoczenia Osób Boskich między sobą […]”. KKK 1702.
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Zasady
− Zależy mi, aby integrować klasę wokół wspólnych idei, zainteresowań.
− Staram się, żeby moi uczniowie nawiązywali znajomości z rówieśni-

kami spoza klasy.
− Uświadamiam uczniom potrzebę i wartość przyjaźni.

1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Proponuję uczniom opisanie swoich refleksji i opinii na temat przyjaźni. Każdy 
uczeń ma napisać, co gotów jest ofiarować i poświęcić dla swojego przyjaciela. 
Zastanawia się, jakim jest przyjacielem, czy potrafi słuchać innych, pomóc 
w potrzebie, zrezygnować z własnej wygody? Celem zadania jest skłonienie 
uczniów do refleksji nad swoimi zdolnościami do komunikowania się z dru-
gim człowiekiem. Następnie wszyscy dyskutują na tematy:

− Moje zaangażowanie w budowanie przyjaźni.
− Jak udoskonalić swoje relacje z innymi?

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Uczniowie rozumieją, na czym polega prawdziwa przyjaźń i koleżeństwo3. 
Potrafią budować trwałe relacje z rówieśnikami, polegające na wzajemnym 
zrozumieniu, szacunku, zaufaniu, szczerości. Nie uciekają od problemów, 
wspólnie, poprzez dialog, rozwiązują konflikty i nieporozumienia. Są gotowi 
do poświęcenia i ofiary na rzecz swoich przyjaciół.

1.10.	 ZAGROŻENIA
Młodzież nie potrafi otworzyć się na przyjaźnie, budować trwałych więzi 
z rówieśnikami. Często postrzega kolegów w kategorii zysków i strat, gdzie 
nie ma miejsca na prawdziwy dialog, zaufanie i poświęcenie dla dobra dru-
giego człowieka. Z drugiej strony, zawiera ryzykowne przyjaźnie i znajomości 

3 „Przyjaźń jest więzią, która angażuje całego człowieka. Jednak, aby mogła trwać, być zawsze 
świeżą, trzeba się o nią troszczyć. Przyjaźń, tak jak życie, ma swój rytm naturalny i doma-
ga się szacunku, otwartości na to, co nieprzewidywalne”. [T. Florek], Przyjaźń i uczucia. 
Dlaczego boimy się uczuć w przyjaźni?, „Głos Karmelu” 2006, nr 5, akapit 5, [online:] https://
www.karmel.pl/przyjazn-i-uczucia-dlaczego-boimy-sie-uczuc-w-przyjazni/2/ [dostęp: 
16.11.2020].
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przez Internet. Młodzi ludzie poprzestają na wirtualnych kontaktach, które 
nie zastępują prawdziwych osobowych relacji.

II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Rady nie od parady, czyli wierszyki z morałem to książka autorstwa Małgorzaty 
Strzałkowskiej zawiera wartościowe wiersze poruszające tematy niesienia po-
mocy innym, uczenia się na własnych błędach, dawania ludziom szans, a także 
bycia samodzielnym i uprzejmym.
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Bohaterka omawianej książki Kasia jest w złym nastroju. Grupa jej 
przyjaciół próbuje ją rozweselić, pytając, dlaczego ma taką ponurą minę. Kasia 
odpowiada, że jest taka chmurna bez powodu. Przyjaciele zachęcają koleżankę 
do wspólnej zabawy, choć Kasia niechętnie chce w niej uczestniczyć. Starają się 
jednak wyjaśnić Kasi, że życie jest dużo łatwiejsze, kiedy przyjmuje się wszyst-
ko z uśmiechem. Wiersz kończy pouczająca puenta: „Kto z uśmiechem mknie 
przez życie, ten się czuje znakomicie!”.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Przyjaźń stanowi dla młodych osób największą wartość, dzięki niej budują głę-
bokie więzi z innymi oraz mogą być sobą; zaczynają się troszczyć o innych, od-
wzajemniać uczucia, zauważają potrzeby drugich i ich problemy. Już od najmłod-
szych lat warto zwracać szczególną uwagę na relacje dziecka z rówieśnikami.

Takie przeżycia jak radość czy smutek, czynią przyjaźń bardzo waż-
nym zjawiskiem, które ma istotny wpływ na życie dziecka. Niektóre dzieci 
są nieśmiałe, potrzebują czasu na zawarcie znajomości i podchodzą do przy-
jaźni bardzo ostrożnie.

Chmurna Kasia

Każdy pyta Katarzynę:
– Czemu wciąż masz chmurną minę?
– Może jakieś masz problemy?
– My ci chętnie pomożemy!
– Świat nie zawsze jest ponury!
Na to Kasia z miną chmury:

– Szkoda starań i zachodu.
Jestem chmurna bez powodu.

– A nie możesz – Jaś zawołał 
– bez powodu być wesoła?!
Jak to zrobić? My już wiemy,
więc ci zaraz pokażemy!
Proszę Państwa! Bomba w górę!
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I parsknęli wszyscy chórem:
Ala, Ola oraz Gocha,
Krysia, Hania oraz Zocha,
Basia, Ewa, Jurek, Staś,
Grzesiek, Kazio, Kuba, Jaś,
Michał, Tadek, Krzysiek, Marek,
No i oczywiście Darek.

A gdzie Kasia? Z boczku stała 
i nieśmiało chichotała…

Kto z uśmiechem mknie przez życie,
ten się czuje znakomicie!

Przyjaźnie dziecięce są bardzo ważne. Przyjaźń należy pielęgnować, 
szanować i kształtować na podstawie wspólnych zainteresowań i w poczuciu 
bliskości. Dziecko powinno zawierać takie przyjaźnie, które zachęcają do roz-
woju w grupie, udzielają bezinteresownej pomocy i wsparcia oraz dowarto-
ściowują, dzięki czemu dziecko posiada lepsze zdanie na swój temat, czuje się 
lubiane i docenione.

M.	Strzałkowska, Rady 
nie od parady, czyli 
wierszyki z morałem, 
wyd. Czarna Owca, 
Warszawa 2007, 
s. 65‑66.
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III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Ale nie tylko o prawo tutaj chodzi, ale także i przede wszystkim o miłość: 
tę miłość bliźniego, w której się wyraża i dochodzi do głosu miłość Boga; 
ta miłość, którą ogłosił Chrystus w swoim przykazaniu, jakie każdy czło-
wiek ma wypisane w swoim sercu - przykazaniu, które sam Bóg Stwórca 
w tym sercu wyrzeźbił.

Przykazanie to konkretyzuje się także w poszanowaniu drugiego, 
poszanowaniu jego osobowości, jego sumienia; konkretyzuje się w dialo-
gu z drugim, umiejętności poszukiwania i uznania tego, co może być do-
bre i pozytywne także w kimś, kto wyznaje idee różniące się od naszych; 
a nawet w kimś, kto w dobrej wierze – błądzi…

Osoba ludzka posiada naturalny i strukturalny wymiar społeczny, jako 
że jest powołana w głębi swej istoty do wspólnoty z innymi oraz do da-
wania siebie innym: „Bóg troszczący się po ojcowsku o wszystko chciał, 
by wszyscy ludzie tworzyli jedną rodzinę i odnosili się wzajemnie do siebie 
w duchu braterskim” (KDK 24). Tak więc społeczeństwo, owoc i znak spo-
łecznej natury człowieka, ukazuje swoją pełną prawdę we wspólnocie osób.

Jan	Paweł	II, Homilia 
w czasie Mszy Świętej 
sprawowanej na te-
renie byłego obozu 
koncentracyjnego, 
Oświęcim‑Brzezinka, 
7.06.1979, 3, „Libreria 
Editrice Vaticana” 1979, 
[online:] http://www.
vatican.va/content/
john‑paul‑ii/pl/homi‑
lies/1979/documents/
hf_jp‑ii_hom_19790607_
polonia‑brzezinka.html 
[dostęp: 16.11.2020].

ChL 40.
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Chciałbym teraz wskazać trzy dziedziny codziennego życia, w których wy, 
drodzy młodzi, powinniście w sposób szczególny ukazywać miłość Bożą. 
Pierwszą z nich jest Kościół, nasza duchowa rodzina, złożona z wszystkich 
uczniów Chrystusa […]. Starajcie się gorliwie o dobro drugiego człowieka, 
wiernie wypełniajcie przyjęte zobowiązania. Nie wahajcie się rezygno-
wać z radością z niektórych waszych rozrywek, akceptujcie wielkodusznie 
konieczne ofiary, dawajcie świadectwo waszej wiernej miłości do Jezusa, 
głosząc Jego Ewangelię zwłaszcza wśród waszych rówieśników.

3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka 
za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek 
udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was 
wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzy-
mać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i poży-
czajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, 
i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcz-
nych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.

Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę 
do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami. Gniewajcie się, 
a nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce! Ani 
nie dawajcie miejsca diabłu! Kto dotąd kradł, niech już przestanie kraść, 
lecz raczej niech pracuje uczciwie własnymi rękami, by miał z czego 
udzielać potrzebującemu. Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa 
szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała 
dobro słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym 
zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród 
was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie – wraz 
z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Prze-
baczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.

Benedykt	XVI, Miłuj-
cie się wzajemnie, 
tak jak Ja was umi-
łowałem. Orędzie 
na XXII ŚDM, Watykan, 
27.01.2007, w: Jan Pa‑
weł II, Benedykt XVI, 
Franciszek, Tryptyk 
o wierze, wybór i oprac. 
S. Tasiemski, Wydaw‑
nictwo M, Kraków 2014, 
s. 141‑142.

Łk 6,33‑36.

Ef 4,25‑32; 
por. Mt 5,48.

Wartość	5	|	Wartość przyjaźni

97



3.3.	 KATECHIZM	KOŚCIOŁA	KATOLICKIEGO

Pierwszy człowiek nie tylko został stworzony jako dobry, lecz także ukon-
stytuowany w przyjaźni ze swoim Stwórcą oraz w harmonii z sobą samym 
i otaczającym go stworzeniem.
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Wartość spotkania z młodszym 
bratem, siostrą, kolegą

I.	 PROSPEKT	WARTOŚCI
1.1.	 CEL	OGÓLNY
Rozwój emocjonalny

1.2.	 CEL	SZCZEGÓŁOWY
Umiejętność okazywania uczuć

1.3.	 CEL	WYCHOWAWCZY
Kształtowanie postawy odpowiedzialności za brata, siostrę, kolegę z klasy.

1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Jaka jest rola starszego rodzeństwa?
− Na czym polega odpowiedzialność za rodzeństwo?
− Pozytywny stosunek do młodszych kolegów i koleżanek.
− Z czego wynika agresja wobec słabszych?
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1.5.	 ZADANIA	DLA	UCZNIA,	SAMOWYCHOWANIE
Normy

− Należy szanować godność młodszej osoby.
− Nie można traktować młodszych w sposób instrumentalny.
− Trzeba poświęcać czas młodszemu rodzeństwu.

Zasady
− Z zainteresowaniem słucham tego, co ma mi do powiedzenia młodszy; 

jestem dla niego wyrozumiały.
− Dzielę się swoją wiedzą i umiejętnościami z młodszym rodzeństwem1.
− W relacji z młodszym nie wykorzystuję swojej przewagi, wynikającej 

z wieku.

1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW
Normy

− Stosunek rodziców do dzieci jest przykładem, jak starsze rodzeństwo 
powinno traktować młodsze rodzeństwo.

− W rodzinie uczy się cierpliwości względem młodszego rodzeństwa.
− Należy uczyć młodsze dzieci szacunku i respektu wobec starszego 

rodzeństwa.
Zasady

− Włączam starsze dzieci w proces wychowawczy ich młodszego 
rodzeństwa.

− Dbam o dobre relacje między starszymi i młodszymi dziećmi.
− Uczulam starsze dzieci, żeby reagowały na zagrożenia, którym może 

ulegać młodsze rodzeństwo (Internet, przemoc w telewizji, nieodpo‑
wiednie towarzystwo).

1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Zjawisko „fali” w środowisku szkolnym jest niedopuszczalne.

1 „Młodzi ludzie, tak chłopcy, jak i dziewczęta, wiedzą, że mają żyć dla drugich i z drugimi, 
wiedzą, że ich życie ma sens, o ile staje się darem bezinteresownym dla drugich”. Jan Paweł II, 
Przekroczyć próg nadziei, rozm. przepr. V. Messori, wyd. KUL, Lublin 2018, s. 106.
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− Starsi nauczyciele powinni otaczać życzliwością młodszych, mniej do‑
świadczonych kolegów.

− Szkoła powinna wychowywać do odpowiedzialności za młodszych 
i słabszych.

Zasady
− Reaguję na przejawy dyskryminacji młodszych uczniów.
− Uczę szacunku dla młodszego kolegi, brata, siostry.
− Wyrażam radość, gdy uczniowie pomagają młodszym i słabszym 

kolegom.
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1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Uczniowie dobierają się w pary. Jedna osoba przejmuje rolę starszego rodzeń‑
stwa i zwraca się do drugiej osoby tak, jakby się zwracała do młodszego ro‑
dzeństwa. Aranżują sytuację, w której trzeba zakomunikować młodszemu 
rodzeństwu, np.: że się z nim nie zgadzam, że mi przeszkadza, że go proszę 
o zrobienie czegoś i że mu czegoś odmawiam. Te cztery komunikaty jeden 
uczeń pisze na kartce (np.: „zostaw mnie w spokoju”, „proszę o coś, co mi się 
należy”). Druga osoba wymienia je według następujących zasad: 1) zamiast 
atakować osobę, zaczynając od słowa „ty”, zaczynając od sformułowania 

„ja”; 2) rozpocznij zdania od wyrażeń: „cieszyłbym się, gdyby…”, „wolałbym, 
żeby…”, „rozumiem, że ty, ale…”; 3) zamień rozkaz na prośbę; 4) daj drugiemu 
prawo mieć swoje zdanie i wysłuchaj go (np. „rozumiem, że uważasz tak, ja 
jednak myślę inaczej”). Ćwiczenie to ma za zadanie uczulić dzieci na zasady 
właściwej komunikacji z osobami młodszymi, dopuszczanie ich do głosu bez 
wykorzystywania swojej przewagi nad nimi.

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Młodzież szanuje: młodszego kolegę, brata, siostrę. Dostrzega wartość 
w spotkaniu z młodszymi od siebie, nie traktuje ich w sposób protekcjonalny, 
nie wykorzystuje przewagi fizycznej i psychicznej w stosunku do nich. Chętnie 
dzieli się swoim doświadczeniem, wiedzą, służy radą i pomocą2. Potrafi oto‑
czyć opieką młodsze rodzeństwo i zaproponować sposób spędzania wspólnego 
wolnego czasu.

1.10.	 ZAGROŻENIA
Młodzi ludzie często nie mają cierpliwości w stosunku do młodszego rodzeń‑
stwa. Nie potrafią okazywać życzliwości i pomagać. W skrajnych przypadkach 
dochodzi do dyskryminacji i przemocy wobec młodszych kolegów. Agresja, 
która wyzwoliła się poza domem przenoszona jest na relacje rodzinne.

2 „Pierworodny pośród wielu braci, pośród wszystkich, którzy przyjmują Go z wiarą i miłością, 
po swojej śmierci i zmartwychwstaniu ustanowił przez dar swojego Ducha nową braterską 
wspólnotę w swoim Ciele, Kościele, w którym wszyscy są dla siebie wzajemnie członkami 
i winni świadczyć sobie nawzajem posługi zgodnie z różnymi darami, jakie zostały im udzie‑
lone”. KDK 32.
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II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Smutek jest jedną z trudniejszych emocji. Dziecko nie zawsze potrafi sobie 
z nim poradzić. Dopiero uczy się radzić sobie z emocjami. Szuka kogoś, komu 
może zaufać, kto będzie życzliwie towarzyszył mu, słuchał; chce mieć kogoś, 
kogo może nazwać swoim kolegą czy przyjacielem.

Przyjaźnie młodych ludzi są jak najbardziej szczere. W nich nie li‑
czy się nic innego oprócz obecności drugiej osoby. Dzięki bezinteresownej 
przyjaźni dziecko czerpie radość i siłę do pracy nad sobą. Bezinteresowność, 
jaką dzieci mogą sobie okazać, stanowi najlepszy dowód przyjaźni.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Barbara Kosmowska – urodzona w 1958 roku w Bytowie, polska pisarka i po‑
etka. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim. Jest adiunktem 
na Akademii Pomorskiej w Słupsku. Autorka książek dla dorosłych i dzieci. 
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Jej powieść dla nastolatek Buba wygrała konkurs „Uwierz w siłę wyobraźni” 
i została nominowana do nagrody „Książka Roku”, książka Pozłacana rybka 
otrzymała I nagrodę w Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren, a Koloro-
wy szalik został nominowany do Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyń‑
skiego. Powieść Niezłe ziółko otrzymała nagrodę „Książka Przyjazna Dziecku” 
i „Żółta Ciżemka”. W 2015 roku czasopismo „Guliwer” przyznało jej statuetkę 

„Guliwer w krainie Liliputów” za całokształt twórczości pisarskiej.
Wzruszająca opowieść pt. Dziewczynka z parku autorstwa Barbary 

Kosmowskiej przepełniona spokojem i lekką melancholią, przedstawia smut‑
ną historię młodej dziewczynki o imieniu Andzia, która straciła tatę. Andzia 
najchętniej wraca ze szkoły przez park, przez który zawsze z tatą spacerowała 
i karmiła kaczki. Przytłoczona, zamknięta w sobie cierpi, próbuje poradzić so‑
bie z trudną sytuacją i uczuciami. W tym czasie pełnym bólu, smutku i rozpa‑
czy, dziewczynkę wspiera najlepszy kolega z klasy Jeremiasz, który ze względu 
na duże zaległości spowodowane pobytem w szpitalu, musiał powtarzać klasę. 
Zaprzyjaźniają się, wspólnie karmią kaczki w parku i razem wracają ze szkoły 
do domu.

Pewnego dnia Jeremiasz nie pojawił się w szkole. Zaniepokojona nagłą 
nieobecnością kolegi w szkole, Andzia dowiaduje się od swojej nauczycielki, 
że Jeremiasz choruje na cukrzycę. Postanawia pomóc choremu koledze i od‑
wiedzać go dwa razy w tygodniu.

Moja mama szyje dla Andzi taki fajny woreczek na kanapki. Żeby miała 
w co je włożyć, jak będziemy wędrować po parku. Sam to wymyśliłem, 
że przydałby się taki woreczek z jej imieniem. Ten prezent dam jej dopiero 
przed wakacjami.

Szkoda, że Andzia nie mieszka na naszym osiedlu. Mogłaby częściej 
bawić się z Tangiem. Bo ja bym nikomu nie pożyczył mojego psa, tylko jej.

Może dlatego, że Andzia tak jak Tango wie, jak trzeba się zachować, żeby 
komuś drugiemu nie było przykro? Pewnie właśnie dlatego.

Aha, i zaliczyłem w szkole wszystkie nieobecności, a pan od muzyki 
powiedział, że powinienem śpiewać w chórze. Teraz Andzia się śmieje, 
że będę panem Kosem, takim parkowym śpiewakiem od treli. A co tam, 
niech się śmieje. Na nią nie można się gniewać!…

B.	Kosmowska, 
Dziewczynka 
z parku, wyd. Wilga, 
Warszawa 2012, s. 65.
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Przedstawiony powyżej fragment ukazuje przyjaźń między dwójką 
dzieci Andzią i Jeremiaszem, która nawiązuje się przypadkiem, bez szczegól‑
nych starań żadnej ze stron.

Dzieci spędzają ze sobą coraz więcej czasu, co pomaga im nawiązać 
silnią więź. Wspierają się nawzajem w trudnych chwilach i wyjawiają sekrety, 
dzięki czemu niektóre sprawy stają się dla nich łatwiejsze, a ich troski tracą nie‑
co na sile. Przyjaźń uczy dziewczynkę, że cierpieniu może towarzyszyć nadzieja.

Na postawie tej lektury można tłumaczyć dzieciom, że niesienie pomo‑
cy koledze, który doświadczył cierpienia, wspieranie go w trudnych chwilach, 
daje poczucie, że pomaganie ma sens i że jest się komuś wtedy potrzebnym. 
Skupianie się na pozytywnych aspektach, a nie tylko na przygnębiających 
przejawach codzienności, motywuje do działania i radzenia sobie z proble‑
mami. Należy pamiętać, że bliskość emocjonalna z drugim człowiekiem jest 
istotną potrzebą.

III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Dzieci przypominają nam, że misyjna płodność Kościoła czerpie życie 
nie z ludzkich środków i zasług, lecz jest całkowicie bezinteresownym da‑
rem Boga. Niewinność i łaska obecne w życiu dzieci, ale także zadawane 
im niesprawiedliwe cierpienia, stają się – mocą Chrystusowego krzyża – 
źródłem duchowego ubogacenia dla nich i dla całego Kościoła. […] Okres 
dzieciństwa dostarcza cennych możliwości działania, które przyczynia się 
zarówno do budowania Kościoła, jak i do humanizacji społeczeństwa.

Każde pokolenie powinno wnosić wkład w ustalenie przekonującego ładu 
wolności i dobra, który byłby pomocny dla przyszłego pokolenia jako 
wskazówka, jak właściwie korzystać z wolności ludzkiej, a w ten sposób 
dałoby, oczywiście w granicach ludzkich możliwości, pewną gwaran‑
cję na przyszłość. Inaczej mówiąc, dobre struktury pomagają, ale same 
nie wystarczą. Człowiek nigdy nie może być zbawiony z zewnątrz.

ChL 47.

SpS 25.
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3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko 
zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: „Po‑
zwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich 
bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyj‑
mie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”. I biorąc 
je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych 
braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.

3.3.	 KATECHIZM	KOŚCIOŁA	KATOLICKIEGO

Czwarte przykazanie naświetla także inne związki w społeczeństwie. 
W naszych braciach i siostrach widzimy dzieci rodziców: w naszych ku‑
zynach – potomków naszych przodków: w naszych współobywatelach – 
synów naszej ojczyzny: w ochrzczonych – dzieci naszej Matki, Kościoła: 
w każdej osobie ludzkiej – syna lub córkę Tego, który chce być naszym 
Ojcem. Dlatego więc nasze związki z bliźnim mają charakter osobowy. 
Bliźni jest nie tylko „jednostką” zbiorowości ludzkiej, ale jest kimś, „kto” 
z racji swojego wiadomego pochodzenia zasługuje na szczególną uwagę 
i szacunek.
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Wartość spotkania 
z człowiekiem starszym

I.	 PROSPEKT	WARTOŚCI
1.1.	 CEL	OGÓLNY
Rozwój emocjonalny

1.2.	 CEL	SZCZEGÓŁOWY
Podejmowanie dialogu międzypokoleniowego

1.3.	 CEL	WYCHOWAWCZY
Umiejętność budowania relacji z człowiekiem starszym

1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Obecność człowieka starszego w moim życiu.
− Obraz starości kreowany przez media.
− Na czym polega wymiana kultury między pokoleniami?
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1.5.	 ZADANIA	DLA	UCZNIA,	SAMOWYCHOWANIE
Normy

− Człowiekowi starszemu należy się szacunek.
− Starszy człowiek jest darem, a nie ciężarem1.
− Starsi ludzie są nam potrzebni.
− Starsze pokolenie przekazuje młodszemu pokoleniu depozyt wiary, 

wiedzy i mądrości.
Zasady

− Staram się budować relacje z moimi dziadkami, nawet jeśli wymaga 
to ode mnie wysiłku.

− Mimo różnicy wieku, zabiegam o kontakt z osobami starszymi.
− Spotkanie ze starszym ubogaca mnie o doświadczenie i mądrość 

życiową.

1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW
Normy

− Moja relacja ze starszymi osobami przekłada się na stosunek mojego 
dziecka do mnie.

− Nie należy izolować starszych osób od wspólnego życia rodzinnego.
− Starsi ludzie mają do odegrania wielką rolę w procesie wychowania 

młodego pokolenia.
Zasady

− Sprzyjam budowaniu przyjaźni i miłości mojego dziecka z jego 
dziadkami.

− Staram się angażować moje dziecko we wszelką pomoc dziadkom.
− Nie wstydzę się moich starszych rodziców.

1 „Zwłaszcza w naszych czasach występuje paląca potrzeba, abyśmy stawali się bliźnimi abso-
lutnie każdego człowieka i czynnie pomagali mu, jeżeli pojawia się na naszej drodze, czy był-
by to opuszczony przez wszystkich stary człowiek, niesprawiedliwie pogardzany robotnik 
cudzoziemski […] czy też głodujący, który apeluje do naszego sumienia […]”. KDK 27.
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1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Szkoła nie powinna unikać zatrudniania osób starszych.
− Należy sprzyjać integracji i inicjować dialog międzypokoleniowy.
− Powinno się uwrażliwiać na obecność i wartość osoby starszej w życiu 

ucznia (np.: na podstawie literatury, filmu).
Zasady

− Organizuję spotkania służące międzypokoleniowej wymianie wiedzy 
i doświadczenia.

− Przeprowadzam lekcje, do których niezbędne będą wiadomości ze-
brane wcześniej, podczas osobistego spotkania ucznia z osobą starszą 
(np. z dziadkami lub starszym sąsiadem, sąsiadką).

− Nauczyciele emeryci zapraszani są na spotkania okolicznościowe.
− Szkoła organizuje spotkania rocznicowe, jubileuszowe dla absolwentów.

1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Uczniowie zastanawiają się na lekcji, w jaki sposób ich wiedza i umiejętności 
mogą pomóc osobom starszym. Może to być na przykład pomoc w obsłudze 
telefonu komórkowego, sprzętu elektronicznego. Nauczyciel powinien zachę-
cić do aktywnego uczestniczenia młodych ludzi w życiu ich dziadków.

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Młodzież nie unika kontaktów z osobami starszymi, chętnie dzieli się swo-
im doświadczeniem i wiedzą. Wykazuje cierpliwość w spotkaniu ze swoimi 
dziadkami, potrafi ich wysłuchać i korzysta z ich życiowej mądrości. Relacje 
międzypokoleniowe są pogłębione i szczere. Odwiedzin u dziadków młodzi 
ludzie nie traktują jako przykrego obowiązku, ale jako cenny dar prawdzi-
wego spotkania. W domu rodzinnym panuje atmosfera otwartości i dialogu, 
co sprzyja podtrzymywaniu naturalnych więzi międzypokoleniowych.

1.10.	 ZAGROŻENIA
Starsze osoby często czują się samotne i zagubione, mimo że posiadają rodzinę. 
Relacje międzypokoleniowe są powierzchowne, konwencjonalne i interesowne. 
Starszych ludzi traktuje się pod kątem ich użyteczności.
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Nadmiernie korzysta się z pomocy dziadków, nie biorąc pod uwagę 
ich sił i stanu zdrowia. Dzieci i młodzież ulegają wpływom mediów, które 
promują obraz młodości i zdrowia jako jedynych pożądanych wartości, które 

„nie przemijają”.
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II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Podejmowanie dialogu międzypokoleniowego, obecność dziadków w domu 
to czynniki, które kształtują rozwój emocjonalny dziecka. Duży skok cywili-
zacyjny ostatnich dziesięcioleci, nowości techniczne, zmiana modelu rodziny, 
odchodzenie od spraw duchowych, wszystko to przyczynia się do wzrostu obo-
jętności, a nawet wrogości wobec seniorów.

Konflikty pokoleniowe istniały między ludźmi zawsze, ale jednak do-
minowało nad nimi poczucie troski: o innego, o naród, o państwowość, o więź 
rodziny, wspólnoty. I to nie powinno się zmienić, ponieważ starsze pokolenie 
przekazuje depozyt wiary, wiedzy i mądrości. Młody człowiek także doświad-
czy w przyszłości ułomności. Wartości wieku starszego są przekazywane po-
koleniu młodszemu, starość buduje młodość, a młodość się „starzeje” i tak 
przenosi wartości do przyszłości. To kierunek naturalny, ludzki i niezmiernie 
wartościowy.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Astrid Lindgren – urodzona 14 listopada 1907 roku w Vimmerby, zmarła 
28 stycznia 2002 roku w Sztokholmie, była wybitną szwedzką pisarką, słynącą 
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z utworów przeznaczonych dla najmłodszych czytelników. Autorka licznych 
powieści i zbiorów opowiadań dla dzieci, jak również sztuk teatralnych i słu-
chowisk radiowych.

Książki Astrid Lindgren charakteryzują się humorem, trafną obser-
wacją obyczajowo-psychologiczną oraz powiązaniem świata ze współczesną 
rzeczywistością lub ludową fantastyką.

Dzieci z Bullerbyn to jedna z lektur szkolnych. Główna bohaterka Lisa 
opowiada o swoich przygodach, a także o innych dzieciach z Bullerbyn. Po-
zostali bohaterowie to Lasse Erikson, Bosse Erikson, Britta Andersson, Anna 
Andersson, Olle, Kerstin i inni. Pierwowzorem osady jest Sevedstorp, gdzie 
autorka spędziła dzieciństwo. W tej serii ukazały się jeszcze: Więcej o dzieciach 
z Bullerbyn i Wesoło jest w Bullerbyn.

Dziadziuś był już ubrany i siedział w swoim fotelu na biegunach, i wy-
glądał tak ładnie i miło.

My – wszystkie dzieci – zaśpiewałyśmy mu piosenkę, a wujaszek Erik 
miał przemówienie. Na końcu przemówienia powiedział tak:
– Nikt nie miał i nie ma takiego ojca jak ja!
Wtedy dziadziuś zaczął płakać, a łzy kapały mu na brodę. Niewiele bra-

kowało, a ja też zacząłbym płakać.
Przez cały dzień przychodziły listy, kwiaty i depesze dla dziadziusia.

– Ho, ho, tak, tak, że ludzie pamiętają o takim staruszku jak ja – mówił 
dziadziuś.

My dzieci, zostałyśmy u dziadziusia, bo przyjemnie było odczytywać 
mu listy i depesze. Ciekawa jestem, ile razy właściwie dziadziuś powie-
dział „ho, ho, tak, tak” w dniu swoich urodzin. Siedział cichutko w fotelu, 
lecz od czasu do czasu mówił:

– Osiemdziesiąt lat! A to się człowiek nażył długo! Ho, ho, tak, tak.
Gdy powiedział to po raz piąty. Anna pobiegła do dziadziusia 

i powiedziała:
– Dziadziusiu! Obiecaj, że nigdy, nigdy nie umrzesz!
Lecz dziadziuś nie odpowiedział na to, poklepał tylko Annę po policzku 

i powiedział:
– Moja mała, moja mała!

A.	Lindgren, Dzie-
ci z Bullerbyn, 
tłum. I. Szuch-Wyszomirska, 
wyd. Nasza Księgarnia, 
Warszawa 2016, s. 153-154.
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Przywołany fragment powieści pt. Dzieci z Bullerbyn autorstwa Astrid 
Lindgren opisuje urodziny dziadka. Chociaż nie był to biologiczny dziadek 
wszystkich zebranych wówczas dzieci, wszystkie traktowały go tak, jakby nim 
był. Staruszek obchodził osiemdziesiąte urodziny. Pamiętała o tym nie tylko 
najbliższa rodzina, ale także znajomi i sąsiedzi, którzy przez cały dzień nad-
syłali życzenia i gratulacje.

Dziadek jest już słaby i niedowidzi, dlatego dzieci z przyjemnością 
odczytywały wszystkie listy, a jubilat nie mógł się nadziwić, że tak wiele osób 
o nim pamięta. W pewnym momencie Anna poprosiła dziadka, żeby nigdy 
nie umarł. Staruszek wiedział, że nie może jej tego obiecać, przytulił wnuczkę 
mocno, a po jego policzku popłynęły łzy.

III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Tak zwany „trzeci wiek” jest przede wszystkim wartością samoistną, jako 
że stanowi przedłużenie życia, a życie to dar Boży. Wiek ten niesie też 
ze sobą szczególne „talenty”, ponieważ człowiek starszy posiada bogaty 
zasób doświadczeń i wiedzy, której jest strażnikiem. Dlatego we wszyst-
kich kulturach starzec to synonim mądrości i równowagi. Samą swoją 
obecnością człowiek starszy przypomina wszystkim, a zwłaszcza młodym, 
ze życie na ziemi jest „epizodem”, który ma swój początek i koniec: aby 
osiągnąć pełnię, potrzebuje odniesienia nie do wartości ulotnych i po-
wierzchownych, ale trwałych i głębokich.

W rzeczywistości życie osób starszych ułatwia nam zdanie sobie spra-
wy z hierarchii wartości ludzkich; ukazuje ciągłość pokoleń i wspaniale 
przedstawia wzajemną zależność ludu Bożego. Osoby starsze ponadto 
mają charyzmat przekraczania barier między pokoleniami, zanim one 
zaistnieją.

Jan	Paweł	II, Ludzie 
starsi są potrzeb-
ni. Przemówienie 
w czasie modlitwy 
Anioł Pański, Castel 
Gandolfo, 25.07.1999, 
w: tegoż, Anioł Pań-
ski z papieżem, t. 7, 
wyd. Libreria Editrice Va-
ticana, Watykan 2001, 
s. 220-221.

FC 27.
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Biblia ukazuje zwykle człowieka starego jako uosobienie kogoś, kto jest 
pełen mądrości i bojaźni Bożej (por. Syr 25,4-6). W tym sensie „dar” sta-
rości można by określić jako obecność w Kościele i społeczeństwie świad-
ka tradycji wiary, nauczyciela życia, krzewiciela miłości.

Wiara chrześcijańska wie, że życie ludzkie jest życiem w sensie wyższym 
i szerszym, niż uznaje to sama tylko biologia. Duch nie jest antagonistą 
duszy, jest życiem bogatszym i pełniejszym. Człowiek odnajduje siebie 
w tej mierze, w jakiej za przestrzeń prawdziwego życia uznaje prawdę 
i sprawiedliwość, choć takie pełne otwarcie się na życie przybiera ciągle 
w dziejach ludzkich charakter martyrium.

ChL 48.

Elementarz Bene-
dykta XVI Josepha 
Ratzingera dla poboż-
nych, zbuntowanych 
i szukających prawdy, 
oprac. M. Zawada, Wy-
dawnictwo Literackie, 
Kraków 2008, s. 52.
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Rozejrzyjmy się wokół: jak wiele ran zło zadaje ludzkości! Wojny, przemoc, 
konflikty gospodarcze, uderzające w najsłabszych, pragnienie pieniędzy, 
których i tak nikt nie może zabrać ze sobą, musi je zostawić. Moja bab-
cia mawiała do nas, dzieci: „całun nie ma kieszeni”. Miłość pieniądza, 
władza, korupcja, podziały, zbrodnie przeciw życiu ludzkiemu i światu 
stworzonemu! A także – każdy z nas to wie i zna – nasze osobiste grze-
chy: brak miłości i szacunku wobec Boga, bliźniego i całego stworzenia. 
Jezus na krzyżu odczuwa cały ciężar zła i zwycięża je mocą miłości Boga, 
pokonuje je przez swoje zmartwychwstanie.

3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

A żył w Jeruzalem człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawie-
dliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał 
na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Me-
sjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy 
Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju 
Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: „Teraz, o Wład-
co, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. 

Franciszek, Homi-
lia w czasie mszy 
św. w Niedzielę Palmo-
wą i ŚDM, 24.03.2013, 
w: Jan Paweł II, Bene-
dykt XVI, Franciszek, 
Tryptyk o wiersze, wy-
bór i oprac. S. Tasiemski, 
Kraków 2014, s. 201.

Wychowanie	do	wartości	|	Poziom 3 

118



Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszyst-
kich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”. 
A Jego Ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś 
błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest 
na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeci-
wiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły za-
mysły serc wielu”.

3.3.	 KATECHIZM	KOŚCIOŁA	KATOLICKIEGO

Chrześcijanie dysponujący wolnym czasem powinni pamiętać o swoich 
braciach, którzy mają te same potrzeby i te same prawa, a którzy nie mogą 
odpoczywać z powodu ubóstwa i nędzy. W pobożności chrześcijańskiej 
niedziela jest tradycyjnie poświęcona na dobre uczynki i pokorne posługi 
względem ludzi chorych, kalekich i starszych. Chrześcijanie powinni tak-
że świętować niedzielę, oddając swojej rodzinie i bliskim czas i staranie, 
o które trudno w pozostałe dni tygodnia.
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Wartość spotkania z dorosłym 
w domu rodzinnym, szkole 
lub innym środowisku

I.	 PROSPEKT	WARTOŚCI
1.1.	 CEL	OGÓLNY
Rozwój emocjonalny

1.2.	 CEL	SZCZEGÓŁOWY
Umiejętność prowadzenia dialogu międzypokoleniowego

1.3.	 CEL	WYCHOWAWCZY
Praktykowanie zasad szacunku i pokory w relacjach z dorosłymi

1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Możliwość porozumienia międzypokoleniowego.
− Czy dorośli są nam potrzebni?
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− Czego mogą nas nauczyć dorośli?
− Okazywanie szacunku osobom dorosłym.

1.5.	 ZADANIA	DLA	UCZNIA,	SAMOWYCHOWANIE
Normy

− Dorosły nie jest konkurentem, przeciwnikiem ani wrogiem.
− Wszystkim dorosłym należny jest szacunek.
− Powinno się okazywać wdzięczność: rodzicom, opiekunom i nauczy-

cielom za otrzymywane od nich dobro, duchowe i materialne.
Zasady

− Staram się korzystać z doświadczenia dorosłych.
− Otwieram się na dialog z rodzicami oraz osobami ode mnie starszymi.
− Unikam krytykowania dorosłych.
− Szanuję rady rodziców i wychowawców, nawet jeśli ich poglądy nie zga-

dzają się z moimi.

1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW
Normy

− Rodzice powinni być wzorem i autorytetem dla swoich dzieci.
− Szacunek wobec dorosłych młody człowiek wynosi z domu.
− Wzajemne relacje między rodzicami wpływają na postawy dziecka 

wobec dorosłych.
− Nie można bezwzględnie narzucać dzieciom swojego zdania1, opinii, 

upodobań.
Zasady

− Staram się dużo rozmawiać z moimi dziećmi, także na trudne tematy.
− Towarzyszę mojemu dziecku w jego problemach.
− Przygotowuję młodego człowieka do dorosłego życia.

1 „Chrystus […], który będąc naszym Nauczycielem i Panem, jest cichy i pokornego serca, 
uczniów cierpliwie pociągał i zapraszał. Wszakże cudami poparł i umocnił swoje przepo-
wiadanie, by wiarę słuchaczy wzbudzić i potwierdzić, nie wywierając na nich przymusu”. 
DWR 11.
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1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Szkoła jest środowiskiem, w którym szanuje się autorytety.
− Nie można podważać autorytetu rodziców, innych nauczycieli i pra-

cowników szkoły.
− Szkoła powinna uczyć szacunku dla wszystkich ludzi, niezależnie 

od stanowiska i funkcji jakie pełnią.
Zasady

− Dbam o dobre relacje ze swoimi uczniami.
− Staram się być autorytetem dla swoich wychowanków.
− Nie nadużywam swojej pozycji i przewagi w stosunku do uczniów.

1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Oglądamy film Życie jest piękne (reż. R. Benigni). Akcja filmu toczy się w obo-
zie koncentracyjnym. Główny bohater trafia tam wraz ze swoją rodziną. Chcąc 
zaoszczędzić swojemu synkowi okrucieństwa wojny, stara się go przekonać, 
że wszystko, co się dzieje, to tylko gra. Po obejrzeniu filmu proponujemy dys-
kusję na temat obecności dorosłych w życiu dzieci: Czy od rodziców, w okre-
sie dzieciństwa i dojrzewania, potrzebujemy przykładu? Czy są autorytetem 
dla nas? W jaki sposób możemy okazywać im wdzięczność za dobro, jakie 
od nich otrzymujemy?

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Relacje międzypokoleniowe w rodzinie i szkole są bezkonfliktowe. Młodzież 
pozostaje w ciągłym dialogu z dorosłymi, docenia ich rolę w swoim życiu, po-
trafi czerpać z ich doświadczenia i rady. Odnosi się z szacunkiem do krewnych, 
nauczycieli, szanuje ich godność. Jednocześnie nie jest całkowicie uzależniona 
emocjonalnie od rodziców, jest w stanie samodzielnie podejmować decyzje 
i uczy się brać odpowiedzialność za nie.

1.10.	 ZAGROŻENIA
Często młodzi ludzie buntują się przeciwko dorosłym, odrzucają przekazywane 
przez nich wartości, zasady. Nie biorą pod uwagę zdania rodziców, wychowaw-
ców, dążą do całkowitego emocjonalnego uniezależnienia od starszych. Z 
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drugiej strony, rodzice nie interesują się sprawami i problemami dorastających 
dzieci. Następuje rozdźwięk i psychiczna separacja między pokoleniami.

II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Dziecko obserwuje świat dorosłych i ich zachowania. Uczy się przede wszyst-
kim przez obserwację, słuchanie, naśladowanie. Przebywając w otoczeniu oso-
by dorosłej czy to w domu rodzinnym, w szkole lub innym środowisku, przy-
gląda się zachowaniu tej osoby, przez co nabywa umiejętność samodzielnego 
wykonywania wieloetapowych zadań i planowania. Rozwój spostrzegawczo-
ści u dziecka pozwala mu na wzrost zdolności rozumienia otoczenia. Potrafi 
uczyć się przez działanie, stara się stawić czoło nowym i trudnym warunkom. 
Każda rozmowa, a nawet każdy bezsłowny kontakt buduje pozytywną relację 
z dzieckiem.
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2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Przedstawiony fragment powieści pt. Anaruk, chłopiec z Grenlandii autorstwa 
Czesława Centkiewicza ukazuje historię pewnego podróżnika, który zaprzy-
jaźnił się z młodym Eskimosem z Grenlandii o imieniu Anaruk. Chcąc po-
znać codzienne życie osadników na Grenlandii, przebywa w domu rodziców 
Anaruka, poznaje tam zwyczaje i zajęcia Eskimosów, prace domowe i gospo-
darskie oraz obserwuje, jak zmagają się z nieprzyjaznymi warunkami: mro-
zem, dokuczliwym głodem czy brakiem słońca.

Eskimosi budzą w nim podziw i wielkie zainteresowanie. Są życzliwi 
i przyjacielscy. Starają się żyć w zgodzie i poszanowaniu swojej godności. Ich 
kłótnie są pozbawione agresji, a czas wolny umilają sobie różnymi zabawami 
lub opowieściami ojca Anaruka. Są bardzo gościnnymi ludźmi.

Podróżnik bacznie przygląda się jak osadnicy wioski przygotowują się 
na polowanie, jakie muszą mieć narzędzia. Zauważa, że ich życie jest poukła-
dane, wszystko ma swoje określone miejsce.

W domu rodziców Anaruka, gdzie często przesiadywałem, pracowa-
no gorliwie. Mężczyźni naprawiali i przygotowywali nową broń. Z ko-
ści morsa strugali ostrza od harpunów i strzał, a mimo że narzędzia ich 
to kamienie, kości i zwyczajne noże – ostrza wychodziły gładkie i zgrabne. 
Z ogromną cierpliwością, całymi godzinami, polerowali kość, trąc ją naj-
pierw o kamień, a później jeszcze – o drugą kość.

Tugto, chcąc odwzajemnić się za stalowy nóż, który mu dałem, ofiarował 
mi piękny nóż z kości morsa. […]

Byłem pewnego razu naprawdę zdumiony, gdy na moje pytanie, jak do-
stać się do odległej osady, Tugto narysował mi na kawałku kości dokładną 
mapkę okolicy. Można by pomyśleć, że geografii uczył się w szkole i za ry-
sowanie planów dostawał same piątki.

Osoba dorosła przekazująca wiedzę dziecku musi dawać dobry przy-
kład społecznych zachowań, inspirować do wyrażania własnych myśli i prze-
żyć, rozbudzać ciekawość poznawczą oraz mieć istotny wpływ na sposób, 
w jaki dziecko patrzy na samego siebie i innych.

C.	Centkiewicz, Ana-
ruk, chłopiec z Gren-
landii, wyd. Nasza Księ-
garnia, Warszawa 2018, 
s. 25.
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III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Dzieje ludzkości przebiegają od początku – i przebiegać będą do koń-
ca – poprzez rodzinę. Człowiek wchodzi w nią przez narodzenie, które 
zawdzięcza rodzicom: ojcu i matce – ażeby w odpowiednim momencie 

„opuścić” to pierwsze środowisko życia i miłości i przyjść ku nowemu. 
„Opuszczając ojca i matkę”, każdy i każda z Was równocześnie ponie-
kąd zabiera ich w sobie, przejmuje wielorakie dziedzictwo, które w nich 
i w rodzinie ma swój bezpośredni początek i źródło. W ten sposób też, 
opuszczając, pozostaje: dziedzictwo, jakie przejmuje, łączy go trwale 
z tymi, którzy mu je przekazali i którym tyle zawdzięcza. On zaś sam – 
ona i on – będą dalej przekazywać to samo dziedzictwo. Stąd też wielkie 
znaczenie posiada owo czwarte przykazanie Dekalogu: „czcij ojca swego 
i matkę” […].

Świat, w którym młodzi mają żyć i świadczyć o wierze, jaką katecheza 
stara się zbadać i utwierdzić, po większej części znajduje się we władaniu 
dorosłych, dlatego ich wiara winna być również stale oświecana, wzmac-
niana i odnawiana, aby przeniknęła całą działalność doczesną, za którą 
są odpowiedzialni. Aby zaś katecheza mogła być skuteczna, powinna być 
ciągła; będzie bowiem rzeczywiście daremna, jeśli zatrzyma się na samym 
progu wieku dojrzałego; albowiem, oczywiście w innej formie, niemniej 
niezbędna okazuje się dla dorosłych.

Jeżeli jednak w moim życiu nie zwracam zupełnie uwagi na drugiego czło-
wieka, starając się być jedynie «pobożnym» i wypełniać swoje «religijne 
obowiązki», oziębia się także moja relacja z Bogiem. Jest ona wówczas 
tylko «poprawna», ale pozbawiona miłości. Jedynie moja gotowość do 
wyjścia naprzeciw bliźniemu, do okazania mu miłości, czyni mnie wraż-
liwym również na Boga.

PS 11.

CT 43.

DCE 18.
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3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka 
Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś 
czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie 
Jezusie, a to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, 
przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać 
i innych. Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz 
Chrystusa Jezusa! Nikt walczący po żołniersku nie wikła się w kłopoty 
około zdobycia utrzymania, żeby się spodobać temu, kto go zaciągnął. 
Również jeżeli ktoś staje do zapasów, otrzymuje wieniec tylko wtedy, je-
żeli walczył przepisowo. Rolnik pracujący w znoju pierwszy powinien 
korzystać z plonów. Rozważaj, co mówię, albowiem Pan da ci zrozu-
mienie we wszystkim. Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida! 
On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę niedo-
lę aż do więzów jak złoczyńca; ale słowo Boże nie uległo skrępowaniu. 
Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili 
zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczną chwałą. Nauka to zasłu-
gująca na wiarę.

Łk 2,51‑52.

2 Tm 2,1‑10; 
por. Ps 34,12‑13; 
1 Kor 2,1‑9.
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3.3.	 KATECHIZM	KOŚCIOŁA	KATOLICKIEGO

Pamiętając o słowach Chrystusa skierowanych do Apostołów: „Kto was 
słucha, Mnie słucha” (Łk 10,16), wierni z uległością przyjmują naucza-
nie i wskazania, które są im przekazywane w rożnych formach przez ich 
pasterzy.
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Jakie wartości niesie sympatia?
I.	 PROSPEKT	WARTOŚCI
1.1.	 CEL	OGÓLNY
Rozwój emocjonalny

1.2.	 CEL	SZCZEGÓŁOWY
Poznawanie własnej sfery uczuciowej

1.3.	 CEL	WYCHOWAWCZY
Delikatność w relacjach z drugą osobą

1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Czym jest sympatia1?

1 „Słowo «sympatia» jest pochodzenia greckiego, składa się z przedrostka syn (wraz z kimś) 
oraz rdzenia pathein (doznawać). Dosłownie więc sympatia oznacza tyle co «współ-do-
znawanie». Znaczenie wyrazu wskazuje na dwa momenty, które zawierają się w sympatii, 
a to na moment pewnej wspólności czy też wspólnoty, wyrażonej przedrostkiem, oraz 
na moment pewnej bierności (doznawać), wyrażonej rdzeniem. Z tej racji sympatia oznacza 
przede wszystkim to, co «się dzieje» pomiędzy ludźmi w dziedzinie ich uczuć – to, przez 
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− W jaki sposób można wyrażać swoje uczucia?
− Jakie są sposoby okazywania szacunku bliskiej osobie?

1.5.	 ZADANIA	DLA	UCZNIA,	SAMOWYCHOWANIE
Normy

− Nie można krzywdzić drugiej osoby.
− Nie można traktować przedmiotowo bliskiej osoby2.
− Sympatia angażuje emocjonalno-afektywną sferę człowieka.

Zasady
− Odkrywam wartości i dobro w drugiej osobie.
− Potrafię panować nad swoimi emocjami.
− Otwieram się na dialog z drugą osobą.
− Mimo sympatii jaką darzę moich znajomych, nie tworzę ich wyideali-

zowanego obrazu, ale widzę ich w prawdzie.

1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW
Normy

− Związek rodziców stanowi przykład dla relacji budowanych przez 
młodych ludzi.

− Należy uczyć odpowiedzialności za drugą osobę.
− Przyjaźń i zaufanie są podstawą każdego związku.

Zasady
− Szanuję uczucia mojego dziecka.
− Dzielę się swoim doświadczeniem z drugą osobą.
− Uczę, że relacja sympatii i przyjaźni wymaga wysiłku i zaangażowania 

z obu stron.

co przeżycia emocjonalno-afektywne łączą ludzi. trzeba przy tym wyraźnie zaakcentować, 
że to «dzieje się» z nimi, a nie – że jest ich dziełem, owocem aktów woli”. K. Wojtyła, Miłość 
i odpowiedzialność, wyd. TN KUL, Lublin 2015, s. 82.

2 „[…] Szczególne, spontaniczne przeżycie zakochania się – punkt wyjścia i niejako fragment 
miłości między mężczyzną a kobietą – winno zostać podporządkowane trosce o uszano-
wanie dobra drugiej osoby. Dopiero wtedy zakochanie pomaga miłości swym potencjałem, 
a nie sprowadza drugiej osoby do roli przedmiotu dostarczającego przyjemnego przeżycia”. 
Człowiek – osoba – płeć, red. M. Wójcik, wyd. Fundacja Pomoc Rodzinie, Łomianki 1998, 
s. 191-192.
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1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Należy reagować na patologiczne relacje między uczniami.
− Szkoła powinna wychowywać do odpowiedzialnych zachowań w re-

lacjach międzyludzkich.
− Brutalność i wulgarność nie są przejawami sympatii.

Zasady
− Staram się zrozumieć uczucia moich uczniów.
− Nie zamykam się na problemy związane z emocjonalnym dorastaniem 

moich uczniów.
− Swoim postępowaniem uczę, że sympatia nie oznacza akceptacji ne-

gatywnych zachowań.

1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Uczniowie obserwują i opisują zjawisko zjawisk sympatii w różnych relacjach: 
sympatia kolegi i koleżanki, sympatia pomiędzy uczniem i nauczycielem. 
Można opisać przykład sympatii na podstawie znanej literatury bądź filmu.

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Młody człowiek w sposób odpowiedzialny podchodzi do relacji z drugą osobą. 
Nie bawi się jej uczuciami, nie traktuje swojej sympatii przedmiotowo. Każde 
spotkanie pomaga w pogłębieniu relacji osobowych.

1.10.	 ZAGROŻENIA
Młodzi ludzie często zawierają znajomości ze względu na własną korzyść, 
a nie dobro drugiego człowieka. Zamiast stopniowo budować relacje polega-
jące na zaufaniu i więzi osobowej3, koncentrują się tylko na sferze emocjonal-
nej i zmysłowej. Zbyt wcześnie następuje moment inicjacji seksualnej, co jest 
nieadekwatne do dojrzałości emocjonalnej i psychicznej nastolatków.

3 „Miłość we wzajemnych stosunkach między ludźmi nie jest czymś gotowym. Jest ona na-
przód zasadą czy też ideą, do której ludzie muszą niejako podciągnąć swe postępowanie, 
jeżeli chcą – czego chcieć powinni – uwolnić je od nastawienia użytkowego, czyli konsump-
cyjnego względem innych osób”. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, s. 31-32.
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II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Sympatia jest bardzo ważna w rozwoju dziecka. Pierwsze przyjaźnie, zdoby-
wanie nowych kolegów i koleżanek, pozwala na kształtowanie osobowości 
i cech charakteru niezbędnych do dalszego życia w społeczeństwie.

Dzieci, w miarę dorastania, chętniej spędzają czas z rówieśnikami niż 
z rodzicami. Rówieśnicy zaczynają wzajemnie być dla siebie ważnymi osobami 
w życiu. Rozwijanie wrażliwości na drugiego człowieka, rozwój współodczu-
wania oraz akceptacji drugiej osoby, to fundamentalny etap w kształtowaniu 
młodego człowieka i nic nie powinno go zakłócać. Pierwsze sympatie, wspo-
mnienia ich dotyczące, nawet w życiu dorosłym, nadal są trwałe, gdyż głęboko 
zapadają w pamięć. W dzieciństwie uczucie sympatii pod względem inten-
sywności jest znacznie mocniejsze niż u dorosłych, przez wyższą wrażliwość 
sensoryczną i silniejsze przeżywanie emocji.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Alan Alexander Milne – urodził się 18 stycznia 1882 roku w Londynie, zmarł 
31 stycznia 1956 roku, pisarz brytyjskiego pochodzenia, znany najbardziej 
jako autor książek dla dzieci, tj. Kubuś Puchatek oraz Chatka Puchatka.
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To właśnie przygody Kubusia i jego przyjaciół ze Stumilowego Lasu, 
zwierzątek obdarzonych ludzkimi cechami charakteru, cieszą się tak dużym 
uznaniem i należą do jednych z ulubionych lektur zarówno dzieci, jak do-
rosłych. Przesłanie na kartach bajek A.A. Milne’a, jego prosta filozofia życia, 
są uniwersalne. Pomimo także upływających lat, niezmiennie potrafią rozba-
wić, wzruszyć i zatrzymać.

Puchatek przebrnął wpław strumień i podszedł do Kłapouchego, Pro-
siaczek siedział trochę z boku i, ująwszy głowę w obydwie łapki, cichutko 
siąkał nosem.
– Jest to Praktyczna Baryłeczka – mówił Puchatek. – Proszę. A na niej 

jest napisane: „Z serdecznym Powinszowaniem Urodzin od szczerze ci 
oddanego przyjaciela Puchatka”. To jest właśnie napisane. A baryłeczka 
służy do przechowywania różnych różności. Proszę.

Gdy Kłapouchy obejrzał baryłeczkę, był bardzo wzruszony.
– Ach! – powiedział. – Myślę, że mój Balonik zmieści się akurat w tej 

Baryłeczce.
– O, nie, Kłapouszku – rzekł Puchatek. – Baloniki są o wiele za duże, żeby 

mieściły się w baryłeczkach. Baloniki trzyma się na sznurku.
– Ale nie mój – powiedział dumnie Kłapouchy. – Spójrz, Prosiaczku!
I gdy Prosiaczek ze smutną miną rozglądał się dookoła, Kłapouchy 

wziął balonik w zęby i ostrożnie włoży go do baryłeczki. Potem znów 
wyjął go z baryłeczki i znów położył na ziemi. A potem raz go podniósł 
i jeszcze raz włożył ostrożnie z powrotem.

– Ależ tak! – rzekł Kłapouchy. – Wchodzi i wychodzi doskonale.
– Bardzo się cieszę – rzekł Puchatek uszczęśliwiony – że podarowałem ci 

Praktyczną Baryłeczkę, w której można przechowywać Różne Różności.
– Bardzo się cieszę – powiedział Prosiaczek uszczęśliwiony – że podaro-

wałem ci coś, co można włożyć do Praktycznej Baryłeczki.
Lecz Kłapouchy nie słuchał. Wkładał balonik i wyjmował go z powro-

tem szczęśliwy jak jeszcze nigdy w życiu.

Z przytoczonego wyżej fragmentu przygód Kubusia Puchatka i jego 
przyjaciół dzieci i dorośli mogą wyciągnąć cenną dla siebie lekcję. Jest 

A.A.	Milne, Kubuś Pu-
chatek. Chatka Pu-
chatka, tłum. I. Tuwim, 
wyd. Nasza Księgar-
nia, Warszawa 2018, 
s. 83‑85.

Wychowanie	do	wartości	|	Poziom 3 

136



to dzień, w którym Kłapouchy obchodzi swoje urodziny. Okazuje się jednak, 
że nikt z jego przyjaciół ze Stumilowego Lasu o nich nie pamięta. Kiedy Ku-
buś w rozmowie z Kłapouchym dowiaduje się o tym, postanawia coś z tym 
zrobić. Oczywiście, nie obejdzie się bez małych potknięć, jednakże nie jest 
ważny sam prezent, ale intencja. Pomimo, że nie wszystkie prezenty dotarły 
cało na miejsce, Kłapouchy i tak był tego dnia szczęśliwy. To wielka wartość 
płynąca z sympatii.

Ta krótka i prosta historia, momentami bardzo zabawna, może posłu-
żyć do podjęcia rozmowy z dziećmi na bardzo ważny temat. Relacje z przy-
jaciółmi, rówieśnikami, rodziną, personelem szkoły są bardzo ważne i trze-
ba o nich pamiętać. Czasami wystarczy jedynie nasza obecność, dobre słowo, 
czy choćby najmniejszy gest. Dzięki temu nasze życie oraz ludzi wokoło nas, 
staje się szczęśliwsze i pełniejsze. Nie są ważne małe przeszkody, małe porażki, 
najważniejsze, że jest się razem i można liczyć na siebie w chwilach trudnych.
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III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą 
niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się 
Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni 
w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.

We wzajemnych stosunkach członkowie wspólnoty rodzinnej są inspiro-
wani i kierują się „prawem bezinteresowności”, które szanując i umacnia-
jąc we wszystkich i w każdym godność osobistą jako jedyną rację wartości, 
przybiera postać serdecznego otwarcia się, spotkania i dialogu, bezintere-
sownej gotowości służenia, wielkodusznej służby i głębokiej solidarności.

Miłość bliźniego polega właśnie na tym, że kocham w Bogu i z Bogiem 
również innego człowieka, którego w danym momencie może nawet 
nie znam lub do którego nie czuję sympatii. Taka miłość może być urze-
czywistniona jedynie wtedy, kiedy jej punktem wyjścia jest intymne spo-
tkanie z Bogiem, spotkanie, które stało się zjednoczeniem woli, a które 
pobudza także uczucia. Właśnie wtedy uczę się patrzeć na inną osobę 
nie tylko jedynie moimi oczyma i poprzez moje uczucia, ale również 
z perspektywy Jezusa Chrystusa. Jego przyjaciel jest moim przyjacielem. 
Przenikając to, co zewnętrzne w drugim człowieku, dostrzegam jego 
głębokie wewnętrzne oczekiwanie na gest miłości, na poświęcenie uwa-
gi, czego nie mogę mu dać jedynie za pośrednictwem przeznaczonych 
do tego organizacji, akceptując to, być może, jedynie jako konieczność 
polityczną. Patrzę oczyma Chrystusa i mogę dać drugiemu o wiele więcej 
niż to, czego konieczność widać na zewnątrz: spojrzenie miłości, którego 
potrzebuje. W tym właśnie przejawia się niezbędne współdziałanie mię-
dzy miłością Boga i miłością bliźniego, o którym mówi z takim naciskiem 
Pierwszy list świętego Jana.

RH 10.

FC 43.

DCE 18.
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Bóg wzywa nas do podejmowania decyzji definitywnych, ma swój plan 
wobec każdego: odkrycie go, odnalezienie własnego powołania jest podą-
żaniem ku szczęśliwej realizacji samych siebie. Bóg wszystkich nas wzy-
wa do świętości, do życia Jego życiem, ale ma dla każdego pewną drogę. 
Niektórzy są powołani do uświęcania siebie w rodzinie utworzonej przez 
sakrament małżeństwa. Niektórzy twierdzą, że małżeństwo dziś „wyszło 
z mody”. Wyszło z mody? [Nie…] W kulturze tymczasowości, względno-
ści wielu głosi, że trzeba „cieszyć się” chwilą, że nie warto angażować się 
na całe życie, podejmować decyzji ostatecznych, „na zawsze”, bo nie wia-
domo, co przyniesie przyszłość. Ja natomiast proszę was, abyście byli 
rewolucyjni, byście szli pod prąd; tak, proszę, abyście w tym względzie 
buntowali się przeciwko owej kulturze tymczasowości, która w istocie 
myśli, że nie jesteście zdolni do odpowiedzialności, że nie jesteście w sta-
nie prawdziwie kochać.

Franciszek, Przemówie-
nie w czasie spotkania 
z wolontariuszami, 
XXVIII ŚDM, Rio de Ja-
neiro, 28.07.2013, w: Jan 
Paweł II, Benedykt XVI, 
Franciszek, Tryptyk 
o wierze, wybór i oprac. 
S. Tasiemski, Wydaw-
nictwo M, Kraków 2014, 
s. 241‑243.
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3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzecz-
cie! Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. 
Bądźcie między sobą jednomyślni. Nie gońcie za wielkością, lecz niech 
was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych! Ni-
komu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wszystkim 
ludziom. Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie 
ze wszystkimi ludźmi. Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawie-
dliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Napisano bowiem: Do Mnie 
należy pomsta, Ja wymierzę zapłatę – mówi Pan – ale: Jeżeli nieprzyjaciel 
twój cierpi głód – nakarm go. Jeżeli pragnie – napój go. Tak bowiem czy-
niąc, węgle żarzące zgromadzisz nad jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, 
ale zło dobrem zwyciężaj!

3.3.	 KATECHIZM	KOŚCIOŁA	KATOLICKIEGO

Człowiek posiada wiele uczuć. Najbardziej podstawowym uczuciem jest 
miłość spowodowana upodobaniem do dobra. Miłość wywołuje pragnie-
nie nieobecnego dobra i nadzieję na jego uzyskanie. Pragnienie to koń-
czy się przyjemnością i radością z posiadanego dobra. Bojaźń przed złem 
wywołuje nienawiść, wstręt i lęk przed złem przyszłym. Bojaźń ta koń-
czy się smutkiem z powodu istniejącego zła lub gniewem, który się mu 
sprzeciwia.
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Wartość własnej płci 
oraz jej akceptacja

I.	 PROSPEKT	WARTOŚCI
1.1.	 CEL	OGÓLNY
Rozwój emocjonalny

1.2.	 CEL	SZCZEGÓŁOWY
Poznawanie własnej sfery uczuciowej

1.3.	 CEL	WYCHOWAWCZY
Akceptacja i postawa szacunku względem płci własnej i drugiego człowieka

1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Odkrycie wartości swojej płci1.

1 „Płciowość określa mężczyznę i kobietę nie tylko na płaszczyźnie fizycznej, ale także psy-
chicznej i duchowej, znacząc każde z nich odmiennym wyrazem. Jest ona także rzeczywi-
stością, dzięki której człowiek rozpoznaje siebie jako osobę ludzką”. A. Świerczek, Ciało 
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− Poznanie różnicy między męskością a kobiecością.
− Płeć jako zadanie.
− Godność płci na każdym etapie jej naturalnego rozwoju.

1.5.	 ZADANIA	DLA	UCZNIA,	SAMOWYCHOWANIE
Normy

− Należy rozpoznać swoją tożsamość płciową i wynikające z niej 
zadania2.

− Należy akceptować swoją płeć.
− Należy uczyć się odpowiedzialności za swoją płeć.

Zasady
− Odkrywam specyfikę swojej płci.
− Staram się zrozumieć różnice płci drugiej osoby.
− Odkrywam swoją rolę jako mężczyzny lub kobiety w społeczeństwie 

i kulturze.
− Rozumiem i szanuję osobę innej płci.

1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW
Normy

− Wzajemny szacunek rodziców jest świadectwem takiej samej godności 
obu płci.

− Zarówno ojciec, jak i matka odgrywają niezbędną rolę w przeżywaniu 
przez dziecko własnej płci.

− Poprawna relacja syna z matką oraz córki z ojcem decyduje o prawi-
dłowym podejściu dziecka do swojej tożsamości płciowej.

− Miłość rodziców właściwie kształtuje psychiczną płeć dziecka.
− Relacje seksualne rodziców nabierają specjalnej wartości i godności – 

są znakiem miłości ludzkiej, małżeńskiej, rodzicielskiej.

ludzkie, w: Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański, red. A. Muszala, wyd. Polwen, 
Radom 2009, s. 144.

2 „[…] Cielesność ludzka oraz związana z nią płciowość nie jest czymś czysto biologicz-
nym, ale odnosi się do wewnętrznej istoty osoby. Określa mężczyznę i kobietę nie tylko 
w płaszczyźnie fizycznej, ale także psychicznej i duchowej, znacząc każde z nich odmien-
nym wyrazem”. Człowiek – osoba – płeć, red. M. Wójcik, wyd. Fundacja Pomoc Rodzinie, 
Łomianki 1998, s. 256.
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Zasady
− Pomagam mojemu dziecku odkrywać wartość płci.
− Pełniąc rolę matki lub ojca, uczę młodego człowieka, w jaki sposób 

wypełnia się powołanie danej płci.
− Żyję w taki sposób, aby moje relacje ze współmałżonkiem świadczyły 

o wzajemnym szacunku, miłości, ale również o podziale ról należnych 
danej płci.

1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Należy wychowywać do wzajemnego poszanowania między chłopca-
mi i dziewczętami.

− Należy uświadamiać uczniom ich powołanie, które wyznacza dana 
płeć.

− Życie seksualne jest zarezerwowane tylko dla relacji małżeńskich.
Zasady

− Wyznaczam w klasie zadania adekwatne do predyspozycji wpisanych 
w określoną płeć.

− Męskość i kobiecość formuję we wzajemnych odniesieniach chłopców 
i dziewcząt.

− Wspólnie z uczniami szukam dobrych wzorców relacji męsko-damskich.
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1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Uczniowie wspólnie, zależnie od płci, przygotowują listę cech właściwych 
mężczyźnie i kobiecie. Listy te wymienia się następnie pomiędzy uczniami 
i uczennicami. Po korekcie, tworzy się kodeks zachowań i wartości właściwych 
danej płci, z uwzględnieniem odpowiedzialności za powołanie przysługujące 
kobiecie i mężczyźnie.

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Uczeń akceptuje swoją płeć, jest świadomy jej wartości, rozpoznaje swoje po-
wołanie jako mężczyzny albo kobiety. Jednocześnie szanuje płeć odmienną. 
Spotkanie z osobą płci odmiennej pomaga odkrywać własną tożsamość. W ro-
dzinie właściwe relacje między rodzicami i rodzeństwem gwarantują prawi-
dłowy rozwój płciowy młodego człowieka.

1.10.	 ZAGROŻENIA
Mogą zacierać się różnice między kobietą i mężczyzną, co powoduje deforma-
cje osobowości (kobieta wykonuje prace i zadania przeznaczone dla mężczy-
zny, natomiast mężczyzna traci poczucie odpowiedzialności). Brak akceptacji 
jednego z rodziców prowadzi do negacji swojej płciowości i zagubienia sensu 
swojego powołania. Brak odpowiednich wzorców w przeżywaniu płciowości 
powoduje, że płeć sprowadza się do wymiaru wyłącznie seksualnego (zamiast 
odkrywać godność, odpowiedzialność i rolę kobiety lub mężczyzny, postrze-
ga się osoby jako obiekty seksualne). Młodzież zbyt wcześnie podejmuje życie 
seksualne, pomijając trud kształcenia postawy czystości.

II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Każdy z etapów rozwoju dziecka ma swoje znaczenie i rzutuje na przyszłość. 
Ma doprowadzić do dojrzałości. W okresie rozwoju psychofizycznego kształ-
tuje się między innymi sfera uczuciowa. Dziecko odkrywa wartość własnej 
płci. Na prostych przykładach z życia codziennego widzi, że istnieją różnice 
między płciami. Bycie kobietą i mężczyzną niesie ze sobą zarówno przywileje, 
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jak i utrudnienia. Młody człowiek zdaje sobie z tego sprawę, dlatego świado-
mie szuka swojego miejsca w społeczeństwie i w kulturze.

Obydwoje rodzice odgrywają ważną rolę w poznawaniu przez dziecko 
własnej płciowości. Dzieci, obserwując rodziców, uczą się różnicy pomiędzy 
męskością a kobiecością. Wzajemny szacunek rodziców jest dowodem na rów-
ność obu płci.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
W zacytowanej lekturze Dzieci z Bullerbyn autorstwa Astrid Lindgren dosko-
nale widać ścieranie się dwóch światów: dziewczęcego i chłopięcego. Dzieci 
przekomarzają się ze sobą. Zazwyczaj chłopcy wpadają na pomysł, aby prze-
straszyć dziewczynki lub pomieszać im szyki. Lisa, Anna i Britta nie pozostają 
im dłużne.

Pewnego dnia pastor z Wielkiej Wsi urządzał wielkie urodzinowe przy-
jęcie i zaprosił wszystkich z Bullerbyn. Ale oczywiście bez dzieci. Tylko 
mamę i tatusia, i wujka Erika, i ciocię Gretę, i wujka Nilsa, i ciocię Lisę. 
I dziadziusia też. Ciocia Lisa martwiła się, że nie będzie mogła pojechać 
ze wszystkimi. Przez Kerstin. Ktoś musiał przecież zająć się Kerstin. Wtedy 
Anna i ja powiedziałyśmy, że się nią zaopiekujemy. Chciałyśmy i tak zo-
stać piastunkami do dzieci, gdy będziemy duże, więc trzeba, żebyśmy jak 
najprędzej zaczęły się wprawiać. – Czy koniecznie musicie wprawiać się 
na mojej siostrze? – spytał Olle. Miał on wielką chęć zająć się Kerstin sam, 
lecz musiał wydoić krowy i nakarmić prosięta i kury, w czasie gdy jego 
mama i tatuś byli na przyjęciu. Britta miała również ochotę pomóc przy 
Kerstin, lecz była okropnie przeziębiona, leżała w łóżku i ledwo mogła 
mówić.

Wszystkie dzieci z Bullerbyn mają obowiązki domowe, pomagają ro-
dzicom, opiekują się zwierzętami, chodzą do szkoły. Przytoczony powyżej 
fragment dotyczy opieki nad małym dzieckiem. Pewnego dnia pastor z Wiel-
kiej Wsi zaprosił na przyjęcie wszystkich dorosłych z Bullerbyn. Anna i Lisa 
zaproponowały, że zaopiekują się małą siostrą Ollego – Kerstin. Olle zaś miał 
wydoić krowy, nakarmić prosięta i kury.

A.	Lindgren, Dzieci 
z Bullerbyn, tłum. I. Szuch-
-Wyszomirska, wyd. Nasza 
Księgarnia, Warszawa 2016, 
s. 229.
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Dziewczynki były początkowo bardzo zadowolone, ponieważ 
w przyszłości planowały opiekować się dziećmi. Z czasem okazało się jednak, 
że nie jest to proste. Malutka Kerstin nie chciała jeść, spać, siedzieć w wó-
zeczku, wpadła do rowu z wodą, pobrudziła sadzami najładniejszą sukienkę, 
a podłogę w domu wysmarowała czarną pastą do butów. Kiedy Anna i Lisa 
były już bezradne, do pomocy wkroczył Olle, który doskonale wiedział, jak 
postępować z małym dzieckiem.

Uczniowie wyciągają wnioski, że są pewne predyspozycje przypisa-
ne płci. Kobiety są bardziej cierpliwe, troskliwe, czułe. Mężczyźni są silniejsi, 
odważniejsi, bardziej zdecydowani. Mimo tego, przy wyborze zawodu należy 
patrzeć na własne cechy. Dlatego zdarza się, że mężczyźni są pielęgniarzami 
lub nauczycielami, a kobiety mogą być policjantami lub inżynierami na wiel-
kiej budowie.
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III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Bóg stworzył człowieka mężczyzną i kobietą, wprowadzając przez to w całe 
dzieje ludzkości ową szczególną „dwoistość” przy całkowitej równości, 
gdy chodzi o godność osobową oraz zdumiewającej komplementarności, 
gdy chodzi o podział przymiotów, właściwości i zadań, związanych z mę-
skością i kobiecością istoty ludzkiej.

Człowiek jako mężczyzna i kobieta, „od początku” – całe życie ludzkiej 
zbiorowości – wspólnoty, społeczności, społeczeństwa noszą znamię tej 
pierwotnej dwoistości. Stanowi o niej męskość i kobiecość poszczegól-
nych osób, a każda wspólnota czy społeczność czerpie z tej dwoistości 
swą szczególną charakterystykę i szczególne bogactwo we wzajemnym 
dopełnianiu się osób.

PS 12.

LdR 6.
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Jeśli mówimy tutaj o naturze, to nie mamy na myśli po prostu systemu 
procesów biologicznych. Jest tutaj mowa o czymś znacznie głębszym: cho-
dzi o to, że przed wszystkimi strukturami porządkującymi – w samym 
człowieku – istnieją prawa pochodzące z jego natury. Idea praw człowieka 
jest w tym sensie ideą rewolucyjną: sprzeciwia się absolutyzmowi pań-
stwowemu i despotyzmowi pozytywnego ustawodawstwa. Jest też jed-
nak ideą metafizyczną: w samym bycie tkwi etyczne i prawne roszczenie. 
Nie jest on ślepą materialnością, którą można potem dowolnie formować 
według czystej celowości. Natura nosi w sobie ducha, nosi etos i godność, 
i w ten sposób rości sobie prawo do naszego wyzwolenia i jednocześnie 
jego miary.

Widzimy więc, w jakim sensie miłość potrzebuje prawdy. Jedynie kiedy 
jest oparta na prawdzie, miłość może przetrwać w czasie, przezwyciężyć 
ulotność chwili pozostać mocna, by wspierać wspólną drogę. Jeśli miłość 
nie ma odniesienia do prawdy, podlega zmienności uczuć i nie wytrzy-
muje próby czasu. Natomiast prawdziwa miłość jednoczy wszystkie wy-
miary naszej osoby i staje się nowym światłem na drodze prowadzącej 
do życia wielkiego i pełnego. Bez prawdy miłość nie może dać trwałej 
więzi, nie potrafi wyprowadzić naszego „ja” z jego izolacji ani uwolnić 
go od przemijalności, by budować życie i przynosić owoc.

3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

A wreszcie rzekł Bóg: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego 
Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, 
nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po zie-
mi!” Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stwo-
rzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.

Elementarz Bene-
dykta XVI Josepha 
Ratzingera dla poboż-
nych, zbuntowanych 
i szukających prawdy, 
Wydawnictwo Literac-
kie, oprac. M. Zawada, 
Kraków 2008, s. 35-36.

LF 27.

Rdz 1,26-27.
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3.3.	 KATECHIZM	KOŚCIOŁA	KATOLICKIEGO

„Męskość” i „kobiecość” odróżniają między sobą dwie jednostki o jedna-
kowej godności, nie wyrażają one jednak równości statycznej, gdyż ce-
chy właściwe kobiecości różnią się od cech męskich, a ta różnorodność 
w równości jest ubogacająca i nieodzowna dla harmonijnego ludzkiego 
współistnienia.

IV.	 LITERATURA
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Wartość seksualności 
oraz jej akceptacja

I.	 PROSPEKT	WARTOŚCI
1.1.	 CEL	OGÓLNY
Rozwój moralny

1.2.	 CEL	SZCZEGÓŁOWY
Zrozumienie znaczenia seksualności: miłości, macierzyństwa i ojcostwa

1.3.	 CEL	WYCHOWAWCZY
Kierowanie się na dobro drugiej osoby odmiennej płci

1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Seksualność jako sposób relacji międzyosobowych1.

1 „Nie można tedy żadną miarą mniemać, iż popęd seksualny, który ma swoją własną celowość 
w człowieku, celowość z góry określoną, niezależną od woli i samostanowienia człowieka, 
jest czymś, co znajduje się poniżej osoby i poniżej miłości. Celem właściwym popędu jest 
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− Seksualność jako dar i zadanie.
− Seksualność jest wartością, która w naturalny sposób przynależy 

do natury człowieka.

1.5.	 ZADANIA	DLA	UCZNIA,	SAMOWYCHOWANIE
Normy

− Seksualność jest jednym z wymiarów relacji osobowej.
− Popęd podlega rozumowi i wolnej woli człowieka – nie powinien być 

nieświadomą siłą.
− Seksualność nie służy tylko do zaspokajania zmysłowych potrzeb.
− W relacjach psychoseksualnych druga płeć jest osobą, a nie przedmiotem.

Zasady
− Jestem odpowiedzialny za to, jak kieruję swoją seksualnością.
− Zawsze mam na względzie dobro drugiej osoby odmiennej płci.
− Nie postrzegam drugiej osoby tylko ze względu na jej przymioty 

seksualne.
− Mam świadomość, że niezależnie od moich emocji i pragnień, druga 

osoba jest zawsze podmiotem i celem spotkania.

1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW
Normy

− Dobre relacje między rodzicami stanowią przykład sensu seksualności 
i jej właściwego ukierunkowania.

− Seksualność jest integralną częścią miłości i musi być przeżywana 
z szacunkiem dla drugiej osoby.

− Seksualność jest znakiem miłości ludzkiej.
Zasady

− Kształtuję w moim dziecku właściwe pojęcie miłości. Jest to pragnienie 
dobra dla drugiej osoby.

istnienie gatunku Homo sapiens, jego przedłużanie, procreatio, a miłość osób, mężczyzny 
i kobiety, kształtuje się w obrębie tej celowości, niejako w jej łożysku, kształtuje się jakby z tego 
tworzywa, którego popęd dostarcza”. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, wyd. TN KUL, 
Lublin 2015, s. 51.
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− Uczę moje dziecko, jak przeżywać seksualność2.
− Uczę młodego człowieka, że seksualność realizuje się przez ojcostwo 

i macierzyństwo.

1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Dar seksualności nakazuje szacunek dla drugiej osoby.
− Akceptacja i postępowanie zgodne ze swoją płcią kształtuje się w śro-

dowisku szkolnym.
− Postawa nauczyciela ma być przykładem przeżywania seksualności 

na miarę godności osoby.
Zasady

− Wymagam, żeby między uczniami panowały właściwe relacje.
− Uświadamiam uczniom, że seksualność przynależy do sfery miłości.
− Chronię młodzież przed zbyt wczesnym rozbudzeniem i inicjacją 

seksualną.

1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Zapraszamy na lekcję małżeństwo, które opowiada, jak przygotować się do roli 
męża i ojca, żony i matki. Poprzez swoje doświadczenie ukazują, na czym po-
lega odpowiedzialność za dobro drugiej osoby. Pomocą dydaktyczną mogą być 
nagrania Wandy Półtawskiej Jestem odpowiedzialny za swój kwiat lub Jacka 
Pulikowskiego Kobieta + Mężczyzna. Obdarowani sobą czy skazani na siebie? 
Czyli o sztuce budowania więzi.

2 Na rodzicach spoczywa szczególna odpowiedzialność w sferze wychowania seksualnego. 
Istotne znaczenie dla harmonijnego wzrastania ma fakt, by dzieci stopniowo i w sposób 
uporządkowany poznawały sens płciowości oraz uczyły się doceniać ludzkie i moralne 
wartości z nią związane. „Ze względu na powiązania zachodzące pomiędzy wymiarem 
płciowym osoby a jej wartościami etycznymi, wychowanie ma doprowadzić do znajomości 
zasad moralnych i uznania ich za konieczną i cenną gwarancję odpowiedzialnego wzrostu 
osobowego w dziedzinie płciowości ludzkiej” (FC 37). Rodzice są zobowiązani do zweryfiko-
wania sposobów realizacji wychowania seksualnego w instytucjach wychowawczych w celu 
sprawdzenia, czy tak ważny i delikatny temat podejmowany jest we właściwy sposób.
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1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Młodzież jest świadoma odpowiedzialności, jaką niesie seksualność. Zdaje so-
bie sprawę, że seksualność wiążę się z ojcostwem i macierzyństwem i dlatego 
trzeba do tych ról dojrzeć. Do dojrzałego przeżywania swojej płciowości młody 
człowiek przygotowuje się w rodzinie, poprzez samowychowanie i zdobywa-
nie właściwej wiedzy.
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1.10.	 ZAGROŻENIA
Młodzież dąży do zaspokajania i realizowania popędu seksualnego w oderwa-
niu od kontekstu miłości i odpowiedzialności. Przedwczesna inicjacja sek-
sualna osób niedojrzałych wypacza proces psychicznego rozwoju, powoduje 
zagrożenie niewłaściwymi nawykami i zachowaniami psychofizycznymi.

II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Wymiar biologiczny jest częścią człowieka, tak i seksualności nie można 
wyizolować od innych jego sfer. Płeć stanowi jeden z fundamentalnych wy-
znaczników osobowości. W procesie identyfikacji płciowej ważną rolę odgry-
wa rodzic i nauczyciel tej samej płci. Z czasem umacniają się kontakty społecz-
ne, identyfikowanie się z rówieśnikami.

Bardzo ważne jest zrozumienie przemian psychoseksualnych dziecka, 
gdyż ten okres będzie miał wpływ na trudny czas dojrzewania. Ważne jest, 
aby nie zaburzyć tego procesu oraz podjąć dialog dostosowany do wieku i po-
ziomu rozwoju dziecka. To czas, kiedy dziecko uczy się o granicach własnej 
cielesności oraz innych. To proces, w którym uczy się podejścia do bliskości.
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2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Hans Christian Andersen – urodzony 2 kwietnia 1805 roku, zmarł w wieku 70 
lat, duński pisarz i poeta. Choć zaczął od pisania sztuk teatralnych i twórczości 
dla dorosłych, to największą sławę zdobył właśnie dzięki swojej twórczości 
baśniopisarskiej. Dzisiaj jego baśnie oraz ich przesłania są rozpoznawalne 
na całym świecie.

Pomimo tego, że opowiadanie pt. Mała Syrenka zostało po raz pierw-
szy opublikowanie w 1837 roku, to nadal pozostaje jedną z najbardziej roz-
poznawalnych i lubianych bajek Andersena. Jest to także jedna z najpiękniej-
szych historii miłosnych przedstawionych w literaturze. Doczekała się wielu 
ekranizacji i adaptacji teatralnych, jak również wielu interpretacji. Opowiada 
o syrenie morskiej, która zakochała się w człowieku, który był księciem. Temat 
miłości był częstym tematem podejmowanym przez duńskiego pisarza, nie-
stety najczęściej przedstawiał miłość jako uczucie tragiczne.

Nie inaczej jest w Małej Syrence, gdyż miłość w tej baśni nie zostaje 
spełniona. Ma ona jednak szczególny wymiar, bo syrena Ariel wiele poświęca, 
a historia ta ukazuje nam, że miłość wznosi się ponad egoistyczne cele, jest 
ponad nasze doczesne życie, ponad świat materialny.

– I jeszcze to pamiętaj – zaśmiała się wiedźma – że skoro raz przybierzesz 
postać ludzką, nie możesz stać się na powrót Syreną. Nigdy już więcej 
nie wrócisz do morza, nie zobaczysz sióstr swoich, ojca ani babki, a jeśli 
cię królewicz nie pokocha nad ojca, matkę i ksiądz wam nie zwiąże rąk 
przed ołtarzem, to nie zdobędziesz duszy nieśmiertelnej! A gdy królewicz 
inną zaślubi kobietę, serce ci pęknie, i zmienisz się w pianę znikomą.

– Niech się tak stanie – szepnęła księżniczka, blada jak płatek lilii.
– Dobrze, ale musisz zapłacić mi za to – rzekła znów jędza – a to dro-

gi napój i wiele żądać będę. Na ziemi i w morzu nie ma piękniejszego 
głosu nad twój i zapewne chciałaś nim oczarować królewicza. Ale głos 
ten musisz mi oddać. Nic droższego nie masz. Musisz mi nim zapłacić 
za moją krew własną, z której przyrządzę napój, aby był skuteczny jak 
cięcie miecza.
– Więc cóż mi pozostanie – szepnęła Syrena – jeśli mi głos zabierzesz?
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– Zostanie ci twarz piękna, ruchy pełne wdzięku i oczy, które przema-
wiać umieją. To dosyć. No, cóż? Straciłaś odwagę? Daj mi język, utnę ci 
go na zapłatę i zaraz zrobię napój.

– Niech tak będzie – rzekła ze smutkiem Syrena.

Powyższy fragment opowiadania pt. Mała Syrenka opisuje pakt, jaki 
zawiera syrena ze złą czarownicą. W zamian za jej piękny głos, wiedźma za-
mienia jej rybi ogon na nogi, aby mogła wyjść na ląd i być z ukochanym księ-
ciem. Jednakże ceną nie jest tylko jej głos, ale ogromne poświęcenie Ariel: 
już nigdy nie wróci do oceanu, do swojego domu i rodziny. Ta wieczna rozłąka 
ze swoją rodziną i ukochaną krainą dzieciństwa to cena, jaką Ariel jest w sta-
nie ponieść w imię wyższych wartości.

Historia Arielki może być punktem wyjścia do rozmowy z dziećmi na te-
mat miłości i płciowości oraz tego, że odrębność każdego człowieka jest czymś 
naturalnym i ważnym. Należy zwrócić uwagę nie tylko na wielkość różnic płcio-
wych, ale też na głębszy wymiar uczuć, takich jak: miłość, sympatia, przyjaźń.

H.Ch.	Andersen, Mała 
Syrenka, w: tegoż, 
Baśnie, Wydawnic-
two Media Rodzina, 
Poznań 2005, s. 29‑31.
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III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Reakcje seksualne można wyzwolić w każdym wieku, już od wczesnego 
dzieciństwa. Wcześnie rozbudzony, w niewłaściwym okresie życia, po-
pęd seksualny może stać się źródłem zaburzeń nerwicowych, gdy jest 
w nieprawidłowy sposób tłumiony. Dlatego tak ważne jest wychowanie 
seksualne, oparte na rzetelnej informacji biologicznej. Brak informacji, 
a zwłaszcza brak formacji postaw, może spowodować różnego rodzaju 
aberracje (takie, jak onanizm dziecięcy i młodzieżowy). Jest to bardziej 
problem wychowawczy niż lekarski, jakkolwiek z reguły tam, gdzie są nie-
prawidłowe postawy człowieka, występuje reakcja nerwicowa jako odpo-
wiedź organizmu i systemu nerwowego na ciągłe napięcie.

Jako pierwsza powstaje i rozwija się komunia pomiędzy małżonka-
mi; na mocy przymierza miłości małżeńskiej mężczyzny i kobiety 

„już nie są dwoje lecz jedno ciało” (Mt 19,6; por. Rdz 2,24) i powołani 
są do ciągłego wzrostu w tej komunii poprzez codzienną wierność mał-
żeńskiej obietnicy obopólnego, całkowitego daru. Owa komunia mał-
żeńska ma swoje korzenie w naturalnym uzupełnianiu się mężczyzny 
i kobiety.

Ta szczególna przyjaźń między mężczyzną a kobietą nabiera charakteru 
obejmującego całość, właściwego tylko jedności małżeńskiej. Właśnie 
dlatego, ponieważ obejmuje całość człowieka, jedność ta jest również wy-
łączna, wierna i otwarta na przyjęcie potomstwa. Wszystko jest wspólne, 
w tym seksualność, z zachowaniem wzajemnego szacunku. Sobór Waty-
kański II wyraził to mówiąc, że „miłość taka, łącząca w sobie wartości 
ludzkie i Boskie, prowadzi małżonków ku wolnemu i wzajemnemu da-
rowi z samych siebie, potwierdzonemu zarówno delikatnością uczuć jak 
i czynem, i przenika całe ich życie”.

K.	Wojtyła, Miłość 
i odpowiedzial-
ność, wyd. TN KUL, 
Lublin 2015, s. 253‑254.

FC 19.

AL 125.

Wartość	11	|	Wartość seksualności oraz jej akceptacja

159



3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: „Ta dopiero 
jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała nie-
wiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta”. Dlatego to mężczyzna opuszcza 
ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się 
jednym ciałem. Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali 
wobec siebie wstydu.

3.3.	 KATECHIZM	KOŚCIOŁA	KATOLICKIEGO

Płciowość jest podporządkowana miłości małżeńskiej mężczyzny i ko-
biety. W małżeństwie cielesna intymność małżonków staje się znakiem 
i rękojmią komunii duchowej.

IV.	 LITERATURA
Andersen H.Ch., Mała Syrenka, w: tegoż, Baśnie, Wydawnictwo Media Ro-

dzina, Poznań 2005.
Eldredge J., Dzikie serce. Ćwiczenia w drodze. Osobisty przewodnik prowadzą-

cy do odkrycia tajemnicy twojego męskiego ducha, tłum. M. Sabiłło-
-Widera, wyd. Logos, Warszawa 2005.

Eldredge J., Podróż pragnień. W poszukiwaniu życia, o jakim marzyliśmy, 
tłum. J. Muranty, wyd. Logos, Warszawa 2006.

Eldredge J., Urzekająca  – dziennik osobisty. Odkrywanie tajemnicy kobiecej 
duszy, tłum. J. Muranty, S. Ryżyk, wyd. Logos, Warszawa 2006.

Franciszek, Adh. Amoris laetitia. O miłości w rodzinie, Wydawnictwo M, 
Kraków 2016.

Grimm J., Grimm W., Baśnie braci Grimm, tłum. M. Tarnowski, wyd. Nasza 
Księgarnia, Warszawa 2014.

Jan Paweł II, Adh. Familiaris consortio, w: tegoż, Dzieła zebrane, t. 2, Adhor-
tacje, Wydawnictwo M, Kraków 2006, s. 69-132.

Kongregacja Nauki Wiary, Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. Pallotti-
num, Poznań 2002.

Rdz 2,23‑25.

KKK 2361; 
por. 2351; 2354.
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Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium nauki społecznej Kościoła, 
tłum. D. Chodyniecki, wyd. Jedność, Kielce 2005.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, wyd. Pallotti-
num, Poznań 2012.

Posłuchaj, córko… o «tych sprawach», tłum. Ł. Wiraszka, Wydawnictwo 
Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2006.

Posłuchaj, synu… o «tych sprawach», tłum. Ł. Kondraciuk, Wydawnictwo 
Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2006.

Półtawska W., Jestem odpowiedzialny za mój kwiat [MC], wyd. Rhetos, 
Warszawa [b.r.].

Pulikowski J., Kobieta + Mężczyzna. Obdarowani sobą czy skazani na siebie? 
Czyli o sztuce budowania więzi [CD], wyd. Rethos, Warszawa 2007.

Rise C., Sztuka ojcostwa, tłum. A. Soćko, wyd. W drodze, Poznań 2006.
Sattler H., Rodzice, dzieci i «te sprawy», tłum. Ł. Wiraszka, Wydawnictwo 

Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2013.
W trosce o integralne wychowanie, red. M. Nowak, T. Ożóg, A. Rynio, 

wyd. KUL, Lublin 2003.
Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, wyd. TN KUL, Lublin 2015.
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Wartość wspólnego 
zdobywania wiedzy

I.	 PROSPEKT	WARTOŚCI
1.1.	 CEL	OGÓLNY
Rozwój intelektualny

1.2.	 CEL	SZCZEGÓŁOWY
Wspólne poszukiwanie prawdy

1.3.	 CEL	WYCHOWAWCZY
Kształtowanie zmysłu społecznego

1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Metody nauki w grupie.
− Dobro wynikające ze wspólnego uczenia się.
− Wspólna nauka środkiem do tworzenia więzi międzyludzkich.
− Społeczny charakter nauki.
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1.5.	 ZADANIA	DLA	UCZNIA,	SAMOWYCHOWANIE
Normy

− Wspólne zdobywanie wiedzy stanowi skuteczną metodę uczenia się.
− Nie tylko szkoła jest miejscem poszerzania horyzontów myślowych.
− Wiedza opiera się na prawdzie, zawiera prawdę i dąży do prawdy.

Zasady
− Chętnie uczę się razem z kolegami.
− Wspólna nauka jest dla mnie uczestnictwem w zdobywaniu wiedzy.
− Szukam innych, pozaszkolnych form zdoby wania wiedzy 

i umiejętności.

1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW
Normy

− Dzięki wspólnej nauce młody człowiek otwiera się na drugą osobę.
− Dom rodzinny powinien być miejscem sprzyjającym wymianie myśli 

i otwartym dla ludzi.
− Wiek dorastania jest czasem szczególnego poznawania świata.

Zasady
− Umożliwiam dziecku uczenie się w grupie rówieśniczej.
− Wspólne z dzieckiem poszerzam moją wiedzę.
− Zachęcam dziecko do różnych form zdobywania wiedzy.

1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Wspólne zdobywanie wiedzy przez uczniów kształtuje ich zmysł 
społeczny.

− Głównym celem szkoły jest wychowywanie i przekazywanie wiedzy.
− Wspólne uczenie się pomaga w głębszym dochodzeniu do prawdy1.

1 „Mając udział w światłości Bożego rozumu, człowiek słusznie uważa, że intelektem góruje 
nad całością rzeczy […] W naszych czasach osiągnął wspaniałe rezultaty, zwłaszcza w ba‑
daniu i podporządkowaniu sobie świata materialnego. Zawsze jednak poszukiwał głębszej 
prawdy i znajdował ją. umysł bowiem nie ogranicza się do zajmowania samymi zjawiskami, 
lecz jest zdolny docierać z pewnością do poznawalnej rozumowo rzeczywistości, nawet jeśli 
w następstwie grzechu jest on częściowo zaciemniony i osłabiony”. KDK 15.
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Zasady
− Zabiegam o odpowiednie warunki do nauki i zachęcam uczniów 

do współpracy.
− Nakłaniam do wspólnych inicjatyw pozaszkolnych o charakterze na‑

ukowym, w których sam biorę udział.

1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Uczniowie mają za zadanie zebrać informacje na temat jakiejś niewyjaśnionej 
historii związanej z najbliższą okolicą. W tym celu przeprowadzają wywiad 
ze starszymi mieszkańcami miejscowości, zbierają informacje pochodzące 
z różnych źródeł (lokalnej prasy, dokumentów archiwalnych, kronik, oso‑
bistych zapisków, podań, legend). Na lekcji przedstawiają rezultaty swoich 
wspólnych badań i różne hipotezy dotyczące rozwiązania danego tematu.

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Uczniowie dostrzegają wartość w zdobywaniu wiedzy z drugą osobą. Dzięki 
temu razem dochodzą do prawdy, są otwarci na wymianę myśli i odczuwają sa‑
tysfakcję ze wspólnych osiągnięć. Szkoła stwarza przyjazną atmosferę, w której 
uczniowie chętnie współpracują ze sobą. Rodzice i nauczyciele sprzyjają zain‑
teresowaniom młodych ludzi i pokazują im wartość wspólnego odkrywania 
prawdy o świecie.

1.10.	 ZAGROŻENIA
Szkoła wymusza na uczniach niezdrową rywalizację, gdzie bardziej liczą się 
osobiste osiągnięcia niż dobro, płynące ze wspólnych poszukiwań i dążenia 
do prawdy. Wywiązuje się niekoleżeńska rywalizacja w zdobywaniu lepszych 
ocen.

II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Umiejętność współpracy niesie ze sobą dużą wartość w życiu dorosłym i jest 
bardzo często nieoceniona. Dobrze jest już od najmłodszych lat uczyć dzieci, 
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że wspólnie można osiągnąć więcej, a punkt widzenia innej osoby daje szer‑
szą perspektywę. Należy uwrażliwić dzieci, że możemy też uczyć się od siebie 
wzajemnie, również na błędach. Wspólne zdobywanie wiedzy wiąże relacje, 
zacieśnia kontakty społeczne. Nie należy wzbudzać w dzieciach niezdrowej 
rywalizacji. Potrzeba, aby bardziej kłaść nacisk na wspólne dobro niż na indy‑
widualne korzyści. Umiejętność pracy w grupie jest bardzo często pożądana 
w życiu zawodowym i w relacjach społecznych.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Małgorzata Strzałkowska – urodzona 18 stycznia 1955 roku w Warszawie, pi‑
sarka i poetka. Debiutowała w 1987 roku i od tamtej pory ma na swoim koncie 
ponad sto książek dla dzieci, których część sama zilustrowała.

Krótkie wierszyki z morałem Rady nie od parady, czyli wierszyki z mo-
rałem w bardzo barwny i ciekawy sposób ukazują dzieciom niezbędną wiedzę 
o tym, jak traktować rówieśników w szkole. To garść cennych rad dla dzie‑
ci, które w szkole spotykają się z nowymi sytuacjami. Ta książeczka będzie 
dla nich nieocenioną pomocą w zrozumieniu wielu kwestii społecznych.

W zoo

Każdy lubi iść do ZOO
Bowiem w ZOO jest wesoło!

Tyle zwierząt dookoła –
krokodyle, węże boa,
strusie, pandy, wilki, dziki,
jeże, żółwie, żubry, żbiki…

Tutaj hieny szczerzą pyski,
tam żyrafy skubią listki,
lew spoziera przez paprocie,
hipopotam fika w błoci,
wielki tygrys z nudy ziewa,
a słoń wodą się polewa!
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Basia, Ala, Ola, Krysia
przystanęły obok misia,
a tymczasem Michał z Tadkiem
cichcem myk! pod małpią klatkę.
Przystanęli bardzo blisko…

– To dopiero widowisko!
– Jak ten goryl wali w kratę!
– No gorylu, podaj łapę!

Ale goryl nie dał łapy,
tylko łapą siup! przez kraty!
Michałowi zerwał szalik,
po czym prędko się oddalił.

Michał spocił się z wrażenia,
zbladł jak płótno i zzieleniał…

– Wykonałem niezłą sztuczkę…
Lecz przynajmniej mam nauczkę –
nie pchaj ręki, gdzie popadnie,
bo ci małpa coś ukradnie…

Zaprezentowany wiersz pt. W zoo ze zbioru rad Małgorzaty Strzał‑
kowskiej jest dobrym punktem wyjścia do podjęcia przez wychowawców te‑
matu nauki na doświadczeniu własnym albo kolegów i koleżanek.

Zdobywanie wiedzy może odbywać się w różny sposób. Ważne, aby 
dzieci czerpały wiedzę z sytuacji, które je spotykają. Można poruszyć przy tym 
kwestię porażek, trudności czy niepowodzeń, jakie dzieci napotykają na dro‑
dze swojego rozwoju; każda sytuacja czegoś uczy i nie należy popełniać tych 
samych błędów.

Należy też zwrócić uwagę, że nie można wyśmiewać się z czyichś nie‑
powodzeń lub gaf, bo nauka życia tak naprawdę nigdy się nie kończy. Codzien‑
nie napotykamy ludzi czy sytuacje, te dobre i te złe, które uczą nas nowych 
rzeczy.

M.	Strzałkowska, Rady 
nie od parady, czyli 
wierszyki z morałem, 
wyd. Czarna Owca, 
Warszawa 2007, s. 9‑10.
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III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Wiara w możliwość poznania prawdy mającej wartość uniwersalną nie jest 
bynajmniej źródłem nietolerancji; przeciwnie, stanowi nieodzowny waru‑
nek szczerego i autentycznego dialogu między ludźmi.

Właśnie poprzez refleksję nad własnym poznaniem człowiek objawia się 
samemu sobie jako jedyne jestestwo pośród świata, które widzi się „od we‑
wnątrz”, związane poznaną prawdą – związane, a więc także „zobowią‑
zane” do jej uznania, w razie potrzeby także aktami wolnego wyboru, 
aktami świadectwa na rzecz prawdy.

FR 92.

Jan	Paweł	II, Prze-
mówienie do przed-
stawicieli świata 
nauki, Lublin, 9.06.1987, 
w: tegoż, Pielgrzymki 
do Ojczyzny: 1979, 1983, 
1987, 1991, 1995, 1997, 
1999, 2002. Przemówie-
nia, homilie, wyd. Znak, 
Kraków 2012, s. 398.
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Przypominanie o więzi wiary z prawdą jest dziś bardziej niż kiedykol‑
wiek potrzebne, właśnie z powodu kryzysu prawdy, jaki przeżywamy. 
We współczesnej kulturze często występuje tendencja do przyjmowania 
za jedyną prawdę tę związaną z techniką: prawdziwe jest to, co człowiek 
potrafi zbudować i zmierzyć dzięki swojej wiedzy; jest to prawdziwe, 
bo funkcjonuje, a tym samym czyni życie wygodniejszym i łatwiejszym. 
Dzisiaj wydaje się to jedyną prawdą pewną, jedyną, którą można podzie‑
lić się z innymi, jedyną, o której można dyskutować i wspólnie się w nią 
zaangażować. Z drugiej strony, istniałyby też prawa jednostki, polegające 
na tym, by być autentycznym wobec tego, co każdy czuje w swym wnętrzu, 
prawdy ważne tylko dla konkretnej osoby, których nie można zapropono‑
wać innym z tym zamiarem, by służyły dobru wspólnemu.

3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

Nazajutrz zasiadł Mojżesz, aby sądzić lud. I stał tłum przed Mojżeszem 
od rana do wieczora. Gdy teść Mojżesza widział to wszystko, co uczynił 
on dla ludu, powiedział do niego: „Czemu ty sam się zajmujesz sprawami 
ludu? Dlaczego sam zasiadasz, a cały lud musi stać przed tobą od rana 

LF 25.
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do wieczora?” Mojżesz odpowiedział swemu teściowi: „Lud przychodzi 
do mnie, aby się poradzić Boga. Jeśli mają spór, to przychodzą do mnie 
i ja rozstrzygam pomiędzy stronami, oznajmiam prawa i przepisy Boże”. 
Wtedy teść Mojżesza powiedział do niego: „Nie jest dobre to, co czynisz 
[…] A wyszukaj sobie z całego ludu dzielnych, bogobojny i nieprzekup‑
nych mężów, którzy się brzydzą niesprawiedliwym zyskiem, i ustanów ich 
przełożonymi już to nad tysiącem, już to nad setką, już to nad pięćdzie‑
siątką i nad dziesiątką, aby mogli sądzić lud w każdym czasie. Ważniej‑
sze sprawy winni tobie przedkładać, sprawy jednak mniejszej wagi sami 
winni załatwiać. Odciążysz się w ten sposób, gdyż z tobą poniosą ciężar.

3.3.	 KATECHIZM	KOŚCIOŁA	KATOLICKIEGO

Człowiek stworzony na obraz Boga, powołany, by Go poznawać i miło‑
wać, szukając Boga, odkrywa pewne „drogi” wiodące do Jego poznania. 
Nazywa się je także „dowodami na istnienie Boga”; nie chodzi tu jednak 
o dowody, jakich poszukują nauki przyrodnicze, ale o „spójne i przekonu‑
jące argumenty”, które pozwalają osiągnąć prawdziwą pewność. Punktem 
wyjścia tych „dróg” prowadzących do Boga jest stworzenie: świat mate‑
rialny i osoba ludzka.

IV.	 LITERATURA
Brophy J., Motywowanie uczniów do nauki, tłum. K. Kruszewski, Wydawnic‑

two Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Centkiewicz C., Anaruk, chłopiec z Grenlandii, wyd. Nasza Księgarnia, 

Warszawa 2018.
Franciszek, Enc. Lumen fidei, Wydawnictwo M, Kraków 2014.
Harmin M., Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki, tłum. A. Toma‑

szewska, wyd. Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2005.
Jan Paweł II, Enc. Fides et ratio, w: tegoż, Dzieła zebrane, t. 1, Encykliki, Wy‑

dawnictwo M, Kraków 2006, s. 673‑738.

Wj 18,13‑17.21‑22.

KKK 31; 
por. 378; 533.
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wyd. Pallottinum, Poznań 2002, s. 526‑606.
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Przekazywanie wiedzy 
i umiejętności drugiemu 
człowiekowi w życzliwy sposób

I.	 PROSPEKT	WARTOŚCI
1.1.	 CEL	OGÓLNY
Rozwój moralny

1.2.	 CEL	SZCZEGÓŁOWY
Zdolność do pomocy innym

1.3.	 CEL	WYCHOWAWCZY
Sprawność dzielenia się swoimi talentami i owocami pracy

1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Żyjemy w ciągłym kontakcie z innymi, dzieląc się wiedzą 

i umiejętnościami.
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− Dlaczego warto czynić dar z siebie dla innych?
− Umiejętność przyjmowania pomocy.

1.5.	 ZADANIA	DLA	UCZNIA,	SAMOWYCHOWANIE
Normy

− Otrzymane talenty pomnaża się, dzieląc się nimi z innymi.
− Potrzebna jest postawa empatii i wrażliwości, ażeby dostrzec potrzeby 

i pomagać kolegom, którzy tej pomocy potrzebują1.
− Nie należy traktować kolegów jako konkurentów w nauce.

Zasady
− Chętnie pomagam kolegom, którzy mają problemy w nauce.
− Nie wywyższam się z powodu posiadanych umiejętności i zdolności.
− Dzielenie się moimi umiejętnościami traktuję jako przysługę 

koleżeńską.

1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW
Normy

− Bierność młodych ludzi wobec problemów ich kolegów wynika między 
innymi z błędów wychowawczych.

− Poświęcając czas dla innych, młody człowiek uczy się cierpliwości i od-
powiedzialności za drugiego.

− O człowieku nie świadczy poziom i wszechstronność jego wykształce-
nia, ale to, ile potrafi dać z siebie dla innych.

Zasady
− Wychowuję dzieci do dzielenia się z innymi wiedzą i talentami.
− Nie ganię mojego dziecka za to, że poświęca swój czas by pomagać 

innym, zamiast „inwestować w siebie”.
− Staram się cierpliwie przekazywać dziecku własną wiedzę i doświad-

czenie, wskazując na wartości ważne w życiu każdego człowieka.

1 „W każdej współpracy z trudnymi ludźmi dajemy dowód miłości ku Bogu; poznajemy ją 
najczęściej po umiejętności współżycia i współpracy z ludźmi. Nie sztuka jest pracować 
z łatwymi”. S. Wyszyński, Duch pracy ludzkiej. Myśli o wartości pracy, wyd. Soli Deo, 
Warszawa 2020, s. 143.
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1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− W przekazywaniu wiedzy należy brać pod uwagę różne możliwości 
percepcyjne uczniów.

− Forma przekazywania wiedzy ma wpływ na stosunek ucznia do wy-
kładanego przedmiotu.

− Należy zawsze szanować ucznia, który ma mniej wiedzy i umiejętności.
Zasady

− Traktuję zawód nauczyciela jako powołanie.
− Jestem skłonny poświęcić swój czas pozalekcyjny dla uczniów potrze-

bujących dodatkowej pomocy.
− Uczę, że wiedza, sama w sobie, nie spełnia społecznego przesłania.
− Pokazuję uczniom, jak umiejętnie dzielić się posiadaną wiedzą z innymi.

1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Nauczyciel przeprowadza eksperyment, proponując uczniom dwa sposoby 
przygotowania się do tego samego zadania – może to być przygotowanie się 
do klasówki, referatu, prelekcji czy prezentacji. W pierwszym przypadku 
każdy uczeń przygotowuje się samodzielnie, w drugim natomiast – pracując 
w grupie. Po zakończonym zadaniu można razem omówić trudności, jakie 
uczniowie napotkali podczas wspólnej pracy, ale przede wszystkim korzyści 
i owoce płynące z działania w grupie.

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Młodzi ludzie dzielą się swoimi umiejętnościami z innymi, wymieniają do-
świadczenia. Nie traktują siebie nawzajem jako konkurentów w walce o dobre 
oceny. Dzięki temu uczą się cierpliwości i odpowiedzialności (także za dru-
giego). Potrafią również przyjąć pomoc, kiedy sami nie radzą sobie w na-
uce. Nie boją się zadawać pytań i wiedzą, że mogą zaufać swoim kolegom 
i wychowawcom.

1.10.	 ZAGROŻENIA
Zdolni młodzi ludzie angażują się we własny rozwój intelektualny, nie znajdu-
jąc już czasu na dzielenie się swoimi umiejętnościami z tymi, którym nauka 
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nie przychodzi łatwo. Gardzą słabszymi uczniami i wywyższają się z powodu 
własnych osiągnięć. W efekcie mniej zdolni popadają w kompleksy, nie rozu-
miejąc, że ich wartość nie wynika wcale z ilości posiadanych talentów. Czu-
ją się upokorzeni, gdy ktoś proponuje im pomoc w nauce. Postawa ta może się 
utrwalić i zostać przeniesiona na inne dziedziny życia.

II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Otwartość na drugiego człowieka i empatia są istotnymi elementami życia 
społecznego. Wrażliwość na czyjeś niepowodzenia i chęć pomocy kształtuje 
rozwój moralny dzieci. Należy podkreślać, że talenty jakie każdy z ludzi otrzy-
muje, służą dla dobra innych. Od najmłodszych lat warto uczyć dzieci cierpli-
wości i poświęcania swojego czasu dla innych, angażować w bezinteresowne 
inicjatywy i uczulać na problemy innych. Bardzo często nasza pomoc, choćby 
najmniejsza, może przyczynić się do wielkiego dobra.
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2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Czesław Centkiewicz – urodził się 18 października 1904 roku w Warszawie, 
zmarł 10 lipca 1996 roku, polski pisarz, reportażysta oraz podróżnik. Jest auto-
rem przede wszystkim wielu powieści dla młodzieży oraz reportaży podejmu-
jących tematykę terenów podbiegunowych. Większość utworów pisał wspólnie 
z żoną Aliną.

Opowieść pt. Anaruk, chłopiec z Grenlandii została wydana w 1937 
roku. Głównym bohaterem tej krótkiej książeczki jest dwunastoletni Eskimos, 
chłopiec o imieniu Anaruk. Autor opowiada o codziennym życiu młodego 
Eskimosa i jego przygodach. Opowiadanie swoim stylem bardziej przypomi-
na reportaż, niż klasyczną powieść przygodową, do której przyzwyczajone 
są dzieci.

Anaruk miał dwanaście lat – był jednak tak silny, zręczny i odważny, 
że ojciec jego, Tugto, często zabierał syna ze sobą na polowanie. 

Anaruk był z tego niezmiernie dumny.
Zaprzyjaźniłem się z nim bardzo prędko. Pozwoliłem mu obejrzeć moją 

broń i podarowałem nóż stalowy, który wzbudził w nim zachwyt. Na-
stępnego dnia Anaruk przyprowadził ze sobą swego brata, pięcioletniego 
Nukuna, żeby i on obejrzał te cuda. Musiałem wszystko pokazywać jesz-
cze raz i objaśniać, co do czego służy.

Ze zdumieniem dotykali mięciutkiego wełnianego swetra.
– Jak wygląda zwierzę, które ma takie futro? – zapytał Anaruk.
Z trudem wytłumaczyłem mu, jak się robi taki materiał. Nie przypusz-

czał, że można nosić ubranie z czegoś innego niż skóra. Kazał obracać się 
Nukunowi na wszystkie strony i pokazywał mi, jak uszyte są jego spodnie 
z futra białego niedźwiedzia, bluza ze skóry foki i buty z miękkiej skóry 
młodego rena.

Tak ubiera się Eskimos w lecie. Ale lato trwa tutaj tylko trzy miesiące 
i jest zaledwie tak ciepłe, jak nasza wczesna wiosna. Jesieni nie ma właści-
wie wcale – od razu zjawiają się zimne wiatry, śnieżyce i wielkie mrozy, 
dochodzące do pięćdziesięciu stopni. I tak przez długie miesiące.

C.	Centkiewicz, Ana-
ruk, chłopiec z Gren-
landii, wyd. Nasza Księ‑
garnia, Warszawa 2018, 
s. 5‑6.
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Powyższy fragment pochodzi z początku opowieści i porusza od razu 
bardzo ważną kwestię – dzielenia się swoją wiedzą z drugim człowiekiem. Wy-
chodząc od tego krótkiego opisu spotkania podróżnika z Anarukiem i jego 
bratem, można poruszyć z dziećmi to, jak ważne jest traktowanie drugiego 
człowieka z szacunkiem i otwarcie się na odmienność kulturową; bo każdy 
człowiek może nas wiele nauczyć.
Życzliwość należy się każdemu, nauczycielowi, rodzicowi, osobie starszej 
czy dziecku. Należy rozmawiać z dziećmi na temat tego, że czyjaś niewiedza 
wynika z pewnych różnic, czy to kulturowych, czy społecznych i zawsze należy 
być cierpliwym i dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami. To bardzo istotna 
kwestia w budowaniu relacji międzyludzkich, a także rozwijaniu siebie jako 
osoby, swojego wnętrza.
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III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Trzeba, aby w obliczu tej sytuacji chrześcijanin uczył się wyrażać swą wia-
rę w Chrystusa przez odczytywanie ukrytego wezwania, jakie On kieruje 
do niego ze świata ubóstwa. […] Potrzebna jest dziś nowa „wyobraźnia 
miłosierdzia”, której przejawem będzie nie tyle i nie tylko skuteczność 
pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzo-
wania się z nim, tak aby gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca 
jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr.

Dlatego autentyczne duszpasterstwo powołań będzie starać się nieustan-
nie wychowywać chłopców i ludzi młodych do ochotnego podejmowania 
obowiązków, ukazywać im sens bezinteresownej służby, wartość poświę-
cenia, bezwarunkowego oddania siebie. Szczególnie pożyteczne jest tu do-
świadczenie wolontariatu, który spotyka się z rosnącym zainteresowa-
niem młodzieży.

W ślad za teologią idzie szeroka i wieloraka posługa słowa w Kościele: „ka-
znodziejstwo, katecheza i wszelkie nauczanie chrześcijańskie”. Cała ta po-
sługa winna „żywić się słowem Pisma Świętego. Stąd zalecenie pod adre-
sem wszystkich spełniających posługę słowa – aby dzielili się z wiernymi 
ogromnymi bogactwami słowa Bożego. W tym celu nieodzowna jest 
lektura, studium i modlitewna medytacja, aby żaden nie stał się „próż-
nym głosicielem słowa Bożego na zewnątrz, nie będąc wewnątrz jego 
słuchaczem”.

Zaniechanie wysiłków na rzecz pielęgnowania i zachowania właściwej 
relacji z bliźnim, wobec którego mam obowiązek opieki i ochrony, nisz-
czy wewnętrzną relację z samym sobą, z Bogiem, z innymi i z ziemią. 
Kiedy wszystkie te relacje ulegają zaniedbaniu, kiedy na ziemi nie ma 

Jan	Paweł	II, List apo-
stolski Novo millennio 
ineunte do biskupów, 
duchowieństwa i wier-
nych na zakończenie 
Wielkiego Jubileuszu 
Roku 2000, 50, w: tegoż, 
Dzieła zebrane, t. 3, 
Listy, Wydawnictwo M, 
Kraków 2007, s. 556.
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Jan	Paweł	II, Wiara 
chrześcijańska: wiara 
ugruntowana w Sło-
wie Bożym, 19.06.1985, 
w: tegoż, Dzieła ze-
brane, t. 6, Katechezy, 
cz. 1, Wydawnictwo M, 
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już sprawiedliwości, to, jak mówi Biblia, zagrożone jest całe życie. Tego 
nas właśnie naucza historia Noego, gdy Bóg grozi ludzkości zniszczeniem 
z powodu jej ciągłej niezdolności do życia zgodnie z wymogami sprawie-
dliwości i pokoju: „Postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, 
bo ziemia jest pełna wykroczeń przeciw mnie”.

3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją 
posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie 
przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto po-
łożone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, 
ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. tak niech 
wasze światło świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki 
i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

3.3.	 KATECHIZM	KOŚCIOŁA	KATOLICKIEGO

Obowiązek traktowania drugiego człowieka jako bliźniego i czynnego 
służenia mu jest szczególnie naglący wtedy, gdy będąc pozbawiony czegoś, 
znajduje się on w potrzebie. „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych 
braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.
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Dobro wynikające ze wspólnej 
pracy

I.	 PROSPEKT	WARTOŚCI
1.1.	 CEL	OGÓLNY
Rozwój społeczny

1.2.	 CEL	SZCZEGÓŁOWY
Umiejętność kontaktowania się z drugim

1.3.	 CEL	WYCHOWAWCZY
Umiejętność współpracy z drugim człowiekiem

1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Jakie wartości wynikają ze wspólnej pracy?
− Sprawiedliwy podział obowiązków.

182
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− Praca jako współuczestnictwo w życiu społeczeństwa i Kościoła1.

1.5.	 ZADANIA	DLA	UCZNIA,	SAMOWYCHOWANIE
Normy

− We współpracy trzeba się kierować zasadą braterstwa2.
− Poprzez wspólną pracę szybciej osiąga się zamierzony efekt.
− Wspólna praca służy rozwojowi wzajemnych relacji z drugim 

człowiekiem.
Zasady

− We współpracy odkrywam wartość drugiego człowieka.
− Wspólna praca pomaga mi przezwyciężać własne słabości.
− Dzielę się radością z efektu osiągniętego wspólną pracą.

1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW
Normy

− Właściwa funkcja rodziny spełnia się poprzez współpracę wszystkich 
jej członków.

− Współpraca kształtuje osobowość człowieka: uczy pokory, poczucia 
zależności, wybaczania, sprawiedliwości, wprowadza podział obo‑
wiązków i podział odpowiedzialności.

− W rodzinie dokonuje się współpraca międzypokoleniowa.
Zasady

− Wymagam od dziecka pomocy w domu.
− Dziecko widzi moje zaangażowanie w sprawy i problemy całej rodziny.
− Zachęcam dziecko, żeby się włączało do wspólnych przedsięwzięć 

rodzinnych.
− Równo i sprawiedliwie (według wieku i umiejętności) dzielę obowiąz‑

ki między dzieci.

1 „Powołanie ludzi świeckich do świętości oznacza wezwanie do tego, aby żyli oni wedle Ducha 
włączeni w rzeczywistość doczesną i poprzez uczestnictwo w działalności ziemskiej”. ChL 17.

2 „Tylko wtedy praca wyda pełny owoc, gdy osoby pracujące są połączone więzią miłości, gdy 
miłość obejmuje ich wzajemne stosunki. Rzeczami i sprawami rządzi się bowiem z pomocą 
sprawiedliwości, która oddaje każdemu to, co mu się należy”. S. Wyszyński, Duch pracy 
ludzkiej. Myśli o wartości pracy, wyd. Soli Deo, Warszawa 2020, s. 142.
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1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Obowiązki powinny być sprawiedliwie dzielone.
− We wspólnej pracy konieczne jest wzajemne zaufanie.
− We wspólnej pracy tworzy się sieć zależności międzyosobowych.

Zasady
− Inicjuję takie przedsięwzięcia szkolne, w które mogą się włączyć i za‑

angażować wszyscy uczniowie.
− Na lekcjach stawiam przed uczniami zadania, które wymagają podję‑

cia wspólnego wysiłku.
− Po wykonanym zadaniu przypominam uczniom o dobru, jakie przy‑

niosło całej grupie uczniowskiej.

1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Uczniowie mają za zadanie wspólnie uporządkować i udekorować salę lekcyj‑
ną. Dzielą się na małe grupy, każda z nich ma inny zakres obowiązków. Wspól‑
na praca dodatkowo buduje więź międzyosobową. Można także zaproponować 
wspólną pracę przy organizacji okolicznościowej uroczystości szkolnej.

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Uczniowie rozumieją, jakie wartości wynikają ze wspólnej pracy. Nie rozpa‑
trują jej przez pryzmat własnych korzyści, ale dostrzegają wynikające z niej 
dobro. Potrafią się otworzyć na drugiego człowieka i podejmować wspólny 
wysiłek przy wykonywaniu obowiązków. W środowisku rodzinnym i szkol‑
nym znajdują zachętę do wspólnych przedsięwzięć.

1.10.	 ZAGROŻENIA
W późniejszym wieku młodzież odczuwa strach przed wzięciem odpowie‑
dzialności za pracę wykonywaną z innymi. W domu rodzinnym często nie ma 
ducha współdziałania, rodzice nie dopuszczają dzieci do obowiązków i wspól‑
nych inicjatyw, co może wynikać z braku zaufania do nich. Również szkoła 
może nie sprzyjać duchowi współpracy między uczniami, nauczycielami i per‑
sonelem szkolnym.
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II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Wspólna praca, zarówno rodzica z dzieckiem, jak i dzieci ze sobą, może mieć 
olbrzymie znaczenie wychowawcze. Kształtuje postawę współpracy z drugim 
człowiekiem, rozwija kompetencje społeczne u dziecka, buduje i podtrzymuje 
więzi międzyosobowe.

Praca wykonywana wspólnie przynosi satysfakcję i pożytek wszyst‑
kim, którzy ze sobą współpracują, ponieważ każdy może wnieść do niej wła‑
sne umiejętności i talenty. Dziecko, poza obowiązkami szkolnymi, powinno 
mieć także obowiązki domowe i wykonywać choćby niewielką nawet pracę 
dla dobra wspólnego rodziny. Należy zwrócić uwagę, by praca była przydzie‑
lona sprawiedliwie i adekwatnie do wieku dziecka.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Małgorzata Strzałkowska – urodzona w 1955 roku pisarka, poetka, autorka 
i ilustratorka książek dla dzieci. Zadebiutowała w 1987 roku w „Świerszczyku” 
wierszem Dżdżownica. Jest autorką bajek, piosenek i scenariuszy do telewizyj‑
nych programów dziecięcych. Współpracowała także z czasopismami dla dzie‑
ci: „Dziecko”, „Miś”, „Pentliczek”, „Ciuchcia”, „Nasz Maks”, „Skarb malucha”. 
Jej utwory znajdują się w podręcznikach i antologiach, a książki – na Liście 
Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej.

Ala i Ola

Siostry różnią się czasami.
Zresztą, posłuchajcie sami…

Pokój Ali tak wyglądał,
jakby w nim szalała trąba,
a bałagan taki w szafie,
że opisać nie potrafię!
Lecz na oknie – zaskoczenie! –
kwiaty piękne, jak marzenie,
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wychuchane, wydmuchane,
wypieszczone i zadbane!

Pokój Oli, dla odmiany,
był calutki posprzątany,
książki ustawione w rządek,
wszędzie czystość i porządek.
Lecz na oknie – co za szok! –
rząd badyli raził wzrok,
bo w doniczkach, zamiast kwiatów,
stał dziwaczny tłum drapaków!

Ala się po głowie drapie:
– Ja posprzątać nie potrafię!
Biednej Oli rzednie minka:

– Ja się nie znam na roślinkach!

Siostry się zaczęły głowić,
jak to zmienić, co tu zrobi?…
W końcu problem rozwiązały –
odtąd sobie pomagały.
Ola – Ali, Ala – Oli,
chociaż każda w innej roli.
Do dziś robią to z radością,
więc pokoje lśnią czystością,
a w nich kwiatów rośnie mnóstwo,
z których każdy jest jak bóstwo.

Wszelka pomoc i współpraca
zawsze bardzo się opłaca.

Powyższy fragment ilustruje wartość wspólnej pracy. Bohaterka‑
mi wierszyka Małgorzaty Strzałkowskiej są dwie siostry – Ala i Ola. Każ‑
da z sióstr, choć są bliźniaczkami, różni się od siebie cechami charakteru 

M.	Strzałkowska, Rady 
nie od parady, czyli 
wierszyki z morałem, 
wyd. Czarna Owca, 
Warszawa 2007, s. 17‑19.
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i umiejętnościami. Ola potrafi pięknie posprzątać swój pokój i utrzymywać 
w nim porządek. Niestety nie umiała zadbać o rośliny, które stały na oknie. 
Jej kwiatki były wysuszone i zaniedbane. Ala przeciwnie, wspaniale uprawiała 
swoje rośliny, ale w jej pokoju ciągle panował bałagan. Ala nie potrafiła sobie 
z nim poradzić. Po chwili refleksji siostry doszły do wniosku, że warto za‑
jąć się pracą wspólnie, robiąc to, co się potrafi najlepiej, pomóc sobie nawzajem. 
W ten sposób, dzięki współpracy, u Ali i Oli był porządek i piękne rośliny.

Autorka podsumowuje utwór wierszowanym morałem wskazującym 
na omawianą wartość: „Wszelka pomoc i współpraca zawsze bardzo się opłaca”.
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III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

A przecież, z tym całym trudem – a może nawet poniekąd z jego powodu – 
praca jest dobrem człowieka. Jeśli dobro to nosi na sobie znamię „bonum 
arduum” wedle terminologii św. Tomasza, to niemniej jako takie jest ono 
dobrem człowieka. I to nie dobrem tylko „użytecznym” czy „użytkowym”, 
ale dobrem „godziwym”, czyli odpowiadającym godności człowieka, wy‑
rażającym tę godność i pomnażającym ją. Chcąc bliżej określić znaczenie 
etyczne pracy, trzeba mieć przed oczyma tę przede wszystkim prawdę. 
Praca jest dobrem człowieka – dobrem jego człowieczeństwa – przez 
pracę bowiem człowiek nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją 
do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia siebie jako człowiek, a także 
poniekąd bardziej „staje się człowiekiem”.

Człowiek nie jest sam, żyje z drugim, przez drugich, dla drugich. Cała 
ludzka egzystencja ma właściwy wymiar wspólnotowy – i wymiar spo‑
łeczny. Ten wymiar nie może oznaczać redukcji osoby ludzkiej, jej ta‑
lentów, jej możliwości, jej zadań. […] Ten osobowy rozwój, ta przestrzeń 
osoby w życiu społecznym jest równocześnie warunkiem dobra wspól‑
nego. Jeśli człowiekowi odbiera się tę możliwość, jeśli organizacja życia 
zbiorowego zakłada zbyt ciasne ramy dla ludzkich możliwości i ludzkich 
inicjatyw – nawet, gdyby to następowało w imię jakiejś motywacji „spo‑
łecznej” – jest, niestety, przeciw społeczeństwu. Przeciw jego dobru – 
przeciw dobru wspólnemu.

Jesteśmy powołani do pracy od chwili naszego stworzenia. Nie należy dą‑
żyć do tego, aby postęp technologiczny zastępował coraz bardziej ludzką 
pracę, przez co ludzkość doprowadziłaby do wyrządzenia szkody sobie 
samej. Praca jest koniecznością, częścią sensu życia na tej ziemi, sposobem 
dojrzewania, ludzkiego rozwoju i osobistego spełnienia. Z tego względu 
finansowa pomoc ubogim powinna być zawsze rozwiązaniem doraźnym, 

LE 9.

Jan	Paweł	II, Homi-
lia w czasie Mszy 
św. odprawionej 
dla świata pracy, 
Zaspa, 12.06.1987, 
w: tegoż, Pielgrzymki 
do Ojczyzny: 1978, 1983, 
1987, 1991, 1995,1997, 
1999, 2002. Przemówie-
nia, homilie, wyd. Znak, 
Kraków 2012, s. 494.
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aby zaradzić pilnym potrzebom. Prawdziwym celem powinno być zawsze 
umożliwienie im godnego życia poprzez pracę.

3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe.

3.3.	 KATECHIZM	KOŚCIOŁA	KATOLICKIEGO

Znakiem „zażyłości” człowieka z Bogiem jest to, że Bóg umieszcza 
go w ogrodzie. Człowiek żyje w nim, aby „uprawiał go i doglądał”; praca 
nie jest ciężarem, ale współpracą mężczyzny i kobiety z Bogiem w dosko‑
naleniu stworzenia widzialnego.
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Dobro i radość wynikające 
ze wspólnej zabawy

I.	 PROSPEKT	WARTOŚCI
1.1.	 CEL	OGÓLNY
Rozwój społeczny

1.2.	 CEL	SZCZEGÓŁOWY
Umiejętność budowania relacji

1.3.	 CEL	WYCHOWAWCZY
Wrażliwość na drugiego człowieka

1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Problem samotności i wyobcowania młodych ludzi na spotkaniach, 

imprezach, wycieczkach itp.
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− Dobre sposoby na udaną zabawę.
− Kultura zabawy.

1.5.	 ZADANIA	DLA	UCZNIA,	SAMOWYCHOWANIE
Normy

− Gospodarz domu jest odpowiedzialny za serdeczną i przyjazną atmos‑
ferę spotkania.

− Wspólna zabawa integruje wszystkich z mojej klasy.
− Podczas zabawy nikt nie powinien zostać pominięty.

Zasady
− Szczególnie życzliwy kontakt nawiązuję z osobami, które na wspólnej 

uroczystości czy podczas zabawy czują się zagubione i osamotnione.
− Na spotkaniach nie zamykam się w gronie znajomych, ale życzliwie 

przyjmuję do towarzystwa osoby nowe.
− W czasie wspólnej zabawy, bez względu na własne opinie i antypatie, 

nie okazuję niechęci wobec innych.

1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW
Normy

− Nie można odmawiać młodemu człowiekowi prawa do zabawy, roz‑
rywki, wypoczynku.

− Muzyka czy zabawy dzieci nie muszą być zbieżne z gustem dorosłych, 
nie powinny jednak burzyć harmonii i wyzwalać agresji.

− Rodzice czuwają, by zabawy dzieci w domu były bezpieczne i dobre.
Zasady

− Orientuję się, kim są znajomi mojego dziecka, z którymi bawi się moje 
dziecko.

− Spotkania, jakie organizuję dla moich znajomych, są dla moich dzieci 
przykładem dobrej zabawy.

− Podsuwam dzieciom pomysły na dobrą zabawę z rówieśnikami.

1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Nie można ignorować problemu używek na imprezach szkolnych.
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− Należy się zatroszczyć o odpowiednie miejsce do zabawy i właściwy 
czas.

− W czasie zabawy obowiązują normy moralne.
Zasady

− Nie narzucam uczniom swoich pomysłów, ale reaguję, gdy sposób za‑
bawy jest niewłaściwy.

− Uczę dzieci kulturalnej zabawy, która rozwija człowieka.
− Daję odczuć uczniom, że cieszę się z ich dobrej zabawy.
− Także w czasie zabawy, pamiętam o obowiązujących normach 

moralnych.

1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Jedna z zabaw tanecznych niech będzie okazją do przeprowadzenia nauki tań‑
ca dla dziewcząt i chłopców. W trakcie imprezy, co pewien czas, przeprowa‑
dza się losowanie, w czasie którego każdy chłopiec, a następnie dziewczynka, 
otrzymuje bilet z imieniem partnerki lub partnera do następnego tańca. Losy 
zmieniają się tak, by nikt nie stał pod ścianą. Kolejnym zadaniem zapisanym 
na bilecie może być np.: powiedzenie życzliwego słowa do partnerki w tańcu.

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Dzieci potrafią się bawić w sposób kulturalny i pozbawiony agresji. Doświad‑
czają, że zabawa może być też okazją do drobnych wyrzeczeń, na rzecz do‑
bra drugiego. Dostrzegają, że zaangażowanie wszystkich w zabawę, uczyni 
ją pełniejszą i bogatszą. Zabawa przestaje być polem rywalizacji i używania 
innych. Dzieci potrafią planować swoje codzienne obowiązki tak, by znaleźć 
czas na relaks i zabawę z przyjaciółmi.

1.10.	 ZAGROŻENIA
Często młodzi ludzie traktują zabawę jako formę rekompensaty za trudności 
i stresy, których doświadczają, i korzystają z niej w sposób nieumiarkowany. 
W ten sposób dochodzi do niewłaściwych, agresywnych zachowań pociągają‑
cych za sobą przykre konsekwencje. W trakcie imprez młodzi ludzie nastawie‑
ni są wyłącznie na zaspokajanie egoistycznych przyjemności. Nie starają się 
wyjść naprzeciw potrzebom innych.
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II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Zabawa, podobnie jak uprawianie sportu, ma ogromne znaczenie dla rozwo‑
ju intelektualnego i fizycznego dziecka. Stanowi także ważne źródło rozwoju 
osobowego. Dziecko najlepiej uczy się poprzez zabawę.

Wspólna zabawa z innymi dziećmi jest okazją do nabywania umiejęt‑
ności społecznych: współpracy w grupie rówieśniczej, solidarności, wrażliwo‑
ści na drugiego człowieka. To podstawowe elementy w budowaniu dojrzałej 
osobowości człowieka. Rodzice także powinni się bawić z dzieckiem i poprzez 
zabawę wchodzić w świat dziecka, by lepiej je zrozumieć oraz nawiązywać 
z nim serdeczne relacje. Wspólna zabawa jest czynnikiem silnie integrującym 
rodzinę.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Barbara Kosmowska – urodzona w 1958 roku, ukończyła filologię polską 
na Uniwersytecie Gdańskim. Jest adiunktem na Akademii Pomorskiej w Słup‑
sku. Autorka książek dla dorosłych i dzieci. Jej powieść dla nastolatek Buba 
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wygrała konkurs „Uwierz w siłę wyobraźni” i została nominowana do na‑
grody „Książka Roku”, książka Pozłacana rybka otrzymała I nagrodę w Kon‑
kursie Literackim im. Astrid Lindgren, a Kolorowy szalik został nominowany 
do Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. Powieść Niezłe ziółko 
otrzymała nagrodę w konkursie „Książka Przyjazna Dziecku” i nagrodę Żółtej 
Ciżemki. W 2015 roku czasopismo „Guliwer” przyznało jej statuetkę „Guliwer 
w krainie Liliputów” za całokształt twórczości pisarskiej.

Zjeżdżali z dwóch górek. Najpierw z małej, z której sanki toczyły się 
bardzo wolno, ale podróż trwała niezwykle krótko. A potem z dużej. Sanki 
mknęły z niej szybko i można się było nawet trochę przestraszyć, zanim 
stanęły u stóp pomnika zamyślonego poety.

Tango z energią gonił uciekinierów i zawsze zostawał w tyle. 
Za to na szczyt dużej góry wdrapywał się pierwszy, co oznajmiał szalo‑
nym szczekaniem.

A gdy bardzo się zmęczyli jazdą w dół i wspinaczką w górę, usiedli 
na sankach i Andzia wyjęła z plecaka mały termos. Była w nim herbata. 
Bardzo ciepła, pachnąca wanilią. Rozlała napój do plastikowych kubecz‑
ków. Wolno, aby się nie oparzyć.
– Jak chodziliśmy z tatą na wyprawy, to zawsze z tym termosem – powie‑

działa. – Tata uważał, że herbata w lesie całkiem inaczej smakuje.
– Mhm – zgodził się Jeremiasz. – Pycha.
Pomilczał chwilę i nawet nieco się speszył, zanim spojrzał na Andzię 

spod daszka czapki.
– A ten prezent od ciebie to jest bardzo fajny. Nigdy nie miałem takiego 

ładnego zeszytu.
– To może być twój pamiętnik. – Andzia opuściła głowę. – Wiesz, taki 

notes, w którym dziewczynki zawsze piszą, co się wydarzyło.
– A chłopcy? – Jeremiasz był wyraźnie zmartwiony.
– Chyba też mogą pisać – zamyśliła się Andzia.
– Mógłbyś sobie w nim notować ulubione samochody…
– Albo opisałbym, jak to było z Tangiem, kiedy go znalazłem…
– Znalazłeś?
– Tak. W piwnicach naszego bloku. Ktoś go przywiązał do starego fotela…
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– To okropne!
– Pewnie! A ja się bawiłem w chowanego i przegrałem.
– Jak to przegrałeś?
– No, bo mnie od razu znaleźli, jak wyszedłem z Tangiem z tej piwnicy.
– Ale tak naprawdę to wygrałeś. – Andzia posmutniała. – Ja zawsze 

chciałam mieć psa.
– Jak chcesz, to Tango może być trochę twój – zaproponował Jeremiasz. – 

Już jest! Zobacz, jak się do ciebie klei. – Uśmiechnął się, widząc swojego 
pupila na kolanach Andzi. – A przed moją mamą to się tydzień ukrywa‑
liśmy… – szepnął i zamilkł.

– Bawiłeś się z mamą w chowanego i wygrałeś? – zaśmiała się Andzia, 
uwalniając pieska z kolan.

Przytoczony powyżej fragment książki pt. Dziewczynka z parku au‑
torstwa Barbary Kosmowskiej obrazuje wartość wspólnej dziecięcej zabawy. 
Główna bohaterka o imieniu Andzia wybrała się razem ze swoim nowym ko‑
legą z klasy Jeremiaszem i jego psem Tangiem na sanki. Jeremiasz powtarza 
rok i jest nowy w klasie. Zabawa jest doskonała. Dzieci na chwilę zapominają 
o swoich problemach – Andzia o śmierci taty, a Jeremiasz o swojej chorobie. 
Zabawa jest dla dzieci chwilą wytchnienia, beztroski, dziecięcej radości. Jest 
też okazją, by lepiej się poznać, porozmawiać i zaprzyjaźnić. Dzieci robią prze‑
rwę na wypicie herbaty, podczas której rozmawiają o najważniejszych dla sie‑
bie sprawach.

III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Nie istnieje jednak żadna sprzeczność między radością chrześcijańską 
a prawdziwymi radościami ludzkimi. Przeciwnie, te ostatnie znajdują swą 
pełnię i najgłębszy fundament właśnie w radości uwielbionego Chrystusa 
(por. Dz 2,24‑31), który jest doskonałym obrazem i objawieniem człowie‑
ka wedle zamysłu Bożego.

B.	Kosmowska, 
Dziewczynka 
z parku, wyd. Wilga, 
Warszawa 2012, s. 67‑71.

DD 68.
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Jeżeli pragniecie, ażeby tajemnica Kany Galilejskiej miała znaczenie 
również dla was, by łaska tamtego dnia trwała w was i wydawała owoce 
szczęścia – zaproście Jezusa! Zaproście Go do waszych serc. Zaproście Go 
do waszych rodzin. Niech będzie pierwszym Gościem waszych radości 
i trosk. Co dnia Go zapraszajcie razem z Maryją pod dach waszego domu. 
Gdzie gości Jezus, tam jest i prawdziwe wesele.

W obecnej epoce, w której panują niepokój i pośpiech technologiczny, 
niezwykle ważnym zadaniem rodzin jest wychowywanie zdolności ocze‑
kiwania. Nie chodzi o zabranianie dzieciom zabawy na urządzeniach 
elektronicznych, ale znalezienie sposobu zrodzenia w nich zdolności 
do odróżniania odmiennej logiki i nie stosowania prędkości cyfrowej 
we wszystkich dziedzinach życia. Odroczenie nie oznacza zaprzeczenia 
pragnienia, ale odłożenie jego zaspokojenia. Kiedy dzieci lub nastolatki 
nie są wychowane, aby przyjąć, że pewne rzeczy muszą poczekać, to sta‑
ją się aroganckie, podporządkowujące wszystko zaspokojeniu swoich do‑
raźnych potrzeb i dorastają z wadą: „chcę wszystko i natychmiast”. Jest 
to wielkie oszustwo, które nie sprzyja wolności, ale ją zatruwa. Kiedy 
natomiast wychowujemy, aby nauczyć odkładania pewnych rzeczy i po‑
czekania na stosowną chwilę, to uczymy wówczas, co znaczy być panem 
samego siebie, niezależnym od swoich impulsów.

3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Mat‑
ka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy 
zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus 
Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub twoja sprawa, Niewiasto? Czy jesz‑
cze nie nadeszła godzina moja?” Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: 

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Stało zaś tam sześć stągwi ka‑
miennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda 
mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług: „Napełnijcie 
stągwie wodą!”. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: 

Jan	Paweł	II, Zaproście 
Jezusa. Przemówienie 
do młodzieży zgro-
madzonej na Polach 
Lednickich, Watykan, 
18.05.2002, w: tegoż, 
Wypłyń na głębię. 
Ojciec Święty do mło-
dych Polaków, Instytut 
Wydawniczy Pax, 
Warszawa 2006, s. 234.

AL 275.
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Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu! Ci więc zanieśli. Gdy 
starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – nie wiedząc, 
skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywo‑
łał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw 
dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino 
aż do tej pory”. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilej‑
skiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie 
On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie 
pozostali kilka dni.

3.3.	 KATECHIZM	KOŚCIOŁA	KATOLICKIEGO

Błogosławieństwa odsłaniają cel życia ludzkiego, ostateczny cel czynów 
ludzkich: Bóg powołuje nas do swojego własnego szczęścia. Powołanie 
to jest skierowane do każdego osobiście, ale także do całego Kościoła, no‑
wego ludu tych, którzy przyjęli obietnicę i żyją nią w wierze.

J 2,1‑12; 
por. 1 Krn 13,6‑8; 
Mk 6,22‑25.

KKK 1719; 
por. 736; 832.
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Dobro i radość wynikające 
ze wspólnego uprawiania 
sportu

I.	 PROSPEKT	WARTOŚCI
1.1.	 CEL	OGÓLNY
Rozwój woli

1.2.	 CEL	SZCZEGÓŁOWY
Umiejętność pracy w grupie oraz umiejętność pełnienia przypisanych ról 
społecznych

1.3.	 CEL	WYCHOWAWCZY
Praca nad sobą oraz kształtowanie postawy solidarności
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1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Uprawianie sportu jest okazją do kształtowania wytrwałości, wyrze-

czenia, męstwa oraz odpowiedzialności za kolegów.
− Indywidualny i społeczny wymiar sportu.
− Od konkurencji i rywalizacji do integracji i solidarności w sporcie.
− Moralność w sporcie.
− Integralny rozwój natury ludzkiej, cielesnej i duchowej.

1.5.	 ZADANIA	DLA	UCZNIA,	SAMOWYCHOWANIE
Normy

− Sport jest doskonałą szkołą przezwyciężania swoich słabości i kształ-
towania charakteru.

− W sporcie obowiązuje zasada poszanowania drugiego człowieka.
− W sporcie ważne są opanowanie i praca, nie tylko nad swoim ciałem, 

ale również nad emocjami, uczuciami i wolą.
− Sport rozwija umiejętność współpracy, pracy zespołowej.

Zasady
− Uczę się przyjmować porażki oraz przegrane (osobiste lub swojej 

drużyny).
− Nie pogardzam osobami, które odnoszą lepsze lub słabsze ode mnie 

wyniki w sporcie.
− We wspólnym uprawianiu sportu, nie odbieram innym wyznaczonych 

dla nich ról.
− Zwycięstwa i przegrane w sporcie są dla mnie szkołą codziennego 

życia.
− Sport uczy mnie wytrwałości i pokonywania własnych słabości.

1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW
Normy

− Rodzinny sport (rower, kajak, wspinaczka górska, wycieczka) jest oka-
zją do pogłębienia kontaktu z dzieckiem, poświęcenia mu uwagi i cza-
su oraz wspólnych doświadczeń i przeżyć.

− Zmęczenie pracą umysłową, napięcia emocjonalne można rozładowy-
wać we wspólnie uprawianym sporcie.
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− Sport uprawiany w gronie rodziny jest okazją do realizacji konkret-
nych ról, jakie powinien spełniać każdy członek rodziny: starszy brat 
wobec młodszego brata, ojciec wobec syna itp.

Zasady
− Poprzez zadania i gry sportowe wychowuję, zachęcam moje dziecko 

do odważnego podejmowania wysiłku i wyrzeczenia, uczę je cierpli-
wego znoszenia niepowodzeń i ćwiczenia silnej woli.

− Czuwam nad tym, by osiągnięcia dziecka w dziedzinie fizycznej odpo-
wiadały etapom jego rozwoju emocjonalnego, moralnego i społecznego.

− Cieszę się z osiągnięć sportowych mojego dziecka.

1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Ćwiczenie i praca fizyczna mają duży wpływ na osobowość człowieka.
− Sport może być dla ucznia okazją do odkrycia własnej wartości i od-

nalezienia swojego miejsca w grupie.
− Indywidualne sukcesy uczniów rzutują na obraz całej klasy i szkoły.

Zasady
− Staram się docenić indywidualny wysiłek i osiągnięcia sportowe każ-

dego ucznia, na miarę jego możliwości, bez faworyzowania i poniżania.
− Podczas organizowania zawodów sportowych sprzyjam atmosferze 

solidarności międzygrupowej.
− Organizuję takie gry zespołowe czy zadania, które prowadzą do: inte-

gracji osób w grupie, jednoczenia się we wspólnym wysiłku i osobiste-
go wkładu w dobro wspólne.

− W ocenie wyników sportowych, wspólnie z uczniami, przestrzegamy 
zasad etycznych.

1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Zachęcam uczniów do zorganizowania olimpiady sportowej. Może to być 
impreza dla młodszego rodzeństwa z okazji Dnia Dziecka, paraolimpiada 
dla niepełnosprawnych ruchowo kolegów lub olimpiada ogólnoszkolna, w któ-
rej udział wezmą uczniowie, nauczyciele oraz personel szkoły. Ważne jest, aby 
organizatorzy także wzięli udział w konkurencjach sportowych.
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1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Sport uprawiany we wspólnocie utrwala relacje osób w klasie, wnosi nową ja-
kość do relacji między uczniami. Wspólnota zawiązana w trakcie aktywności 
sportowej buduje relacje uczniowskie, uczy poświęcenia na rzecz dobra gru-
py, podejmowania wysiłku dla innych, odpowiedzialności za siebie i innych. 
Uczniowie, którzy ze względu na słabe wyniki w nauce nie cieszą się powa-
żaniem i przyjaźnią w klasie, mają okazję zaistnieć w grupie, ujawnić swoje 
walory oraz doświadczyć solidarności na płaszczyźnie sportowej.
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1.10.	 ZAGROŻENIA
Sport jest traktowany jedynie jako środek doskonalenia własnych sprawności 
fizycznych. Młodzi ludzie uprawiają sport na zasadzie ostrej rywalizacji i kon-
kurencji, nie potrafią ze sobą współpracować. Taka postawa może przenosić się 
na inne dziedziny życia, co w konsekwencji prowadzi do izolacji i osamotnie-
nia. Może wystąpić ambicjonalne nastawienie na odnoszenie sukcesów, bez 
uwzględniania praw i potrzeb innych1.

II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Uprawianie sportu ma ogromne znaczenie dla rozwoju fizycznego dziecka, 
ale stanowi także ważne źródło rozwoju osobowego. Sport uczy wytrwałości, 
męstwa, zdolności do wyrzeczeń, odpowiedzialności za siebie i innych, współ-
pracy w grupie, solidarności, umiejętności przyjęcia porażki.

Wymienione elementy są podstawą do budowania dojrzałej osobowo-
ści człowieka. Warto zachęcać dziecko do uprawiania sportu, ale też wspólnie 
z nim uprawiać sport (rower, kajak, wspinaczka). Stanie się to z pewnością 
elementem integrującym rodzinę.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Rafał Witek – urodzony w 1971 roku, polski autor powieści, wierszy oraz słucho-
wisk dla dzieci i młodzieży. Był stypendystą UNESCO w dziedzinie twórczości 
poetyckiej. Laureat konkursu wydawnictwa Znak na najlepszą powieść dla dzie-
ci, a także Konkursu im. Astrid Lindgren. Jest też zdobywcą Ogólnopolskiej 
Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. Współpracuje z magazynem 
dla dzieci „Świerszczyk” i portalem Qlturka.pl. Oprócz twórczości dziecięcej 
publikuje także tomy wierszy oraz felietony i recenzje dla starszych czytelników.

1 „Chociaż moralność wzywa do poszanowania życia fizycznego, nie czyni z niego warto-
ści absolutnej. Sprzeciwia się ona koncepcji neopogańskiej, która zmierza do popierania 
kultu ciała, do poświęcania mu wszystkiego, do bałwochwalczego stosunku do sprawności 
fizycznej i sukcesu sportowego. Z powodu selektywnego wyboru, jakiego dokonuje między 
silnymi a słabymi, koncepcja ta może prowadzić do wypaczenia stosunków międzyludzkich”. 
KKK 2289.
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Tej zimy tata postanowił nauczyć mnie jeździć na nartach. Dlatego po-
jechaliśmy do Zakopanego. Pierwszego dnia po przyjeździe poszliśmy 
do wypożyczalni sprzętu narciarskiego. Pan w góralskim kapeluszu i ku-
braku wyszukał dla mnie narty, kijki, buty narciarskie i kombinezon.

Kiedy dotarliśmy na stok, okazało się, że moje narty są zepsute. Nie dość, 
że każda jechała w inną stronę, to były one śliskie. Cały czas się przez 
to przewracałem. W dodatku do moich butów dostał się śnieg i było mi 
zimno.

Następnego dnia tata wynajął dla mnie instruktora. Był to doświad-
czony narciarz, który powiedział, że zaczniemy od nauki przyjmowania 
prawidłowej pozycji. Następnie kazał mi założyć narty, stanąć na lekko 
ugiętych nogach, z tułowiem pochylonym do przodu i ramionami wypro-
stowanymi wzdłuż ciała. Wydawało się to łatwe. Właśnie prezentowałem 
moją pozycję tacie, kiedy przejeżdżający obok chłopak zaczepił kijkiem 
o mój powiewający szalik i pociągnął mnie za sobą.

Zanim się zorientowałem, pędziłem w dół stoku. Byłem tak wystraszony, 
że nie mogłem nic zrobić. I wtedy zauważyłem wielką zaspę na dole stoku.

Kiedy tata i instruktor wygrzebali mnie z zaspy, nie mogłem uwierzyć 
własnym uszom. „Chłopcze, masz wielki talent! – zachwycał się instruk-
tor. – Pierwszy dzień nauki, a ty sam pokonałeś cały stok! A jak pięknie 
trzymałeś pozycję!”.

Uśmiechnąłem się. Okazuje się, że kiedy człowiek chce, to wszystkiego 
może się nauczyć. 

Wybrany fragment książki pt. Z pamiętnika młodego narciarza autor-
stwa Rafała Witka ukazuje głównego bohatera podczas ferii zimowych. Chło-
piec wraz z tatą wybrał się na stok narciarski, aby uczyć się jazdy na nartach. 
Jest to świetna okazja do wspaniałej zabawy, przeżycia zabawnej przygody, 
ale przede wszystkim pogłębienia relacji z tatą.

Czas spędzony z dzieckiem nigdy nie jest czasem straconym ani 
dla dziecka, ani dla rodzica. Pozornie zwykłe czynności wykonywane wspól-
nie, skierowana na dziecko uwaga rodzica, budują głębokie więzi. Dziecko ma 
poczucie, że jest dla rodzica kimś ważnym i wyjątkowym.

R. Witek, Z pamiętnika 
młodego narciarza, 
w: M.E. Piotrowska, 
M.A. Szymańska, 
Nowe już w szkole 3. 
Edukacja wczesnosz-
kolna. Podręcznik, 
cz. 2, wyd. Nowa Era, 
Warszawa 2013, s. 4.
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III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Cieszę się, że powstaje coraz więcej parafialnych klubów sportowych, któ-
re gromadzą dzieci i młodzież. Każdy rodzaj sportu niesie z sobą boga-
ty skarbiec wartości, które zawsze trzeba sobie uświadamiać, aby móc 
je urzeczywistnić. Ćwiczenie uwagi, wychowanie woli, wytrwałość, od-
powiedzialność, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidar-
ności, wierność obowiązkom – to wszystko zależy od cnót sportowca. Za-
chęcam was, młodych sportowców, abyście żyli zgodnie z wymaganiami 
tych wartości, abyście w życiu byli zawsze ludźmi prawymi, uczciwymi, 
zrównoważonymi, ludźmi, którzy budzą zaufanie i nadzieję.

„Równie istotne jest znaczenie, jakie wśród młodzieży zajmuje uprawia-
nie sportu, którego potencjału wychowawczego i formacyjnego Kościół 
nie powinien lekceważyć i w którym powinien być silnie obecny. Świat 
sportu potrzebuje pomocy w przezwyciężeniu obecnych w nim dwu-
znaczności, takich jak mitologizowanie mistrzów, podporządkowanie 
logice komercyjnej i ideologii sukcesu za wszelką cenę” (DK 47). U pod-
staw tego doświadczenia sportowego jest „radość: radość poruszania się, 

Jan	Paweł	II, Homilia 
w czasie nabożeństwa 
czerwcowego, Elbląg, 
6.06.1999, 5, w: tegoż, 
Pielgrzymki do Ojczy-
zny: 1978, 1983, 1987, 
1991, 1995, 1997, 1999, 
2002. Przemówienia, 
homilie, wyd. Znak, 
Kraków 2006, s. 1035.
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radość bycia razem, radość z powodu życia i darów, które Stwórca daje 
nam każdego dnia”. Z drugiej strony niektórzy Ojcowie Kościoła wyko-
rzystywali przykład uprawiania sportu, aby zachęcić młodych do wzrasta-
nia w siłę i opanowania senności czy też skłonności do szukania wygody. 
Święty Bazyli Wielki, zwracając się do młodych, zaczerpnął przykład wy-
siłku wymaganego przez sport, a tym samym zaszczepił w nich zdolność 
do poświęceń, aby wzrastać w cnotach […].

3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy dzięki łasce, która jest w Chrystusie 
Jezusie, a to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, 
przekaż wiarygodnym ludziom, którzy będą zdolni nauczać też innych. 
Bierz udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa 
Jezusa. Nikt walczący po żołniersku nie wikła się w zabiegi około utrzy-
mania, żeby się spodobać temu, kto go zaciągnął. Również jeżeli ktoś sta-
je do zapasów, otrzymuje wieniec tylko wtedy, gdy walczył przepisowo. 
Rolnik, który się trudzi, pierwszy powinien korzystać z plonów. Rozwa-
żaj, co mówię, albowiem Pan da ci zrozumienie we wszystkim. Pamiętaj 
na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej po-
wstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca; 
ale słowo Boże nie uległo spętaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd 
na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem 
z wieczną chwałą.

3.3.	 KATECHIZM	KOŚCIOŁA	KATOLICKIEGO

Niektóre społeczności, tj. rodzina i państwo, odpowiadają bardziej bez-
pośrednio naturze człowieka. Są dla niego konieczne. Aby umożliwić jak 
największej liczbie osób uczestnictwo w życiu społecznym, należy zachę-
cać do tworzenia zrzeszeń i instytucji wybieralnych „dla celów gospodar-
czych i społecznych, kulturalnych i rozrywkowych, sportowych, zawo-
dowych i politycznych. Są to społeczności albo o zasięgu krajowym, albo 
międzynarodowym”.

ChV 227.

2 Tm 2,1‑10; 
por. 1 Kor 9,24‑27.

KKK 1882; 
por. 2187; 2289.
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Dobro i radość wynikające 
ze wspólnie przeżywanych 
wakacji

I.	 PROSPEKT	WARTOŚCI
1.1.	 CEL	OGÓLNY
Rozwój duchowy

1.2.	 CEL	SZCZEGÓŁOWY
Umiejętność obserwacji, wyostrzenie zmysłów, zdolność do kontaktu z dru-
gim człowiekiem i przyrodą

1.3.	 CEL	WYCHOWAWCZY
Wychowanie przez wypoczynek i kontakt z drugim człowiekiem, odnowienie 
i umocnienie przyjaźni
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1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Właściwe i niewłaściwe spędzanie wakacji.
− Wakacje czasem uczenia się bycia ze sobą i dla siebie.
− Wakacje czasem aktywności czy bezczynności?
− W czasie wakacji szanujemy otaczającą nas przyrodę.

1.5.	 ZADANIA	DLA	UCZNIA,	SAMOWYCHOWANIE
Normy

− Czas wakacji ma służyć rozwojowi człowieka.
− Czas wakacji jest okazją do regeneracji ciała i odnowy duchowej.
− Wakacje są czasem sprzyjającym rozwojowi zainteresowań i zdolności 

twórczych.
− Czas wolny jest też czasem dla innych.

Zasady
− Aktywnie wykorzystuję czas wakacji, nie popadam w bezczynność 

i nudę.
− W czasie wakacji mogę popracować nad zadaniami, na które brako-

wało mi czasu w ciągu roku: ćwiczę wytrwałość i odwagę, podejmuję 
większy wysiłek fizyczny.

− Wykorzystuję czas wakacji na pogłębienie więzi z przyjaciółmi.

1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW
Normy

− Czas wakacji służy rozwijaniu relacji z dzieckiem, poprzez uczestnic-
two w jego przeżyciach.

− Należy wspomagać dzieci w wyborze zajęć, rozwijaniu pasji 
i zainteresowań.

− Wczasy ukierunkowane tylko na zaspokajanie przyjemności i dozna-
wanie korzyści przyczyniają się do ugruntowania postaw samolub-
nych i aspołecznych.

Zasady
− Troszczę się o to, by wspólne wyjazdy były okazją do twórczego wysił-

ku, ciekawych przygód i jednoczących przeżyć, które umacniają więzi 
międzyludzkie.

Wartość	17	|	Dobro i radość wynikające ze wspólnie przeżywanych wakacji

215



− Nie izoluję dziecka od rówieśników, tylko dlatego, że spędzenie z nim 
wakacji jest dla mnie bardziej wygodne.

− Pomagam młodemu człowiekowi znaleźć ciekawe zajęcia lub propo-
nuję zadania, które może wykonać w czasie wakacji.

1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Wdrażanie postawy solidarności skłania do zainteresowania potrze-
bami rówieśników, zwłaszcza z uboższych rodzin.

− Należy uświadamiać uczniom różnicę pomiędzy potrzebą aktywnego 
spędzania czasu, a jego bezsensownym marnotrawstwem.

− Należy rozmawiać z uczniami o planach na okres wakacji.
Zasady

− Ukazuję uczniom ciekawe i twórcze sposoby na spędzanie wakacji.
− Zachęcam uczniów do wspólnego przeżywania wakacji, podtrzymy-

wania kontaktów i wzajemnej pomocy.
− W miarę możliwości wspomagam uczniów z rodzin zaniedbanych, 

by umożliwić im kreatywne spędzenie wakacji.

1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Nauczyciel organizuje uczniom konkurs pomysłów na konkretne zadania, ja-
kich się podejmą w czasie wakacji (np. fotografowanie, szycie, nauka gotowania, 
wspinaczka górska, uprawianie sportu, poszukiwanie ciekawych miejsc w swo-
jej okolicy), jednocześnie zachęcają do podjęcia tych zadań w grupie lub w to-
warzystwie osób z klasy. Po wakacjach uczniowie prezentują swoje osiągnięcia: 
album dokumentujący podjęte zadania, mapkę okolicy przez siebie zrobioną itp.

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Wspólne spędzanie wakacji i ferii zimowych pozwala uczniom zbliżyć się 
do siebie, lepiej się poznać i zaprzyjaźnić. Zachęcanie dzieci do spędzania 
czasu z rówieśnikami oraz proponowanie konkretnych działań jest sposobem 
na wyrwanie ich z marazmu, bierności i osamotnienia. Aktywne spędzanie 
okresu letniego rozwija w młodym człowieku wrażliwość na piękno oraz wpły-
wa na kształtowanie takich cech, jak: odpowiedzialność, wytrwałość i męstwo.
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1.10.	 ZAGROŻENIA
Bierne przeżywanie wakacji w domu, w izolacji od rówieśników, pogłębia sa-
motność, kompleksy i sprzyja nudzie. Bezczynność wakacyjna rozleniwia, 
osłabia samokontrolę, sprzyja hołdowaniu nieograniczonej wolności, własnym 
pomysłom i zachciankom. Rozwój tej tendencji prowadzi do degradacji osoby, 
nie zaś do odnowienia fizyczno-duchowego młodego człowieka. Egocentrycz-
ne i bezmyślne korzystanie z miejsc i możliwości wypoczynku jest przejawem 
ignorowania praw natury oraz braku szacunku wobec środowiska. Traktowa-
nie czasu wakacji w kategoriach materialistycznego hedonizmu, zubaża oso-
bowość, zamiast wspomagać jej rozwój.
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II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Wakacje są czasem upragnionego wypoczynku, czasem nieskrępowanej zaba-
wy i przestrzenią do rozwoju osobowego dziecka. Podczas wakacji dziecko na-
wiązuje nowe przyjaźnie i znajomości, dzieje się to najczęściej poprzez wspólną 
zabawę i przeżywane przygody.

Należy umożliwić dziecku jak najczęstszy kontakt z rówieśnikami. 
Warto również podpowiadać dzieciom, w jaki sposób czynnie i ciekawie spę-
dzać czas wolny od nauki i obowiązków, tak aby dzieci nie traciły go przy 
komputerze czy telefonie komórkowym. Wakacje to też wspólnie spędzany 
czas z rodziną. Jest to okazja, aby pogłębiać więzi rodzinne pomiędzy rodzi-
cami a dzieckiem.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Astrid Lindgren – urodziła się 14 listopada 1907 roku w Vimmerby, zmarła 
28 stycznia 2002 roku w Sztokholmie. Była wybitną szwedzką pisarką, słynącą 
z utworów przeznaczonych dla najmłodszych czytelników. Autorka licznych 
powieści i zbiorów opowiadań dla dzieci, jak również sztuk teatralnych i słu-
chowisk radiowych.

Utwory Astrid Lindgren charakteryzują się humorem, trafną obser-
wacją obyczajowo-psychologiczną oraz powiązaniem świata ze współczesną 
rzeczywistością lub ludową fantastyką.

Gdy odśpiewaliśmy wszystkie piosenki, jakie umieliśmy, i „Czas kwit-
nienia, co nadchodzi”, pani powiedziała:

– Do widzenia, moje dzieci! Życzę wam bardzo wesołych wakacji! 
Wówczas poczułam, jak gdyby coś we mnie podskoczyło w środku. My – 
wszystkie dzieci z Bullerbyn – miałyśmy dobre świadectwa. Porówny-
waliśmy je w drodze powrotnej. Świadectwo Bossego nie było specjalnie 
dobre, ale w każdym razie zupełnie możliwe.

Wieczorem graliśmy w dwa ognie na drodze. W pewnej chwili piłka 
wpadła między krzaki porzeczek. Pobiegłam prędko, żeby ją odszukać. 
I zgadnijcie, co tam znalazłam? Głęboko pod krzakiem porzeczek leżało 
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jedenaście kurzych jaj. Ucieszyłam się okropnie. To jedna z naszych kur 
jest tak uparta i nie chce nieść się w kurniku. Znosi wszystkie jaja na dwo-
rze. Lasse, Bosse i ja szukaliśmy już od dawna, gdzie też ona znosi te swo-
je jaja. Lecz ta kura jest taka przebiegła i dobrze strzeże swej tajemnicy. 
Mamusia powiedziała nam, że dostaniemy pięć öre za każde jajko, które 
znajdziemy. Teraz zaś znalazłam jajek za całe pięćdziesiąt pięć öre. Piłki 
jednak nie znalazłam.

– Weźmiemy zamiast piłki jajka – powiedział Lasse. – Będzie z nich ja-
jecznica dla całego Bullerbyn!

Ale ja zabrałam prędko jaja do fartuszka, zaniosłam je mamie i dosta-
łam pięćdziesiąt pięć öre. Dałam wszystkim dzieciom po pięć öre, a resztę 
włożyłam do swojej skarbonki, którą zamykam na kluczyk. Kluczyk wisi 
na gwoździu głęboko w szafie.

Później Anna znalazła piłkę i graliśmy w dwa ognie przez kilka godzin. 
Spać poszliśmy o wiele później niż zwykle, ale to nie miało znaczenia, 
bo wakacje już się zaczęły i mogliśmy następnego dnia spać tak długo, jak 
tylko nam się chciało.

A.	Lindgren, Dzieci 
z Bullerbyn, tłum. 
I. Szuch-Wyszomirska, 
wyd. Nasza Księgarnia, 
Warszawa 2016, s. 21.
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Przytoczony fragment książki pt. Dzieci z Bullerbyn autorstwa 
Astrid Lindgren opisuje radosny początek wakacji. Dzieci, choć lubią swoją 
nauczycielkę i szkołę, czekają na upragnione wakacje. Bohaterowie spędzają 
je w domu, we własnym ogrodzie. Jest to również czas ciężkiej pracy w polu. 
Nie jest to jednak przeszkoda, by wspólnie z dziećmi z sąsiedztwa dobrze się 
bawić, wymyślać twórcze i ciekawe zajęcia. Okazuje się, że nie trzeba wyjeż-
dżać do egzotycznych miejsc, by się bawić, przeżywać różne przygody i czerpać 
z wypoczynku prawdziwą radość.

III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

We współczesnym świecie, pochłoniętym często przez gorączkową ak-
tywność i bardzo konkurencyjnym, w którym dominuje logika produkcji 
i zysku, nierzadko ze szkodą dla człowieka, jest tym bardziej konieczne, 
aby każdy mógł korzystać z odpowiednich okresów wypoczynku, pozwa-
lających odzyskać siły i zarazem odnaleźć właściwą równowagę duchową. 
Trzeba mądrze korzystać z wakacji i ferii, aby służyły dobru jednostki 
i rodziny przez to, że umożliwiają kontakt z przyrodą, zapewniają spokój, 
dają czas na kultywowanie zgodnego życia rodzinnego, na wartościową 
lekturę i na zdrowe rozrywki, nade wszystko zaś pozwalają poświęcić się 
w większej mierze modlitwie, kontemplacji i słuchania głosu Bożego. Ży-
czę wszystkim, którzy przebywają na wakacjach, dobrego i owocnego 
wypoczynku, zawierzając Maryi, troskliwej Matce, zwłaszcza tych, któ-
rzy z różnych powodów nie mogli opuścić zwykłych zajęć i codziennego 
środowiska.

Powszechna stała się praktyka „weekendu”, rozumianego jako cotygo-
dniowy czas odpoczynku, przeżywanego nieraz z dala od stałego miejsca 
zamieszkania i związanego często z udziałem w różnych formach aktyw-
ności kulturalnej, politycznej lub sportowej, które zwykle są organizowane 

Jan	Paweł	II, Rozwa-
żanie przed modlitwą 
Anioł Pański. Odnaleźć 
równowagę duchową, 
23.07.2000, „L’Osserva-
tore Romano” 2000, 
nr 10(227), s. 34.
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właśnie w dni świąteczne. Jest to zjawisko społeczne i kulturowe, w któ-
rym nie brak z pewnością elementów pozytywnych, jeśli tylko przyczy-
nia się ono, w duchu poszanowania autentycznych wartości, do rozwoju 
człowieka i do postępu życia społecznego, jako całości. Pozwala ono za-
spokoić nie tylko potrzebę odpoczynku, ale także „świętowania” wpisaną 
w ludzką naturę.

Tak więc duchowość chrześcijańska dopełnia wartość odpoczynku 
i świętowania. Człowiek ma tendencję, by sprowadzać kontemplacyjne 
wytchnienie do dziedziny tego, co bezowocne czy zbędne, zapominając, 
że w ten sposób odbiera się dokonywanemu dziełu to, co najważniejsze: 
jego sens. Naszym obowiązkiem jest włączenie w nasze działania bez-
interesowności i wymiaru receptywnego. Jest to coś innego niż zwykła 
bezczynność. Chodzi o inny sposób działania, stanowiący część naszego 
istnienia. W ten sposób ludzkie działanie chronione jest nie tylko od pu-
stego aktywizmu, ale także od niepohamowania oraz wyizolowania su-
mienia, co prowadzi do dążenia tylko do własnych korzyści.

3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

Wtedy Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, 
co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: „Pójdźcie wy sami osob-
no na pustkowie i wypocznijcie nieco!”. Tak wielu bowiem przychodziło 
i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią 
na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważy-
ło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. 
Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem 
jak owce niemające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach. A gdy 
pora była już późna, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: „Miejsce 
to jest pustkowiem, a pora jest późna. Odpraw ich. Niech idą do okolicz-
nych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia”. Lecz On im odpowie-
dział: „Wy dajcie im jeść”.

DD 4.

LS 237.

Mk 6,30-37.
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3.3.	 KATECHIZM	KOŚCIOŁA	KATOLICKIEGO

Korzystanie z bogactw naturalnych, roślinnych i zwierzęcych świata 
nie może być oderwane od poszanowania wymagań moralnych. Pano-
wanie nad bytami nieożywionymi i istotami żywymi, jakiego Bóg udzielił 
człowiekowi, nie jest absolutne; określa je troska o jakość życia bliźniego, 
także przyszłych pokoleń; domaga się ono religijnego szacunku dla inte-
gralności stworzenia.
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Dobro i radość wynikające 
ze wspólnej wiary i religii

I.	 PROSPEKT	WARTOŚCI
1.1.	 CEL	OGÓLNY
Rozwój duchowy

1.2.	 CEL	SZCZEGÓŁOWY
Poznawanie zasad wiary

1.3.	 CEL	WYCHOWAWCZY
Pogłębianie wiary i relacji z Bogiem

1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Wspólnota wiary a wspólnota religijna.
− Wartości uniwersalne łączące różne wyznania i religie.
− Poczucie bezpieczeństwa duchowego wynikające ze wspólnego prze‑

żywania wiary.
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1.5.	 ZADANIA	DLA	UCZNIA,	SAMOWYCHOWANIE
Normy

− Należy pogłębiać wiedzę na temat własnej religii, aby prowadzić dialog 
międzywyznaniowy i międzyreligijny.

− Należy szanować wyznawców innych religii i ich zasady1.
− Wiara nie jest wyłącznie kwestią przekonań, ale posiada wymiar 

praktyczny2.
Zasady

− W każdym środowisku staram się postępować według zasad mojej 
wiary i religii.

− Nie wstydzę się rozmawiać o wierze.
− Dzielę się swoimi odkryciami religijnymi z innymi, świadczę w ten 

sposób o prawdzie.
− Szukam towarzystwa ludzi religijnych, przy których pogłębiam wiarę.

1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW
Normy

− Rodzice dają dzieciom przykład żywej wiary.
− Wątpliwości i wyostrzony krytycyzm religijny młodego człowiek nie 

musi świadczyć o negacji wartości wiary.

1 „Nie możemy zatem wzywać Boga jako Ojca wszystkich, jeśli wobec niektórych ludzi, stwo‑
rzonych na obraz Boży, nie chcemy postępować po bratersku. Stosunek człowieka do Boga 
jako Ojca i stosunek człowieka do ludzi jako braci są do tego stopnia wzajemnie powiązane, 
że Pismo Święte mówi: «Kto nie miłuje, nie zna Boga» (1 J 4,8). Zostaje więc usunięta pod‑
stawa wszelkiej teorii lub praktyki, która pomiędzy człowiekiem i człowiekiem, pomiędzy 
narodem i narodem wprowadza różnice co do godności ludzkiej i wypływających stąd praw. 
Kościół odrzuca więc jako obcą duchowi Chrystusa wszelką dyskryminację bądź prześlado‑
wanie ludzi dokonywane z powodu pochodzenia lub koloru skóry, położenia społecznego 
albo religii. Dlatego Święty Sobór, wstępując w ślady świętych apostołów Piotra i Pawła, go‑
rąco prosi chrześcijan, aby «postępując dobrze wśród pogan» (1 P 2,12), jeśli to tylko możliwe 
i o ile to od nich zależy, cieszyli się pokojem ze wszystkimi ludźmi, tak by prawdziwie byli 
dziećmi Ojca, który jest w niebie”. DRN 5.

2 „Istotnie, słowa Ewangelii są nie tylko do słuchania, ale także do zastosowania w praktyce 
(por. Mt 7,24; Łk 6,46‑47; J 14,21.23‑24; Jk 1,22): spójność postaw powoduje przylgnięcie 
do nich człowieka wierzącego i nie ogranicza się do obszaru ściśle kościelnego i duchownego, 
lecz ogarnia człowieka ze wszystkim, co on przeżywa, zgodnie z wszelką odpowiedzial‑
nością, jaką na siebie przyjmuje […]. Na dar zbawienia człowiek powinien odpowiedzieć 
nie cząstkowym, abstrakcyjnym lub werbalnym przylgnięciem, ale całym swoim życiem, 
wraz ze wszystkimi określającymi je relacjami […]”. KNSK 70.
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− Rodzina jest miejscem wychowania religijnego i praktykowania wiary.
− Jestem odpowiedzialny za praktyki religijne w mojej rodzinie.

Zasady
− Staram się ukazać młodemu człowiekowi sens codziennych wydarzeń 

w świetle wiary.
− Podejmuję dialog w sytuacji buntu religijnego młodego człowieka.
− W mojej rodzinie jako pierwszy podejmuję ewangeliczny nakaz bycia 

świadkiem Chrystusa, „prawdziwym i właściwym misjonarzem mi‑
łości i życia”3.

1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Uczestnictwo we wspólnocie zakłada pluralizm poglądów religijnych 
i prawo do własnych przekonań religijnych.

− Wychowawca nie powinien narzucać własnych postaw i poglądów. Po‑
winien dawać świadectwo swojej wiary.

− Formacja szkolna nie może godzić w zasady religijnego wychowania 
ucznia.

Zasady
− Przestrzegam młodych ludzi przed sektami, wyjaśniam mechanizmy 

funkcjonowania i pozyskiwania przez nie nowych członków.
− Dbam o to, aby żaden z uczniów nie był dyskryminowany z powodu 

swoich poglądów religijnych.
− Integruję uczniów wokół wspólnych wartości religijnych.

1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Można zaproponować udział całej klasy w spotkaniach tematycznych organi‑
zowanych przez ośrodki religijne i kultury chrześcijańskiej (np. Tydzień Mo‑
dlitw o Jedność Chrześcijan).

3 FC 54.
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1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Przeżywanie wiary razem z innymi ludźmi umacnia poczucie wspólnoty, 
pogłębia relacje międzyludzkie. Wspólnota oparta na jednej wierze nie za‑
myka się na nowych członków. Wielość religii nie prowadzi do relatywizmu 
w wyznawaniu określonej wiary.

1.10.	 ZAGROŻENIA
Istnieje ryzyko realizowania swojej wiary tylko w obrębie wybranej wspólno‑
ty. Młodzi ludzie nie potrafią przyznać innym prawa do własnych poglądów 
religijnych. Uczniowie mogą zbyt emocjonalnie angażować się w szerzenie 
idei swojej wiary, lekceważąc przekonania innych. Relatywizm religijny może 
prowadzić do utraty własnej wiary i do indyferentyzmu.
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II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Przeżywanie wspólnej wiary i religii w życiu rodzinnym pozwala odkrywać 
Boga jako kogoś bliskiego, który kocha i uczy miłości. Odkrywanie wiary 
w codzienności – poprzez modlitwę, uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii, 
radość ze świąt, pogłębianie wiary religijnej, czytanie książek i czasopism – 
utwierdza dziecko w przekonaniu, że jest ona ważna. Wspólne doświadczanie 
wiary niesie za sobą dobro i radość.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
W lekturze pt. Dzieci z Bullerbyn autorstwa Astrid Lindgren dowiadujemy się 
o pełnym przygód życiu dzieci mieszkających w wiosce Bullerbyn. Nie ma 
w nim miejsca na nudę. Dzieci potrafią sobie świetnie organizować czas wolny 
i są przy tym bardzo pomysłowe. Urządzają zabawę w Indian, śpią w stogu 
siana, sprzedają wiśnie, przekazują wiadomości sznurkową pocztą.

Bohaterowie kochają swoich rodziców i nie zapominają o wypełnianiu 
obowiązków: pieleniu pola czy robieniu zakupów. W trakcie wspólnych prac, 
jak i podczas zabawy mają okazję pośmiać się i porozmawiać. Ta radość, bez‑
troska i ciepło rodzinne ukazane są również podczas wspólnego przeżywania 
Wielkanocy i Bożego Narodzenia.

Gdy następnie weszliśmy do pokoju, choinka była zapalona, a na stole 
paliły się świece. Dostałam gęsiej skórki jak zawsze, kiedy jest tak ładnie 
i przejmująco. Tatuś przeczytał o Dzieciątku Jezus z Biblii. A ja powie‑
działam bardzo ładny wierszyk, który zaczyna się tak: „Ty mały, śliczny 
Jezusku, co leżysz na słomie…”. W wierszu tym powiedziane jest, że wła‑
ściwie to Jezus powinien dostawać całą masę prezentów i tort. Ja też tak 
sądzę. A zamiast tego my dostajemy prezenty.

Przedstawiony cytat jest opisem wspólnie przeżywanych świąt Bożego 
Narodzenia. Tata czyta fragment o narodzinach Jezusa, a dziewczynka mówi 
ładny wierszyk. Każdy przyczynia się do tego, aby ten dzień był wyjątkowy. 

A.	Lindgren, Dzie-
ci z Bullerbyn, 
tłum. I. Szuch-Wyszomir-
ska, wyd. Nasza Księ-
garnia, Warszawa 2016, 
s. 81-84.
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Atmosfera tego spotkania jest niezwykle podniosła, panuje uczucie bliskości 
i ciepła. Radość ze świąt umacnia wiarę i miłość w rodzinie.

III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Umiłowanie prawdy jest najgłębszym wymiarem autentycznego dążenia 
do pełnej komunii między chrześcijanami. Bez tej miłości nie można 
by stawić czoła obiektywnym trudnościom teologicznym, kulturowym, 
psychologicznym i społecznym, jakie się napotyka przy omawianiu ist‑
niejących różnic. Z tym wymiarem wewnętrznym i osobowym musi się 
zawsze łączyć duch miłości i pokory. Miłości do rozmówcy i pokory wo‑
bec prawdy, którą się odkrywa i która może się domagać zmiany poglądów 
i postaw. UUS 36.
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Wiara ma w sobie zawsze coś z przygody, ze skoku w ciemność, ponieważ 
zawsze zawiera w sobie ryzyko przyjęcia tego, co niewidzialne, za najbar‑
dziej rzeczywiste i fundamentalne. Wiara nigdy nie była postawą, która 
wynika sama przez się z ludzkiej egzystencji, niejako z jej siły ciążenia, 
przeciwnie, była wymaganiem sięgającym głębi tej egzystencji, wymagała 
nawrócenia się człowieka, osiągalnego tylko jego własną, osobistą decyzją.

Elementarz Bene-
dykta XVI Josepha 
Ratzingera dla poboż-
nych, zbuntowanych 
i szukających prawdy, 
Wydawnictwo Literac-
kie, oprac. M. Zawada, 
Kraków 2008, s. 120.
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3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

„Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, 
przygotowane dla was od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście 
Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przy‑
jęliście Mnie, byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwie‑
dziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. Wówczas 
zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakar‑
miliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy 
Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy 
widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”. A Król 
im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: wszystko, co uczyniliście jed‑
nemu z braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.

3.3.	 KATECHIZM	KOŚCIOŁA	KATOLICKIEGO

Obowiązek uczestniczenia w życiu Kościoła przynagla chrześcijan do po‑
stępowania jako świadkowie Ewangelii i do zobowiązań, które z niej wy‑
pływają. Świadectwo to polega na przekazywaniu wiary w słowach i czy‑
nach. Jest ono aktem sprawiedliwości, który potwierdza albo daje poznać 
prawdę.

IV.	 LITERATURA
Alberich E., Katecheza dzisiaj. Podręcznik katechetyki fundamentalnej, 

tłum. M. Cisowski, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2003.
Ange D., Miłość braterska, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, 

tłum. D. Szczerba, Warszawa 2006.
Asensi J.P., Etyka wiary w dziełach Josepha Ratzingera. Propozycja etyczna 

dla Europy, tłum. T. Jaromin, Palabra Wydawnictwo Misjonarzy Kla‑
retynów, Warszawa 2006.

Elementarz Benedykta XVI Josepha Ratzingera dla pobożnych, zbuntowanych 
i szukających prawdy, oprac. M. Zawada, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 2008.

Mt 25, 34-40; 
por. Ga 3,26-28; 
Łk 24,46-49.
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Radość ze wspólnego 
dostrzegania i przeżywania 
piękna w sztuce i literaturze1

I.	 PROSPEKT	WARTOŚCI
1.1.	 CEL	OGÓLNY
Rozwój moralno-duchowy

1.2.	 CEL	SZCZEGÓŁOWY
Poznawanie dorobku kultury; myślenie refleksyjne

1 „Wszyscy zaś artyści, którzy kierując się twórczym natchnieniem, pragną się przyczyniać 
do szerzenia chwały Bożej w Kościele Świętym, niech zawsze pamiętają, że chodzi tu o pew-
nego rodzaju naśladowanie Boga Stwórcy i o tworzenie dzieł służących kultowi katolickiemu, 
zbudowaniu wiernych i pogłębieniu ich pobożności oraz formacji religijnej”. KL 127.
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1.3.	 CEL	WYCHOWAWCZY
Kultura bycia, kultura słowa, nabycie umiejętności wartościowania moralnego, 
twórczego i refleksyjnego myślenia

1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Obcowanie z pięknem sztuki, literatury, muzyki lub filmu rozwija 

wrażliwość.
− Język sztuki pozwala na wyrażenie w sposób głębszy i pełniejszy praw-

dy o człowieku.
− Piękno dzieła sztuki zawiera walory estetyczne i przesłanie 

wychowawcze.

1.5.	 ZADANIA	DLA	UCZNIA,	SAMOWYCHOWANIE
Normy

− Piękno sztuki ukierunkowuje na Boga.
− Odbiorowi sztuki powinna towarzyszyć refleksja nad przekazywany-

mi przez nią treściami.
− Talent artystyczny jest darem, który należy rozwijać i dzielić się nim 

z innymi.
− Teatr, kino, opera, książka – są miejscami twórczego spotkania z dru-

gim człowiekiem.
− Wrażliwość artystyczna świadczy o duchowości człowieka.

Zasady
− Chętnie dzielę się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi obejrzanego 

spektaklu, przeczytanej lektury. Podejmuję dyskusję na temat treści 
w nich zawartych.

− Własne talenty artystyczne wykorzystuję jako płaszczyznę spotkania 
z drugim człowiekiem.

− Wspólnie ze znajomymi korzystam z oferty ośrodków kulturalnych.

1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW
Normy

− Nie każda forma sztuki i jej treść służy moralno-duchowemu rozwo-
jowi człowieka.
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− Wspólne uczestnictwo w życiu kulturalnym to sposób na spędzenie 
czasu z dzieckiem i całą rodziną.

− Czerpanie z dziedzictwa kultury i sztuki jest jednym ze środków 
wspomagających proces wychowawczy.

Zasady
− Wybieram takie formy sztuki, które przekazują wartości estetyczne, 

moralne i wychowawcze.
− Wspólnie z dzieckiem podejmuję refleksję nad treścią obejrzanego 

spektaklu, przeczytanej lektury.
− Pomagam młodemu człowiekowi zrozumieć i właściwie ocenić trudne 

treści obecne w sztuce.

1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Literatura i sztuka pełnią istotną rolę wychowawczą.
− Obcowanie z pięknem sztuki i literatury rozwija wrażliwość młodych 

ludzi.
− Piękno sztuki uwrażliwia na dobro.

Zasady
− Ukazuję uczniom wzorce postaw i wzajemnych relacji, odwołuję się 

do lektur, dobrych filmów czy sztuki.
− Staram się zachęcić uczniów do naśladowania i wprowadzania w życie 

przykładów zaczerpniętych z literatury lub sztuki, tłumacząc, że owe 
wzorce nie stanowią jedynie fikcji literackiej lub zamysłu autora, 
ale noszą w sobie wartości ponadczasowe i ogólnoludzkie.

− Organizuję uczniom uczestnictwo w wieczorach literackich, przed-
stawieniach teatralnych lub filmowych, by rozkochać ich w pięknie 
języka, kulturze słowa, teatrze, a także poszerzyć wiadomości szkolne.

1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Formą uczestnictwa uczniów w życiu kulturalnym, może być organizowanie 
przedstawień, w których wystąpią sami uczniowie. Nauka tekstu, opracowa-
nie oprawy muzycznej oraz jego recytacja, mogą być dla nich lekcją dobre-
go wychowania, kształcenia umiejętności zachowania się w towarzystwie, 
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uczenia się dobrych manier i kultury słowa, również rozwijania umiejętności 
wysławiania się i wyrażania swoich przeżyć.

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Uczestnictwo młodych ludzi w różnorakich formach ekspresji dzieł artystycz-
nych, bądź w charakterze amatorów, bądź odbiorców, umożliwia poznanie 
wartości zawartych w owych przekazach: dobra, prawdy i piękna. Obcując 
ze sztuką, uczniowie przejmują wzorce zachowań i postawy kreowanych bo-
haterów, naśladują ich cnoty, tj. wrażliwość, skromność, męstwo, odwagę. 
Uczą się prawdziwej przyjaźni, miłości, zaczynają odczuwać potrzebę piękna, 
szlachetności, lojalności, wierności.

1.10.	 ZAGROŻENIA
Dynamiczny rozwój młodego człowieka, z jego otwartością na otaczającą 
rzeczywistość, czyni go podatnym nie tylko na pozytywne bodźce, ale także 
na wpływy zła, manipulację i antywartości. Obecność w sztuce przemocy, wy-
uzdania, braku poszanowania godności człowieka powoduje zamęt światopo-
glądowy i obyczajowy młodego odbiorcy. Rozbudzają w nim agresję i upodo-
banie do seksu z pominięciem godności osoby.
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II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Odbiór piękna ukazanego w sztuce i literaturze powinien odbywać się w at-
mosferze miłości i zrozumienia. Istotny jest sposób, w jaki dziecko jest wpro-
wadzane do tego świata.

Sztuka i książka powinny być stymulujące dla dziecka, ciekawe oraz 
niosące dobre wzorce. Wychowanie przez sztukę opiera się na wspólnym prze-
żywaniu emocji i zaangażowaniu w zrozumienie przedstawianego świata.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Małgorzata Strzałkowska – urodzona 18 stycznia 1955 roku w Warszawie, pi-
sarka i poetka. Debiutowała w 1987 roku i od tamtej pory ma na swoim koncie 
ponad sto książek dla dzieci, których część sama zilustrowała.

Książeczka pt. Rady nie od parady, czyli wierszyki z morałem to zbiór 
zabawnych wierszyków z morałami. Pełnią przede wszystkim rolę dydaktycz-
ną i przekazują dzieciom cenne wskazówki w tworzeniu dobrych relacji z ro-
dziną i przyjaciółmi. Każdy chce być szanowany, lubiany, a nawet podziwiany. 
Autorka, w formie rytmicznych wierszyków, przypomina o znaczeniu tych 
uniwersalnych treści.

W poniższym wierszyku na pierwszy plan wysuwa się rola emocji 
w życiu człowieka. Dziewczynki wzruszone losem Śnieżki dają upust swo-
im emocjom i wspólnie płaczą. Nie dość, że przyznają się do swoich uczuć, 
to są jeszcze w stanie je wyrazić. Jak wiadomo nie ma dobrych i złych emocji. 
Wszystkie są tak samo ważne i potrzebne, bo wpływają na sposób postrzega-
nia siebie i innych, a w tym przypadku także na wspólne przeżywanie piękna 
w literaturze.

Biedna Śnieżka

Raz czytała książkę Gocha.
Dołączyła do niej Zocha
I nad książką pochylone
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Pochłaniały każdą stronę.
Tę historię obie znały,
ale kiedy przeczytały

„Echo głos puszczyka niesie,
Śnieżka sama błądzi w lesie…”,
Zocha w szloch, a za nią Gocha.

– Jaka podła ta macocha…
– Biedna Śnieżka… Sama… W borze…
– To jest gorzej niż w horrorze…

Krzyś zdumiony spojrzał na nie,
po czym rzekł z niedowierzaniem:

– Co wy! To jest tylko bajda!
Wie to każdy niedorajda!

– Ale nas to bardzo wzrusza…
– Biedna Śnieżka… Ciemno… Głusza…
– Zaraz się królewicz zjawi
I los Śnieżki się poprawi!

– Ale jeszcze jej nie kocha…
– Właśnie… Masz chusteczkę, Zocha?…

Krzyś dał w końcu za wygraną.
– I tak w kółko! Wciąż to samo!
Dobra. Muszę iść. Wybaczcie.
A wy dalej sobie płaczcie.

Gocha wpół objęła Zochę.
– Popłaczemy… jeszcze trochę…
– Taki smutek czuję w duszy…
– Biedna Śnieżka… Sama… W głuszy…

Kiedy smutek nas nachodzi,
To popłakać nie zaszkodzi.

M.	Strzałkowska, Rady 
nie od parady, czyli 
wierszyki z morałem, 
wyd. Czarna Owca, 
Warszawa 2007, s. 25‑27.
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Gocha i Zocha czytały historię o Śnieżce. Znały tą bajkę, ale mimo 
tego przejęły się opowieścią o królewnie i popłakiwały nad jej losem. Wspól-
nie przeżywały smutek. Krzyś naśmiewał się z dziewczynek, ale to nie zrobiło 
na nich wrażenia. Kontynuowały lekturę, z zapartym tchem śledząc przejmu-
jące losy Śnieżki.

III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Tworząc dzieło, artysta wyraża bowiem samego siebie do tego stopnia, 
że jego twórczość stanowi szczególne odzwierciedlenie jego istoty – tego 
kim jest i jaki jest. Znajdujemy na to niezliczone dowody w dziejach ludz-
kości. Artysta bowiem, kiedy tworzy, nie tylko powołuje do życia dzieło, 
ale poprzez to dzieło jakoś także objawia swoją osobowość. Odnajduje 
w sztuce nowy wymiar i niezwykły środek wyrażania swojego rozwoju 
duchowego. Poprzez swoje dzieła artysta rozmawia i porozumiewa się 
z innymi. tak więc historia sztuki nie jest tylko historią dzieł, ale również 
ludzi. Dzieła sztuki mówią o twórcach, pozwalają poznać ich wnętrze 
i ukazują szczególny wkład każdego z nich w dzieje kultury.LA 2.
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Obecne czasy cechują, niestety, nie tylko negatywne zjawiska społeczne 
i ekonomiczne, ale także osłabienie nadziei, pewna nieufność w relacjach 
międzyludzkich, dlatego pojawia się coraz więcej oznak rezygnacji, agre-
sji, desperacji. Istnieje też niebezpieczeństwo, że świat, w którym żyjemy, 
zmieni swe oblicze wskutek nie zawsze roztropnej działalności człowieka, 
który zamiast dbać o jego piękno, wykorzystuje bez skrupułów zasoby 
planety, z pożytkiem dla nielicznych, a nierzadko niszczy cuda natury. 
Cóż, jeśli nie piękno, może przywrócić entuzjazm i ufność, cóż może za-
chęcić ludzkiego ducha by odnalazł swoją drogę, by patrzył w horyzont, 
by marzył o życiu godnym swego powołania? Dobrze wiecie, drodzy arty-
ści, że doświadczenie piękna, autentycznego piękna, nie ulotnego czy po-
wierzchownego, nie jest w poszukiwaniu sensu i szczęścia czymś dodat-
kowym albo drugorzędnym, ponieważ nie oddala ono od rzeczywistości, 
a przeciwnie, dzięki bezpośredniemu odniesieniu do doświadczeń życia 
codziennego uwalnia je od mroków i przemienia, aby je uczynić pełnym 
światła, pięknym.

3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

Nie przewiewaj zboża przy każdym wietrze ani nie chodź po każdej 
ścieżce – tak bowiem czyni grzesznik o dwoistej mowie. Twardo stój przy 
swym przekonaniu i jedno niech będzie twe słowo! Bądź skory do słu-
chania, a odpowiadaj po namyśle! Jeśli znasz się na rzeczy, odpowiedz 
bliźniemu, a jeśli nie, rękę połóż na ustach! W mowie jest chwała i nie-
sława, a język człowieka bywa jego upadkiem. Bacz, abyś nie był nazwa-
ny oszczercą, i nie zastawiaj swym językiem sideł. Bo na złodzieja spada 
hańba, a surowe potępienie na człowieka o dwoistej mowie. Nie uchybiaj 
ani w wielkich, ani w małych rzeczach, i nie stawaj się wrogiem, zamiast 
być przyjacielem; jak bowiem złe imię odziedziczy hańbę i naganę, tak 
również grzesznik o dwoistej mowie.

Benedykt	XVI, Bądź-
cie zwiastunami 
i świadkami nadziei, 
Przemówienie podczas 
spotkania z artystami, 
21.11.2009, Opoka.
org.pl, 1.06.2010, [on‑
line:] https://opoka.
org.pl/biblioteka/W/
WP/benedykt_xvi/
przemowienia/
artysci_21112009.html 
[dostęp: 16.11.2020].

Syr 5,9‑15; 
por. Wj 15,20‑21.
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3.3.	 KATECHIZM	KOŚCIOŁA	KATOLICKIEGO

Człowiek stworzony na obraz Boży wyraża również prawdę swojego 
związku z Bogiem Stwórcą przez piękno swoich dzieł artystycznych. Sztu-
ka jest bowiem typowo ludzką formą wyrazu. Poza wspólnym dla wszyst-
kich żywych stworzeń dążeniem do zaspokojenia potrzeb życiowych, jest 
ona darmową obfitością wewnętrznego bogactwa człowieka.
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Wartość poczucia 
bezpieczeństwa we wspólnocie

I.	 PROSPEKT	WARTOŚCI
1.1.	 CEL	OGÓLNY
Rozwój społeczny

1.2.	 CEL	SZCZEGÓŁOWY
Poczucie bezpieczeństwa we wspólnocie poprzez budowanie i utrzymywanie 
właściwych relacji międzyludzkich

1.3.	 CEL	WYCHOWAWCZY
Umiejętność zaufania drugiej osobie

1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Zaufanie jako warunek poczucia bezpieczeństwa w relacjach 

międzyludzkich.
− Granice zaufania drugiemu człowiekowi.
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− Jak przynależność do grupy wpływa na poczucie bezpieczeństwa?
− Czy w szkole czuję się bezpiecznie?

1.5.	 ZADANIA	DLA	UCZNIA,	SAMOWYCHOWANIE
Normy

− Poczucie bezpieczeństwa jest niezbędnym warunkiem do budowania 
prawidłowych relacji z innymi.

− Respektowanie praw człowieka daje gwarancję bezpieczeństwa.
− Prawo do własności jest istotnym elementem wpływającym na poczu-

cie bezpieczeństwa człowieka.
Zasady

− Jestem dyskretny, szanuję prawo innych do posiadania tajemnic.
− Nie nadużywam zaufania, jakim darzy mnie druga osoba.
− Staję w obronie osób prześladowanych, dyskryminowanych lub izolo-

wanych przez grupę.

1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW
Normy

− Jedną z przyczyn braku poczucia bezpieczeństwa w kontakcie z dru-
gim człowiekiem jest nieufność oraz lęk przed odrzuceniem, związane 
z nieprawidłowymi relacjami rodzinnymi dziecka1.

− Brak poczucia bezpieczeństwa objawia się wycofaniem emocjonalnym 
lub agresją.

− Atmosfera szczerości w rodzinie buduje poczucie bezpieczeństwa.
Zasady

− Od mojej akceptacji i mądrego wychowania dziecka zależy jego po-
czucie bezpieczeństwa.

1 „Jeśli rodzice porzucą dziecko, jeśli je krzywdzą i nie darzą miłością, wówczas psychika 
dziecka, młodego człowieka nie rozwija się normalnie, zostaje wypaczona. Tu ma źródło nie-
dostosowanie społeczne i wykolejanie się wielu młodych ludzi. Rezultatem jest agresja wobec 
społeczeństwa, różnorodne przestępstwa, uzależnienie od narkotyków, alkoholizm, samo-
bójstwa, perwersja seksualna. Młodzi ludzie mszczą się za swoje odrzucenie, za brak należnej 
im miłości i dlatego łamią normy współżycia społecznego i niszczą siebie”. Z. Matulka, Wy-
chowanie do wolności jako podstawowy problem pedagogiczny, w: Pedagogika ogólna. Podsta-
wowe problemy aksjologiczne, red. M. Nowak, T. Kukołowicz, wyd. KUL, Lublin 1997, s. 247.
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− W moim domu stwarzam atmosferę bezpieczeństwa i opieki, dzięki 
czemu dziecko jest silnie związane z domem rodzinnym, a poczucie 
stabilizacji staje się częścią jego osobowości.

− Uważnie obserwuję, czy znajomi dziecka nie przejawiają agresji albo 
niepewności i braku stabilizacji.

1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Warunkiem poczucia bezpieczeństwa jest świadomość własnej warto-
ści oraz dowartościowywanie drugiego człowieka.

− Z prawidłowego odniesienia wobec samego siebie: szacunku, obrony 
godności, miłości siebie wynika właściwe odniesienie do drugiego.

− Trzeba rozmawiać z uczniami na temat poczucia bezpieczeństwa.
Zasady

− Nigdy nie pozostaję obojętny na krzywdę, która dotyka ucznia.
− Reaguję na przemoc fizyczną, psychiczną, słowną i emocjonalną wśród 

uczniów.
− Zawsze staram się wspomóc i dowartościować uczniów słabszych; 

nie dopuszczam do prześladowania ucznia w klasie z jakiegokolwiek 
powodu.

− Nie boję się stawać w obronie pokrzywdzonego ucznia przed klasą 
i gronem pedagogicznym.

1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Można przeprowadzić z uczniami zajęcia z wykorzystaniem elementów psy-
chogimnastyki, kształcąc w ten sposób poczucie zaufania do osób w grupie 
i ukazując podstawowe mechanizmy wzajemnego zaufania. Ćwiczeniem, któ-
re z powodzeniem można przeprowadzić w klasie jest „Serce dzwonu”. Ucznio-
wie dzielą się na kilkuosobowe grupy. Jedna osoba staje w środku, pozosta-
łe otaczają ją w ciasno ustawionym kręgu. Ich zadaniem będzie bezpieczne 
podtrzymywanie osoby w środku, która „huśta się” na różne strony jak serce 
dzwonu. Po wykonanym ćwiczeniu omawiamy jego przebieg: uczniowie wy-
rażają, co czuli, czego doświadczyli, co odkryli, czego się obawiali, co było 
trudne, co łatwe, czy znajdowali się już w podobnej sytuacji?
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1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Młodzi ludzie wynoszą z domu rodzinnego poczucie własnej wartości, co wpły-
wa na ich poczucie bezpieczeństwa. Czują się domownikami społeczeństwa, 
małej wspólnoty, jaką stanowi szkoła. Dzięki poczuciu własnej godności po-
trafią uszanować godność drugiej osoby, jej prawo do własności, posiadania 
tajemnic. Uczniowie są dyskretni i nie nadużywają zaufania okazanego im 
przez drugą osobę. Rodzice nie izolują uczniów od trudnych sytuacji, lecz 
uczą przeżywać je we właściwy sposób, tak by sytuacja ewentualnego kryzy-
su nie zaburzyła poczucia bezpieczeństwa ich dzieci. Wychowawcy wspierają 
i dowartościowują uczniów, zwłaszcza gdy młody człowiek nie wyniósł z domu 
rodzinnego poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa.

1.10.	 ZAGROŻENIA
W domu rodzinnym nie obowiązują jasno określone kryteria moralne, przez 
co dziecko jest zdezorientowane i traci poczucie bezpieczeństwa. Uczniowie 
w obliczu trudnych sytuacji nie znajdują wsparcia w rodzinie. Rodzice nad-
miernie obciążają dzieci problemami dorosłych. Uczeń z zachwianym poczu-
ciem bezpieczeństwa staje się drażliwy i może być agresywny wobec kolegów 
szkolnych. Nauczyciel bagatelizuje przejawy agresji uczniów względem siebie. 
Klasa przestaje być środowiskiem, w którym uczniowie czują się bezpiecznie.
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II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Poczucie bezpieczeństwa jest podstawową potrzebą dziecka i każdego do-
rosłego człowieka. Zapewnia prawidłowy rozwój emocjonalny i fizyczny. 
Bezpieczeństwo, które dziecko otrzymuje od rodziców czy nauczyciela spra-
wia, że staje się pewne siebie, ufne i otwarte na nowe doświadczenia. Wie, 
że w przypadku niebezpieczeństwa, niepowodzenia może liczyć na schronie-
nie i wsparcie.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Czesław Jacek Centkiewicz – urodził się 18 października 1904 roku w Warsza-
wie, zmarł 10 lipca 1996 roku, polski pisarz, reportażysta, podróżnik. Autor 
licznych utworów młodzieżowych i reportażowych poświęconych terenom 
podbiegunowym. Do najpopularniejszych należą następujące tytuły: Zacza-
rowana zagroda, Anaruk, chłopiec z Grenlandii i Odarpi, syn Egigwy.

Książka pt. Anaruk, chłopiec z Grenlandii opowiada o życiu dwuna-
stoletniego Eskimosa Anaruka, który wraz z rodziną mieszka na Grenlandii. 
Chłopiec poluje, łowi ryby i bawi się. Mały Eskimos zaprzyjaźnił się z tam-
tejszym polarnikiem i jego ekipą badawczą. W książce poznajemy zwyczaje 
i obyczaje eskimoskiej rodziny.

Złodziejstwo jest tu również nie znane. Tugto nie mógł w żaden spo-
sób zrozumieć, gdy pytałem, czemu nie zamyka swych rzeczy. „Mogą 
ci je przecież ukraść” – chciałem powiedzieć, ale w języku eskimoskim 
nie ma słowa „kraść”. Nikt nie chowa skór, jedzenia, nikt nie zamyka na-
miotu, bo i po co? Każdemu wolno pożyczyć sobie ten przedmiot, jakiego 
mu potrzeba, nawet w czasie nieobecności właściciela. Nigdy się jednak 
nie zdarza, aby wypożyczona rzecz nie została oddana w jak najlepszym 
porządku.

Ta ufność i gościnność są, niestety, wielokrotnie nadużywane przez kup-
ców i handlarzy, którzy przypływają tu na statkach niegodziwie wykorzy-
stując naiwnych i łatwowiernych Eskimosów.

C.	Centkiewicz, Ana-
ruk, chłopiec z Gren-
landii, wyd. Nasza Księ-
garnia, Warszawa 2018, 
s. 11.
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Życie w eskimoskiej osadzie jest spokojne, a mieszkańcy są wobec sie-
bie życzliwi. Wzajemnie sobie pomagają, współpracują i pożyczają od siebie 
przedmioty. W swojej grupie czują się bezpiecznie, dlatego jakiekolwiek prze-
stępstwa zdarzają się bardzo rzadko.

III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Pokoju zatem trzeba ciągle się uczyć. Trzeba, w konsekwencji, wychowy-
wać się do pokoju, jak mówi orędzie na pierwszy dzień roku 1979. Trzeba 
uczyć się go uczciwie i szczerze na różnych poziomach i w różnych śro-
dowiskach, zaczynając od dzieci w szkołach podstawowych, aż do tych, 
którzy rządzą. W jakim stadium tego powszechnego wychowania do po-
koju się znajdujemy? Ile pozostaje jeszcze do zrobienia? Ile trzeba jesz-
cze się nauczyć.

Jan	Paweł	II, Rok Poko-
ju, 1.01.1979, 2, w: tegoż, 
Nauczanie papieskie, II, 
1, 1979 (styczeń – czer-
wiec), wyd. Pallottinum, 
Poznań 1990, s. 2.
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Chrześcijanie mogą wychodzić naprzeciw światu, czy raczej naprzeciw 
ludzkości pooświeceniowej i nawiązać z nią konstruktywny dialog. Mogą 
także pochylać się, jak ewangeliczny Samarytanin, nad człowiekiem zra-
nionym, usiłując leczyć jego rany na początku XXI stulecia. A zachęta 
do niesienia pomocy człowiekowi jest nieporównanie ważniejsza od po-
lemik i oskarżeń dotyczących na przykład oświeceniowego podłoża wiel-
kich katastrof dziejowych XX wieku. Bowiem duch Ewangelii wyraża się 
przede wszystkim w postawie gotowości do niesienia bliźniemu brater-
skiej pomocy.

Jan	Paweł	II, Pamięć 
i tożsamość, wyd. Znak, 
Kraków 2005, s. 114.
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3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. 
Twój kij i twoja laska dodają mi otuchy. Stół dla mnie zastawiasz wobec 
mych przeciwników; namaszczasz mi głowę olejkiem; mój kielich jest 
przeobfity. Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni 
mego życia i zamieszkam w domu Pańskim na długie dni.

3.3.	 KATECHIZM	KOŚCIOŁA	KATOLICKIEGO

Rodzina jest podstawową komórką życia społecznego. Jest naturalną 
społecznością, w której mężczyzna i kobieta są wezwani do daru z siebie 
w miłości i do przekazywania życia. Autorytet, stałość i życie w związ-
kach rodzinnych stanowią podstawy wolności, bezpieczeństwa i brater-
stwa w społeczeństwie. Rodzina jest wspólnotą, w której od dzieciństwa 
można nauczyć się wartości moralnych, zacząć czcić Boga i dobrze uży-
wać wolności. Życie rodzinne jest wprowadzeniem do życia społecznego.
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Wartość Ojczyzny1

I.	 PROSPEKT	WARTOŚCI
1.1.	 CEL	OGÓLNY
Rozwój społeczny

1.2.	 CEL	SZCZEGÓŁOWY
Patriotyzm

1.3.	 CEL	WYCHOWAWCZY
Postawa wrażliwości i szacunku wobec rodaków

1 „Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma jednak dla mnie sens szczególny. Jest to jakby 
pocałunek złożony na rękach matki – albowiem Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Pol-
ska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. 
Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do mi-
łości szczególnej”. Jan Paweł II, Przemówienie powitalne na lotnisku Okęcie w Warszawie, 
16.06.1983, 2, w: tegoż, Pielgrzymki do Ojczyzny: 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002. 
Przemówienia, homilie, wyd. Znak, Kraków 2012, s. 213.
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1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Jak rozumiem pojęcie Ojczyzna?
− Czy czuję solidarność i wspólnotę z moimi rodakami?
− Poznawanie wzorców osobowych i cnót społecznych poprzez zgłębia-

nie historii i kultury własnego narodu.

1.5.	 ZADANIA	DLA	UCZNIA,	SAMOWYCHOWANIE
Normy

− Patriotyzm oznacza poczucie wspólnoty z rodakami2.
− Poprzez poznawanie historii, języka, kultury i obyczajów własnego 

narodu, można głębiej zrozumieć siebie i swoje miejsce na ziemi.
− Przykłady bohaterskiej walki o wolność Ojczyzny nadają sens życiu 

młodego pokolenia.
Zasady

− Świadomość wspólnoty kulturowo-narodowej pomaga mi w życzli-
wym i braterskim podejściu do człowieka żyjącego obok mnie.

− Jestem wdzięczny za to, że mam Ojczyznę, znam jej język, historię, 
kulturę, geografię, wiarę i obyczaje narodowe.

− Korzystam z wolności, jaką daje mi posiadanie własnej Ojczyzny.

2 „Podobnej sprawiedliwości i miłości potrzebuje naród, jeśli ma być wewnętrznie zjedno-
czony, jeśli ma stanowić spoistą jedność. A chociaż trudno jest upodabniać naród – to wie-
lomilionowe społeczeństwo – do rodziny, najmniejszej, jak wiadomo, ludzkiej wspólnoty, 
społeczności, to i w nim także, narodzie, jedność zależy od sprawiedliwego zabezpieczenia 
potrzeb, praw i zadań każdego członka narodu. tak, aby nie rodził się rozdźwięk i kontrast 
na tle różnic, które niesie ze sobą uprzywilejowanie jednych, upośledzenie drugich. Z dzie-
jów Ojczyzny naszej wiemy, jak zadanie to jest trudne – a jednak nigdy nie można zrezy-
gnować z olbrzymiego wysiłku, którego celem jest budowanie sprawiedliwej jedności wśród 
synów i córek jednej Ojczyzny. Musi zaś temu towarzyszyć miłość tejże Ojczyzny: umiło-
wanie jej kultury i historii, umiłowanie specyficznych wartości, które stanowią o miejscu tej 
Ojczyzny w wielkiej rodzinie narodów, umiłowanie wreszcie rodaków – ludzi mówiących 
tym samym językiem i odpowiedzialnych za tę samą wspólną sprawę, której na imię «Ojczy-
zna»”. Jan Paweł II, Homilia pod szczytem Jasnej Góry, 5.04.1979, 3, w: tegoż, Pielgrzymki do 
Ojczyzny: 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002. Przemówienia, homilie, wyd. Znak, 
Kraków 2012, s. 106.
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1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW
Normy

− Patriotyzm oznacza troskę o człowieka żyjącego na tej samej ziemi, 
mówiącego tym samym językiem i posiadającego polskie korzenie 
(Polonia na całym świecie).

− Wartość Ojczyzny nabiera dla człowieka znaczenia, gdy pracuje dla niej 
z trudem i poświęceniem.

− Odwołanie się do miłości Ojczyzny stanowi podstawowy element 
wychowania3.

Zasady
− Moja postawa obywatelska wpływa na podejście młodego człowieka 

do spraw Ojczyzny4.
− Podsuwam dziecku lektury, filmy i ukazuję sytuacje, w których Ojczy-

zna staje się jedną z podstawowych wartości.
− Staram się zainteresować dziecko historią naszego kraju, organizu-

jąc wyjazdy, wycieczki lub spacery do ciekawych miejsc związanych 
z dziejami i kulturą naszej Ojczyzny.

1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Patriotyzm to solidarność ze wspólnotą stanowiącą Ojczyznę.

3 „Miłość ojczyzny i służba dla niej wynikają z obowiązku wdzięczności i porządku miłości”. 
KKK 2239.

4 „Obywatele powinni pielęgnować wielkoduszną i wierną miłość do ojczyzny – jednak bez 
ciasnoty umysłu – tak mianowicie, aby równocześnie mieli na uwadze dobro całej rodziny 
ludzkiej, którą łączą różnorodne więzy występujące pomiędzy rasami, ludami i narodami. 
Wszyscy chrześcijanie powinni mieć świadomość, że ich szczególne i swoiste powołanie 
dokonuje się we wspólnocie politycznej, dzięki czemu winni świecić przykładem, ponieważ 
zobowiązuje ich do tego świadomość obowiązku i służby dla pomnażania dobra wspólnego, 
tak aby również czynami pokazywali, w jaki sposób władza może iść w parze z wolnością, 
osobista inicjatywa z potrzebami całego organizmu społecznego, potrzebna jedność z po-
żytecznym różnicowaniem. W zakresie porządku spraw doczesnych niech uznają upraw-
nione różnice poglądów, także szanują tych obywateli, również stowarzyszonych, którzy 
tych poglądów uczciwie bronią. Partie polityczne powinny popierać zaś to, co ich zdaniem 
potrzebne jest dla dobra wspólnego; nigdy nie wolno przedkładać korzyści własnej nad do-
bro wspólne. Należy usilnie troszczyć się i dbać o wychowanie obywatelskie i polityczne, tak 
bardzo dzisiaj potrzebne narodowi, zwłaszcza młodzieży, tak aby wszyscy obywatele mogli 
odegrać własną rolę w życiu swej wspólnoty politycznej”. KDK 75.
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− Wspólnota Ojczyzny chroni przed indywidualizmem społecznym, wy-
obcowaniem i obojętnością.

− Fascynacja pięknymi postawami bohaterów narodowych rodzi chęć 
naśladowania wartości przez nich wyznawanych i uczy, czym jest mi-
łość Ojczyzny.

Zasady
− Poprzez odwoływanie się do przykładów z historii, ukazuję uczniom 

cenę, jaką nasi przodkowie zapłacili za wolność Ojczyzny, jak również 
ich wkład w jej piękno.

− Uświadamiam uczniom, że miłość Ojczyzny to: solidarność z ludźmi, 
szacunek dla dziedzictwa kultury, wiary, ziemi, dzięki której człowiek 
czuje się u siebie i jest sobą.

− Wspólnie z uczniami odnajduję wartości, które scalają nas w braterską 
wspólnotę narodu – Ojczyznę.

1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Organizujemy wycieczkę po Starym Mieście, rynku lub zabytkowej części 
miasta. Uczniowie mają za zadanie opisać historyczny kontekst danego za-
bytku oraz bohaterów z nim związanych. Można także zaproponować lekcję, 
podczas której uczniowie zaprezentują historię i genealogię swojej rodziny. 
Następnym krokiem będzie łączenie indywidualnych historii, odnajdywanie 
elementów wspólnych i osadzanie ich w kontekście historii ogólnej narodu.

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Znajomość historii uświadamia młodemu człowiekowi wysoką cenę, jaką 
w obronie Ojczyzny ponieśli przodkowie i uczy go odpowiedzialności za miej-
sce, w którym żyje. Losy bohaterów narodowych inspirują go do praktykowa-
nia poznanych cnót, tj. odwagi, niezłomności, ofiarności, wiary w chwalebną 
przyszłość. Identyfikując się z historią swego kraju, uczeń rozumie swoje miej-
sce życia i sens własnego istnienia.

1.10.	 ZAGROŻENIA
Brak poczucia tożsamości z dziedzictwem kraju, w którym się żyje, przeja-
wia się w obojętności, braku poszanowania, a nawet świadomej dewastacji 
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miejsc, obiektów lub przedmiotów użytku publicznego. Konsekwencją tego 
zjawiska jest także bezkrytyczne zapatrzenie we wszystko, co zawiera obca 
kultura lub subkultura. Zanik świadomości narodowej, a często także więzi, 
jest przyczyną samotności, izolacji, a nawet niechęci wśród mieszkańców tego 
samego kraju, regionu, miasta czy wioski.

II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Patriotyzm objawia się przywiązaniem do swojej Ojczyzny i szacunkiem 
do ziemi rodzinnej oraz kultury narodowej. Zadaniem wychowania patrio-
tycznego jest dbałość o wszechstronny rozwój dziecka, m.in. poprzez kształ-
towanie poczucia tożsamości kulturowej, lokalnej i narodowej, postaw patrio-
tycznych, rozbudzanie zainteresowania kulturą regionu i życiem lokalnym. 
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Istotne jest kształtowanie pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego, Ojczy-
zny i przyrody.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Wizja patriotyzmu związana jest także z przywiązaniem do rodzimej fauny 
i flory, a co za tym idzie, do ochrony środowiska. Puszcza, jeziora, bociany, 
żubry to przyrodnicze dziedzictwo Polski. Zachwycamy się ich pięknem, a ca-
łokształt tego pejzażu sprawia, że staje się on przestrzenią, w której człowiek 
czuje się bezpiecznie.

Pieniny to pasmo górskie w łańcuchu Karpat w południowej Polsce. Są 
jednym z najatrakcyjniejszych regionów turystycznych. Ich walory w swoim 
wierszu opisuje Janusz Laskowski.

Pieniny

Kłaniamy się Sokolicy,
kłaniamy się pięknym Pieninom,
Dunajca błyskawicy
i trawom, które płyną.

Powietrze – przeczysty kryształ.
Cisza w wąwozie Homole.
A dalej Grajcarek bystry
wpada na Skały Sokole.

Turniczki nad przepaściami.
Chmurki – owieczki białawe.
A nocka prószy gwiazdami
W śpiewną, szumiącą siklawę.

W przytoczonym wierszu poeta przedstawia piękno polskich gór. Pro-
gram edukacji patriotycznej jest związany tutaj z edukacją regionalną. Przeka-
zywane uczniom w szkole treści pomagają w tworzeniu estetycznego obrazu 
Polski, z którego Polacy powinni być dumni.

J.	Laskowski, Pieniny, 
w: M.E. Piotrowska, 
M.A. Szymańska, 
Nowe już w szkole 3. 
Edukacja wczesnosz-
kolna. Podręcznik, 
cz. 2, wyd. Nowa Era, 
Warszawa 2013, s. 34.
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Miłość Ojczyzny da młodemu człowiekowi głębokie podstawy inte-
lektualne, emocjonalne i etyczne. Nigdy nie wyrzeknie się swych korzeni, wie 

„kim jest i skąd pochodzi”, zna swoją tożsamość.

III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Tożsamość kulturalna i historyczna społeczeństw jest zabezpieczana 
i ożywiana przez to, co mieści się w pojęciu narodu. Oczywiście, trzeba 
bezwzględnie unikać pewnego ryzyka: tego, ażeby ta niezbywalna funkcja 
narodu nie wyrodziła się w nacjonalizm. XX stulecie dostarczyło nam 
pod tym względem doświadczeń skrajnie wymownych, również w świetle 
dramatycznych konsekwencji. W jaki sposób można wyzwolić się od tego 
zagrożenia? Myślę, że sposobem właściwym jest patriotyzm. Charaktery-
styczne dla nacjonalizmu jest bowiem to, że uznaje tylko dobro własnego 
narodu i tylko do niego dąży, nie licząc się z prawami innych. Patriotyzm 
natomiast, jako miłość ojczyzny, przyznaje wszystkim innym narodom 
takie samo prawo jak własnemu, a zatem jest drogą do uporządkowanej 
miłości społecznej.

Jan	Paweł	II, Pamięć 
i tożsamość, wyd. Znak, 
Kraków 2005, s. 73.
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Szkoła winna stać się kuźnią cnót społecznych tak bardzo potrzebnych 
naszemu narodowi. Trzeba, aby ten klimat przyczynił się do tego, by dzie-
ci i młodzież mogły otwarcie przyznawać się do swoich przekonań reli-
gijnych i zgodnie z nimi postępować. Starajmy się rozwijać i pogłębiać 
w sercach dzieci i młodzieży uczucia patriotyczne i więź z Ojczyzną. Wy-
czulać na dobro wspólne narodu i uczyć młodzież odpowiedzialności 
za przyszłość. Nie można bowiem służyć dobrze narodowi, nie znając 
jego dziejów, bogatej tradycji, kultury.

3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało po-
tomstwo tak liczne, jak gwiazdy niebieskie, jak niezliczone ziarnka pia-
sku na wybrzeżu morza. W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy 
tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i witali, uznawszy 
siebie za obcych i gości na tej ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, wykazują, 
że szukają ojczyzny. Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby 
sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do nie-
bieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywanym ich Bogiem, gdyż 
przysposobił im miasto.

Jan	Paweł	II, Homilia 
w czasie Mszy św., 
Łowicz, 14.06.1999, 3, 
w: tegoż, Pielgrzymki 
do Ojczyzny: 1979, 1983, 
1987, 1991, 1995, 1997, 
1999, 2002. Przemówie-
nia, homilie, wyd. Znak, 
Kraków 2012, s. 1144.

Hbr 11,12‑16; 
por. Flp 3,20.
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3.3.	 KATECHIZM	KOŚCIOŁA	KATOLICKIEGO

Symbol nieba odsyła nas do tajemnicy Przymierza, jaką przeżywamy, gdy 
modlimy się do naszego Ojca. On jest w niebie, które jest Jego przybyt-
kiem; dom Ojca jest więc także naszą „ojczyzną”.

KKK 2795; 
por. 2802; 2795.

Wychowanie	do	wartości	|	Poziom 3 

262



IV.	 LITERATURA
Buyno-Arctowa M., Ojczyzna, wyd. Polwen, Radom 2003.
Jan Paweł II, Homilia pod szczytem Jasnej Góry, 5.04.1979, w: tegoż, Pielgrzym-

ki do Ojczyzny: 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002. Przemó-
wienia, homilie, wyd. Znak, Kraków 2012, s. 103-108.

Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św., Łowicz, 14.06.1999, w: tegoż, Piel-
grzymki do Ojczyzny: 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002. 
Przemówienia, homilie, wyd. Znak, Kraków 2012, s. 1140-1148.

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, wyd. Znak, Kraków 2005.
Jan Paweł II, Przemówienie powitalne na lotnisku Okęcie w Warszawie, 

16.06.1983, w: tegoż, Pielgrzymki do Ojczyzny: 1979, 1983, 1987, 
1991, 1995, 1997, 1999, 2002. Przemówienia, homilie, wyd. Znak, 
Kraków 2012, s. 212-214.

Jaroszyński P., Europa bez Ojczyzn?, wyd. Dom Polski, Warszawa 2002.
Koneczny F., O ład w historii, wyd. Ostoja, Wrocław 1999.
Kongregacja Nauki Wiary, Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. Pallotti-

num, Poznań 2002.
Laskowski J., Pieniny, w: M.E. Piotrowska, M.A. Szymańska, Nowe już 

w szkole 3. Edukacja wczesnoszkolna. Podręcznik, cz. 2, wyd. Nowa 
Era, Warszawa 2013, s. 34.

Łukowski W., Społeczne tworzenie ojczyzn, wyd. Scholar, Warszawa 2002.
Majdański K., Ojczyzna jest Matką, wyd. Fundacja Pomoc Rodzinie, 

Łomianki 2005.
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, wyd. Pallotti-

num, Poznań 2012.
Ryba M., Szkoła w okowach Ideologii, wyd. Fundacja Servire Veritati. Instytut 

Edukacji Narodowej, Lublin 2006.
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współ-

czesnym [Gaudium et spes], w: tegoż, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, 
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Wartość kultury polskiej
I.	 PROSPEKT	WARTOŚCI
1.1.	 CEL	OGÓLNY
Rozwój duchowy

1.2.	 CEL	SZCZEGÓŁOWY
Poznawanie dorobku kultury polskiej

1.3.	 CEL	WYCHOWAWCZY
Kształtowanie poczucia dumy z dziedzictwa kultury narodowej

1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Co rozumiesz pod pojęciem „duch narodu”?
− Udział kultury polskiej w dziedzictwie kultury europejskiej.
− Elementy kultury, które mogą stanowić wizytówkę Polski w świecie.
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1.5.	 ZADANIA	DLA	UCZNIA,	SAMOWYCHOWANIE
Normy

− Dziedzictwo kultury narodowej stanowi część tożsamości człowieka.
− Dziedzictwo kulturalne własnego kraju stanowi o jego bogactwie.
− Kultura pomaga w wychowaniu i samowychowaniu.

Zasady
− Dzielę się moją polską kulturą, także w środowiskach zagranicznych.
− Poznaję dzieła literackie, filmowe, teatralne, malarskie, muzyczne zre‑

alizowane przez polskich twórców.
− Jestem dumny z dziedzictwa polskiej kultury.
− Poszukuję specyficznych cech wyróżniających polską kulturę.

1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW
Normy

− Rodzice są odpowiedzialni za przekazywanie wartości rodzimej kultury.
− Kultura narodu umacnia wartości przekazywane w wychowaniu.
− Przyszłość kultury narodowej zależna jest od wychowania każdego 

dziecka.
− Wyjazdy wypoczynkowe powinny mieć wymiar nie tylko rekreacyjny, 

ale i poznawczy.
Zasady

− Przekazując wartości moim dzieciom, ubogacam je wzorcami za‑
czerpniętymi z tekstów literatury polskiej.

− Wychowuję dziecko w poczuciu, że wszyscy jesteśmy w równym stop‑
niu odbiorcami jak i twórcami kultury.

− Rozbudzam w dziecku zainteresowanie kontekstem kulturowym 
miejsca, w którym mieszkamy lub które odwiedzamy.

1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Należy zaszczepiać w młodych ludziach dumę z osiągnięć kultury 
narodowej.
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− Nauczyciel powinien ustawicznie poszerzać swoją wiedzę o rodzimej 
sztuce i być na bieżąco zorientowany w ważnych wydarzeniach pol‑
skiego świata kultury.

− Szkoła jest miejscem rozwijania talentów, które w przyszłości staną się 
częścią kultury polskiej.

Zasady
− Organizuję maratony filmowe, wyjścia na koncerty, wystawy, spekta‑

kle, by zapoznać młodych ludzi z bogactwem polskiej kultury.
− Nawiązując do arcydzieł kultury polskiej, staram się ukazywać 

uczniom zarówno kontekst historyczny, w jakim powstawały, jak rów‑
nież ich uniwersalne przesłanie.

− Zachęcam uczniów do samodzielnych poszukiwań literackich, filmo‑
wych, muzycznych, poszerzających ich wiedzę o polskiej kulturze.

1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Bardzo popularne stały się kampanie promujące kraje poza ich granicami. 
Proponujemy uczniom zaaranżowanie takiej minikampanii, która zachęcała‑
by do odwiedzenia Polski ze względu na walory jej kultury i sztuki. Uczniowie 
podzieleni na grupy mają za zadanie znaleźć dziesięć powodów, dla których 
warto przyjechać do Polski i poznać piękno architektury, malarstwa, rzeź‑
by, uczestniczyć w ważnych wydarzeniach muzycznych, teatralnych, filmo‑
wych itp. Działania uczniów kończą się multimedialną prezentacją; można 
wykorzystać materiał muzyczny, ikonograficzny, filmowy, stanowiący wizy‑
tówkę polskiej kultury.

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Wraz z poznawaniem polskiego dziedzictwa, w młodych ludziach rozwija się 
poczucie przynależności do Ojczyzny i jej kultury. Tożsamość ucznia ufor‑
mowana jest na wartościach kultury polskiej. Dzięki temu uczeń rozpoznaje 
i rozumie swoje miejsce w narodzie, a przez to i we wspólnocie ludzkiej. Potrafi 
rozmawiać na temat wartości kultury narodowej i dzielić się nią w środowi‑
skach zagranicznych. Sam aranżuje wyjścia na koncerty, wystawy, spektakle, 
organizuje maratony filmowe prezentujące dzieła polskich twórców. Obcowa‑
nie z kulturą narodową rodzi fascynację jej dziedzictwem i miłość do Ojczyzny.
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1.10.	 ZAGROŻENIA
Młodzi ludzie nie znają sztuki własnego narodu. Nie szukają inspiracji i wzor‑
ców postępowania we własnym dziedzictwie kulturalnym, dlatego często 
nie rozwijają swoich talentów. Rodzice, obojętni na wartości kultury, ogra‑
niczają rozwój intelektualny swoich dzieci. Brak związków z kulturą ojczystą 
prowadzi do odrywania się od polskich korzeni. W miejsce bogatej kultury 
polskiej wprowadzane są subkultury i wzorce z innych społeczności.
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II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Wartość kultury polskiej ma na celu poszerzanie wiedzy o naszej ojczyźnie. 
Pozwala nam na zrozumienie podstawowych pojęć takich jak „duch naro‑
du”. Powinniśmy być dumni z Polski, jej dokonań i kultury. Pamiętajmy też, 
że nie tylko szkoła, ale przede wszystkim rodzice są odpowiedzialni za prze‑
kazywanie dziecku wartości kultury narodowej.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Wanda Chotomska – urodzona 26 października w 1929 roku, zmarła 2 sierp‑
nia 2017 roku w Warszawie. Polska pisarka, autorka wierszy i opowiadań 
dla dzieci i młodzieży, autorka cyklu programów telewizyjnych „Jacek i Agat‑
ka”. Jest jedną z najbardziej znanych autorek klasyki dziecięcej.

Z tej pouczającej, a zarazem zabawnej noweli pt. Dzieci pana Astrono-
ma autorstwa Wandy Chotomskiej, możemy dowiedzieć się jak zbudowany jest 
kosmos czy też poznamy odpowiedź na pytanie: kim był Mikołaj Kopernik? 
Przygody bliźniąt po dziś dzień bawią i uczą kolejne pokolenia Polaków.

Dzieci stawiają pomnik

Przy ulicy Astronomów
stoi bardzo dużo domów,
lecz brakuje tu pomnika
Mikołaja Kopernika –
tak powiedział pan Astronom,
kiedy szedł na spacer z żoną.

Popatrzyła bliźniąt para:
– Nie ma, ale będzie zaraz,
będzie pomnik Kopernika,
bo Kopernik wart pomnika!

Skrzyknął chłopców Teleskopek:
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– Do mnie, chłopcy! Tu, galopem!
Co Kopernik robił? Wiecie?

– On coś odkrył pierwszy w świecie.
– Mnie obiło się o uszy,
że Kopernik Ziemię ruszył.

– Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię,
polskie go wydało plemię.

– Wstrzymał Słońce? Co to znaczy?
– Ja wam mogę wytłumaczyć! –
tak oznajmił Teleskopek,
więc postawmy tu dwukropek:

– Tata mówił, że przed laty
ludzie się nie znali na tym
i nie wiedział nikt z uczonych,
jak ten świat jest urządzony.

„Słońce krąży wokół Ziemi!” –
powtarzali ci uczeni
i pojęcia żaden nie miał,
że to właśnie krąży Ziemia.

Krąży, krąży i bez końca
kręci się dokoła Słońca!
To Kopernik odkrył pierwszy
i stąd właśnie jest ten wierszyk:

„Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię,
– polskie wydało go plemię”.
Zróbmy pomnik Kopernika,
bo Kopernik wart pomnika!

Przytoczony powyżej cytat promuje wartość polskiej kultury zwią‑
zanej z osobą Mikołaja Kopernika. Dzieci poznają tego sławnego astronoma 
i dowiadują się od siebie nawzajem kim był i dlaczego zna go cały świat. Posta‑
nawiają także wznieść pomnik, aby uczcić tego wielkiego Polaka. Wszystkie 
te działania pokazują, jak bardzo ważne jest poznanie wartości kultury polskiej.

W.	Chotomska, Dzieci 
pana Astronoma, Wy-
dawnictwo Literatura, 
Łódź 2018, s. 24‑27.
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III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Nie można zaprzeczyć, że człowiek istnieje zawsze w ramach określonej 
kultury, ale prawdą jest też, że nie wyraża się on cały w tej kulturze. Zresz‑
tą sam fakt rozwoju kultur dowodzi, że w człowieku jest coś, co wykracza 
poza kulturę. To „coś” to właśnie ludzka natura: to ona jest miarą kultury 
i to dzięki niej człowiek nie staje się więźniem żadnej ze swych kultur, 
ale umacnia swoją osobową godność, żyjąc zgodnie z głęboką prawdą 
swego bytu.

Jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia 
dziejów, którego wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć – a on pozo‑
stał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował 
pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród – nie biorąc 
za podstawę przetrwania jakichkolwiek innych środków fizycznej potęgi 
jak tylko kultura, która się okazała potęgą większą od tamtych potęg.

VSpl 53.

Jan	Paweł	II, Pamięć 
i tożsamość, wyd. Znak, 
Kraków 2005, s. 91.
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3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

Jeruzalem, Jeruzalem! ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy 
do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak 
swoje pisklęta gromadzi pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wasz dom zo‑
stanie wam pusty. Albowiem powiadam wam: „Nie ujrzycie Mnie odtąd, 
aż powiecie: Błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie”.

3.3.	 KATECHIZM	KOŚCIOŁA	KATOLICKIEGO

Zamiana środków i celów, która prowadzi do nadania wartości celu osta‑
tecznego temu, co jest jedynie środkiem do jego osiągnięcia, lub do trakto‑
wania osób jako zwykłych środków ze względu na jakiś cel, rodzi niespra‑
wiedliwe struktury, które „utrudniają albo praktycznie uniemożliwiają 
prowadzenie życia chrześcijańskiego, zgodnego z przykazaniami Boskie‑
go Prawodawcy”.

Mt 23,37‑39.

KKK 1887.
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Wartość kultury europejskiej
I.	 PROSPEKT	WARTOŚCI
1.1.	 CEL	OGÓLNY
Rozwój intelektualno-duchowy

1.2.	 CEL	SZCZEGÓŁOWY
Poznawanie dorobku kultury

1.3.	 CEL	WYCHOWAWCZY
Znajomość i rozumienie przez młodego człowieka źródeł i dziedzictwa kul-
tury europejskiej

1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Wkład chrześcijaństwa w kulturę kontynentu europejskiego.
− Wpływ kultury greckiej i rzymskiej na kształt europejskiej filozofii, 

literatury i sztuki.
− Pozytywne i negatywne tendencje obecne w kulturze europejskiej.
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1.5.	 ZADANIA	DLA	UCZNIA,	SAMOWYCHOWANIE
Normy

− Poznawanie źródeł kultury europejskiej sprzyja rozwojowi kultury 
osobistej.

− Osiągnięcia w dziedzinie techniki i nauki oraz dobrobyt materialny 
nie wyczerpują istoty kultury.

− Istnieje tendencja odchodzenia kultury europejskiej od swych korzeni.
Zasady

− Staram się poszerzać swoją wiedzę szkolną poprzez indywidualne 
poszukiwania.

− Poznaję pozytywne obyczaje i tradycje, które znajdują się w kulturze 
innych państw europejskich.

− Nie ulegam trendom kulturowym promującym wyłącznie konsump-
cyjne nastawienie do życia.

1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW
Normy

− Rodzina wychowuje młodego człowieka w oparciu o wartości kultury 
europejskiej zakorzenionej w chrześcijaństwie.

− Istotą każdego światopoglądu powinno być dążenie do prawdy.
− Obecne tendencje w kulturze europejskiej nie powinny niszczyć tra-

dycji poszczególnych narodów.
Zasady

− Uświadamiam dziecku przykłady manipulacji oraz idee godzące 
w prawa i godność człowieka, które przeciwstawiają się dziedzictwu 
kultury europejskiej.

− Uczę moje dziecko, jak bronić przyjętych wartości w sytuacjach dys-
kusji i konfrontacji.

− Korzystam z dziedzictwa kultury europejskiej i włączam w nią kulturę 
polską.
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1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Nauki humanistyczne skłaniają do szukania odpowiedzi na pytania 
dotyczące sensu świata oraz refleksji nad sobą.

− Pełny rozwój młodego człowieka zakłada pogłębianie wiedzy intelek-
tualnej oraz przyjęcie określonego systemu wartości.

− Kultura europejska obejmuje wiele odrębnych kultur i tradycji 
narodowych.

Zasady
− Uświadamiam uczniom, że tożsamość narodową odnajdujemy także 

poprzez przynależność do kultury europejskiej.
− Promuję u uczniów odwagę samodzielnego i twórczego myślenia.
− Szanuję przynależność kulturową, przekonania i tradycje każdego 

ucznia.

1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Każdy uczeń przygotowuje w domu materiał na temat wybranej postaci, która 
znacząco wpłynęła na kształt kultury europejskiej. Na lekcji uczniowie dzie-
lą się swoimi odkryciami. Kolejność prelekcji wynika ze związków, jakie łączą 
te postacie. W realizacji ważna jest umiejętność kojarzenia faktów i oryginalne 
ujęcie.

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Świadomi wspólnych korzeni i wartości, młodzi ludzie potrafią jednoczyć się 
i podejmować wspólne przedsięwzięcia międzynarodowe. Spotykając się z ob-
cokrajowcami, przebywając za granicą, umieją dzielić się własnymi tradycjami 
kulturowymi, przekonaniami, prowadzą twórczy dialog międzykulturowy.

1.10.	 ZAGROŻENIA
Niezrozumienie czym jest kultura i komu służy prowadzi do mylnego utożsa-
miania jej ze wszystkimi tendencjami propagowanymi przez kulturę masową. 
Brak wychowania w duchu wartości powoduje zagubienie wśród wielu nurtów 
światopoglądowych. Odrzucenie chrześcijańskich korzeni Europy może mieć 
wpływ na zwątpienie w sens życia.
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II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Wartość kultury europejskiej jest dla nas bardzo istotna. W końcu jesteśmy jej 
częścią, mieszkamy w Europie. Dziecko powinno poznać korzenie i dziedzic-
two tej kultury. Pozwoli nam to na zrozumienie współczesnego świata. Kiedy 
dzieci idą do szkoły, poznają inne osoby z różnych środowisk społeczno-kul-
turowych; mają więc możliwość zdobywania nowych doświadczeń w nowym 
środowisku społecznym.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Roman Pisarski – urodzony 23 marca 1912 roku w Stanisławowie, zmarł 10 lip-
ca 1969 roku w Warszawie. Polski pisarz, który od 1952 roku pisał wyłącznie 
dla dzieci i młodzieży. Znany przede wszystkim jako autor książki pt. O psie, 
który jeździł koleją opisującej przygody niezwykłego psa o imieniu Lampo. 
Przedstawiona w opowiadaniu historia podbiła serca dzieci i weszła do kanonu 
lektur szkoły podstawowej.
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Powieść opowiada o historii pewnego psa o imieniu Lampo, który po-
trafił przemieszczać się po Włoszech pociągami. Nie jest to do końca fikcja 
literacka. Książka została napisana na podstawie faktów. Pies Lampo rzeczywi-
ście żył w latach pięćdziesiątych XX wieku i jeździł pociągami po całym kraju. 
Zginął w 1961 roku potrącony przez pociąg, a rok później doczekał się pomnika.

Włochy to piękny i malowniczy kraj na południu Europy. Każdy, kto 
spojrzy na mapę, znajdzie je od razu. Mają kształt ogromnego buta.

Na cholewie, a także na obcasie tego buta pełno jest miast i wsi. Łączy 
je ze sobą sieć dróg i torów kolejowych. Na mapie wyglądają one jak nitki 
pajęczyny.

Nie będę wam opisywał krajobrazu Włoch. Kiedyś zapewne przeczyta-
cie wiele ciekawych książek o tym kraju. Kto wie, może nawet niektórzy 
z was, gdy dorosną, pojadą do Włoch, aby je zwiedzić. Przekonają się 
wtedy, że żaden opis nie potrafi oddać ich piękna. Bo trudno słowami 
odmalować prześliczny kolor nieba, które jest tam bardziej niebieskie 
niż turkus. Trzeba je zobaczyć. Trzeba na własne oczy ujrzeć malownicze 
stare miasta i miasteczka włoskie, cytrynowe i pomarańczowe gaje, góry 
i doliny, aby się nimi naprawdę zachwycić.

Przytoczony cytat uwydatnia nam zalety Włoch − kraju leżącego 
na południu Europy. Powinniśmy pamiętać, że to właśnie te tereny były ko-
lebką cywilizacji europejskiej. Kultura starożytnego Rzymu wciąż jest mocno 
zakorzeniona w kulturze Europy.

III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

W historii kontynentu europejskiego widoczny jest ożywiający wpływ 
Ewangelii. Kierując spojrzenie ku minionym stuleciom, nie możemy 
nie dziękować Bogu za to, że chrześcijaństwo było na naszym kontynencie 
głównym czynnikiem jedności ludów i kultur oraz integralnej promocji 
człowieka i jego praw. Z pewnością nie można wątpić, że wiara chrześci-

R. Pisarski, 
O psie, który jeździł 
koleją, wyd. Greg, 
Kraków 2017, s. 5.
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jańska należy w sposób radykalny i decydujący do fundamentów kultury 
europejskiej. Chrześcijaństwo bowiem nadało kształt Europie, zaszcze-
piając w niej pewne podstawowe wartości. Także współczesna Europa, 
która dała światu ideał demokracji i prawa człowieka, czerpie swe warto-
ści z dziedzictwa chrześcijańskiego. Bardziej niż jako miejsce geograficzne 
można ją określić jako pojęcie w głównej mierze kulturowe i historyczne, 
które znamionuje rzeczywistość zrodzoną jako kontynent również dzięki 
jednoczącej sile chrześcijaństwa, które zdołało zintegrować między sobą 
różne ludy i kultury, i jest ściśle związane z całą kulturą europejską.

Dlaczego w tym miejscu naszych rozważań o Europie odwołujemy się 
do Chrystusowej przypowieści o szczepie winnym i latoroślach? Chyba 
właśnie dlatego, że ta przypowieść pozwala nam najlepiej wyjaśnić dra-
mat europejskiego oświecenia. Odrzucając Chrystusa, a przynajmniej 
nie biorąc pod uwagę Jego działania w dziejach człowieka i kultury, pe-
wien prąd myśli europejskiej dokonał jakiegoś wyłomu. Pozbawiono czło-
wieka szczepu winnego, tego zaszczepienia w Krzewie, które zapewnia 
osiągnięcie pełni człowieczeństwa.

EiE 108.

Jan	Paweł	II, Pamięć 
i tożsamość, wyd. Znak, 
Kraków 2005, s. 104.
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3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, 
wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed 
Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz od-
dziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej 
stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, bło-
gosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane 
wam od założenia świata!
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.
Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym 
i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzie-
liśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? 
Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” 
A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczynili-
ście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Wtedy 
odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, 
w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.
Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spra-
gnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, 
a nie usłużyliśmy tobie?”. Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam 
wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, te-
goście i Mnie nie uczynili”. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś 
do życia wiecznego.

Mt 25,31‑46; 
por. J 12,31‑32; 
Ef 4,14‑16.
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3.3.	 KATECHIZM	KOŚCIOŁA	KATOLICKIEGO

Spotęgowanie wrażliwości na Boga i poznanie siebie znajduje się u pod-
staw wszelkiego pełnego rozwoju społeczności ludzkiej. Pomnaża on do-
bra materialne i oddaje je na służbę osobie i jej wolności.
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Wartość dóbr kultury 
ogólnoświatowej1

I.	 PROSPEKT	WARTOŚCI
1.1.	 CEL	OGÓLNY
Rozwój społeczny

1.2.	 CEL	SZCZEGÓŁOWY
Umiejętność kontaktowania się z ludźmi, kultura bycia

1.3.	 CEL	WYCHOWAWCZY
Budowanie relacji na gruncie wartości kulturalnych i ogólnoludzkich, które 
służą rozwojowi człowieka

1 „Do istoty człowieka należy to, że do prawdziwego i pełnego człowieczeństwa dochodzi 
on jedynie przez kulturę, to jest troska o dobra i wartości natury. Gdziekolwiek więc chodzi 
o życie ludzkie, natura i kultura łączą się ze sobą jak najściślej”. KDK 53.
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1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Jakie wartości uniwersalne stoją u podstaw kultury ogólnoświatowej?2

− Jedność i różnorodność kultury ogólnoświatowej.
− Co rozumiemy przez pojęcie „kultura”?3

− Podstawowym celem kultury jest rozwój duchowy i materialny 
człowieka.

1.5.	 ZADANIA	DLA	UCZNIA,	SAMOWYCHOWANIE
Normy

− Podmiotem i przedmiotem każdej kultury jest człowiek. Dlatego 
nie może ona godzić w dobro osoby.

− W kulturze spotykają się różne tradycje, światopoglądy, filozofie 
i obyczaje.

− Prawdziwy postęp kultury i cywilizacji, mierzy się wzrostem poziomu 
materialnego i duchowego najuboższych społeczności.

Zasady
− Staram się samodzielnie docierać do prawdy obecnej w różnych wy‑

miarach kultury.
− Nie ulegam bezkrytycznie presji społecznej, uznając za dobre i warto‑

ściowe to, co cieszy się przemijającym poparciem większości.
− We współczesnej kulturze szukam autorytetów moralnych i ducho‑

wych, a także inicjatyw, świadectw i osiągnięć w dziedzinie promocji 
człowieka i jego rozwoju.

2 „Prawo naturalne jest niezmienne i trwałe pośród zmian historycznych; istnieje wśród zmie‑
niających się poglądów i obyczajów oraz wspiera ich postęp. Zasady, które są jego wyrazem, 
pozostają ważne w swojej istocie. Chociaż podważa się jego podstawy, to nie można go znisz‑
czyć ani wyrwać z serca człowieka”. KKK 158.

3 „Słowem «kultura» w znaczeniu ogólnym określa się wszystko, za pomocą czego człowiek 
doskonali i rozwija różnorodne dary ducha i ciała, usiłuje dzięki poznaniu i pracy pod‑
porządkować swojej władzy świat, zaś przez postęp obyczajów i różnych instytucji czyni 
bardziej ludzkim życie społeczne zarówno w rodzinie, jak i w całej społeczności obywatel‑
skiej, a na przestrzeni dziejów wyraża, przekazuje i zachowuje w swoich dziełach wielkie do‑
świadczenia duchowe pragnienia po to, by służyły rozwojowi wielu, a nawet całego rodzaju 
ludzkiego”. KDK 53.
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1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW
Normy

− Rodzice, odpowiedzialni za przekazanie wartości swoim dzieciom 
i uformowanie w nich zasad i cnót, mają szczególny wpływ na kształt 
kultury.

− Koncentracja rodziców na zapewnieniu optymalnego i wszechstron‑
nego rozwoju własnego dziecka, przy obojętności na losy i potrzeby 
innych ludzi, odbiera młodemu człowiekowi możliwość rozwoju kul‑
tury duchowej.

− Różnorodność obyczajów, przekazywanych przez kulturę masową, 
zmusza odbiorcę do konfrontacji, trzeźwej oceny i dokonywania 
wyborów.

Zasady
− Staram się rozbudzić w młodym człowieku wrażliwość na piękno, do‑

bro, sprawiedliwość, solidarność i prawdę poprzez analizowanie dzieł 
sztuki, muzyki, literatury i filmu.

− Uczę dziecko refleksyjnego patrzenia na dorobek i wartości kultury 
światowej.

− Pomagam mu docierać do założeń towarzyszących przekazom kul‑
turowym różnych epok; uczę porównywać i rozróżniać poszczególne 
style w literaturze, architekturze i sztuce, odczytywać kanony piękna, 
formy wyrazu, zamysł twórcy.

− Rozmawiam z dzieckiem o wartościach i antywartościach, które prze‑
nikają się w przekazie współczesnej kultury4.

4 „Nigdy jeszcze rodzaj ludzki nie obfitował w tak wielkie bogactwa, możliwości i potencjał 
ekonomiczny, a jednak ogromną część mieszkańców świata wciąż dręczy głód i ubóstwo, 
bardzo liczni zaś cierpią na skutek analfabetyzmu. Nigdy ludzie nie mieli tak silnego, jak 
dzisiaj, poczucia wolności, a tymczasem wciąż powstają nowe rodzaje zniewolenia społecz‑
nego i duchowego. Podczas gdy świat tak żywo odczuwa swoją jedność oraz wzajemną za‑
leżność jednostek w koniecznej solidarności, jest jednak rozrywany w różne strony przez 
zaciekle walczące ze sobą siły. Nadal bowiem utrzymują się ostre rozbieżności polityczne, 
społeczne, gospodarcze, rasowe i ideologiczne, a nawet wciąż istnieje groźba wojny, która 
może wszystko doszczętnie zniszczyć. Wprawdzie coraz powszechniejsza staje się wymiana 
poglądów, lecz te same słowa, w których wyrażane są ważne koncepcje przybierają dość 
różne znaczenia w rozmaitych ideologiach. Wreszcie usilnie poszukuje się doskonalszego 
porządku doczesnego, lecz w tym samym tempie nie następuje wzrost duchowy. Wielu 
z naszych współczesnych, dotkniętych przez tak złożone okoliczności nie ma możliwości 
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1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Szkoła jest instytucją publiczną, w której dokonuje się zasadnicza for‑
macja kulturalna młodego człowieka.

− Promocja kultury duchowej i materialnej w szkole ma się realizować 
z wartościami społecznymi.

− Obok przekazu wiedzy ogólnej, wychowawcy i pedagodzy są odpowie‑
dzialni za przekazanie młodemu człowiekowi prawidłowej definicji 
człowieka jako osoby, sensu jego życia i ostatecznego przeznaczenia.

Zasady
− Wykorzystuję świadectwa dorobku kultury światowej, by uświadomić 

uczniom zależność kultury materialnej od kultury duchowej.
− Odwołując się do genezy i historii tworzenia się kultur i cywilizacji, 

ukazuję uczniom wartość i sens ludzkiej pracy, oraz konieczność bu‑
dowania kultury humanistycznej.

− Na przykładzie pozytywnych wzorców kultury rodzimej, uczę mło‑
dych ludzi krytycznej analizy i oceny wzorców prezentowanych przez 
kulturę masową.

1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Wybrane tematy lekcji z danego przedmiotu można pogłębić o treści przekazu 
obecne w malarstwie, rzeźbie czy filmie. Obcowanie z pięknem dzieł kultury, 
może być punktem wyjścia do dyskusji na temat istoty kultury: Czemu i komu 
ona służy? Jaki jest jej cel? Co człowiek wyraża przez dzieła kultury? Jakie sta‑
wia sobie pytania? Czy obecny kształt kultury nie tłumi wartości duchowych, 
wysuwając na pierwszy plan wartości materialne?

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Uczeń rozumie, że kultura rozwija człowieka. Rozwój kultury mierzy się 
nie tylko dobrami materialnymi. Winna ona stwarzać człowiekowi warunki 

rzeczywistego poznania trwałych wartości, a równocześnie właściwego dostosowania ich 
do wartości nowo odkrytych; stąd miotani pomiędzy nadzieją a lękiem, dręczą się w niepew‑
ności, zadając sobie pytanie o bieg spraw współczesnych. Ten bieg spraw prowokuje, a nawet 
zmusza ludzi do udzielenia odpowiedzi”. KDK 4.
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i możliwości do rozwoju jego człowieczeństwa, zwłaszcza w odniesieniu do in‑
nych ludzi. Młody człowiek potrafi rozróżnić genezę i strukturę nurtów świa‑
topoglądowych, religijnych i obyczajowych, współistniejących w kulturze 
ogólnoświatowej. Jest świadomy wyboru, jakiego musi dokonywać między 
ideami lansowanymi przez kulturę masową.

1.10.	 ZAGROŻENIA
Bezkrytyczne i bierne asymilowanie treści propagowanych przez kulturę 
masową czyni młodego człowieka podatnym na wpływy manipulacji. Brak 
świadomości, czym jest kultura i jaki jest jej cel, prowadzi do mylnego utoż‑
samiania kultury z tendencjami sprzecznymi z prawdą, dobrem i pięknem. 
Pragnienie zrównania za wszelką cenę stylu własnego życia z tendencjami 
aktualnej mody, może stłumić indywidualne i niepowtarzalne cechy osoby, 
pragnienie poszukiwania swojej drogi życiowej, odkrycia własnego powołania.
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II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Wartość dóbr kultury ogólnoświatowej pozwala nam się rozwijać, ułatwia 
kontakt z ludźmi. Dzięki niej możemy zrozumieć jak różnorodny jest świat, 
w którym żyjemy. Istnieją różne światopoglądy, religie, obyczaje czy tradycje.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Czesław Jacek Centkiewicz – urodzony 18 października 1904 roku w Warsza‑
wie, zmarł 10 lipca 1996 roku, polski pisarz, reportażysta, podróżnik. Autor 
licznych utworów młodzieżowych i reportażowych poświęconych terenom 
podbiegunowym. Do najpopularniejszych należą następujące tytuły: Zacza-
rowana zagroda, Anaruk, chłopiec z Grenlandii i Odarpi, syn Egigwy.

Nowela pt. Anaruk, chłopiec z Grenlandii autorstwa Czesława Centkie‑
wicza opowiada o trudnym życiu Eskimosów na Grenlandii. Autor przedsta‑
wia nam losy Anaruka, dwunastoletniego chłopca, i jego rodziny. Poznajemy 
zwyczaje i trudy codziennego życia w tym jakże niedostępnym miejscu.

Anaruk miał dwanaście lat – był jednak tak silny, zręczny i odważny, 
że ojciec jego, Tugto, często zabierał syna ze sobą na polowanie.

Anaruk był z tego niezmiernie dumny.
Zaprzyjaźniłem się z nim bardzo prędko. Pozwoliłem mu obejrzeć moją 

broń i podarowałem nóż stalowy, który wzbudził w nim zachwyt. Na‑
stępnego dnia Anaruk przyprowadził ze sobą swego brata, pięcioletniego 
Nukuna, żeby i on obejrzał te cuda. Musiałem wszystko pokazywać jesz‑
cze raz i objaśniać, co do czego służy.

Ze zdumieniem dotykali mięciutkiego, wełnianego swetra.
– Jak wygląda zwierzę, które ma takie futro? – zapytał Anaruk.
Z trudem wytłumaczyłem mu, jak się robi materiał. Nie przypuszczał, 

że można nosić ubranie z czegoś innego niż skóra. Kazał obracać się Nu‑
kunowi na wszystkie strony i pokazywał mi, jak uszyte są jego spodnie 
z futra białego niedźwiedzia, bluza ze skóry foki i buty z miękkiej skóry 
młodego rena.
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Tak ubiera się Eskimos w lecie. Ale lato trwa tutaj tylko trzy miesiące 
i jest zaledwie tak ciepłe, jak nasza wczesna wiosna. Jesieni nie ma wła‑
ściwie wcale – od razu zjawiają się zimne wiatry, śnieżyce i wielkie mro‑
zy, dochodzące do pięćdziesięciu stopni. I tak bez przerwy przez długie 
miesiące.

Wtedy mieszkańcy Grenlandii, a jest ich kilkadziesiąt tysięcy na wybrze‑
żach tej największej wyspy świata, chodzą otuleni w futra. Ledwie nosy 
widać. Nawet niemowlęta zawija się w skóry. Matki nie noszą dzieci na rę‑
kach, lecz w dużej Kieszeni, naszytej w ubraniu na plecach. W ten sposób 
mają swobodne obie ręce do pracy. A pracy nie brak kobiecie eskimoskiej.

W przytoczonym fragmencie możemy odnaleźć wartość kultury ogól‑
noświatowej. Już nieduży fragment pokazuje nam jak odmienną grupą kul‑
turową są Eskimosi. Trudne warunki, w jakich przyszło im żyć, zmusiły ich 
do zupełnie innych przyzwyczajeń i zachowań niż te, które znamy. To poka‑
zuje jak różnorodny jest świat, w którym żyjemy.

C.	Centkiewicz, Ana-
ruk, chłopiec z Gren-
landii, wyd. Nasza Księ-
garnia, Warszawa 2018, 
s. 5‑6.
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III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Nie można zaprzeczyć, że człowiek istnieje zawsze w ramach określonej 
kultury, ale prawdą jest też, że nie wyraża się on cały w tej kulturze. Zresz‑
tą sam fakt rozwoju kultur dowodzi, że w człowieku jest coś, co wykracza 
poza kulturę. To „coś” to właśnie ludzka natura: to ona jest miarą kultury 
i to dzięki niej człowiek nie staje się więźniem żadnej ze swych kultur, 
ale umacnia swoją osobową godność, żyjąc zgodnie z głęboką prawdą 
swojego bytu.

Wydaje się, że dziś nikt nie żywi wątpliwości, iż kultura nowożytna, któ‑
ra przez całe wieki była duszą społeczeństwa zachodniego, a dzięki nie‑
mu – w szerokim zakresie – także duszą innych społeczeństw, przechodzi 
obecnie kryzys: już nie jawi się jako zasada ożywiająca i jednocząca spo‑
łeczeństwo, które ze swej strony przedstawia się jako rozproszone i nie‑
zdolne do podjęcia swego zadania, którym jest przyczynianie się do we‑
wnętrznego wzrostu człowieka w pełni jego prawdziwego istnienia. […] 
Kiedy odbywam apostolskie pielgrzymki po świecie, ożywia mnie stałe 
pragnienie niesienia orędzia oraz współpracy, która jest bardzo skromna, 
lecz od której, na ile jest to w mej mocy, nie mogę się uchylić – ażeby 
w ludzkich sercach przeważyło autentyczne zrozumienie człowieka.

Każdy naród żyje dziełami swojej kultury. […] Istnieje podstawowa suwe‑
renność społeczeństwa, która wyraża się w kulturze narodu. Jest to ta za‑
razem suwerenność, przez którą najbardziej suwerenny jest człowiek.

3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, 
a na swej duszy szkodę poniósł? Albo, co da człowiek w zamian za swoją 
duszę?

VSpl 53.

Jan	Paweł	II, Kultu-
ra służy wyniesieniu 
człowieka i rozwojowi 
współpracy między 
narodami. Przemówie-
nie do intelektualistów, 
Coimbra, 15.05.1982, 
6, w: tegoż, Wiara 
i kultura. Dokumenty, 
przemówienia, homilie, 
Polski Instytut Kultury 
Chrześcijańskiej. Fun-
dacja Jana Pawła II – 
Redakcja Wydawnictw 
KUL, Rzym – Lublin 1988, 
s. 156‑157.

Jan	Paweł	II, Pamięć 
i tożsamość, wyd. Znak, 
Kraków 2005, s. 89‑90.

Mt 16,26; 
por. Mk 8,36‑38; 
Łk 9,25‑26.
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3.3.	 KATECHIZM	KOŚCIOŁA	KATOLICKIEGO

Stosowanie prawa naturalnego jest bardzo zróżnicowane; może ono wy‑
magać refleksji dostosowanej do wielości warunków życiowych, zależnie 
od miejsca, czasu i okoliczności. Niemniej jednak pośród różnorodności 
kultur prawo naturalne pozostaje normą łączącą ludzi między sobą i na‑
kładającą na nich, mimo nieuniknionych różnic, wspólne zasady.
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Wartość spotkania 
z człowiekiem innej kultury 
i rasy

I.	 PROSPEKT	WARTOŚCI
1.1.	 CEL	OGÓLNY
Rozwój społeczny

1.2.	 CEL	SZCZEGÓŁOWY
Umiejętność kontaktowania się z ludźmi

1.3.	 CEL	WYCHOWAWCZY
Umiejętność nawiązania głębokiej relacji z człowiekiem innej kultury i rasy1

1 „Zrozumienie człowieka jest bardziej wyczerpujące, gdy widzi się go w kontekście kultury, 
poprzez język, historię i postawy przyjmowane wobec podstawowych faktów egzystencjal‑
nych, tj. narodziny, miłość, praca, śmierć. Osią każdej kultury jest postawa człowieka wobec 
największej tajemnicy: tajemnicy Boga. Kultury poszczególnych narodów są w istocie rzeczy 
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1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Status człowieka innej kultury i rasy, dawniej i dziś.
− Konfrontacja ze światem różnych kultur pomaga docenić piękno i zna‑

czenie własnego dziedzictwa.
− Budowanie bliskiej relacji z człowiekiem innej kultury i rasy.

1.5.	 ZADANIA	DLA	UCZNIA,	SAMOWYCHOWANIE
Normy

− Różnice kulturowe czy narodowościowe, które dzielą ludzi, mogą zo‑
stać przełamane przez postawę tolerancji i akceptacji.

− Poznanie nowych tradycji i nurtów w kulturze wystawia na próbę 
wierność własnym zasadom postępowania.

− Postawa tolerancji wobec odmiennych zwyczajów, zachowań czy spo‑
sobów myślenia nie oznacza ich bezkrytycznej akceptacji i naiwnego 
zachwytu.

Zasady
− Uczę się odczytywać i wychodzić naprzeciw potrzebom obcokrajowca, 

z którym przebywam.
− Respektując odmienność kulturową, szanuję także własne przekona‑

nia, normy i zasady.
− Nie przechodzę obojętnie obok człowieka, który oczekuje mojej po‑

mocy i zrozumienia.
− Umiem pozyskiwać z innych kultur to, co w nich najbardziej 

wartościowe.

1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW
Normy

− Uprzedzenia historyczne lub osobiste nie mogą zdominować życzliwe‑
go odniesienia do człowieka.

− Spotkanie z człowiekiem zamieszkującym inny kontynent może być 
ciekawym doświadczeniem poznawczym, poszerzającym horyzonty.

różnymi odpowiedziami na pytanie o sens osobistej egzystencji: gdy to pytanie zostanie 
uchylone, kultura i życie moralne Narodów ulegają rozkładowi”. CA 24.
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− Znajomość własnej kultury pozwala na dzielenie się jej wartościami 
z ludźmi o innych tradycjach kulturowych2.

Zasady
− Staram się nie oceniać drugiego człowieka wyłącznie na podstawie 

jego wyglądu zewnętrznego czy odmiennego sposobu zachowania.
− Uczę dziecko gościnności w podejmowaniu obcokrajowców.
− Nie izoluję rodziny od wobec ludzi o innych tradycjach kulturowych3.

1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Tylko dialog budowany w oparciu o zasadę równości obu stron, 
co do ich godności i wartości, może być autentyczną i ubogacającą 
wymianą dóbr.

− Nauczyciel powinien poszerzać swoją wiedzę o innych kulturach świa‑
ta, czerpiąc z dobrych źródeł i fachowych opracowań.

− Zbliżenie międzykulturowe dokonuje się poprzez nastawienie na do‑
bro wspólne.

Zasady
− Staram się przekazywać wiadomości o odmiennych kulturach, w spo‑

sób możliwie szeroki, unikając uproszczonych schematów i krzywdzą‑
cej tendencyjności.

− W mojej klasie nie wyróżniam ani nie poniżam ucznia innej rasy 
i kultury.

− Pomagam uczniom innej kulturze zintegrować się z pozostałymi 
uczniami.

2 „Im większe jest czyjeś «dobro» kulturalne, tym bardziej musi być ono użyte – świadomie, 
czynnie, odpowiedzialnie i po chrześcijańsku – jako wartość «dla drugich»”, Jan Paweł II, 
Dobro kulturalne każdego człowieka jest wartością dla innych. Przemówienie do przedstawi-
cieli Katolickiego Uniwersytetu Portugalskiego, Lizbona, 14.05.1982, w: tegoż, Wiara i kultura. 
Dokumenty, przemówienia, homilie, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej. Fundacja Jana 
Pawła II – Redakcja Wydawnictw KUL, Rzym – Lublin 1988, s. 135.

3 „Ponieważ wszyscy ludzie, obdarzeni rozumną duszą i stworzeni na obraz Boga, mają 
tę samą naturę i to samo pochodzenie, i odkupieni przez Chrystusa korzystają z tego samego 
powołania i przeznaczenia Bożego, powinna być uznawana podstawowa równość wszyst‑
kich”. KDK 29.
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1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Organizujemy w szkole lub klasie uroczystości, lekcje poświęcone innym kul‑
turom czy obyczajom. Prowadzimy z uczniami otwarty dialog na temat od‑
mienności kulturowej. Takie dyskusje mogą być okazją do wymiany doświad‑
czeń i poznawania rodzimych zwyczajów uczniów z innych krajów.

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Przyjaźń z człowiekiem innej kultury wydobywa z wyłącznego ukierunko‑
wania na własne potrzeby, dążenia i problemy. Młodzi ludzie w spotkaniu 
z rówieśnikami z odległych państw rozwijają: umiejętność kontaktowania się 
z ludźmi, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych. Poznanie obcokra‑
jowca przez pryzmat jego życia, historii jego kraju i trudności z jakimi mo‑
gła się zmagać jego rodzina może być okazją do refleksji nad sobą, rewizji 
stanu posiadania i wdzięczności za własną kulturę, język, tradycję, naród 
i państwo.
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1.10.	 ZAGROŻENIA
Kontakt międzykulturowy utrudniają uogólnienia, które rodzą się na skutek 
jednostkowego doświadczenia. Niejednokrotnie są przenoszone, niestety, 
na całą społeczność, państwo czy rasę. Przeświadczenie o wyższości własnej 
kultury, rasy czy cywilizacji może skutecznie osłabić porozumienie z obcokra‑
jowcem. Deprecjonowanie własnej rasy, narodu lub nieznajomość własnej kul‑
tury stają się przyczyną poczucia niższości wobec odmiennych kultur.

II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Szacunek i akceptację wobec osób o odmiennym kolorze skóry, pochodzeniu 
etnicznym czy religii można budować za pomocą rozwoju kompetencji mię‑
dzykulturowej. Kompetencja międzykulturowa, jak każda inna kompetencja, 
składa się z trzech elementów: wiedzy, umiejętności i postawy. W przypadku 
kompetencji międzykulturowej, mówimy o: wiedzy dotyczącej innych kultur 
oraz wiedzy dotyczącej procesów zachodzących między ludźmi pochodzą‑
cymi z różnych kultur (np. co to są stereotypy czy etnocentryzm); umiejęt‑
ności współistnienia międzykulturowego (np. umiejętność rozpoznawania 
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i rozwiązywania konfliktów, umiejętność komunikacji międzykulturowej); 
postaw otwartości wobec różnorodności, szacunku wobec osób o odmien‑
nym pochodzeniu etnicznym czy akceptacji niejednoznaczności w kontaktach 
międzykulturowych.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Anaruk, chłopiec z Grenlandii to opowieść o życiu dwunastoletniego Eskimosa 
Anaruka, który wraz z rodziną mieszka na Grenlandii. Narrator, podróżnik, za‑
przyjaźnił się z nim i pokazuje czytelnikom, jak żyje dziecko w nieprzyjaznym 
ludziom, mroźnym świecie. Anaruk wraz z ojcem łowi ryby, poluje, a także 
bierze udział w zabawach i słucha plemiennych historii. Pewnego razu uratował 
życie ojcu zaatakowanemu przez morsa, ojciec był z niego bardzo dumny.

Zdobycie pożywienia to sprawa życia i śmierci dla mieszkańców Gren‑
landii. Polowanie na zwierzęta morskie, tak jak robią to Eskimosi w da‑
lekich zakątkach Grenlandii, nie jest rzeczą łatwą ani bezpieczną. Latem 
wypływają na morze w kajakach. Nic a nic niepodobnych do naszych. 
Szkielet buduje się przeważnie z żeber zwierzęcych powiązanych rzemie‑
niami; obciąga się go skórami, pozszywanymi jak można najszczelniej. 
Otwór, w którym siedzi myśliwy, jest bardzo ściśle dopasowany do jego 
wymiarów. Jeśli łódka przedziurawi się w czasie polowania, myśliwy 
nie może wydostać się z niej i tonie.

Na wyprawę Eskimos ubiera się w specjalny skórzany kaftan, związany 
wokół kostek na rękach, pod brodą i dookoła otworu kajaka. W ten spo‑
sób tworzy on z myśliwym wodoszczelną całość. Każdy uczy się tu polo‑
wać z kajaka już od małego dziecka. Gdy tylko umie dobrze chodzić, do‑
staje swój pierwszy kajak; potem, w miarę jak podrasta, coraz to większy, 
aż wreszcie chłopak sam musi sobie zrobić łódkę na miarę.

Dzięki książce Anaruk, chłopiec z Grenlandii dzieci poznają życie 
grenlandzkiego rówieśnika, które bardzo różni się od ich codziennych do‑
świadczeń. Bardzo cenne jest poszerzanie horyzontów dzieci i pokazywanie 
różnorodności sposobów życia, odmiennych uwarunkowań geograficznych, 
kulturowych i religijnych ludzi z różnych zakątków świata.

C.	Centkiewicz, Ana-
ruk, chłopiec z Gren-
landii, wyd. Nasza Księ-
garnia, Warszawa 2018, 
s. 7‑8.
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Warto pokazywać im, poprzez lektury, filmy, materiały edukacyjne, wy‑
miany międzyszkolne i wycieczki, różne strony świata. W ślad za zdobytą wie‑
dzą, zrozumieniem inności, pojawi się też szacunek dla wartości innych kultur. 
Stopniowo będzie też rosła w nich świadomość własnej tożsamości i ugruntu‑
je się poczucie przynależności do kręgu cywilizacyjnego, w którym żyją.

III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Dialog to wyzwanie polegające w istocie na przekształcaniu relacji między 
ludźmi, między narodami i ludami w życiu religijnym, politycznym, go‑
spodarczym, społecznym i kulturalnym. Jest to wyzwanie miłości Chry‑
stusa do ludzi, którą uczeń musi odtworzyć we własnym życiu: „Po tym 
wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie 
miłowali” (J 13,35).EiA 79.

Wychowanie	do	wartości	|	Poziom 3 

300



Jak przeżywamy to, że jesteśmy Kościołem? Jesteśmy żywymi kamieniami 
czy jesteśmy, żeby tak powiedzieć, kamieniami zmęczonymi, znudzony‑
mi, obojętnymi? Czy zwróciliście uwagę, jaki smutny jest widok chrześci‑
janina zmęczonego, znudzonego, obojętnego? Taki chrześcijanin to nie to, 
chrześcijanin musi być żywy, pełen radości z tego, że jest chrześcijaninem; 
musi żyć tym pięknem, że należy do ludu Bożego, którym jest Kościół. 
Czy otwieramy się na działanie Ducha Świętego, by odgrywać czynną rolę 
w naszych wspólnotach, czy też zamykamy się w sobie, mówiąc: „Mam 
tyle rzeczy do zrobienia, to nie moje zadanie?”.

3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nie‑
przyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: „Miłujcie 
waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak 
będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On spra‑
wia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz 
na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, któ‑
rzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czy‑
nią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? 
Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały 
jest Ojciec wasz niebieski.

3.3.	 KATECHIZM	KOŚCIOŁA	KATOLICKIEGO

Wszyscy ludzie, stworzeni na obraz Jedynego Boga, obdarzeni taką samą 
rozumną duszą, mają tę samą naturę i to samo pochodzenie. Wszyscy, 
odkupieni przez ofiarę Chrystusa, są wezwani do uczestniczenia w tym 
samym Boskim szczęściu; wszyscy więc cieszą się równą godnością.

Franciszek, Godność 
pracy, Audiencja gene-
ralna, 1.05.2013, w: Alfa-
bet Franciszka, oprac. 
P. Żyłka, Wydawnictwo 
WAM, Kraków 2013, 
s. 54.

Mt 5,43‑48; 
por. Kpł 19,10.

KKK 1934; 
por. 847‑848; 1267.
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Wartości obecne w spotkaniu 
z obcokrajowcem

I.	 PROSPEKT	WARTOŚCI
1.1.	 CEL	OGÓLNY
Rozwój społeczny

1.2.	 CEL	SZCZEGÓŁOWY
Umiejętność kontaktowania się z ludźmi

1.3.	 CEL	WYCHOWAWCZY
Ukształtowanie właściwej postawy wobec drugiego człowieka

1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Wierność swoim przekonaniom oraz szacunek wobec odmiennego 

zdania jest warunkiem twórczego dialogu z obcokrajowcem.
− Wymiana doświadczeń społeczno-kulturowych, tradycji i przeżyć 

są wartościami w spotkaniu z obcokrajowcem.
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− Konfrontacja mojego życia z wartościami odkrytymi w obcej kulturze.
− Przyjaźń z obcokrajowcem.

1.5.	 ZADANIA	DLA	UCZNIA,	SAMOWYCHOWANIE
Normy

− Człowiek, przebywający w obcym kraju, może czuć się zagubiony 
i wyobcowany.

− Kontakt z obcokrajowcem jest szansą wzajemnego ubogacenia się.
− Znajomość języka obcego jest najlepszym sposobem porozumienia się 

z cudzoziemcem.
Zasady

− Pielęgnuję w sobie cechy tradycyjnej polskiej gościnności.
− Bliższy kontakt z człowiekiem pochodzącym z innego kraju uczy mnie 

wsłuchiwać się w potrzeby drugiej osoby; rozumiem uznawane przez 
nią wartości.

− Przyjazd gości z zagranicy i wspólne zwiedzanie stwarza okazję 
do lepszego poznania własnego kraju i zagłębienia się w jego kulturę 
i historię.

1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW
Normy

− Obecność obcokrajowca jest okazją do udzielenia pomocy, wznoszą-
cej się ponad podziały kultury i języka.

− Niekiedy osoby, których dzieli język i różnice kulturowe, pozornie 
obce, bywają skłonne do zwierzeń i rozmów, których nie prowadzą 
z bliskimi.

− Poznanie tradycji, zwyczajów rodzinnych i kulturowych danego naro-
du, może być okazją do asymilacji wartości, przeniesienia ich na grunt 
kultury rodzimej.

Zasady
− Uczę dziecko, że każdemu należy udzielić pomocy, niezależnie od róż-

nic kulturowych.
− Pamiętam o okazywaniu gościnności i serdeczności wobec osoby 

z zagranicy.

Wartość	26	|	Wartości obecne w spotkaniu z obcokrajowcem

305



− Zapraszam obcokrajowców do udziału w rodzinnych uroczystościach 
i zwyczajach swojej rodziny.

1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Niewiedza o kulturze, środowisku społecznym, w jakim człowiek 
wychował się i wzrastał, jest przyczyną błędnej interpretacji cudzych 
poglądów i zachowań.

− „Inność” obcokrajowca, która nie narusza wolności drugiego człowie-
ka, spotyka się z szacunkiem i tolerancją.

− W postępowaniu nauczyciela uczniowie powinni wyczuwać troskę 
i szacunek dla różnorodności charakterów, postaw i poglądów.

Zasady
− W klasie wprowadzam atmosferę życzliwości i zaufania.
− Uczę, aby podczas spotkania z obcokrajowcem, wydobyć wszystkie 

pozytywne wartości obecne w jego kulturze.
− Nie zmieniam życzliwej postawy wobec uczniów o odmiennych po-

glądach niż moje.

1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Organizujemy pogadankę na temat: „Twoje wrażenia z pobytu za granicą”. 
Można zaprosić trzech obcokrajowców i trzech Polaków, którzy mają doświad-
czenie pobytu za granicą. Po wysłuchaniu relacji, każdy uczeń formułuje wła-
sny wniosek o tym, co mógłby zrobić, aby obcokrajowcy czuli się lepiej i pew-
niej, przyjeżdżając do naszego kraju.

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Kontakt z obcokrajowcem motywuje do nauki języków obcych oraz do pogłę-
biania wiedzy o świecie. Relacja z cudzoziemcem uczy pokonywania podzia-
łów i różnic w imię międzyludzkiej solidarności. Młodzi, nawiązujący kontak-
ty z rówieśnikami z innych krajów, spontanicznie dzielą się tym, co stanowi 
dla nich wartość; w ten sposób przyczyniają się, poprzez osobiste świadectwo, 
do rozpowszechniania dobra na całym świecie.
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1.10.	 ZAGROŻENIA
Uprzedzenia wobec obcokrajowca mogą dominować wtedy, gdy utożsamiam 
go z historią jego narodu lub ustrojem panującym w jego ojczyźnie. Może wy-
stąpić nieumiejętność zaakceptowania odmiennego światopoglądu. Różnice 
i nieporozumienia na płaszczyźnie światopoglądowej przenoszone są na kon-
kretne relacje.

II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Procesowi coraz powszechniejszej wielokulturowości towarzyszy niekiedy 
negatywne nastawienie wobec mniejszości etnicznych. Od najmłodszych lat 
warto uczyć dzieci tolerancji, otwartości na inne kultury, narodowości i reli-
gie. Kiedy będą uwrażliwiane na siebie i innych, łatwiej będzie im zrozumieć, 
że wszyscy ludzie, niezależnie od reprezentowanej kultury, narodowości, reli-
gii, stanu posiadania czy wieku są równi, ciekawi i wartościowi.

Ryzyko, że codzienna komunikacja, zwyczaje, tradycje czy święta 
okażą się źródłem nieporozumień i wykluczenia, pojawić się może wtedy, 
kiedy pozostaną one niezrozumiałe. Dlatego należy stwarzać okazje do lep-
szego poznawania się nawzajem grup mniejszościowych i większościowych 
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współistniejących w ramach danej społeczności lokalnej. Kluczowe będzie 
zawsze podkreślenie elementów uniwersalnych i zauważanie podobieństw 
pomiędzy poszczególnymi kulturami, grupami narodowymi, wyznaniowymi.

Uczenie tolerancji jest ważne, ponieważ umiejętność akceptowania 
i doceniania różnic daje więcej możliwości w edukacji, a także w przyszłości, 
w życiu zawodowym i społecznym. Tolerancja dotyczy wielu aspektów życia, 
nie tylko religii czy przynależności etnicznej, ale także płci, niepełnosprawno-
ści fizycznej, intelektualnej, psychicznej, różnic wynikających z posiadanego 
statusu materialnego oraz wieku.

Warto pamiętać, iż tolerancja odnosi się do ludzi, nie do czynów. Ozna-
cza to szacunek do drugiego człowieka takiego jakim jest, ale nie dla jego za-
chowań nieakceptowanych społecznie. Kłamstwom, kradzieżom, przejawom 
agresji, obrażaniu i znieważaniu innych, zastraszaniu należy jednoznacznie się 
przeciwstawić. Właśnie takiej – jasnej i konkretnej – postawy trzeba uczyć dzieci.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
W pierwszej części podręcznika do klasy trzeciej pt. Nowe już w szkole 3. Edu‑
kacja wczesnoszkolna zaprezentowane zostały zwyczaje i tradycje związane 
z obchodami świąt Bożego Narodzenia. Po lekturze krótkich tekstów charak-
teryzujących święta we Francji, w Niemczech, we Włoszech i w Anglii, dzieci 
będą miały okazję przekonać się, że czasem w ramach jednego, europejskiego 
kręgu kulturowego zdarzają się pewne różnice, wynikające z pewnych uwa-
runkowań lokalnych.

Anglicy na kilka tygodni przed świętami dekorują swoje domy w kolorach 
czerwonym i zielonym, zawieszają na drzwiach jemiołę, ubierają choinki, 
przygotowują kartki świąteczne oraz słuchają pieśni bożonarodzeniowych.

Pierwszego dnia świąt rodziny zasiadają do wspólnego obiadu, na który 
podaje się zupę z ostryg i indyka nadziewanego na przykład kasztanami 
z sosem borówkowym. Po głównym daniu dzieci szukają prezentów, które 
święty Mikołaj zostawił w czerwonej skarpecie.

Możemy porozmawiać z dziećmi o tym, które z przytoczonych w pod-
ręczniku zwyczajów świątecznych, ilustrujących bożonarodzeniowe tradycje 

Boże Narodzenie w Eu-
ropie, w: M.E. Piotrow-
ska, M.A. Szymańska, 
Nowe już w szkole 3. 
Edukacja wczesnosz-
kolna. Podręcznik, 
cz. 1, wyd. Nowa Era, 
Warszawa 2013, s. 100.
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różnych narodów europejskich, są podobne do polskich, a które inne. Co w tra-
dycjach świątecznych innych krajów zaciekawiło je najbardziej?

W dyskusji należy uwrażliwić dzieci, że różnice w celebracji świąt, 
a idąc dalej, także różnice w życiu codziennym w innych krajach nie powin-
ny podlegać wartościowaniu. Wynikają one z wielu uwarunkowań lokalnych, 
kulturowych, dziejowych, ale dokąd nie stanowią naruszenia ogólnie obowią-
zujących zasad, należy mieć dla nich szacunek. Taka postawa sprzyja budowa-
niu relacji, umacnia pokój, ubogaca jednostki i społeczeństwa.

III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Kościół uważa, że orędzie społeczne Ewangelii nie powinno być traktowane 
jako teoria, ale przede wszystkim jako podstawa działania i zachęta do nie-
go. Pod wpływem tego orędzia niektórzy z pierwszych chrześcijan rozda-
wali swe dobra ubogim, dając świadectwo, że nawet między ludźmi różnego 
pochodzenia społecznego możliwe jest pokojowe i solidarne współżycie.CA 56.
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3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

Jezus, nawiązując do tego, rzekł: „Pewien człowiek schodził z Jeruzalem 
do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze 
rany mu zadali i zostawiwszy na półumarłego, odeszli. Przypadkiem prze-
chodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy 
przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, 
wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się 
głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; 
potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. 
Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: «Miej 
o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał». 
Kto z tych trzech okazał się, według ciebie, bliźnim tego, który wpadł 
w ręce zbójców?”. On odpowiedział: „Ten, który mu okazał miłosierdzie”. 
Jezus mu rzekł: „Idź, i ty czyń podobnie!”.

3.3.	 KATECHIZM	KOŚCIOŁA	KATOLICKIEGO

Uczynkami miłosierdzia są dzieła miłości, przez które przychodzimy z po-
mocą naszemu bliźniemu w potrzebach jego ciała i duszy. Pouczać, radzić, 
pocieszać, umacniać, jak również przebaczać i krzywdy cierpliwie znosić – 
to uczynki miłosierdzia, co do duszy. Uczynki miłosierdzia, co do ciała 
polegają zwłaszcza na tym, by głodnych nakarmić, bezdomnym dać dach 
nad głową, nagich przyodziać, chorych i więźniów nawiedzać, umarłych 
grzebać. Spośród tych czynów jałmużna dana ubogim jest jednym z pod-
stawowych świadectw miłości braterskiej; jest ona także praktykowaniem 
sprawiedliwości, która podoba się Bogu.
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Bogactwo spotkania z przyrodą 
ożywioną

I.	 PROSPEKT	WARTOŚCI
1.1.	 CEL	OGÓLNY
Rozwój intelektualny, rozwój duchowy

1.2.	 CEL	SZCZEGÓŁOWY
Poznanie przyrody ożywionej

1.3.	 CEL	WYCHOWAWCZY
Kształtowanie harmonijnego współistnienia człowieka z przyrodą ożywioną

1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Co to znaczy spotkanie z przyrodą ożywioną? Dlaczego chcę wyruszać 

na to spotkanie? Co wnoszę w każde spotkanie?
− Przyroda – miejsce, gdzie mogę siebie usłyszeć.
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− Czego przyroda „oczekuje” od człowieka?
− Czy boję się przyrody, dlatego, że jej nie znam?

1.5.	 ZADANIA	DLA	UCZNIA,	SAMOWYCHOWANIE
Normy

− Należy pielęgnować i poznawać przyrodę.
− Przyroda bierze udział w rozwoju człowieka.
− Przyroda współtworzy kulturę.

Zasady
− Staram się o systematyczny kontakt z przyrodą.
− Tworzę grupy miłośników przyrody.
− Szukam pozytywnych przykładów spotkania człowieka z przyrodą.

1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW
Normy

− Kontakt człowieka z przyrodą wzmacnia więzi rodzinne.
− Człowiek nie jest jedynym mieszkańcem Ziemi.
− Kształtuję w młodym człowieku postawę przyjaźni ze zwierzętami 

i roślinami.
Zasady

− Szukam miejsc na łonie natury, gdzie całą rodziną możemy być razem 
i spędzać wolny czas.

− Przestrzeń domową staram się uzupełnić przez kontakt ze zwierzęta-
mi i roślinami.

− Zwierzęta uczą mnie opieki i troski o życie.

1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Człowiek lepiej rozumie samego siebie przez spotkanie z przyrodą.
− Szkoła jest instytucją, w której uczeń poznaje świat i uczy się przyrody.
− Szkoła dba o przyrodę w swoim otoczeniu.
− Uczeń zna polską florę i faunę.
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Zasady
− Organizuję w szkole spotkania ze znanymi podróżnikami i pasjona-

tami przyrody.
− Wspólnie z uczniami uczestniczę w projekcie ochrony środowiska.
− Na szkolnych wycieczkach poznajemy historię naszego kraju i bogac-

two przyrody.

1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Organizuję dla mojej klasy wycieczkę poznawczą, np. do Puszczy Białowie-
skiej. Układam program pobytu w rezerwacie przyrody. Ustalam, jakie miej-
sca są warte poznania. Każdy z uczniów zajmuje się wyznaczonym zagadnie-
niem, prowadzi swój dziennik obserwacji, rozwija zadany temat, spotyka się 
z pracownikami rezerwatu. W szkole, po powrocie, każdy uczeń przedstawia 
raport ze swoich obserwacji i badań.

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Uczeń nie boi się przyrody. Szuka kontaktu z nią i rozwija swoją wiedzę na jej 
temat. Wie, że pomaga mu ona w rozwoju, a także w rozumieniu samego sie-
bie. Nie nadużywa swojej władzy technicznej, lecz szanuje i dba o otaczającą 
go przyrodę.
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1.10.	 ZAGROŻENIA
Uczeń może traktować przyrodę jako nieznany, niebezpieczny dla niego ży-
wioł. Nie pielęgnuje w sobie postawy zainteresowania i podziwu dla niej. Mło-
dy człowiek może przeciwstawiać sobie naturę ożywioną. Nie zgłębia wiedzy 
o przyrodzie. Nie czuje z nią integralnej więzi.

II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Korzyści, jakie człowiek czerpie z przyrody, jest wiele. Świat zwierząt i roślin daje 
nam żywność. Rośliny produkują tlen, oczyszczają powietrze z dwutlenku węgla. 
Z naturalnych składników produkuje się liczne lekarstwa. Odpoczynek na łonie 
natury wpływa korzystnie na cały organizm: na zdrowie psychiczne i fizyczne.

Małe dzieci chętnie lgną do zwierząt. Czasem nie mają jakichkolwiek 
zahamowań, co może nawet doprowadzić do groźnego wypadku. Zadaniem 
rodziców jest kształtowanie harmonijnego współistnienia człowieka z przy-
rodą ożywioną.

Przyroda oczarowuje nas swoimi kolorami, odgłosami i inteligencją. 
Zwierzęta dzielą się na hodowlane i występujące w przyrodzie, w stanie wol-
nym. Odwiedzamy ogrody zoologiczne, podziwiając rzadkie okazy. W sztuce 
i w kulturze w całej historii człowieka i we wszystkich rasach zapisany został 
wyjątkowy „dialog” z przyrodą ożywioną. Choć zwierzęta i rośliny nie posłu-
gują się ludzkim językiem, są w pewnym stopniu współgospodarzami ziemi. 
Ludzie korzystają z ich pracy, dlatego powinni je szanować.

Trzeba mieć na uwadze, że na skutek działalności człowieka zagrożo-
ne są niektóre gatunki roślin i zwierząt, klimat się ociepla, człowiek prowadzi 
gospodarkę rabunkową, są problemy z utylizacją śmieci. Mądrość praw świata 
zwierząt ukazuje patologiczne tendencje cywilizacyjne.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Akcja utworu pt. O psie, który jeździł koleją autorstwa Romana Pisarskiego 
rozgrywa się we Włoszech. Pewien zawiadowca znalazł na stacji kundelka. 
Wieczorem zabrał go do swojego domu. Miał trójkę dzieci, wszystkie bardzo 
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ucieszyły się na widok psa. Od tamtej pory pies cały dzień spędzał z zawia-
dowcą w pracy, a na noc obydwaj wracali do domu. Pies, który podróżował 
pociągiem, wywoływał dużą sensację.

Lampo miał różne przygody, czasem bardzo niebezpieczne – przy-
trzasnęły go drzwi pociągu, wtedy zaopiekowała się nim przypadkowa kobieta, 
ale on i tak wrócił na stację.

Któregoś dnia córka zawiadowcy bawiła się na torach, gdy nadjechał 
pociąg. Kilka osób rzuciło się na pomoc dziewczynce, ale najszybszy był Lam-
po. Uratował dziecko, ale sam zginął.

[Zawiadowca] Zamknął starannie drzwi, zdjął czapkę i pogrążył się 
w swoich papierach. Po chwili usłyszał skrobanie do drzwi. Uchylił je i zo-
baczył znowu psa.
– Czego chcesz? – Roześmiał się. Pies usiadł przy nim i popatrzył mu 

w oczy.
– Czego chcesz spytał znowu zawiadowca. – Jesteś głodny?
Spojrzał uważnie na kundla. Było to bardzo miłe kudłate psisko podob-

ne trochę do szpica, a trochę do owczarka. Oczy miało wesołe i szelmow-
skie. Jedno ucho sterczało ostro do góry, drugie opadało w dół. Nadawało 
to psu pocieszny, z zarazem zawadiacki wygląd.

Zawiadowca sięgnął po swój chleb z kawałkiem sera, pokruszył go i po-
częstował gościa. Pies był widać głodny, jadł z apetytem, ale nie łapczywie, 
jak to czasem robią źle wychowane kundle. Kolejarz pogłaskał go. Poczuł 
sympatię do tego zwierzęcia i pomyślał, że warto się nim zaopiekować. 
Od dawna chciał mieć psa-przyjaciela, który bawiłby się z dziećmi i pil-
nował domu. Mieszkał dwadzieścia kilometrów od stacji, tuż przy małym 
kolejowym przystanku. Okolica dookoła jego domu była pusta. „Dzieci 
ucieszyłyby się gdybym im przywiózł tego psa” – pomyślał kolejarz.

– Pojechałbyś do mnie? – spytał.
Pies zaszczekał cicho i pomerdał ogonem. Wyglądało na to, że zrozumiał.

– Będzie z tym trochę kłopotu – powiedział zawiadowca. Wiedział, 
że przepisy kolejowe zakazują surowo przewożenia zwierząt osobowymi 
pociągami. Jako kolejarz nie mógł naruszyć tych przepisów. Ale bardzo 
chciał zabrać psa ze sobą. „Coś trzeba będzie wymyślić” – mruknął.

R. Pisarski, 
O psie, który jeździł 
koleją, wyd. Greg, 
Kraków 2017, s. 7.
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O psie, który jeździł koleją to wspaniała opowieść o harmonijnym 
współistnieniu człowieka ze zwierzęciem, o ich wielkiej przyjaźni. Lampo był 
porzucony, ale dobry człowiek zaopiekował się nim. Pies odwdzięczył się za do-
broć. Właściciele kochali swojego towarzysza. Wzbudzał on wielką sensację, 
interesowały się nim gazety. Pewnie, gdyby zawiadowca sprzedał go, mógłby 
sporo zarobić, ale nigdy nie brał tego pod uwagę. W finale czytamy, że Lampo 
oddał własne życie, żeby uratować dziecko. Żaden dorosły człowiek nie zdą-
żył dobiec do dziewczynki bawiącej się na torach, tylko pies, który doskonale 
rozumiał zagrożenie.

Opowieść ta uczy, jak wielkie serce mają zwierzęta, jak bardzo są inte-
ligentne. Są najwierniejszymi przyjaciółmi, dają radość i siłę do życia.
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III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Stosunek człowieka do pracy i zadań ziemskich bardzo się zmienił. W sta-
rożytności ideałem było uwolnić się od pracy i starań ziemskich, a czas 
wolny poświęcić prawdzie. Zajmowanie się sprawami przyziemnymi wy-
dawało się ciężarem i odwróceniem uwagi od spraw istotnych. Człowiek 
dzisiejszy patrzy na służbę światu z pewnego rodzaju religijną żarliwością. 
Za nic ma ucieczkę od świata i nie docenia czasu swobody. Szansę czło-
wieka widzi w możliwości zmienienia oblicza ziemi, wykorzystania jej 
zasobów, uczynienia z niej wygodnego mieszkania.

Aby zaproponować zdrowe relacje ze stworzeniem, jako wymiar integral-
nego osobistego nawrócenia, przypomnijmy wzór świętego Franciszka 
z Asyżu. Wymaga to również rozpoznawania własnych błędów, grzechów, 
wad lub zaniedbań i nawrócenia się całym sercem, wymaga przemiany 
wewnętrznej. Biskupi Australii potrafili wyrazić nawrócenie w terminach 
pojednania ze stworzeniem: „By osiągnąć to pojednanie, musimy prze-
analizować nasze życie i poznać, jak zaszkodziliśmy Bożemu stworzeniu 
naszymi działaniami i niezdolnością do działania. Musimy doświadczyć 
nawrócenia, przemiany serca”.

3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

Przypatrzcie się ptakom podniebnym: nie sieją ani żną i nie zbierają 
do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście waż-
niejsi niż one? Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć 
do wieku swego życia? A o odzienie czemu się martwicie? Przypatrzcie się 
liliom polnym, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: na-
wet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. 
Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, 
Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? 
Nie martwcie się zatem i nie mówcie: co będziemy jedli? Co będziemy pili? 

Elementarz Bene-
dykta XVI Josepha 
Ratzingera dla poboż-
nych, zbuntowanych 
i szukających prawdy, 
oprac. M. Zawada, Wy‑
dawnictwo Literackie, 
Kraków 2008, s. 27‑28.

LS 218.

Wartość	27	|	Bogactwo spotkania z przyrodą ożywioną

321



Czym będziemy się przyodziewali? Bo o to wszystko poganie zabiegają. 
Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Sta-
rajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko 
będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień 
sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy.

3.3.	 KATECHIZM	KOŚCIOŁA	KATOLICKIEGO

Bóg sam stworzył świat widzialny w całym jego bogactwie, jego różnorod-
ności i porządku. Pismo Święte przedstawia symbolicznie dzieło Stwórcy 
jako ciąg sześciu dni Boskiej „pracy” która kończy się „odpoczynkiem 
siódmego dnia”.

Mt 6,26‑34; 
por. Mdr 43,13‑33.

KKK 338; 
por. 33‑340.
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Bogactwo spotkania 
ze zwierzętami domowymi

I.	 PROSPEKT	WARTOŚCI
1.1.	 CEL	OGÓLNY
Rozwój społeczny

1.2.	 CEL	SZCZEGÓŁOWY
Kształtowanie zainteresowania światem zwierząt

1.3.	 CEL	WYCHOWAWCZY
Formowanie postawy odpowiedzialności i umiejętnej opieki

1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Współistnienie świata ludzi i świata zwierząt. Jak nie nadużywać swo-

jej władzy wobec zwierząt?
− Co to znaczy oswoić? Po co?

324

28.



− Przyjaźń między człowiekiem a zwierzęciem. Miejsce zwierzęcia 
w rodzinie.

− Charakterystyka i różnorodność świata zwierząt.

1.5.	 ZADANIA	DLA	UCZNIA,	SAMOWYCHOWANIE
Normy

− Człowiek jest szczytem stworzenia1.
− Mam uszanować życie zwierząt.
− Środowisko naturalne to przestrzeń dla człowieka i zwierząt.

Zasady
− Dbam o zwierzęta w moim otoczeniu.
− Czas wolny poświęcam na poznawanie świata zwierząt. Organizuję 

wycieczki badawcze.
− Żyję w harmonii z otaczającymi mnie zwierzętami.

1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW
Normy

− Człowiek staje się odpowiedzialny za oswajane zwierzęta.
− Świat zwierząt odkrywa tajemnice świata.
− Mądrość praw świata zwierząt ukazuje patologiczne tendencje 

cywilizacyjne.
Zasady

− Aktywność człowieka ma wpływ na funkcjonowanie świata zwierząt.
− Razem z dzieckiem opiekuję się zwierzętami.
− Uczę rozpoznawać potrzeby zwierzęcia domowego.

1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Człowiek jest odpowiedzialny za świat zwierząt.
− Szkoła jest miejscem uczenia się praw świata zwierząt.
− Szkoła formuje postawę ochrony zwierząt.

1 „Człowiek jest szczytem dzieła stworzenia. Opis natchniony wyraża tę prawdę, wyraźnie 
oddzielając stworzenie człowieka od stworzenia innych stworzeń”. KKK 343.

Wartość	28	|	Bogactwo spotkania ze zwierzętami domowymi

325



− Szkoła ukazuje proces wzajemnego kształtowania się świata ludzi 
i świata zwierząt.

Zasady
− Nawiązuję współpracę z rezerwatem przyrody. Realizuję program 

edukacyjny: wycieczki, badania, filmy, pokazy, konkursy.
− Ukazuję przykłady harmonijnego funkcjonowania ludzi i zwierząt.
− Szkoła stara się o materiały dydaktyczne umożliwiające rzetelne po-

znanie świata zwierząt.
− Kształtuję postawę podziwu dla piękna świata zwierząt.

1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Uczniowie, którzy opiekują się zwierzętami domowymi realizują na lekcji 
wychowawczej temat o odpowiedzialności za domowe zwierzęta. Przedsta-
wiają charakterystykę zwierzęcia, opowiadają historię znajomości z nim. Jak 
wygląda jego pielęgnacja i jakie są obowiązki opiekuna zwierzęcia. Ukazują, 
że przyjaźń między człowiekiem a zwierzęciem jest możliwa.

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Uczeń potrafi współistnieć ze światem zwierząt. Nie używa przemocy w kon-
takcie ze zwierzętami i nie pozwala, by inni ją stosowali. Ochrania i pielęgnuje 
zwierzęta. Przebywając z nimi, młody człowiek uczy się zmysłu obserwacji. 
Rozumie znaczenie oswajania zwierząt. Uczeń zna zwyczaje zwierząt, za które 
jest odpowiedzialny. Odpowiedzialność traktuje jako służbę i pomoc.

1.10.	 ZAGROŻENIA
Człowiek może źle wykorzystać swoją władzę nad zwierzęciem. Może po-
jawić się zagrożenie przedmiotowego traktowania zwierząt, co prowadzi 
do znieczulenia na ich krzywdę i ból. Również może zacząć dominować po-
stawa braku odpowiedzialności za oswojone zwierzę. Szkoła może przekazać 
tylko wiedzę o zwierzętach, bez formowania wobec nich postawy moralnej.
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II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Już od pierwszych lat życia dzieci interesują się światem zwierząt. Dzieje się 
to dzięki: pięknie ilustrowanym książeczkom dla dzieci (zwierzęta są główny-
mi bohaterami wielu bajek), dzięki opowieściom rodziców, spacerom czy po-
przez obecność jakiegoś zwierzaka w domu, czy w gospodarstwie. Ważne jest 
kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta domowe. Zwierzęta są wrażliwe 
i inteligentne: ból, radość odczuwają tak jak człowiek.

Najlepszy przykład dają sami rodzice. Jeśli dziecko chce mieć zwierzę, 
to musi wiedzieć, że będzie za nie odpowiedzialne. Pupila trzeba karmić, sprzą-
tać po nim, wyprowadzać na spacer, chodzić z nim na wizyty do weterynarza.

Bez wątpienia obecność zwierząt domowych pozytywnie przyczy-
nia się do rozwoju dziecka.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Mira Jaworczakowa (również jako Mira Wiśniewska) – urodzona 21 kwiet-
nia 1917 roku w Sartanie (niewielka wieś nieopodal Mariupola na wscho-
dzie Ukrainy), zmarła 5 października 2009 roku w Krakowie, polska pisarka, 
autorka wielu książek dla dzieci i młodzieży, dziennikarka w czasopismach 
dziecięcych.

Najbardziej znane utwory pisarki to obyczajowe i psychologiczne po-
wieści tj. Oto jest Kasia, Zielone pióro, Coś ci powiem, Stokrotko, a także opo-
wieść dla młodszych czytelników Jacek, Wacek i Pankracek.

Główną bohaterką powieści pt. Oto jest Kasia autorstwa Małgorzaty 
Jaworczakowej jest ośmioletnia Kasia. Ma starszego brata, jako najmłodsza 
jest rozpieszczana przez rodziców. Sytuacja zmienia się, kiedy w życiu Kasi 
pojawia się siostrzyczka Agnieszka. Malutkie dziecko wymaga ciągłej troski, 
dlatego Kasia przestaje być w centrum zainteresowania rodziców.

Dziewczynka jest bardzo rozżalona, opuszcza się w nauce i jest niedobra 
zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Przechwala się. Cały czas we wszystkim 
chce być najlepsza. Okłamuje nawet koleżanki, że będzie miała kanarka. Z cza-
sem jednak przekonuje się, że nie warto być niemiłym, bo w ten sposób tylko 
zniechęca do siebie innych. Przyjaciół można zjednać miłym nastawieniem.
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– Kasiu, Kasiu! – wołała Magdzia. – Żebyś ty wiedziała, co Ewka ma!
– Co ma? – Kasia przystanęła.
– Kota!
– Ma kotka. Cały jest czarny, tylko łapki ma białe i ogon ma biały – wy-

liczyła jednym tchem Ewka i patrzyła uważanie, jakie ta wiadomość wy-
woła wrażenie na Kasi.

– Kotka? – zdumiała się Kasia. – Prawdziwego? – i zaraz dodała: – A ja 
mam trzy nowe sukienki dla lalki i tatuś mi przyniósł książkę.
– Ale ona ma kota  – przypomniała Magdzia.  – Kot ważniejszy niż 

sukienki.
– Wielkie rzeczy. – Kasia wzruszyła z niechęcią ramionami. – Wcale 

nie ważniejszy. A ja będę miała jeszcze kanarka! Kanarek jest najważniejszy.
– Cooo? – wytrzeszczyły oczy obie dziewczynki.
– Tak: jest żółty i śpiewa. A koty nie śpiewają.
Ewka jeszcze przed chwilą uradowana, teraz spoważniała, nawet lekko 

westchnęła. Kasia obrzuciła obie koleżanki triumfującym spojrzeniem. 
Oczywiście z tym kanarkiem to nieprawda, tatuś nic takiego nie obiecy-
wał. Ale niech się Ewka nie chwali!

M.	Jaworczakowa, 
Oto jest Kasia, 
wyd. Nasza Księgarnia, 
Warszawa 2018, s. 45‑46.
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Z przytoczonego powyżej fragmentu wynika, jak ważne jest dla dzieci 
posiadanie zwierzęcia domowego. Kasia i jej koleżanki licytowały się, które 
zwierzę jest cenniejsze i ważniejsze: kotek czy kanarek? Kasia myślała, że może 
trzy nowe sukienki dla lalek i książka zrobią na koleżankach wrażenie. Tak się 
jednak nie stało. Dziewczynki uznały, że kotek jest ważniejszy niż ubranka 
dla lalek. Wtedy Kasia ze złości, aby zrobić Ewie przykrość, skłamała, że tata 
obiecał jej żółtego i śpiewającego kanarka. Na szczęście Kasia zrozumiała, 
że takie postępowanie nie spowoduje, że będzie szczęśliwsza. Zmieniła swoje 
nastawienie do rodziny i koleżanek.

III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Wielu mieszkańców Watykanu widziało nieraz, jak prefekt Kongrega-
cji Wiary kardynał Józef Ratzinger (późniejszy papież Benedykt XVI), 
po drodze do pracy zatrzymywał się, by pogłaskać spotkanego właśnie 
kota. […] Wśród rzymskiej czworołapej miauczącej braci znany był jako 
dostarczyciel obiadów i ktoś, z kim można porozmawiać. Jak mówią do-
brze poinformowani, kardynał rozmawiał z kotami po niemiecku. Za-
pewne dlatego, że koty i tak odpowiadają po kociemu: miau i mrauuu. 
Taka rozmowa trwała nieraz i kilka minut. Napotkane po drodze zwie-
rzaki często towarzyszyły kardynałowi do samych drzwi Kurii Rzymskiej. 
Podobno pewnego razu szła za nim procesja licząca ponad dziesięć futer-
kowców. Zainterweniował wtedy członek Gwardii Szwajcarskiej: „Emi-
nencjo, proszę spojrzeć, koty najeżdżają Stolicę Apostolską”.

Strata puszcz i lasów pociąga za sobą równocześnie stratę gatunków, któ-
re mogłyby w przyszłości stanowić zasoby niezwykle ważne nie tylko 
dla wyżywienia, ale także dla leczenia chorób i wielu usług. Różne ga-
tunki zawierają geny, które mogą być kluczem do zaspokojenia w przy-
szłości pewnych ludzkich potrzeb lub uregulowania pewnych problemów 
ekologicznych.

K.	Szczurski, Wszystkie 
koty kardynała, „Mały 
Gość Niedzielny” 2006, 
nr 6, 17.03.2012, [online:] 
https://www.malygosc.
pl/doc/1107664.Wszyst‑
kie‑koty‑kardynala 
[dostęp: 16.11.2020].
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3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

A po czterdziestu dniach Noe, otworzywszy okno arki, które przedtem 
uczynił, wypuścił kruka; ale ten wylatywał i zaraz wracał, dopóki nie wy-
schła woda na ziemi. Potem wypuścił z arki gołębicę, aby się przekonać, 
czy ustąpiły wody z powierzchni ziemi. Gołębica, nie znalazłszy miejsca, 
gdzie by mogła usiąść, wróciła do arki, bo jeszcze była woda na całej po-
wierzchni ziemi; Noe, wyciągnąwszy rękę, schwytał ją i zabrał do arki. Prze-
czekawszy zaś jeszcze siedem dni, znów wypuścił z arki gołębicę i ta wróciła 
do niego pod wieczór, niosąc w dziobie świeży listek z drzewa oliwnego. 
Poznał więc Noe, że woda na ziemi opadła. I czekał jeszcze siedem dni, 
po czym wypuścił znów gołębicę, ale ona już nie powróciła do niego.

3.3.	 KATECHIZM	KOŚCIOŁA	KATOLICKIEGO

Każde stworzenie posiada swoją własną dobroć i doskonałość. O każdym 
z dzieł „sześciu dni” jest powiedziane: „A widział Bóg, że było dobre”. 

„Wszystkie rzeczy bowiem z samego faktu, że są stworzone, mają własną 
trwałość, prawdziwość, dobroć i równocześnie własne prawa i porządek” 
(KKK 343). Różne stworzenia, chciane w ich własnym bycie, odzwiercie-
dlają, każde na swój sposób, jakiś promień nieskończonej mądrości i do-
broci Boga. Z tego powodu człowiek powinien szanować dobroć każdego 
stworzenia, by unikać nieuporządkowanego wykorzystania rzeczy, które 
lekceważy Stwórcę oraz powoduje zgubne konsekwencje dla ludzi i ich 
środowiska.
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Ziemia – najpiękniejsza planeta
I.	 PROSPEKT	WARTOŚCI
1.1.	 CEL	OGÓLNY
Rozwój społeczny

1.2.	 CEL	SZCZEGÓŁOWY
Poznawanie cywilizacji miłości

1.3.	 CEL	WYCHOWAWCZY
Kształtowanie swojego człowieczeństwa

1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Nasza planeta – przestrzeń, gdzie człowiek rozwija się i wzrasta.
− Człowieczeństwo, to moje powołanie.
− Człowiek wezwany do budowania cywilizacji miłości.
− Formacja człowieczeństwa w kulturze polskiej.

334
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1.5.	 ZADANIA	DLA	UCZNIA,	SAMOWYCHOWANIE
Normy

− Cywilizacja miłości przyczynia się do rozwoju ludzkości.
− Drugi człowiek nie jest dla mnie zagrożeniem. Pielęgnuję postawę 

otwartości wobec innych.
− Współtworzę kulturę opartą na wartościach1.

Zasady
− Uczestniczę w życiu kulturalnym mojej społeczności.
− Szukam przykładów cywilizacji miłości wśród różnych narodów.
− Rozwijam więzi w mojej rodzinie.

1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW
Normy

− Afirmacja życia jest podstawą rozwoju osoby.
− Więzi ludzkie opierają się na postawie daru.
− Trwa nieustanna odpowiedzialność człowieka za życie ludzkie.

Zasady
− Razem z dzieckiem odkrywam i rozwijam jego talenty.
− Okazuję dziecku, że jest dla mnie radością mojego życia.
− Dbam o właściwy kontakt dziecka z przyrodą.

1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Ziemia jest źródłem życia.
− Obowiązuje odpowiedzialność człowieka za planetę.
− Cywilizacja – to postęp czy zagłada?

Zasady
− Informuję ucznia o zagrożeniach naszej planety.

1 „Należy przemieniać serce. Wszystko zależy od tego, jaki uczyni się użytek z postępu nauki 
i techniki. Wszystko ostatecznie zależy od ludzkiego serca. To ludzkie serce należy zmie‑
nić. Niewątpliwie, należy zmodyfikować pewne struktury, które pociągają za sobą niespra‑
wiedliwość i nędzę, ale jednocześnie należy przemieniać ludzkie serca”. Jan Paweł II, Ma-
cie dać Kościołowi nową młodość. Spotkanie z młodzieżą Szwajcarii Romańskiej, Fryburg, 
13.06.1984, w: Podręcznik pokolenia JPII. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, 
red. H. Koźmińska, wyd. Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów, Poznań 2008, s. 138.
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− Promuję ekologiczny styl życia.
− Motywuję do zaangażowania na rzecz ochrony przyrody.

1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Wspólnie z rodzicami lub wychowawcą oglądam film na temat życia na Zie‑
mi. Poznaję proces powstawania życia na Ziemi. Przygotowuję szkolny referat 
na temat wpływu człowieka na jakość życia na naszej planecie.

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Uczeń jest świadom wielkości daru życia: własnego i toczącego się wokół niego. 
Wie, że jest organicznie powiązany z całym żywym stworzeniem. Jest świa‑
dom, że współtworzy cywilizację i wie, gdzie szukać wzorców kulturowych. 
Rozwija oraz ubogaca swoje człowieczeństwo. Chroni je i dba o przyrodę.
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1.10.	 ZAGROŻENIA
Istnieje niebezpieczeństwo, że młody człowiek będzie traktował rozwój cywi‑
lizacyjny tylko jako postęp techniki. Swoje życie będzie postrzegał w kategorii 

„więcej mieć” niż „być”. uczeń może być skupiony tylko na własnych potrze‑
bach, nie uwzględniając potrzeb innych2. Istnieje ryzyko zaprzestania rozwoju 
swojego człowieczeństwa na tle społeczności ogólnoludzkiej.

II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Wanda Chotomska – urodzona 26 października w 1929 roku, zmarła 2 sierp‑
nia 2017 roku w Warszawie. Polska pisarka, autorka wierszy i opowiadań 
dla dzieci i młodzieży, autorka cyklu programów telewizyjnych dla dzieci 
Jacek i Agatka (1962‑1973). Jest jedną z najbardziej znanych autorek klasyki 
dziecięcej.

Prezentowana pozycja pt. Dzieci Pana Astronoma ma charakter edu‑
kacyjny. Wskazany fragment przedstawia Pana Astronoma, który opowiada 
swoim dzieciom o istnieniu planet, krążących wokół Słońca. Rodzeństwo – 
Teleskopek i Teleskopka bardzo zainteresowały się opowieścią ojca i nie mo‑
gły zrozumieć, w jaki sposób dziewięć ogromnych planet obraca się w jedną 
stronę. Z opowieści taty dowiedziały się jakie to planety: Ziemia, Mars, Jowisz, 
Merkury, Pluton, Wenus, Saturn, Uran, Neptun. Zaciekawione dzieci wymy‑
śliły zabawę w planety.

2 „Czujecie się zagrożeni przez społeczeństwo, którego nie wybraliście; przez społeczeństwo, 
którego nie zbudowaliście, do którego jednak należycie z wciąż rosnącą odpowiedzialnością. 
To społeczeństwo jest ogarnięte jakby szałem, gdy mobilizuje wszystkie swoje siły zmierza‑
jąc ku temu, co jest jego zniszczeniem. Postęp naukowy i technologiczny dał człowiekowi 
złudzenie panowania nad światem rzeczy materialnych. Niestety, doświadczenie wykazuje, 
że nie jest to neutralna władza nauki, jak niektórzy myśleli. Bowiem człowiek współczesny 
skłonny jest traktować rzeczy jako przedmioty, którymi można manipulować, i często do‑
chodzi do tego, że wśród tych przedmiotów stawia również samego siebie. Oto wielkie zagro‑
żenie naszej epoki!”. Jan Paweł II, Nie poddawajcie się «kulturze śmierci», Rzym, 14.04.1984, 
w: tegoż, Rozmowy z młodymi, wybór i oprac. A. Sieradzki, wyd. Instytut Studiów nad Ro‑
dziną ATK, Łomianki 1991, s. 78.
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2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Zabawa dla dziecka jest wielką wartością. Dzięki prostemu połączeniu na‑
uki z zabawą nawiązuje pozytywne relacje ze swoimi rówieśnikami w klasie 
czy rodzeństwem, chętnie zdobywa nową wiedzę i pogłębia swoje zaintereso‑
wania, zaczyna szukać nowych rozwiązań, a także buduje pewność siebie. Sa‑
modzielne zdobywanie wiedzy przynosi dziecku wiele satysfakcji, stąd ważne 
jest organizowanie szerokiego pola do doświadczeń i eksperymentów.

Pan Astronom mówi o planetach

Wokół Słońca biega sobie
osiem planet dużych –
w dzień i w nocy wciąż się kręcą
stale są w podróży.

To Merkury, Wenus, Ziemia,
Mars i Jowisz krąży,
dalej Saturn, Uran, Neptun
też za nimi dąży.

Osiem planet wokół Słońca
ciągle jest w podróży,
kto pamięta ich imiona,
niech je tu powtórzy.

Jak wiadomo, od stuleci
dużo zabaw znają dzieci.
Lubią bawić się w komórki,
pędzą z górki na pazurki,
znają klasy, ślepą babkę,
fanty, kółko, boćka‑żabkę,
dobrze wiedzą, co to za berek
oraz innych zabaw szereg.

Wychowanie	do	wartości	|	Poziom 3 

338



Naszych miłych bliźniąt para
też zna zabaw co niemiara,
lecz na wszystko kręcą nosem
i znudzonym mówią głosem:

– Nie zdajecie sobie sprawy,
jak nam zbrzydły te zabawy!
Wymyślimy coś nowego!
Coś zupełnie nieznanego!

Zbiegła się kolegów chmara
i pytają wszyscy naraz: 

– Co to będzie za zabawa?
– Czy wesoła? Czy ciekawa?

Teleskopek odparł z mety:
– Zabawimy się w planety!!!
Słońcem będzie Teleskopka.

– Teleskopka? A to szopka!

W.	Chotomska, Dzieci 
Pana Astronoma, Wy-
dawnictwo Literatura, 
Łódź 2018, s. 19‑20.
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Wspólne zabawy, gry tworzą silną więź pomiędzy dziećmi. Stanowią 
bardzo istotny element wychowania i budowania stabilnej i trwałej relacji po‑
między nimi.

Wraz ze zdobywaniem nowych umiejętności społecznych i poznaw‑
czych, dzieci zaczynają interesować się otaczającym ich światem. Chcą dowie‑
dzieć się wielu nowych rzeczy. Dlatego opowiadanie dzieciom nawet o tych 
trudnych zagadnieniach jest sensem. Poczucie bezpieczeństwa jakie otrzymu‑
ją od rodzica czy wychowawcy ma sprawiać, że dzieci szybciej przyswajają 
wiedzę. Należy pamiętać, że zabawa ma być dla dziecka przyjemnością, nie, 
czynnością, na którą nie ma ochoty.
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III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Tak więc podstawowym zadaniem rodziny jest służba życiu, urzeczywist‑
nianie w ciągu dziejów pierwotnego błogosławieństwa Stwórcy: przeka‑
zywanie – poprzez rodzenie – obrazu Bożego z człowieka na człowieka.

Ziemię dał Stwórca człowiekowi, aby czynił ją sobie poddaną – i na tym 
panowaniu człowieka nad ziemią oparł podstawowe prawo człowieka do‑
życia. Prawo do życia łączy się z powołaniem rodzinnym i rodzicielskim 
człowieka. […] I tak jak ziemia z opatrznościowego ustanowienia Stwórcy 
przynosi plon, podobnie też to zjednoczenie w miłości dwojga osób: męż‑
czyzny i kobiety owocuje nowym życiem ludzkim.

Jednak w „międzyczasie” dzieje świata prezentują całkiem inny kon‑
tekst. Ukazują scenerię moralnego upadku, gdzie nasza postawa 
i zachowania względem stworzenia przesłaniają nasze powołanie jako 
współpracowników Boga. Nasza skłonność do zakłócania kruchych 
i zrównoważonych ekosystemów świata, nasze nienasycone pragnienie 
manipulowania i władzy nad ograniczonymi zasobami planety, nasza 
żądza niczym nieograniczonych zysków na rynkach – wszystko to wy‑
obcowało nas z pierwotnego przeznaczenia stworzenia. Nie szanujemy 
już przyrody jako wspólnego daru; postrzegamy ją natomiast jako wła‑
sność prywatną. Nie kojarzymy już siebie z przyrodą, aby ją podtrzymy‑
wać – przeciwnie panujemy nad nią, aby wspierać nasze własne wytwory.

3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? 
Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. 
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na gó‑
rze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, 

FC 28.

Jan	Paweł	II, Prawo 
człowieka do pracy 
i do ziemi, Nowy Targ, 
8.06.1979, 4, w: tegoż, 
Nauczanie papieskie, II, 
1, 1979 (styczeń – czer-
wiec), wyd. Pallottinum, 
Poznań 1990, s. 687‑688.

Franciszek, Wspólne 
przesłanie papieża. 
I Patriarchy Ekume-
nicznego Bartłomieja 
z okazji Światowego 
Dnia Modlitwy o ochro-
nę świata stworzone-
go, Watykan i Fanar, 
1.09.2017, Libreria 
Editrice Vaticana, 
Watykan 2017, [online:] 
http://www.vatican.
va/content/france-
sco/pl/messages/
pont‑messages/2017/
documents/papa‑fran-
cesco_20170901_mes-
saggio‑giornata‑cura-
‑creato.html [dostęp: 
16.11.2020].
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aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. tak niech wasze światło jaśnie‑
je przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, 
który jest w niebie.

3.3.	 KATECHIZM	KOŚCIOŁA	KATOLICKIEGO

Współzależność stworzeń jest chciana przez Boga. Słońce i księżyc, cedr 
i mały kwiatek, orzeł i wróbel: niezmierna rozmaitość i różnorodność 
stworzeń oznacza, że żadne z nich nie wystarcza sobie samemu. Istnieją 
one tylko we wzajemnej zależności od siebie, by uzupełniać się, służąc 
jedne drugim.
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Środki masowego przekazu 
nośnikami wartości

I.	 PROSPEKT	WARTOŚCI
1.1.	 CEL	OGÓLNY
Rozwój intelektualny

1.2.	 CEL	SZCZEGÓŁOWY
Poszukiwanie prawdy

1.3.	 CEL	WYCHOWAWCZY
Osiągnięcie sprawności umiejętnego korzystania z szerokiego dostępu do in‑
formacji w zależności od swoich potrzeb

1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Dotarcie do prawdy wymaga niekiedy czasu i wysiłku, przynosi jednak 

radość z odkrywania.
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− Rozmaite źródła oraz wielość stanowisk w prezentowaniu danej infor‑
macji może prowadzić do zamętu, a nawet do zwątpienia w istnienie 
obiektywnej rzeczywistości i prawdy.

1.5.	 ZADANIA	DLA	UCZNIA,	SAMOWYCHOWANIE
Normy

− Człowiek nieświadomy technik i sposobów manipulacji medialnej, 
często bez swojej woli, ulega negatywnym wpływom narzuconym 
przez media.

− Internet może być źródłem informacji i wiedzy na każdy temat, 
nie może jednak być jedynym sposobem weryfikacji prawdy.

− Istnieje wiele ciekawych i wiarygodnych witryn internetowych, np.: 
przekazujących ogólnoludzkie wartości, mających charakter chrze‑
ścijański, za pośrednictwem których można nawiązywać kontakty, 
a nawet przyjaźnie z rówieśnikami.

Zasady
− Treści przekazane poprzez środki masowego przekazu, które wywo‑

łują mój niepokój bądź wątpliwości, staram się konfrontować z zaufa‑
nymi źródłami informacji.

− Nie traktuję każdej nowinki medialnej jako miarodajnego źródła 
prawdy.

− Mam świadomość, że Internet czy telewizja nie stanowią wartości 
samej w sobie. Korzystam z nich nie dla zabicia czasu, ale służą mi 
do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności.

1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW
Normy

− Informacja, wiedza, wszelkie treści dostępne w środkach masowe‑
go przekazu nie zastąpią indywidualnego dochodzenia do wiedzy 
i prawdy.

− Łatwość dostępu do informacji i atrakcyjna forma przekazu medialne‑
go, winny być traktowane jako pomoc i dopełnienie edukacji.

− Wiele programów telewizyjnych posiada oznaczenia informujące 
o grupie wiekowej, dla której są dedykowane.
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Zasady
− Dbam o poziom intelektualny mojej rodziny: zaopatruję domową bi‑

bliotekę w dobre lektury, proponuję dzieciom dobrą prasę, dyskutuję 
na poruszone w nich tematy.

− Staram się, by telewizor i komputer nie był centralnym miejscem w ży‑
ciu rodzinnym, szukam alternatywnych sposobów kontaktu i form 
tworzenia więzi rodzinnych (spacer, rozmowa, gry, czytanie na głos, 
recytacja wierszy itp.).

− Dzielę się z dziećmi wrażeniami lub informacjami płynącymi z mediów.

1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Telewizja i Internet powinny być wykorzystywane jako pomoce 
edukacyjne.

− Szkoła powinna zapewnić uczniom dostęp do źródeł informacji.
− Ustawiczne dokształcanie się nauczyciela nie może opierać się wyłącz‑

nie na informacjach telewizyjnych lub internetowych.
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Zasady
− Uczę młodych ludzi twórczego i krytycznego odbioru informacji 

medialnych.
− Techniki i sposoby manipulacji powinny stać się przedmiotem lekcji 

wychowawczej.
− Skłaniam uczniów do szukania rzetelnych źródeł danej informacji oraz 

przestrzegam przed naiwnym powtarzaniem nowinek czy wszech‑
obecnych w dzisiejszej kulturze fake newsów.

1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Uczniowie dzielą się na kilka grup. Każda z nich ma za zadanie wybrać jed‑
no z proponowanych źródeł informacji (książka, prasa, Internet, telewizja), 
na jego podstawie będzie starała się opracować wybrane zagadnienie. Wszyst‑
kie grupy opracowują ten sam temat. Po prezentacji, uczniowie wspólnie 
porównują wartość informacji w konkretnym źródle i dzielą się refleksjami 
z przeprowadzonego eksperymentu.

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Czerpiąc wiadomości z książek, prasy i mass mediów, uczniowie wzbogaca‑
ją wiedzę, rozbudzają zainteresowania wydarzeniami na świecie. Mass media 
uzupełniają informację o obraz. Dzięki temu młodzi ludzie mogą dokonywać 
interesujących odkryć, poznawać rzeczy unikatowe i niedostępne bez tego środ‑
ka przekazu, wreszcie mogą poznawać ciekawe miejsca, zabytki kultury itd.

1.10.	 ZAGROŻENIA
Istnieje realne zagrożenie wyparcia tradycyjnych środków przekazu, książka 
czy prasa przez błyskawiczny i atrakcyjny przekaz medialny. Media, łącząc sło‑
wo mówione z obrazem, stwarzają złudzenie wyczerpującej informacji. Jednak 
bez poznania jej kontekstu, okoliczności lub innych stanowisk informacja może 
być zdeformowana i niepełna. Odejście od zwyczaju czytania książek na rzecz 
obrazu medialnego zubaża język i wyobraźnię młodego człowieka. Czytanie 
książek natomiast ma walor wychowawczy i edukacyjny. Upolitycznienie, zja‑
wisko komercjalizacji, prowadzą do zniekształcenia informacji. Sposób jej pre‑
zentacji dokonuje się bowiem zgodnie z zasadą nieautonomicznej oceny faktów.
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II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Skoro zgadzamy się na to, by dziecko miało dostęp do Internetu czy telewizji, 
musimy ustalić z nim zasady, które zapewnią mu bezpieczeństwo. To koniecz‑
ne, by chronić je przed kontaktem z nieodpowiednimi treściami. Zasady mu‑
szą być dostosowane do wieku dziecka.

Najmłodsze dzieci powinny korzystać jedynie z pozytywnych i bez‑
piecznych treści wskazanych przez rodziców. Z czasem warto brać pod uwagę 
propozycje nowych programów czy stron internetowych spośród wskazywa‑
nych przez dzieci, każdorazowo je weryfikując. Po wprowadzeniu takiej zasa‑
dy warto porozmawiać z dzieckiem na temat nieodpowiednich treści online – 
w sposób adekwatny do jego wieku należy je poinformować, że w sieci można 
trafić na materiały prezentujące seks, przemoc, wulgaryzmy. Trzeba zaznaczyć, 
że nie są to treści przeznaczone dla dzieci i że oczekujemy, iż dziecko nas po‑
informuje w razie kontaktu z nimi.
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Czas korzystania z telewizji czy Internetu powinien być ograniczo‑
ny. Zaleca się, by dzieci w wieku wczesnoszkolnym nie korzystały z urządzeń 
ekranowych dłużej niż dwie godziny dziennie. Dobrym pomysłem jest ustale‑
nie dnia lub dni, np. weekendu, bez Internetu. Należy umówić się z dzieckiem, 
że za każdym razem, kiedy trafi na nieodpowiednie treści lub cokolwiek inne‑
go zaniepokoi je w sieci, natychmiast nas o tym poinformuje.

Kiedy dziecko zgłasza kontakt z nieodpowiednimi treściami, warto 
rozpoznać, co się wydarzyło, pochwalić je za poinformowanie o takim zda‑
rzeniu. Jeżeli dziecko jest zaniepokojone, trzeba wytłumaczyć mu sytuację, 
zastanowić się, jak zmniejszyć prawdopodobieństwo podobnych okoliczności 
w przyszłości.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Grzegorz Kasdepke – urodzony 4 maja 1972 roku w Białymstoku, uznany jed‑
nym z najbardziej poczytnych współczesnych pisarzy dla dzieci i młodzieży.

Autor książek takich jak: Miasteczko misiów, Wakacje potworka, Naj-
piękniejsze mity dla dzieci, Przyjaciele, Rózga, Z piaskownicy w świat czy też 
Kuba i Buba, czyli awantura do kwadratu. Opowiadania pisarza publikowa‑
ne są w licznych czasopismach dziecięcych i młodzieżowych np. w „Ciuchci” 
czy „Komiksowie”. Jego twórczość doceniana jest nie tylko przez dzieci i ro‑
dziców, ale także przez pedagogów i autorów podręczników. Poza pisaniem 
utworów dla dzieci, pisze scenariusze do słuchowisk radiowych oraz progra‑
mów telewizyjnych i seriali.

Przytoczona poniżej historyjka, pochodząca z książki pt. Co to zna-
czy… 101 zabawnych historyjek, które pozwolą zrozumieć znaczenie niektórych 
powiedzeń wyjaśnia dzieciom, co kryje się pod pojęciem „kaczka dziennikar‑
ska”. Przy tej okazji możemy poruszyć z dziećmi temat przekłamań, jakie 
mogą wystąpić w przekazie medialnym, a nie są prostowane.

Czasami po lekcjach Bartuś idzie odwiedzić wujka Grześka. Wujek Grze‑
siek to ulubiony wujek Bartusia – zawsze ma świetny humor, a podczas ro‑
dzinnych obiadków to właśnie jemu, a nie Bartusiowi, wszyscy powtarzają, 
że powinien spoważnieć. Redakcja gazety, w której pracuje, znajduje się tuż 
przy szkole Bartusia. – Chcesz zobaczyć kaczkę dziennikarską? – wrzasnął 
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wujek, ledwo ujrzał Bartusia. Bartuś chciał. Wujek wpełzł między biurka, 
a po chwili wyszedł stamtąd z gazetą w ręku. – Masz – powiedział, podając 
Bartusiowi gazetę. – Musisz ją sam znaleźć… Bartuś spojrzał na wujka 
ze zdziwieniem. Potem ostrożnie zaczął przewracać kartki – może dzien‑
nikarskie kaczki są maciupcie?… Niczego jednak nie znalazł. – No tu‑
taj! – zirytował się wujek, pokazując jakiś tekst na stronie. – Sam to napi‑
sałem!… – To jest kaczka? – Bartuś był wyraźnie zdziwiony. – A czego się 
spodziewałeś? – Wujek Grzesiek popatrzył na niego z rozbawieniem. – 
Tak nazywamy zmyślone, przeważnie zabawne wiadomości… To takie 
psikusy robione czytelnikom, rozumiesz?… Później zawsze wyjaśniamy, 
że to był tylko żart… Bartuś uśmiechnął się krzywo. Ten wujek jest na‑
prawdę niepoważny.

Rozmawiając na temat tej lektury możemy zapytać dzieci czy znają 
pojęcie fake news. Warto uwrażliwić je na obecność w świecie mass mediów 
treści niesprawdzonych lub celowo zmyślonych, zachęcając je jednocześnie 
do krytycznego odbioru, otrzymywanego przekazu i każdorazowej próby oce‑
ny ich wiarygodności.

G.	Kasdepke, Co to 
znaczy… 101 zabaw-
nych historyjek, które 
pozwolą zrozumieć 
znaczenie niektórych 
powiedzeń, Wydaw-
nictwo Literatura, 
Łódź 2018, s. 30‑31.
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Dzieci od najmłodszych lat powinny mieć świadomość, że niektóre 
treści celowo są zmanipulowane dla wywołania konkretnych reakcji u odbior‑
ców i że zazwyczaj nie przyświecają temu szlachetne cele.

III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Wiadomo, że środki przekazu społecznego oddziałują na psychikę od‑
biorców tak pod względem uczuciowym i intelektualnym, jak moralnym, 
a nawet religijnym, zwłaszcza młodych. Mogą zatem mieć dobroczynny 
wpływ na życie i zwyczaje rodzin oraz na wychowanie dzieci, lecz jedno‑
cześnie kryją zasadzki i niebezpieczeństwa, których nie należy lekcewa‑
żyć, i mogą stać się nosicielami – czasem, zręcznie i systematycznie wma‑
newrowanymi, co niestety zdarza się w różnych krajach świata – ideologii 
rozkładających i zniekształcających poglądy na życie, rodzinę, religię, mo‑
ralność, nieszanujących prawdziwej godności i przeznaczenia człowieka. FC 76.
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3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie 
przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A Ja wam powiadam: 
Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię, 
bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wiel‑
kiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa 
nie możesz uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: tak, 
tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.

3.3.	 KATECHIZM	KOŚCIOŁA	KATOLICKIEGO

Już z tytułu wykonywanego zawodu osoby odpowiedzialne za prasę mają 
obowiązek przy rozpowszechnianiu informacji służyć prawdzie i nie ob‑
rażać miłości. Powinny starać się, by szanować z równą troską istotę fak‑
tów i granice krytycznego osądu wobec osób. Nie powinny uciekać się 
do oszczerstw.
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