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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 zaczęły 
pojawiać się plany zinstytucjonalizowania współpracy między państwami. Było 
to możliwe dzięki podobnej strukturze kulturowej, filozoficznej i politycznej, 
opartej na zbliżonych systemach wartości. Dziedzictwo duchowe i moralne kul‑
tury europejskiej opiera się przecież na niepodzielnych i uniwersalnych war‑
tościach: 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 hu‑
manistyczną. Poszczególne systemy wartości, które kształtowały się w danych 
epokach historycznych, wskazują na jedność kultury, która jest podstawą for‑
mowania 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 wychowawczego 
opartego na wartościach według nauczania Jana Pawła II. Por. Z. Struzik, Program wychowaw‑
czy 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 Pro‑

fesjonalne, 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 for‑
mowały się, powiedzielibyśmy „nasycały się”, określonymi wartościami, budo‑
wały 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 zapew‑
niłyby 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 inte‑
resowano się muzyką, rzeźbą, architekturą czy malarstwem. Filozofia XIX wie‑
ku, podążając za myślą Dawida Hume’a i Augusta Comte’a, sprowadziła war‑
tości wyłącznie do sfery wyrażania uczuć spowodowanych kontaktem z rzeczą 
i wynikających stąd stopni zadowolenia bądź rozczarowania i zawodu. Konse‑
kwentnie uważano, że wartości należą do sfery przeżyć psychicznych, co uze‑
wnętrznia się w postaci uczuciowego stosunku do konkretnych przedmiotów8. 
Zaszeregowanie wartości do sfery przeżyć subiektywnych automatycznie wy‑
kluczało aksjologię z obszaru nauki obiektywnej, doświadczalnie sprawdzalnej.

Nowe spojrzenie na wartości, jako niesubiektywne, ale obiektywne do‑
świadczenie, przyniosła dopiero w XX wieku szkoła fenomenologiczna. Oka‑
zało się, że błędne poglądy i teorie zniekształcają sposób pojmowania wartości 
w procesie wychowania człowieka. I tak na przykład racjonaliści, ponieważ 
nie przyjmują istnienia sfery ducha, niewłaściwie interpretują emocjonalne 
odczuwanie wartości. Dla naturalistów wartości są wyłącznie subiektywnym, 
a przez to fałszywym dodatkiem do obiektywnego świata natury. Nihiliści z ko‑
lei twierdzą, że wartości nie istnieją w ogóle, ponieważ obiektywne są jedynie 
ludzkie potrzeby i dążenia.

Jednak bardziej niebezpieczne od błędnych pojęć i teorii uniemożliwia‑
jących prawidłowe rozumienie wartości są niewłaściwe postawy i zachowania. 
Brak zdefiniowanej obiektywnej hierarchii wartości prowadzi do kierowania 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 doświadcze‑
nia, które często nazywa się przeżywaniem. Nietypowość tego doświadczenia 
polega na tym, że podczas poznania każdej obiektywnej wartości człowiekowi 

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, Wydaw‑
nictwo M, Kraków 2008, s. 103.

8 Por. A. Siemianowski, Szkice z etyki wartości, wyd. Gaudentinum, Gniezno 2006.
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towarzyszy uczucie wzruszenia. Doświadczenie to jest spotęgowane osobistym 
przeżywaniem i całym spektrum odczuć i skojarzeń, które w tej samej chwili się 
ujawniają. Warto przywołać tu refleksję fenomenologów, którzy mówią o emo‑
cjonalnej intuicji wartości, o emocjonalnej percepcji9. Nie oznacza to, że po‑
przez odczuwanie wartości zaprzeczamy ich obiektywności 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 ne‑
gatywnej oceny jego czynów. Człowiek jako wartość ontyczna nie ma nigdy 
swego negatywnego bieguna. Inaczej jest z wartościami kwalitatywnymi, które 
charakteryzują się dwubiegunowością: sprawiedliwość – niesprawiedliwość; 
uczciwość – nieuczciwość; pokora – pycha.

9 Por. tamże, s. 57.

Wstęp	do	programu	wychowawczego	dla	klas	szkół	podstawowych

15



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. Fundamen‑
tem 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 człowieka 
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, któ‑
ra 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 
oraz kształtowanie umiejętności dokonywania wyborów. Właściwą normą bę‑
dzie takie wychowanie, które rozwija poczucie odpowiedzialności i umożliwia 

10 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, wyd. TN KUL, Lublin 2019, 
s. 201.
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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 – czy‑
li 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 moralnych, 
należących do samej istoty i natury człowieka, które wynikają z prawdy o czło‑
wieku oraz wyrażają i chronią godność osoby: wartości zatem, których żadna 

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

ralne, dla których musi być gotów nawet oddać życie. W wyznawaniu, a nade wszystko w ofie‑
rze 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 czło‑
wieka, jest drogą do wolności i warunkiem samego jej istnienia”. Tamże, 96.
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jednostka, żadna większość ani żadne państwo nie mogą tworzyć, zmieniać, 
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 czynni‑
ków wzajemnie siebie warunkujących, a szczególne znaczenie mają najważ‑
niejsze podmioty: wychowanek i wychowujący. Można też uwzględnić znacze‑
nie środowiska, w jakim dokonuje się proces wychowawczy. Są nimi: rodzice, 
szkoła, ojczyzna – naród – państwo, Kościół oraz wspólnoty parafialne, a także 
środki społecznego przekazu. Każda z tych grup dodaje swoją część do kom‑
pleksowej formacji osobowej. Skoro więc wychowanie do wartości kształtuje 
relacje człowieka wychowywanego z innymi ludźmi, to w szerszej perspekty‑
wie tą samą zasadą objęte zostaną nie tylko szkoła, miejsce pracy i wszystkie 
grupy społeczne, ale naród, państwo, a jeszcze szerzej relacje i stosunki między 
państwami.

Aby budować społeczeństwo sprawiedliwe, moralne, zintegrowa‑
ne konieczny jest powrót do wartości uniwersalnych, które porządkują 

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, red. J. Poniewierski, wyd. Znak, Kraków 2012, s. 1085.

16 Por. Hi 7,1; 1 Kor 9,7; 2 Tm 2,3n.
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funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie, jego relacje z innymi, a ostatecz‑
nie 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 wezwanie 
do wspólnoty z Bogiem w wieczności. Stąd konieczna jest wdzięczność za war‑
tość życia, poprzez którą nawiązuje się relacje: miłości, sprawiedliwości i soli‑
darności z innymi osobami.

Wychowanie powinno pogłębiać przyrodzoną człowiekowi wrażliwość 
na wyjątkowość życia. Nie powstało ono bowiem z racji naukowych ekspery‑
mentów, ale decyzji miłującego Boga, która we wszystkich wymiarach prze‑
kracza człowieka. „Człowiek jest powołany do pełni życia, które przekracza 
znacznie wymiary jego ziemskiego bytowania, ponieważ polega na uczestnic‑
twie 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. Za‑
sadami postępowania wynikającymi ze zrozumienia wartości życia będą kon‑
kretne działania realizowane we wszystkich grupach społecznych, w których 
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 in‑
nej religii, członka innej społeczności. Ochrona życia to również sprzeciw wo‑
bec wszelkich używek, które pozornie miałyby służyć zadowoleniu i poprawie 

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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ludzkiej egzystencji, a które docelowo niszczą organizm. Troska o życie to rów‑
nież takie postępowanie, które nie naraża siebie i innych na niepotrzebne nie‑
bezpieczeństwo: lekkomyślne uprawianie sportów ekstremalnych, prowadzenie 
auta pod wpływem alkoholu, brak kompetencji specjalistów z różnych dziedzin, 
zaciąganie kredytów obciążających całą rodzinę jedynie na zaspokojenie wła‑
snych 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 do realizacji własnego powo‑
łania i poczucia spełnienia potrzebuje drugiej osoby, wspólnoty, społeczeń‑
stwa, w którym mógłby się rozwijać i realizować siebie. Osoba nigdy nie eg‑
zystuje poza społeczeństwem. Takie życie jest niejako wymogiem jej natury. 
Solidarność20 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 rozwijać 
ze względu na innych. Fundamentem solidarności jest współpraca, zarówno 
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 człowie‑
kowi, a nie bezimiennej masie, którą zwykło się nazywać „zasobami ludzki‑
mi”. Zasada solidarności staje się równocześnie gwarantem dobra wszystkich 
i dobra jednostki. „Potrzebna jest dziś nowa wyobraźnia miłosierdzia, której 

20 Por. SRS 39.
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przejawem będzie nie tyle, i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność by‑
cia bliźnim 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 
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 

21 NMI 50.
22 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, wyd. TN KUL, Lublin 2015, s. 31‑32.
23 FR 92.
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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 realizowa‑
ło 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 potrafią 
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 przyjmuje 
charakter przekazywania autorytetu i władzy oraz mocy stwarzającej i prawa 
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 

Wstęp	do	programu	wychowawczego	dla	klas	szkół	podstawowych

23



związana z moralnością, powinna być tworzona i przekazywana ze względu 
na dobro człowieka. Trzeba więc zabiegać o edukację dziecka i tak nią kierować, 
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 przesłaniem 
o tym, że ideałem nowoczesnego wychowania powinno być odważne przy‑
znanie się do Ewangelii Chrystusowej, wyznawanie jej przed ludźmi, w szkole, 
przed kolegami; uruchomienie własnego serca, aby „nabrzmiało” miłością spo‑
łeczną 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, so‑
cjologicznymi, 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, koleżeńskości. 
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 Pawła 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 przyszłości, 
również dla własnej przyszłości. To oni, wkraczając w dorosłe życie, pragną 
wnieść swój wkład w budowanie cywilizacji pokoju. To młodzi dostarczają no‑
wych 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 formacją 
własną. Mądrzy i roztropni wychowawcy muszą odwołać się nie tylko do mi‑
łości zawodu i pracy, ale do miłości Boga. Jeśli te trzy prawdy: wiara, nadzieja, 
miłość są zharmonizowane, wtedy wychowanie jest możliwe i skuteczne. Sło‑
wo 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., Wa‑
tykan, 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 społe‑
czeństwa, 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 przestrze‑
ni tysięcy lat kształtowania się różnych kultur i przekazywania ich swoim suk‑
cesywnie następującym pokoleniom, można zaobserwować tendencje do od‑
krywania naturalnych wartości potrzebnych do ciągłości życia, do poczucia 
bezpieczeństwa i możliwości rozwoju. Odkrywane w ten sposób podstawowe 
wartości: wolność, sprawiedliwość, pokój, bezpieczeństwo, prawda i solidar‑
ność – powoli, ale systematycznie wpływały na umacnianie się określonych 
społeczności. Człowiek na przestrzeni tysięcy lat starał się budować zorganizo‑
wane struktury rodzinne, plemienne i narodowe. Niektórym społecznościom 
udało się dojść do utworzenia narodu charakteryzującego się jednym językiem, 
jedną historią, religią i świadomością wspólnoty. Spojrzenie na historię świata 
pozwala zyskać przeświadczenie, że u podstaw antropologicznych człowie‑
ka leży umiejętność odkrywania wartości oraz zdolność kierowania się nimi. 
Do odkrywania wartości, podtrzymywania ich w świadomości i kultywowania, 
niejako naturalną formą przekazu stawało się wychowanie. Z czasem wycho‑
wanie stało się kształceniem, przekazywanym i zdobywanym dzięki zorgani‑
zowanym 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 przedstawicie‑
li – 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, rozwo‑
ju, postępu i wzajemnego doskonalenia. Kształtuje ono i utrwala świadomość 
indywidualną 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 katolic‑
kiej, 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 całe‑
go 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 wy‑
chowania, a jednocześnie, jako byt rozumny, sam siebie wychowuje poprzez sa‑
mokształcenie. Wszystkie inne podmioty wychowujące pełnią wobec niego funk‑
cje pomocnicze, wspierające, dostarczając odpowiednich treści wychowawczych 
oraz przykładów procesów wychowawczych, poddanych 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 
pedagog, wychowawca klasy, moralnie i zawodowo odpowiedzialny za swo‑
ich uczniów. Każdy wychowawca kształtuje swoich podopiecznych zgodnie 

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 so‑
bie jest powołana do wzrostu i rozwoju, rodzice tym samym podejmują zadanie umożliwienia 
jej życia w pełni ludzkiego. Przypomniał o tym II Sobór Watykański”. FC 36; por. DWCH 3.
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z własnym sumieniem, uformowanym wcześniej i zweryfikowanym przez wła‑
sne doświadczenie życiowe. Dzieje się tak dlatego, że to człowiek wychowuje 
człowieka, 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 (psycholo‑
gia rozwojowa dziecka) i dydaktycznych, zawartych między innymi w Konsty‑
tucji Rzeczypospolitej Polskiej34, dokumentach Kościoła Katolickiego35, Kodeksie 
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 na‑
uczania 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 doświadczeniem, 
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 pedago‑
gom wskazać ścieżkę poszukiwania wartości zawartych w literaturze szkolnej, 
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 moralnymi 
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 progra‑
mowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 
podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowa‑
nym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 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 warto‑
ści urzeczywistnionych w wysoce wartościowych i przy tym różnorodnych dobrach kultu‑
ralnych: poznawczych, religijnych, moralnych i estetycznych, a nawet użytecznościowych 
i hedonistycznych”. 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 możliwości 
samodoskonalenia się i budowania osobowości nakierowanej na dobro, spra‑
wiedliwość, prawdę, piękno i miłość40. W procesie wychowania te podstawowe 
wartości powinny być przez ucznia (wychowanka) rozpoznane, wewnętrznie 
zaakceptowane, a następnie podtrzymywane przez całe życie.

40 Por. H. Słotwińska, Samokształcenie i samowychowanie elementami autoformacji, „Paedagogia 
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 prze‑
kazu 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 szkoła 
jest miejscem jego realizacji, natomiast przestrzeń oddziaływania będzie roz‑
ciągnięta 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. Szczególnym 
polem współpracy dla szkoły powinna być rodzina ucznia, ponieważ w rodzi‑
nie 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 pierwszym 
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 powinni 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 której 
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 2002, s. 995; por. także: „Norma moralna, norma etyczna, ogólna reguła postępo‑
wania, 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 przykładem 
norm aksjologicznych, uzasadnia się je za pomocą odpowiednich ocen”. Hasło Norma moralna, 
w: W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, wyd. Żak, Warszawa 2017, s. 264‑265.
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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 zasad 
będzie funkcjonowało, tym społeczeństwo będzie reprezentować wyższą kultu‑
rę, łatwiej się będzie wszystkim żyło i pracowało. Powiększać się będzie także 
zakres poczucia bezpieczeństwa, a norma sprawiedliwości będzie powszechnie 
stosowana.

Zarówno normy, jak i zasady postępowania (działania) wzajemnie się 
przenikają i uzupełniają w procesie realizacji odpowiednich wartości. Wartości, 
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 
wyników, określonego ideału wychowawczego, którym jest „dobrze wycho‑
wany człowiek”. Treść wychowania zamyka się w sferze życia psychicznego 

43 „Ustalona, ogólnie przyjęta zasada; reguła, przepis, wzór; w etyce: zasada postępowania, dy‑
rektywa wyznaczająca obowiązek określonego zachowania się w danej sytuacji przez odwoła‑
nie 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 rodzicom, 
najpierw potencjalnie, a kiedy dorasta, uznaje autorytet swoich rodziców potwierdzony ich 
miłością.
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i duchowego człowieka, dlatego przy formułowaniu celów wychowywania ko‑
nieczne jest posługiwanie się pojęciami abstrakcyjnymi. Nie zawsze możliwe 
jest zweryfikowanie tych pojęć w praktyce, w doświadczeniu wychowawcy, wy‑
chowanka 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 znacze‑
nie mogą mieć zewnętrzne okoliczności, wszelkiego rodzaju przymus. Czę‑
sto 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 słu‑
żyć umocnieniu i zdobyciu władzy jednego człowieka nad drugim. Ideologia 
nie kieruje się prawdą czy dobrem powszechnym, ale dąży do stworzenia ta‑
kiego kodeksu moralnego, który ubezwłasnowolnia jednostkę i każe jej służyć 
z bezgranicznym zaufaniem. Tak powstają wszelkiego rodzaju subkultury, nie‑
kiedy przeciwne zorganizowanym społecznościom, sprzeczne z podstawowymi 
prawami moralnymi, agresywne w swoim działaniu, niekiedy 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, środowi‑
ska), działających w ramach określonej filozofii. W tym wypadku proponuje 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 
nastąpiło połączenie programu wychowawczego i programu profilaktyki w jeden dokument – 
program 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, ducho‑
wej i społecznej”. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Działania edukacyjno‑wychowawcze w szko‑
łach, 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 czyn‑
ności 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 właściwości ukła‑
du nerwowego, od wpływu kształcenia i wychowania, m.in. od rozwoju pozytywnej 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 wiedzy 
emocjonalnej i umożliwiając trening odpowiednich umiejętności emocjonalnych. Może to ro‑
bić, organizując jego doświadczenia i dostarczając mu wzorców reagowania emocjonalnego 
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 intelektu‑
alnego człowiek gromadzi wiedzę, którą następnie stosuje w relacjach osobowych i społecznych. 
Działanie rozumowe opiera się na prawdzie odkrytej przez intencjonalną zgodność umysłu 
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− 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 człowieka 
skłania do wyszukiwania celów szczegółowych dostosowanych w procesie wy‑
chowania do indywidualnych potrzeb.

poznającego z przedmiotem poznawanym. Rozwój intelektualny dokonuje adaptacji struktur 
poznawczych (schematów i operacji) do wymagań środowiska. Por. Hasło 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 stosunku 
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 zara‑
zem 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 przy‑
mioty mogą się realizować w pełnej wolności, która dąży do prawdy, a ta z kolei prowadzi do do‑
bra. 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 nazywane 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 prawi‑
dłowej relacji jednostki z otoczeniem, opartej na równowadze pomiędzy przystosowaniem się 
do społeczności, a oddziaływaniem jednostki na tę społeczność. Można w tym wypadku mó‑
wić o procesie „socjalizacji”, która prowadzi do poznania i zastosowania sposobów zachowa‑
nia się przyjętych w danym społeczeństwie. Takie przystosowanie i jednocześnie czynny udział 
w życiu społecznym prowadzić ma do rozwoju form życia zbiorowego, do zaspokajania 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 
działania szkoły, wychowawcy, rodziców i środowiska. W osiąganiu określo‑
nych celów należy stosować odpowiednie środki działania, uwzględniając wiele 
czynników, 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 
samorządowe 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 własną 
strukturę. Można także wyróżnić opinie o danej szkole, na przykład: „Ta szko‑
ła wychowuje dobrze, a w tamtej są nieustanne problemy wychowawcze”. 
Po zakończonym procesie wychowania szkolnego, absolwent szkoły wydaje 
opinię, często utożsamia się z wartościami przekazywanymi w szkole, wspo‑
mina czasy szkolne z sentymentem, z uznaniem wyraża się o wychowawcach 
i nauczycielach.

3.9.2.	 REALIZACJA	W	KLASIE
Podstawowym miejscem oddziaływania i realizacji Programu wychowawczego 
jest klasa, czyli zespół uczniów o podobnych wiekowo cechach rozwojowych, 
zorganizowanych w grupach zainteresowań i podejmujących wspólne działa‑
nia. Zespół, jakim jest klasa, ma za zadanie wspólnie zdobywać formację mo‑
ralną, wiedzę w zakresie poszczególnych przedmiotów oraz umiejętności nie‑
zbędne w życiu człowieka. Zarówno w każdej grupie społecznej, jak i w zespole 
klasowym mają miejsce różnorakie relacje koleżeńskie, charakteryzujące się 
dynamizmem, towarzyszącymi im emocjami, wzajemnym oddziaływaniem, 
wykonywaniem wspólnych zadań, pracą, wysiłkiem intelektualnym, a także 
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obejmujące rekreację, zabawę i sport. Wszystkie te elementy mają charakter 
wychowawczy i określają środowisko, w którym dokonuje się wychowanie. 
Pedagog sprawuje pieczę nad środowiskiem klasowym, posługując się wiedzą 
i autorytetem, kieruje całym zespołem, z uwzględnieniem cech indywidual‑
nych 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 rodzi‑
cami, 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 spo‑
łeczna 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 wycho‑
wawcą klasy. Okresowo należy przeprowadzać ankiety anonimowe wśród ro‑
dziców, ściśle związane z treściami zawartymi i wprowadzanymi przez Program 
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 społeczny

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. Czło-
wiek 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

− Rozmowa daje możliwość konfrontacji poglądów.
− Każdy człowiek ma prawo do wypowiadania własnych poglądów.
− Rozmowa ma być oparta na prawdzie i dążyć do prawdy.

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 dyskusji stosuję właściwą argumentację.

1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW
Normy

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

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

− Rozmowa jest jednym ze sposobów rozwiązywania rodzinnych 
konfliktów.

− Należy rozmawiać na trudne tematy.
Zasady

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

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 której 
dążą, jeśli pozostają w świecie wzajemnej od siebie izolacji. Poznać prawdę można, wszakże tyl-
ko i wyłącznie w bezpośrednim kontakcie. Spotkanie i nawiązanie kontaktu uznać, zatem nale-
ży niejako za warunek wstępny, ale jednocześnie nieodzowny każdego dialogu”. H. Skorowski, 
Dialog, w: Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, red. A. Zwoliński, wyd. Polwen, 
Radom 2003, s. 106.

Wartość	1	|	Wartość dialogu z drugim człowiekiem
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− Uczę dziecko, jak umiejętnie argumentować własne zdanie.
− Z uwagą analizuję zachowanie dziecka i skłaniam je do rozmowy.

1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

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

− Prowadzenie dialogu z wychowankami przybliża do spraw, którymi 
żyją uczniowie.

− W rozmowie należy reagować na dyskryminowanie i ośmieszanie 
uczniów.

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

nie faworyzuję.
− Zwracam uwagę na uczniów, którzy nie uczestniczą w dyskusjach.
− Daję przykład kulturalnego prowadzenia rozmowy.
− Staram się indywidualnie rozmawiać z każdym uczniem.

Wychowanie	do	wartości	|	Poziom 4 
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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 uwalnia-
my się od stereotypów i schematów, przez które postrzegamy innych ludzi.

Uczniowie dobrani w pary rozmawiają na interesujące ich tematy 
w taki sposób, aby jak najwięcej dowiedzieć się o swoim rozmówcy. Potem 
poszczególne osoby prezentują całej klasie charakterystykę swojego rozmówcy.

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Dialog pozwala na zerwanie ze schematami i błędnymi ocenami, którymi mo-
żemy skrzywdzić innego człowieka3. 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 
i otwartą dyskusję. Uczniowie potrafią prawidłowo argumentować i przedsta-
wiać swoje racje. Potrafią także z życzliwością i szacunkiem spojrzeć na dru-
giego człowieka, nawet jeśli ma inne zdanie czy poglądy.

1.10.	 ZAGROŻENIA
W szkole często dyskryminuje się osoby, które mają inne upodobania. Dzieci 
potrafią być okrutne, wyśmiewają i izolują rówieśników, którzy się wyróżniają. 
Uczniowie rezygnują ze swoich przekonań, ponieważ nie umieją ich obronić 
w dyskusji. W środowisku rodzinnym rzadko podejmuje się rozmowy na waż-
ne tematy, nie bierze się też pod uwagę zdania dzieci. Ma to konsekwencje 
w nawiązywaniu przez nie kontaktu z innymi.

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.

Wartość	1	|	Wartość dialogu z drugim człowiekiem
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II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Dialog jest bardzo ważny w relacjach międzyludzkich. Człowiek od urodze-
nia podlega procesowi socjalizacji, czyli procesowi kształtowania, na skutek 
którego staje się członkiem określonej społeczności, m.in. społeczności lokal-
nej. Dzięki szczerej rozmowie można nawiązać relację, poznać prawdę, otwo-
rzyć się na drugiego człowieka. Dialog pozwala rozwiązać problemy rodzinne, 
ale czasem trzeba podejmować nawet krępujące tematy. Prawo głosu ma każ-
dy członek rodziny. Już najmłodszych uczy się właściwej postawy w stosunku 
do drugiego człowieka. Uczeń rozumie, że każdy w klasie ma prawo do własnej 
opinii. Należy z życzliwością i otwartością podchodzić do osób, nawet do tych, 
których nie darzy się sympatią.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
W 1959 roku w dzienniku „Sud-Ouest Dimanche” po raz pierwszy opubliko-
wano krótką historyjkę o pewnym chłopcu. Początkowo nikt nie planował kon-
tynuacji przygód bohatera, jednak zainteresowanie wśród odbiorców skłoniło 
autora do napisania kolejnych części.

Mikołajek to pierwsza książka z serii ukazująca życie młodego Fran-
cuza i jego szkolnych kolegów. Bohaterowie stworzeni przez René Goscinnego 
to bardzo niesforni chłopcy, którzy wspólnie przeżywają zwariowane przygody.

– Bądź bardzo miły dla Ludeczki – powiedziała mi mama. – To czarująca 
dziewczynka i chciałabym, żebyś jej pokazał, że jesteś dobrze wychowany.

Kiedy mama chce pokazać, że jestem dobrze wychowany, ubiera mnie 
w niebieskie ubranko, białą koszulę i wyglądam jak pajac. Powiedziałem 
mamie, że wolałbym iść z kolegami do kina na kowbojski film, ale spoj-
rzała na mnie srogo jak zawsze, kiedy nie ma ochoty żartować.

– I proszę cię, żebyś nie zachowywał się jak brutal wobec dziewczynki, 
bo będziesz miał ze mną do czynienia, rozumiesz?

Przytoczony fragment dotyczy przyswajania norm postępowania, dzię-
ki dialogowi. Do rodzinnego domu Mikołajka miała przyjść sąsiadka ze swoją 

R.	Goscinny, J.J.	Sempé, 
Mikołajek, tłum. T. Mar-
kuszewicz, E. Staniszkis, 
wyd. Nasza Księgarnia, 
Warszawa 2010, s. 82‑83.
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córką. Mama tłumaczyła chłopcu, jak ma się zachować. Założyła mu nawet 
odświętne ubranie. Chciała, aby zachowywał się jak dobrze wychowane dziec-
ko. Tłumaczyła mu, że do wszystkich należy podchodzić z życzliwością, nawet 
jeśli nie darzy się ich sympatią. Dzięki rozmowie z drugim człowiekiem można 
skonfrontować swoje poglądy.

Dialog z dziećmi jest konieczny dla ich prawidłowego rozwoju. Dzieci, 
przyjmując wzory i role społeczne, zapewniają porządek społeczny.

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.UUS 36.

Wychowanie	do	wartości	|	Poziom 4 
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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.

Jest to dialog miłości, który nigdy nie ustaje, ale mimo to nie jest mono-
tonny, dokonuje się bowiem w różnych tonacjach miłości – od jej przeja-
wów powszednich i pośrednich, aż po najgłębsze, których Pismo Święte 
oraz liczni mistycy nie wahają się opisywać za pomocą obrazów miłości 
oblubieńczej.

Starajcie się gorliwie o dobro drugiego człowieka, wiernie wypełniajcie 
przyjęte zobowiązania. Nie wahajcie się rezygnować z radością z niektó-
rych waszych rozrywek, akceptujcie wielkodusznie konieczne ofiary, da-
wajcie świadectwo waszej wiernej miłości do Jezusa, głosząc Jego Ewan-
gelię zwłaszcza wśród waszych rówieśników.

3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

Bóg rozmawiał z Mojżeszem i powiedział mu: „Jam jest Jahwe. 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 przymierze. 
Przeto powiedz synom izraelskim: 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 

RMis 56.

DD 14.

Benedykt	XVI, Miłujcie się 
wzajemnie, tak jak Ja 
was umiłowałem. Orę-
dzie na XXII Światowy 
Dzień Młodzieży, Waty-
kan, 27.01.2007, w: Jan 
Paweł II, Benedykt XVI, 
Franciszek, Tryptyk o wie-
rze, wybór i oprac. S. Ta-
siemski, Wydawnictwo M, 
Kraków 2014, s. 141‑142.
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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.

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 przezna‑
czenie osoby i rodzaju ludzkiego. Każda osoba jest przez Boga stworzona, kochana i zbawiona 
w Jezusie Chrystusie, a realizuje siebie, nawiązując liczne relacje miłości, sprawiedliwości i so‑
lidarności z innymi osobami, podczas prowadzenia swojej wielorakiej działalności w świecie. 
Gdy działanie ludzkie dąży do propagowania godności i integralnego powołania osoby, po‑
prawy 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.

57

2.



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.

1.5.	 ZADANIA	DLA	UCZNIA,	SAMOWYCHOWANIE
Normy

− O godności człowieka nie świadczy jego stan posiadania czy poziom 
intelektualny.

− 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.

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.

Zasady
− Szanuję własne dziecko.
− Dostrzegam wartościowe postawy w zachowaniu dziecka, uświadamia‑

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

dziecka.
− Szanuję życie oraz pracę innych ludzi.

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”. Człowiek – 
osoba – płeć, red. M. Wójcik, wyd. Fundacja „Pomoc Rodzinie”, Łomianki 1998, s. 255.
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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.
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.

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, ja‑
kim ludziom z ich otoczenia trzeba „przywrócić” godność, pomóc zrozumieć, 
że ich los nie jest nikomu obojętny.

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 oka‑
zują pogardę wobec ludzi, którzy nie spełniają ich kryteriów czy oczekiwań3. 

3 „Równocześnie wzrasta także świadomość szczególnej godności, jaka przypada osobie ludz‑
kiej, ponieważ przewyższa ona wszystkie rzeczy, a jej prawa i obowiązki są powszechne 
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Dyskryminują słabszych i tych, którzy nie potrafią się obronić. Znęcają się fi‑
zycznie i psychicznie nad innymi, wykorzystując swoją przewagę fizyczną.

II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Godność jest wartością społeczną ukierunkowaną na delikatność, sprawie‑
dliwość, szacunek, moralne zachowanie. Każdy człowiek zasługuje na sza‑
cunek własny i innych ludzi. Młodzi ludzie, porównując się z rówieśnika‑
mi, widzą, że każdy jest inny. Różnice te wpływają na niepowtarzalność 
jednostki. Każdy jest ważny i potrzebny w rodzinie, w klasie, w narodzie. 

i nienaruszalne. Trzeba więc, aby stało się dostępne człowiekowi wszystko to, czego potrzebuje 
on do prowadzenia prawdziwie ludzkiego życia […]”. KDK 26.
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Wnosi swój niepowtarzalny rys. Elementem samorozwoju jest świadomość 
tej niepowtarzalności.

Godność człowieka jest podstawą jego wolności. Jest to wartość czło‑
wieczeństwa, przysługująca każdemu bez wyjątku, ze względu na sam fakt jego 
istnienia. Jest własnością niestopniowaną – przysługuje wszystkim w tym sa‑
mym, równym stopniu, bez względu na osiągnięcia lub ułomności, kondycję 
psychiczną, chorobę czy też inne aspekty różnicujące ludzi. Stanowi źródło praw.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Maria Terlikowska, autorka wiersza Ziółko, to polska pisarka dziecięca, poetka, 
scenarzystka filmów animowanych, autorka słuchowisk radiowych i audycji 
telewizyjnych. Debiutowała w 1950 roku na łamach prasy dla dzieci. Była sta‑
łą współpracownicą „Świerszczyka”. Pisała m.in. piosenki dla dzieci, książki 
popularyzatorskie, utwory dla starszych dzieci. Jej twórczość była tłumaczona 
na języki obce.

Cała klasa mnie przezywa:
Ziółko, Oset i Pokrzywa.
Pytam – za co i dlaczego?
Czy zrobiłam coś kolegom? […]
Mówię zawsze to, co myślę,
Szczerą prawdę, jak najściślej.
No, na przykład do Iwony,
Że fatalnie jej w zielonym.
Kto zielony sweter bierze
Przy okropnej, żółtej cerze?!
Albo mówię raz do Bronka,
Że ma piegi i się jąka.
A do Hanki i do Jurka,
Że są rudzi jak wiewiórka.
A do Reni, że sepleni…
I co? Wszyscy obrażeni! […]
Widać prawda w oczy kole,
Więc za prawdę cierpię w szkole!

M.	Terlikowska, Ziół-
ko, w: A. Klimowicz, 
M. Derlukiewicz, 
Nowe Słowa na start! 
Podręcznik do języka 
polskiego dla klasy 
czwartej szkoły podsta-
wowej, wyd. Nowa Era, 
Warszawa 2018, s. 150.
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W wierszu wypowiada się tytułowe Ziółko. Dziewczynka skarży się, 
że cała klasa ją przezywa. Nie wie, dlaczego koledzy i koleżanki ją tak traktują. 
Przypuszcza, że to przez jej szczerość. Ale czy to szczerość? Dzieci w klasie 
czują się urażone, ponieważ Ziółko krytykuje ich wygląd, sposób ubierania, 
ułomności, zachowanie. Jest to szczególnie przykre, ponieważ na niektóre wady 
dzieci nie mają wpływu, np. na jąkanie. Każdy człowiek jest inny, różni się pod 
wieloma względami. Jednak każdy zasługuje na szacunek.

Zacytowany wiersz dotyczy godności drugiego człowieka. Pomimo 
różnic każdego trzeba traktować jednakowo i odnosić się do niego z szacun‑
kiem. Wartość godności drugiego człowieka jest nieodłącznym elementem każ‑
dej kultury i każdej epoki. Respektując i szanując godność drugiego człowieka 
w szkole, w domu, na podwórku, łatwiej dostrzec wartość i godność własnego 
życia.

III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Tak zatem pogłębiona wrażliwość na godność ludzkiej osoby i na jej wy‑
jątkowość, a także należny respekt dla decyzji sumienia stanowi niewąt‑
pliwie pozytywny dorobek współczesnej kultury. Wrażliwość ta, sama 
w sobie autentyczna, wyrażana jest na różne sposoby, mniej lub bardziej 
odpowiednie. 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 
człowieka: „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”.

VSpl 31.

LdR 9.
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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.

3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

Jezus nawiązując do tego, rzekł: „Pewien człowiek schodził z Jerozolimy 
do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jesz‑
cze rany mu zadali i zostawiwszy na półumarłego, odeszli. Przypadkiem 
przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, 
gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samaryta‑
nin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. 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 gospodarzo‑
wi i rzekł: «Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, 
gdy będę wracał». Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, 
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, pa‑
nować nad sobą, w sposób dobrowolny dawać siebie oraz tworzyć 
wspólnotę z innymi osobami: przez łaskę jest powołany do przymierza 

ChL 58.

SPS 38.

Łk 10,30‑37;
por. Dz 10,34; Rz 2,11.
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ze swoim Stwórcą, do dania Mu odpowiedzi wiary i miłości, jakiej nikt 
inny nie może za niego dać.
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Wartość życia 
drugiego człowieka

I.	 PROSPEKT	WARTOŚCI
1.1.	 CEL	OGÓLNY
Rozwój moralny

1.2.	 CEL	SZCZEGÓŁOWY
Umiejętność wartościowania

1.3.	 CEL	WYCHOWAWCZY
Wykształcenie postawy szacunku wobec życia swojego i innych1

1 „Człowiek jest powołany do pełni życia, która przekracza znacznie wymiary jego ziemskiego 
bytowania, ponieważ polega na uczestnictwie w życiu samego Boga. Wzniosłość tego nadprzy‑
rodzonego powołania ukazuje wielkość i ogromną wartość ludzkiego życia w jego fazie docze‑
snej. Życie w czasie jest bowiem podstawowym warunkiem, początkowym etapem i integralną 
częścią całego i niepodzielnego procesu ludzkiej egzystencji”. EV 2.
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1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Aborcja, eutanazja, kara śmierci – czy człowiek ma prawo decydować 

o życiu drugiego człowieka?
− Czy można usprawiedliwić zabijanie na froncie wojennym?
− Co możemy zrobić dla osób stojących w obliczu śmierci?

1.5.	 ZADANIA	DLA	UCZNIA,	SAMOWYCHOWANIE
Normy

− Życie jest darem, dlatego należy je chronić od poczęcia do naturalnej 
śmierci.

− Stosowanie używek to niszczenie życia.
− Najwyższą formą miłości jest poświęcenie własnego życia za innych2.
− Każde życie ludzkie ma jednakową godność i wartość.

Zasady
− Postępuję roztropnie i nie narażam swojego życia, ani życia innych 

na niebezpieczeństwo.
− W dyskusji staram się odważnie i rzeczowo opowiadać się za obroną 

życia.
− Szanuję kobiety w ciąży, ponieważ noszą nowe życie.
− Unikam filmów i gier komputerowych, które ze śmierci człowieka czy‑

nią rozrywkę.

1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW
Normy

− Każde dziecko przychodzące na świat jest darem dla rodziców i narodu.
− Trzeba uświadamiać młodemu człowiekowi konsekwencje stosowania 

używek: dopalaczy, alkoholu, papierosów, narkotyków.
− Używanie przemocy wobec innych jest wystąpieniem przeciwko życiu.
− Przemoc nigdy nie jest metodą wychowawczą.

2 „Dlatego umiłowanie Boga i bliźniego jest pierwszym i największym przykazaniem. Pismo 
Święte zaś poucza nas, że nie można oddzielić miłości Boga od miłości bliźniego: «Wszystkie 
inne przykazania streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego jak siebie samego! […] Przeto 
miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa» (Rz 13,9n; por. 1 J 4,20). To zaś uznaje się 
za rzecz najwyższej wagi dla ludzi, którzy coraz bardziej zależni są od siebie nawzajem, a także 
dla świata, który jednoczy się coraz bardziej”. KDK 24.
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Zasady
− Z radością witam każde pojawiające się na świecie dziecko, niezależnie 

od sytuacji, w jakiej się znajduję.
− Pomagam zrozumieć dzieciom sens śmierci bliskich osób. Śmierć 

nie jest tematem tabu.
− Wyraźnie opowiadam się za życiem w dyskusji na temat: aborcji, euta‑

nazji i kary śmierci.

1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Nie należy stosować przemocy fizycznej ani psychicznej wobec uczniów.
− Obojętność wychowawcy wobec przejawów przemocy w szkole jest 

niedopuszczalna.
− Zawód nauczyciela wiąże się ze specjalnym poświęceniem i służbą 

na rzecz innych.

Wychowanie	do	wartości	|	Poziom 4 

70



Zasady
− Uzupełniam na bieżąco swoją wiedzę i potrafię prowadzić merytorycz‑

ną dyskusję na temat zagrożeń związanych z eutanazją, aborcją i karą 
śmierci.

− Nie zostawiam wychowanka samego w obliczu śmierci bliskich mu 
osób.

− Przytaczam przykłady bohaterów z historii, literatury, filmu, którzy 
nie zawahali się oddać życie za innych.

1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Proponuję uczniom wspólne podjęcie wolontariatu, w szpitalach lub hospi‑
cjach, na oddziałach, gdzie przebywają chore dzieci. Uczniowie mogą również 
zwrócić uwagę na treści dotyczące poszanowania życia, poruszane w progra‑
mach telewizyjnych i na stronach internetowych.

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Uczniowie dostrzegają wartość życia i stawiają je najwyżej. Nie stosują prze‑
mocy wobec rówieśników3, ale potrafią w inny sposób dociekać swoich racji. 
Zdają sobie sprawę z konsekwencji, jakie niesie ze sobą używanie narkotyków. 
Stają w obronie życia i rozumieją zło wynikające z aborcji, eutanazji i kary 
śmierci.

1.10.	 ZAGROŻENIA
Brak poszanowania wartości życia prowadzi do powstawania i szerzenia się 
przejawów przemocy w szkołach. Nauczyciele pozostają obojętni wobec aktów 
agresji i dyskryminacji w środowisku uczniów. Brutalne filmy i gry komputero‑
we propagują postawę lekceważenia ludzkiego życia. Uczniowie przenoszą ne‑
gatywne wzorce zachowania z fikcji filmowej i wirtualnej do codziennego życia.

3 „Szczegółowa treść prawa do życia nie wyraża się tylko i wyłącznie w stwierdzeniu nietykal‑
ności życia ludzkiego. Implikuje ona w sobie płaszczyzny praw bardziej szczegółowych […]. 
W przypadku płaszczyzny nienaruszalności ciała należy mówić o gwarancji przed wszelkim 
naruszeniem ciała np.: przez pobicie, znęcanie się, torturowanie, itp.” H. Skorowski, Życie, 
w: Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła, red. A. Muszala, wyd. Pol‑
wen, Radom 2005, s. 527.
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II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Życie ludzkie jest wartością fundamentalną, od momentu poczęcia do natu‑
ralnej śmierci. Bez tej wartości nie można mówić o pozostałych wartościach 
czy o prawach człowieka. Ciało ludzkie, jego aspekt fizyczny, psychiczny i du‑
chowy wyraża osobę. Osoba jest wyjątkowa. Jest darem dla innych. Troska 
o drugiego człowieka jest obowiązkiem każdego z nas. Współistnienie jednost‑
ki i społeczności, w której człowiek żyje, prowadzi do ustawicznego rozwoju. 
Obowiązkiem jest też troska o siebie samego. Troska o własne życie jest przede 
wszystkim powinnością wobec siebie samego.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Legenda o warszawskim Bazyliszku opowiada o wielkim utrapieniu mieszkań‑
ców średniowiecznej Warszawy. Byli oni nękani przez potwora obdarzonego 
niezwykłą, niszczycielską mocą. Bazyliszek zamieszkał w lochach Warszawy 
i zamieniał w kamień każdego, kto tylko spojrzał mu w oczy. Wszyscy bar‑
dzo się go bali, dlatego ze strachu nie mogli nawet spać. Król postanowił osta‑
tecznie pozbyć się potwora. Wykonanie zadania powierzył skazańcowi Marko‑
wi. Jeśli nie udałoby mu się tego dokonać, zginąłby z ręki kata.

CEBULARKA: Słyszała pani? Wczoraj znowu jeden poszedł do Bazyliszka.
GARNCARKA: Kto?
MAGDA: Mój brat… Marek…
GARNCARKA: Przedwczoraj trzech rycerzy, teraz on…
CEBULARKA: Nie wróci, kochana, nie wróci. Tak samo jak tamci 
nie wrócili.
MAGDA: Ludzie! Pomóżcie! Chodźcie na ratunek!
GARNCARKA: Na ratunek? Dziewczyno, zastanów się, co mówisz! Dla 
tych, co idą do lochu, nie ma ratunku.
SZEWC: Każdy, kto tam pójdzie, zginie. Nikt nie da rady.
MAGDA: Ja wiem – jeden człowiek nie poradzi, ale jakbyśmy poszli 
wszyscy…
Jakby na ratunek ruszyło całe miasto, jakby wszyscy stanęli do walki…
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GARNCARKA: Dziewczyno, zastanów się. Chcesz, żebyśmy wszyscy 
zginęli?
SZEWC: Nie damy rady.
MAGDA: Więc już nikt… Więc już nic nie pomoże Markowi?
SZEWC: Ja tam nie pójdę.
CEBULARKA: Z tych lochów nikt żywy nie wraca. Jeszcze mi życie miłe.
MAGDA: Jeśli nie chcecie iść… Jeśli nie chcecie, to ja sama pójdę! Wezmę 
miecz i pójdę!

Marek, brat Magdy, zabłądził w lochach zamku, kiedy szedł pokonać 
Bazyliszka. Magda chciała namówić wiele osób, aby razem z nią poszły go ura‑
tować, ale każdy z obawy o swoje życie odmówił. Wtedy Magda postanowiła, że 
sama spróbuje pokonać Bazyliszka i uratować brata. Udało jej się tego dokonać. 
Całe miasto świętowało.

W życie ludzkie wpisane jest to, że dzielimy się z innymi dobrami ma‑
terialnymi i duchowymi. Magda mówiła ludziom, jak powinni zachować się 
wobec nieszczęścia drugiego człowieka. Wiedziała, że sama sobie nie poradzi, 
że tylko we wspólnocie jest siła. Jednak nie znalazła sprzymierzeńców. Strach 
był silniejszy.

W.	Chotomska, Le-
genda o warszawskim 
Bazyliszku, w: A. Klimo-
wicz, M. Derlukiewicz, 
Nowe Słowa…, dz. cyt., 
s. 191‑192.
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III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Dlatego nawet życie ludzkie, choć jest fundamentalnym dobrem człowie‑
ka, zyskuje sens moralny dopiero przez odniesienie do dobra osoby, którą 
zawsze należy afirmować dla niej samej: podczas gdy zabójstwo niewinnej 
ludzkiej istoty pozostaje zawsze niedozwolone, to oddanie własnego życia 
(por. J 15,13) dla miłości bliźniego lub na świadectwo prawdzie może być 
czynem dozwolonym i chwalebnym, a nawet obowiązkiem. W rzeczywi‑
stości więc jedynie przez odniesienie do tego, czym jest ludzka osoba jako 

„integralna jedność”, to znaczy jako „dusza, która wyraża się poprzez ciało, 
i ciało formowane przez nieśmiertelnego ducha”, można odczytywać ów 
szczególny ludzki sens ciała.VSpl 50.
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Życie, którym Bóg obdarza człowieka, jest czymś więcej niż tylko istnie‑
niem w czasie. Jest dążeniem ku pełni życia; jest zalążkiem istnienia, które 
przekracza granice czasu: „bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowie‑
ka – uczynił go obrazem swej własnej wieczności” (Mdr 2,23).

Rodzina chrześcijańska, ożywiona i podtrzymywana nowym przykaza‑
niem miłości, żyje gościnnością, szacunkiem, służbą każdemu człowieko‑
wi, w którym zawsze dostrzega godność osoby i dziecka Bożego.

Starajcie się gorliwie o dobro drugiego człowieka, wiernie wypełniajcie 
przyjęte zobowiązania. Nie wahajcie się rezygnować z radością z niektó‑
rych waszych rozrywek, akceptujcie wielkodusznie konieczne ofiary, da‑
wajcie świadectwo waszej wiernej miłości do Jezusa, głosząc Jego Ewan‑
gelię zwłaszcza wśród waszych rówieśników.

3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

Po czym Bóg pobłogosławił Noego i jego synów, mówiąc do nich: „Bądź‑
cie płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię. Wszelkie zaś zwierzę 
na ziemi i wszelkie ptactwo powietrzne niechaj się was boi i lęka. Wszyst‑
ko, co się porusza na ziemi i wszystkie ryby morskie zostały oddane wam 
we władanie. Wszystko, co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was 
na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko. Nie wolno wam 
tylko jeść mięsa z krwią życia. Upomnę się o waszą krew przez wzgląd 
na wasze życie – upomnę się o nią u każdego zwierzęcia. Upomnę się też 
u człowieka o życie człowieka i u każdego o życie brata. Jeśli kto przeleje 
krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego, bo człowiek został 
stworzony na obraz Boga. Wy zaś bądźcie płodni i mnóżcie się; zaludniaj‑
cie ziemię i miejcie nad nią władzę”. Potem Bóg tak rzekł do Noego i do jego 
synów: „Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, 
które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, 

EV 34.

FC 64.

Benedykt	XVI, Miłuj-
cie się wzajemnie, tak 
jak Ja was umiłowałem. 
Orędzie na XXII Świa-
towy Dzień Młodzieży, 
Watykan, 27.01.2007, 
w: Jan Paweł II, Bene-
dykt XVI, Franciszek, 
Tryptyk o wierze, 
dz. cyt., s. 141‑142.
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ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, 
które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami 
przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna 
istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię”.

3.3.	 KATECHIZM	KOŚCIOŁA	KATOLICKIEGO

Każdy jest odpowiedzialny przed Bogiem za swoje życie, które od Niego 
otrzymał. Bóg pozostaje najwyższym Panem życia, jesteśmy obowiązani 
przyjąć je z wdzięcznością i chronić je ze względu na jego cześć i dla zba‑
wienia naszych dusz. Jesteśmy zarządcami, a nie właścicielami życia, któ‑
re Bóg nam powierzył. Nie rozporządzamy nim. 
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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
− Staram się wychodzić naprzeciw potrzebom kolegów.
− Jestem hojny w dzieleniu się z kolegami moją wiedzą i talentami.
− Spory z kolegami rozwiązuję w sposób roztropny i kulturalny.

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.
Zasady

− Zachęcam do bezinteresownej pomocy kolegom, którzy mają proble‑
my w nauce.

− Pomagam młodemu człowiekowi zrozumieć i rozwiązywać konflikty 
z kolegami, odwołując się do własnych doświadczeń szkolnych.

− Pokazuję, że więzi międzyludzkie mogą być budowane w sposób trwały.

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. Skorowski, Soli-
darność, w: Encyklopedia nauczania społecznego…, dz. cyt., s. 473‑474.
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1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Nie dopuszczam, aby jeden uczeń w jakikolwiek sposób wykorzystywał 
bezsilność drugiego ucznia.

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

− Szkoła jest dobrym miejscem do nawiązywania pozytywnych kontak‑
tów 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. Każdemu uczniowi poświęcamy jedną stronę, 
na której umieszczamy jego zdjęcie, najlepiej w charakterystycznej dla niego 
sytuacji (zadanie dla grupy fotograficznej), z jego krótkim opisem, np. rymo‑
wanym (zadanie dla grupy literackiej).

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Klasa jest środowiskiem sprzyjającym budowaniu dobrych relacji między 
uczniami. Nowi uczniowie są serdecznie przyjmowani przez każdego. Nie wy‑
stępuje zjawisko dyskryminacji. Młodzi ludzie potrafią odważnie bronić kole‑
gów i mądrze dochodzić swoich racji w sporach. Swoją wiedzą i umiejętnościa‑
mi dzielą się bezinteresownie z innymi.

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. Rodzina i szkoła nie uczą bezinteresow‑
ności i życzliwego stosunku do bliźnich.
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II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
W szkole dzieci zdobywają nie tylko wiedzę, lecz również nabywają umiejętno‑
ści społecznych, m.in. uczą się dobrego kontaktu z rówieśnikami i personelem 
szkoły. Postawę życzliwości powinny wynieść z domu rodzinnego. Wielokrot‑
nie przyjaźń, zapoczątkowana w szkolnej ławce, trwa latami. O wartości czło‑
wieka świadczy również jego otwartość na innych. Nikogo nie powinno się 
traktować w sposób interesowny.

Zadania w szkole wyznacza nauczyciel, jednak pożądane jest, aby mię‑
dzy nim a uczniami panowała partnerska relacja. Jeśli obie strony szanują się, 
obie odczuwają satysfakcję. Nauczyciel – z dobrze wykonywanej pracy. Ucznio‑
wie – z nauki i relacji koleżeńskich. Powstaje wspólnota zbudowana na życz‑
liwości. Aby rozwój ucznia przebiegał prawidłowo, musi się czuć bezpiecznie 
na terenie szkoły.
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Rodzice powinni słuchać krytycznych opinii dziecka o personelu szkolnym 
i je weryfikować. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przez dorosłych do‑
minującej pozycji.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Ksiądz Jan Twardowski (1915‑2006)  – filozof, poeta. Jego wiersze należą 
do współczesnej liryki religijnej. Wchodzą do kanonu lektur szkolnych. Zali‑
cza się je do tzw. literatury czwartej, osobnej. Ksiądz Twardowski pisał o Bogu, 
wierze, zbawieniu, świętości, popularyzował Biblię, uczył Jej rozumienia. Jako 
duszpasterz głosił Słowo Boże. Trudno wyznaczyć wyraźną granicę między 
księdzem a poetą.

Jego utwory stanowią pewnego rodzaju drogowskaz dla ludzi poszu‑
kujących wartości. Głównie są to wartości transcendentalne, czyli takie, które 
nie podlegają ludzkiemu doświadczeniu i poznaniu, nie należą do znanego 
nam materialnego wymiaru świata.

To z jego wiersza poświęconego Annie Kamieńskiej pochodzi przyta‑
czane przy różnych okazjach zdanie: „Śpieszmy się kochać ludzi – tak szybko 
odchodzą”.

Ryczą w klasie dokazują
najgrzeczniejszych kotem szczują
ryczą biją się po łapie
chcą położyć się na mapie
na przyrodzie lepsza draka
wypchanego szczypią ptaka
nogi skaczą skrzypią ławki
kogoś biorą za nogawki
piszczą wyją głośno chrapią
książkę do religii drapią.
Nagle sfrunął anioł biały
mówi – lubię te kawały.

Dziecko, będąc wśród rówieśników z klasy, zachowuje się bardzo swo‑
bodnie. Uczniowie dobrze się znają. Każda przerwa jest okazją do wspólnego 

J.	Twardowski, W kla-
sie, w: A. Klimowicz, 
M. Derlukiewicz, Nowe 
Słowa…, dz. cyt., s. 83.
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spędzania czasu. Teren szkoły jest miejscem nawiązywania i podtrzymywania 
kontaktów. Dzieci budują różnorakie relacje.

W zacytowanym powyżej utworze ks. Jan Twardowski opisał zachowa‑
nie dzieci. Uczniowie ryczą, krzyczą, biją, skaczą, piszczą, wyją, chrapią, drapią, 
biegają. W klasie panuje swobodna atmosfera. Mimo tego odnosi się wrażenie, 
że osoba mówiąca jest życzliwie nastawiona do uczniów, pobłaża im. Kiedy 
w klasie pojawił się biały anioł, ku zaskoczeniu wszystkich, nie skarcił urwi‑
sów. Wręcz przeciwnie – stwierdził: „Lubię te kawały”. Ta puenta zaskakuje, 
ale świadczy o tym, że każdy wiek ma swoje prawa.

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. VSpl 15.
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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.

Duchowość chrześcijańska proponuje rozwój wstrzemięźliwości i zdol‑
ność radowania się, mając niewiele. To powrót do prostoty, która pozwala 
nam się zatrzymać i docenić to, co małe, i dziękować za możliwości, jakie 
daje życie, nie przywiązując się do nich ani nie smucąc z powodu tego, 
czego nie posiadamy. Wymaga to unikania dynamiki panowania i gro‑
madzenia samych tylko przyjemności.

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 zbytnio nie troskajcie, 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 myśli w Chrystusie Jezusie. W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdzi‑
we, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: 
jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to miejcie na myśli. Czyńcie 
to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście 
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.

ChL 41.

LS 222.

Flp 4,4‑9;
por. Mk 6,30‑34.

KKK 1829;
por. 425.
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Wartość wspólnoty braterskiej 
i koleżeńskiej

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 „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 starł zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, 
zachowa je» (Łk 17,33)”. KKK 1889.
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1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Na czym polega braterstwo powszechne2?
− 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.

2 „Bóg, który wszystko otacza ojcowską opieką, zechciał, by wszyscy ludzie tworzyli jedną rodzi-
nę i odnosili się do siebie nawzajem w duchu braterstwa. Wszyscy bowiem, stworzeni na podo-
bieństwo Boga, który «z jednego człowieka wywiódł cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą 
powierzchnię ziemi» (Dz 17,26), powołani są do jednego i tego samego celu, to jest do Boga 
samego”. KDK 24.

Wychowanie	do	wartości	|	Poziom 4 

90



1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Szkoła jest środowiskiem sprzyjającym budowaniu relacji braterskich.
− Wychowawcy powinni promować postawę otwartości na innych i za-

angażowania w dobro drugiego człowieka.
− Atmosfera w klasie powinna służyć budowaniu więzi koleżeńskich, 

a szczególnie bezinteresownej pomocy.
Zasady

− Uświadamiam młodym ludziom, jak wiele zyskują, poświęcając własny 
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 struktur spo-
łecznych. 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 czło-
wiek dobrej woli włączony w tę perspektywę może dostrzec szerokie horyzonty sprawiedliwo-
ści 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 dąże-
niach. Są obojętni na potrzeby innych, nie reagują nawet, gdy na ich oczach 
komuś dzieje się krzywda. Relacje młodych ludzi z innymi opierają się na in-
teresownych oczekiwaniach. Nie ma poczucia odpowiedzialności za drugiego 
człowieka i zrozumienia znaczenia braterstwa powszechnego. Istnieje również 
inne ryzyko, polegające na zatraceniu własnej tożsamości, poprzez natarczywe 
poszukiwanie akceptacji ze strony drugiego.

II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Braterstwo to idea więzi osobowej, nawiązująca do uczuć, jakie występują 
między ludźmi, których łączą więzy krwi. Pojęcie to obejmuje również ludzi 
niespokrewnionych, ale takich, których relacje cechują się przyjaźnią, soli-
darnością, bliskością, jednomyślnością. Braterstwo jest poczuciem wspólnoty. 
Uczniowie należą do wspólnoty szkolnej. Grupa rówieśnicza jest środowiskiem 
socjalizacji młodego człowieka. Człowiek od narodzenia udziela się w wielu 
grupach – przyjaciół, znajomych, rówieśników, rodzeństwa, w społeczności 
zawodowej, narodowej, państwowej. Przynależność do jakiejś wspólnoty stwa-
rza poczucie silnego związku z członkami tej grupy. Zaspokaja to podstawo-
we potrzeby dzieci: potrzebę bliskości, bezpieczeństwa, miłości. Kształtuje się 
system wartości, światopogląd. Powołaniem każdego z nas jest troska o drugą 
osobę.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Autorkami książki pt. Dzieci z Leszczynowej Górki są Maria Kownacka i Zofia 
Malicka. Jest to opowieść o trójce rodzeństwa – Ewie, Tomku i Antosiu. Po-
znajemy również ich rodziców i koleżanki. Tata jest gajowym, a więc dzieci 
dobrze czują się w lesie, znają zasady w nim panujące. Mają psa Azorka, z któ-
rym często wybierają się na spacer do lasu. Dużo czasu spędzają na świeżym 
powietrzu. Są pomysłowe, potrafią wymyślać sobie zabawy. Dzieci są bardzo 
życzliwe i uczynne.
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– Tomuś, ty jesteś syn gajowego i nie będziesz się bał nocować w lesie, 
prawda?

– Będę się bał! – ryknął Tomek.
– Jak się będziesz bał, to cię zostawię!
– Już nie bę-bę-bę-będę! Nie zo-zo-zo-zostawiaj mnie!
– Nie zostawię cię! Nie bój się! – objęła Ewa brata za szyję, ucałowała 

spłakane oczki i ułożyła jego główkę na swoich kolanach.
Tomek usnął spłakany i zmęczony, Ewę teraz dopiero ogarnęła trwoga 

i niepokój. Gdyby mieli ze sobą coś cieplejszego – w nocy w lesie jest bar-
dzo zimno, a oni w letnich ubrankach. Ewie się zdawało, że tak dobrze zna 
las. Ściemnia się coraz bardziej. Odzywają się jakieś dziwne ptasie głosy, 
po krzakach coś szeleści. Słońce już zaszło na pewno, po plecach pociąga 
chłodem. Ewa otula Tomka własną chusteczką z głowy. A może by go zbu-
dzić i iść dalej? Ale on taki zmęczony i dokąd iść? A co będzie, jeżeli spo-
tkają stado dzików? Wilków nie ma w tych lasach, ale dzików jest dużo! 
Tomek na drzewo nie wejdzie ani na gałęzi się nie utrzyma. Co tu robić?

Ewa nie płacze i nie lamentuje, Ewa jest dzielną dziewczyną, córką ga-
jowego, wie, że jakoś musi sobie poradzić.

M.	Kownacka, Z.	Malic-
ka, Dzieci z Leszczyno-
wej Górki, Oficyna Wy-
dawnicza Gościański & 
Prętnicki, Poznań 2017, 
s. 44‑45.
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Przedstawiony fragment dotyczy sytuacji, w której Tomek i Ewa, dwój-
ka małych dzieci, znalazła się sama w lesie. Dzieci spacerowały tak długo, aż 
straciły rachubę czasu i zastała je noc. Dzieci zabłądziły w lesie, oboje bardzo się 
bali. Ewa martwiła się o brata, próbowała znaleźć rozwiązanie, aby bezpiecznie 
zaprowadzić go do domu. Wiedziała, że nie może wpaść w rozpacz, ponie-
waż to wywołałoby jeszcze większą panikę. Zdawała sobie sprawę z zagrożeń, 
np. z obecności dzikich zwierząt, ale nie dawała tego po sobie poznać. Musiała 
zachować się odpowiedzialnie. Działała na rzecz dobra i pożytku wspólnego. 
Zachowała się bardzo dojrzale.

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, traci możliwość god-
nego utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci, doznaje poczucia opusz-
czenia, zagubienia i beznadziei.

Jan	Paweł	II, Słowa 
do Polaków. My-
śli na każdy dzień, 
red. P. Słabek, Wydaw-
nictwo M, Kraków 2002, 
s. 158.
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„Jeden drugiego brzemiona noście” – to zwięzłe zdanie Apostoła jest 
inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność – 
to znaczy jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, 
we wspólnocie. Więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw dru-
gim. I nigdy „brzemię” dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy 
drugich.

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?

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.

Jan	Paweł	II, Homi-
lia w czasie Mszy 
św. odprawionej 
dla świata pracy, 
Zaspa, 12.06.1987, 
w: tegoż, Pielgrzymki 
do Ojczyzny…, dz. cyt., 
s. 494.

LS 93.

Jk 2,15‑16;
por. Pwt 15,11.

KKK 2840;
por. 3; 84.
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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?
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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, zawsze 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 dziecka.
− Staram się zrozumieć relacje pomiędzy 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, takie jak 
rodzina 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 rówieśnika-

mi 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 przyjacie-
la. 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 drugim 
człowiekiem. Następnie wszyscy dyskutują na tematy:

− Moje zaangażowanie w budowanie przyjaźni.
− Jak udoskonalić swoje relacje z innymi?
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1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Uczniowie rozumieją, na czym polega prawdziwa przyjaźń i koleżeństwo3. Po-
trafią budować trwałe relacje z rówieśnikami, polegające na wzajemnym zrozu-
mieniu, szacunku, zaufaniu, szczerości. Nie uciekają od problemów, wspólnie, 
poprzez dialog, rozwiązują konflikty i nieporozumienia. Są gotowi do poświę-
cenia i ofiary na rzecz swoich przyjaciół.

1.10.	 ZAGROŻENIA
Młodzież nie potrafi otworzyć się na przyjaźnie, budować trwałych więzi z ró-
wieśnikami. Często postrzega kolegów w kategorii zysków i strat, gdzie nie ma 
miejsca na prawdziwy dialog, zaufanie i poświęcenie dla dobra drugiego czło-
wieka. Z drugiej strony, zawiera ryzykowne przyjaźnie i znajomości przez Inter-
net. Młodzi ludzie poprzestają na wirtualnych kontaktach, które nie zastępują 
bezpośrednich relacji.

II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Przyjaźń jest ciekawym zjawiskiem psychologicznym. Zarówno w gronie naj-
bliższej rodziny, jak i poza domem kształtują się indywidualności. Dzieci dość 
wcześnie zaczynają rozumieć charakter relacji społecznej, jaką jest przyjaźń. 
Przyjaciel to osoba, z którą można się pobawić, spędza się z nią dużo czasu, 
ma się do niej zaufanie. Ale trzeba także dać coś od siebie – reagować na potrze-
by i kłopoty przyjaciela. Interakcje z rówieśnikami kształtują osobowość. Kiedy 
jest się nieprzyjemnym dla kogoś, można spotkać się z krytyką lub wyelimino-
waniem z grupy. Pozytywne działanie nagradzane jest uśmiechem czy miłym 
słowem.

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 domaga się 
szacunku, otwartości na to, co nieprzewidywalne”. [T. Florek], Przyjaźń i uczucia. Dlaczego 
boimy się uczuć w przyjaźni?, „Głos Karmelu” 2006, nr 5, [online:] https://www.karmel.pl/
przyjazn-i-uczucia-dlaczego-boimy-sie-uczuc-w-przyjazni/2/ [dostęp: 19.11.2020].
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Zadaniem podmiotów wychowujących jest uczenie empatii, solidar-
ności, szacunku, tolerancji, szczerości, cierpliwości, negocjowania zasad. Po-
zytywna relacja z drugim człowiekiem stwarza nowe perspektywy duchowe, 
ubogaca i uprzyjemnia życie. Trwałe więzi przyjacielskie kształtują cechy, które 
każdemu człowiekowi będą potrzebne w dalszym życiu.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Tajemniczy ogród jest obecnie uważany za najlepszą powieść F.H. Burnett. 
Główną bohaterką jest Mary Lennox – niegrzeczna, chorowita dziewczynka. 
Po śmierci rodziców trafia do wuja, gdzie stopniowo zaczyna ulegać przemianie, 
m.in. dzięki sile natury i ludziom, których spotyka. Po pewnym czasie poznaje 
Colina – chłopca, który cały czas leży w łóżku. Dzieci zaprzyjaźniają się. Ich 
los się odmienia.

– Cieszę się, że to mówisz – odparła Mary – bo widzisz… bo…
Uprzytomniła sobie teraz zupełnie nagle, że nadeszła chwila stosowna. 

Colin zaś czuł, że coś teraz się wydarzy.
– Bo co? – dopytywał gorliwie.
Mary była taka wzruszona, a taki ją jednocześnie lęk ogarnął, że wstała 

z krzesła, podeszła do Colina i obie ręce jego ujęła w swoje.
– Czy mogę ci zaufać? Zaufałam Dickowi, bo nawet ptaszki mu ufają. 

Czy mogę więc zaufać tobie na pewno, tak zupełnie na pewno? – pytała 
błagalnie.

Twarzyczka jej miała wyraz tak uroczysty, że chłopiec wyszeptał tylko:
– O tak, sir, możesz!
– A więc Dick przyjdzie tu do ciebie jutro rano i swoje zwierzątka przy-

prowadzi z sobą.
– O mój Boże! – zawołał Colin uszczęśliwiony.
– Ale nie koniec na tym – ciągnęła dalej Mary, blada z uroczystego wzru-

szenia. – Powiem ci coś ważniejszego. Są drzwi do ogrodu. Znalazłam je. 
Były ukryte w murze pod bluszczem.

Gdyby Colin był silnym, zdrowym chłopcem, byłby zawołał na cały głos: 
„hurra! hurra!” – lecz był słaby i nerwowy; źrenice jego poczęły się rozsze-
rzać – tchu schwycić nie mógł.
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– Och, Mary! – zawołał, prawie szlochając. – Czy będę go mógł zoba-
czyć? Czy będę mógł wejść? Czy będę żył, by móc doń wejść? – a mówiąc 
to, czepiał się rękami jej sukienki i przyciągał ją ku sobie.

– No, naturalnie, że go zobaczysz! – pogardliwie rzuciła Mary. – Będziesz 
żył, będziesz! No, nie bądź niemądry!

Budowanie przyjaźni jest procesem i wymaga czasu. Przedstawiony 
fragment świadczy o tym, że główna bohaterka zdobyła zaufanie Colina. Za-
wierzenie jest jednym z fundamentalnych elementów przyjaźni. Mery i Colin 
byli rozkapryszeni i zamknięci w sobie. Siła przyjaźni ich odmieniała. Colin 
przestał obsesyjnie myśleć o śmierci i kalectwie. Wstał z wózka inwalidzkiego. 
Nabrał chęci do życia.

III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Przykazanie miłości 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 do siebie w duchu 
braterskim” (KDK 24). Tak więc społeczeństwo, owoc i znak społecznej 
natury człowieka, ukazuje swoją pełną prawdę we wspólnocie osób.

F.H.	Burnett, Tajemniczy 
ogród, tłum. J. Wło-
darkiewicz, wyd. Greg, 
Kraków 2017, s. 160.

Jan	Paweł	II, Homilia 
w czasie Mszy św., 
Oświęcim, 7.06.1979, 
w: tegoż, Pielgrzymki 
do Ojczyzny…, dz. cyt., 
s. 154.

ChL 40.
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Starajcie się gorliwie o dobro drugiego człowieka, wiernie wypełniajcie 
przyjęte zobowiązania. Nie wahajcie się rezygnować z radością z niektó-
rych waszych rozrywek, akceptujcie wielkodusznie konieczne ofiary, da-
wajcie świadectwo waszej wiernej miłości do Jezusa, głosząc Jego Ewan-
gelię zwłaszcza wśród waszych rówieśników.

3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

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.

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
Ukształtowanie postawy odpowiedzialności za młodszego brata, siostrę, kolegę

1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Jaka jest rola starszego rodzeństwa?
− Na czym polega odpowiedzialność za młodsze rodzeństwo?
− 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 młodszego rodzeństwa.
− Dbam o dobre relacje między starszymi i młodszymi dziećmi.
− Upominam starsze dzieci, żeby reagowały na zagrożenia, którym ulega 

młodsze rodzeństwo (nieodpowiednie towarzystwo, Internet, przemoc 
w telewizji lub inne).

1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Należy kształtować postawę wielkoduszności.
− 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. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego, Wydawnic‑
two KUL, Lublin 2006, 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.
− Ukazuję radość z pomocy udzielanej młodszym, słabszym, mniej 

sprawnym.

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 sytuacje, w których trzeba zakomunikować młodszemu 
rodzeństwu, że się z nim nie zgadzam, że mi przeszkadza, że proszę go o zrobie‑
nie 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”). Dru‑
ga osoba wymienia je według następujących zasad: 1) zamiast atakować oso‑
bę, zaczynając od słowa „ty”, zaczynaj od sformułowania „ja”; 2) rozpoczynaj 
zdania od wyrażeń: „cieszyłbym się, gdyby…”, „wolałbym, żeby…”, „rozumiem, 
że ty, ale…; 3) zamień rozkaz na prośbę; 4) pozwól drugiemu mieć prawo 
do jego własnego zdania i wysłuchaj go (np. „rozumiem, że uważasz tak, ja jed‑
nak myślę inaczej”). Ćwiczenie to ma za zadanie uwrażliwić młodzież 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 spotka‑
niu z młodszymi od siebie, nie traktuje ich w sposób protekcjonalny, nie wyko‑
rzystuje przewagi fizycznej i psychicznej w stosunku do nich. Chętnie dzieli się 
swoim doświadczeniem, wiedzą, służy radą i pomocą2. Potrafi otoczyć opieką 

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 
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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.

II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Każde dziecko wchodzi w kontakt z rówieśnikami, którzy mogą być w różnym 
wieku – starsi lub młodsi. Nawiązują się pomiędzy nimi relacje. Istotne, aby 
relacje te były budowane na wzajemnym szacunku i życzliwości. Zazwyczaj 
młodsze dzieci chcą się przyjaźnić z rówieśnikami lub ze starszymi od siebie, 
ponieważ tacy im imponują. Istnieje wówczas ryzyko, że młodsi uczniowie 

i winni świadczyć sobie nawzajem posługi zgodnie z różnymi darami, jakie zostały im udzie‑
lone”. KDK 32.
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nie są traktowani bezinteresownie, że nie jest to prawdziwa przyjaźń. Star‑
si mogą stwarzać jedynie pozory, żeby zdobyć jakąś korzyść, np. pieniądze 
czy ubrania.

Z biegiem czasu wśród poszczególnych grup towarzyskich zaczy‑
na się kształtować swoista hierarchia. Osoby o silniejszym charakterze stają się 
przywódcami.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Młodzież czerpie wzór ze starszego rodzeństwa, znajomych i przyjaciół. Jeśli 
starsze dzieci przejawiają jakieś zachowania, to z dużym prawdopodobień‑
stwem to samo będzie interesować młodsze dzieci w rodzinie czy w grupie 
koleżeńskiej.

Przedstawiony fragment, pochodzący z opowiadania Słup soli, świad‑
czy o tym, jak duży wpływ na młodego człowieka ma grupa rówieśnicza. Może 
on zostać zmanipulowany do tego stopnia, że sam się w tym wszystkim gubi. 
Starszy brat, widząc zachowanie młodszego brata, próbuje mu wyjaśnić, że jego 
zachowanie jest nieodpowiednie i nie można się znęcać nad drugą osobą.
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Mój brat szedł tak zagniewany, że ziemia drżała pod jego stopami. Wcale 
mnie nie słuchał. Jeszcze go takim nie widziałem. Zacząłem się niepokoić. 
Kiedy weszliśmy do domu, pomknąłem do kuchni i zniknąłem w lodówce.

– Chodź do mnie, chcę z tobą porozmawiać […]. Powiedz mi, czy Guz 
po raz pierwszy dręczył tego małego chłopca?

– Przedtem czepiał się Aleksa, ale na tego małego uwziął się na początku 
roku szkolnego.

– A ty mu w tym pomagasz!
– Ja? JA NIC NIE ZROBIŁEM – broniłem się, pewny swojej racji.
– NO WŁAŚNIE – powiedział mój brat niskim, głębokim głosem, tak 

dla siebie nietypowym.
Spojrzałem na niego zaskoczony.

– Skoro nic nie zrobiłeś – kontynuował – to stanąłeś po stronie Guza. 
Pozwoliłeś mu działać. Jesteś współodpowiedzialny za to, co się stało. […]

Chciałem zaprzeczyć, ale w jego głosie więcej było troski niż wyrzutu.
Zapytałem cicho:

– Jak mam wystąpić sam przeciwko Guzowi i całej bandzie chłopaków?
– To ty myślisz, że oni wszyscy go popierają?
– A widziałeś, żeby któryś z nich zaprotestował? […]
– Oni milczą, choć się nie zgadzają. Tylko dwóch czy trzech chłopców 

otwarcie poparło Guza. A być może i oni robią to ze strachu, a nie z prze‑
konania. Guz jest silny dzięki waszemu milczeniu. Myśli, że wam impo‑
nuje. […]

Zaskoczył mnie, ale miał rację. […]
– Jutro masz do wypełnienia ważną misję. Zorganizujemy tajne spotka‑

nie. Chciałbym, żebyś na sobotę zaprosił wszystkich chłopaków, którym 
nie podoba się zachowanie Guza. Wspólnie ustalimy plan działania. […]

O umówionej godzinie było już kilkunastu chłopaków. […] Brat wkrót‑
ce rozpoczął zebranie.
– Witam was bardzo serdecznie. […] Wszystkich was zdominował jeden 

dzieciak, i to taki, który źle postępuje. Nie możecie się za to winić. Tak 
to jest. Ludzie się boją przemocy i nie znajdują słów, by o tym mówić. 
Zamykają się w sobie i milczą. W ten sposób dają siłę dręczycielowi. Trzy‑
mają jego stronę, chociaż nie mają takiego zamiaru.

E.	Zubrzycka, Słup 
soli, w: A. Klimowicz, 
M. Derlukiewicz, Nowe 
Słowa…, dz. cyt., 
s. 260‑261.
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Starszy brat uczył młodszego oraz jego kolegów jednej z ważniejszych 
wartości – szacunku do drugiego człowieka, pomagania słabszym. Bierna po‑
stawa kłóci się z obowiązkiem pomocy, ponieważ sprawia, że daje się przyzwo‑
lenie na niestosowne zachowanie. Siła Guza – szkolnego dręczyciela – tkwi wła‑
śnie w braku reakcji, staniu jak przysłowiowy „słup soli”. Dopiero na specjalnie 
zorganizowanym zebraniu okazało się, że nawet poplecznicy Guza boją się mu 
sprzeciwić. Wcale go nie popierają.

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‑
ją się zarówno do budowania Kościoła, jak i do humanizacji społeczeństwa.ChL 47.
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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.

Nikt nie może pozostać obojętny na nierówności, które wciąż istnieją 
na świecie! Niech każdy na miarę swoich możliwości i odpowiedzialno‑
ści wnosi swój wkład, by położyć kres tak wielu niesprawiedliwościom 
społecznym. Nie! To nie kultura egoizmu, indywidualizmu, która często 
panuje w naszym społeczeństwie, buduje świat bardziej ludzki i do niego 
prowadzi; nie, to nie ta kultura, ale kultura solidarności polega na tym, 
by w drugim człowieku widzieć nie konkurenta lub numer, ale brata. 
Wszyscy jesteśmy braćmi!

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.

3.3.	 KATECHIZM	KOŚCIOŁA	KATOLICKIEGO

Czwarte przykazanie naświetla także inne związki w społeczeństwie. 
W waszych 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.

SPS 25.

Franciszek, Przemówie-
nie, Favela Varginha 
w Rio de Janeiro, Rio 
de Janeiro, 25.07.2013, 
w: Alfabet Franciszka, 
zebrał i oprac. P. Żyłka, 
Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2013, s. 23.

Mk 10,13‑16;
por. Mt 18,21.
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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 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 pokory w relacjach z dorosłymi

1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Możliwość porozumienia międzypokoleniowego.
− Czy dorośli są nam potrzebni?
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− Pokora w relacjach z dorosłymi.
− Wpływ dorosłych na nasze postępowanie.

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 dobra duchowe i materialne.
Zasady

− Staram się korzystać z doświadczenia dorosłych.
− Otwieram się na dialog z rodzicami oraz osobami ode mnie starszymi.
− Unikam krytyki 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 wo‑

bec dorosłych.
− Nie można bezwzględnie narzucać dzieciom swojego punktu widzenia1, 

upodobań.
Zasady

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

1 „Chrystus […], który jest Mistrzem i Panem naszym, łagodny i pokornego serca, cierpli‑
wie przyciągał do siebie i zapraszał uczniów. Nauczanie swoje wspierał i umacniał cudami, 
by wzbudzić i utwierdzić wiarę słuchaczy, a nie po to, aby stosować wobec nich przymus”. 
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
Zapraszamy na lekcję osobę znaną lokalnej społeczności. Dzieci przeprowadzają 
z nią wywiad. Pytają o pracę, zainteresowania, autorytety, rodzinę, dzieciństwo, 
ważne wydarzenia, które miały wpływ na jej życie. Dzieci formułują wnioski 
na temat obecności dorosłych w ich życiu. Czy od rodziców, w okresie dzieciń‑
stwa i dojrzewania, potrzebujemy wsparcia? Co ono nam daje? W jaki sposób 
możemy okazywać im wdzięczność za dobro, jakie 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, uznaje ich godność. Jednocześnie nie jest całkowicie uzależniona 
emocjonalnie od rodziców, jest w stanie samodzielnie podejmować decyzje 
i uczy się brać za nie odpowiedzialność.

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 dru‑
giej strony, rodzice nie interesują się sprawami i problemami dorastających 
dzieci. Następuje rozdźwięk i psychiczna separacja między pokoleniami.
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II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Zazwyczaj jest tak, że dzieci i młodzież mniej myślą o dorosłych, a więcej o ró‑
wieśnikach. Z klei dorośli: rodzice, dziadkowie, nauczyciele, katecheci więcej 
uwagi poświęcają wychowankom. Częsty kontakt międzypokoleniowy jest zde‑
cydowanie czymś pożądanym. Starsi dzielą się swoją mądrością i doświadcze‑
niem. Młodsi, poświęcając swój czas, powodują, że dorośli nie czują się ignoro‑
wani i samotni. W dzisiejszych czasach trudno jest wypracować dobry model 
relacji, dlatego trzeba go budować przez całe życie.

Im dziecko jest starsze, tym bardziej uświadamia sobie, że świat do‑
rosłych nie jest wcale taki idealny, jak myślało. Małym dzieciom wydaje się, 
że dobrze jest być dorosłym, bo można robić dużo rzeczy, których zakazuje się 
młodszym. Z czasem okazuje się, że bycie dorosłym jest trudne, ponieważ wią‑
że się z większą odpowiedzialnością i obowiązkami.
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2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Książka opowiada o beztroskim życiu dzieci. W większości są to chłopcy. Są 
zgrani i lubią się wzajemnie. Napiętnowany jest jedynie Ananiasz, który jest 
egoistą i skarżypytą. Dzieci często psocą. Przysparzają dorosłym kłopotów. 
Wiedzą jednak, że rodzina jest bardzo ważna. Tytułowy Mikołajek uważa, 
że jego rodzice są najcudowniejsi na świecie. Wszystkie dzieci lubią także panią 
nauczycielkę, od której wiele się uczą.

Pani przyszła do klasy bardzo zdenerwowana. – W szkole jest pan in‑
spektor – powiedziała. – Liczę na was, że będziecie grzeczni, że zrobicie 
dobre wrażenie. Obiecaliśmy, że się dobrze zachowamy, zresztą pani nie‑
potrzebnie się niepokoi, bo my przecież jesteśmy prawie zawsze grzecz‑
ni. – Zaznaczam – powiedziała pani – że to jest nowy inspektor, tamten 
już do was przywykł, ale poszedł na emeryturę… A potem pani dawała 
nam masę różnych wskazówek, zabroniła nam odpowiadać bez pytania, 
śmiać się bez pozwolenia, prosiła, żeby nie upuszczać kulek na podłogę, 
jak ostatnim razem, kiedy to inspektor przyszedł, potknął się i przewrócił, 

Wychowanie	do	wartości	|	Poziom 4 

124



prosiła, żeby Alcest nie jadł w czasie wizyty inspektora, i powiedziała Kle‑
ofasowi, który jest ostatni w klasie, żeby się nie rzucał w oczy. Zastana‑
wiam się czasami, czy pani nie uważa nas za jakichś łobuziaków. Ale po‑
nieważ my naszą panią bardzo lubimy, obiecaliśmy wszystko, o co prosiła.

Szkoła jest miejscem, w którym dzieci uczą się podstawowych relacji 
społecznych. Wchodzą w interakcję z rówieśnikami i z dorosłymi. Przytoczony 
powyżej fragment dotyczy niecodziennej sytuacji w szkole. Do klasy przyszedł 
pan inspektor. Pani prowadzącej lekcję bardzo zależało, aby zarówno ona, jak 
i uczniowie wypadli jak najlepiej. Tuż przed wizytacją udzieliła uczniom kil‑
ku niezbędnych wskazówek. Jak się później okazało, mimo szczerych chęci 
podopiecznych, wskazówki na nic się zdały. Sam wizytator był zdumiony tym, 
co zobaczył w klasie. Początkowo chciał zapanować nad dziećmi i udzielić na‑
uczycielce kilku dobrych rad. Ostatecznie, życzył jej tylko odwagi i pośpiesznie 
opuścił salę.

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”.

R.	Goscinny, J.J.	Sem-
pé, Mikołajek, dz. cyt., 
s. 40.

PS 11.
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Świat, w którym młodzi mają żyć i świadczyć o wierze, którą 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.

Drodzy przyjaciele, w waszych domach, szkołach i na uniwersytetach, 
w miejscach pracy i rozrywki nie zapominajcie, że jesteście nowym stwo‑
rzeniem! Jako chrześcijanie żyjecie na tym świecie, wiedząc, że Bóg ma 
ludzkie oblicze – Jezusa Chrystusa – „Drogi”, która zaspokaja wszystkie 
ludzkie pragnienia, i „Życia”, któremu winniśmy dawać świadectwo, cho‑
dząc zawsze w Jego świetle.

Uwaga! Młodzież jest oknem, przez które przychodzi na świat przyszłość. 
Jest oknem, a więc stawia przed nami wielkie wyzwania. Nasze pokolenie 
stanie na wysokości obietnicy, która jest w każdym młodym człowieku, 
gdy będzie umiało zapewnić mu przestrzeń. To znaczy: zatroszczyć się 
o warunki materialne i duchowe dla pełnego rozwoju; dać mu mocne 
fundamenty, na których będzie mógł budować życie; zagwarantować mu 
bezpieczeństwo i oświatę, aby stawał się tym, kim może być.

3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

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. 

CT 43.

Benedykt	XVI, Przemó-
wienie na spotkaniu 
z młodzieżą na nabrze-
żu Barangaroo, XXIII 
Światowe Dni Młodzie-
ży, Sydney, 17.07.2008, 
w: Jan Paweł II, 
Benedykt XVI, Franci-
szek, Tryptyk o wierze, 
dz. cyt., s. 163.

Franciszek, Przemówie-
nie powitalne w cza-
sie XXVIII Światowych 
Dni Młodzieży, Rio 
de Janeiro, 22.07.2013, 
w: Jan Paweł II, Bene-
dykt XVI, Franciszek, 
Tryptyk o wierze, 
dz. cyt., s. 218.
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Również jeżeli ktoś staje do zapasów, otrzymuje wieniec tylko wtedy, 
gdy 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 wraz z wieczną chwałą. Nauka to zasłu‑
gująca na wiarę.

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 różnych formach przez ich 
pasterzy.
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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.
− Człowiek starszy jest skarbnicą wiedzy o przeszłości, ma bogaty bagaż 

własnych doświadczeń, dlatego może się dzielić swoim doświadczeniem.
− 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.
− Okazuję szacunek moim dziadkom i innym osobom starszym.

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 odgrywają wielką rolę w procesie wychowania młodego 

pokolenia.
Zasady

− Sprzyjam budowaniu przyjaźni i miłości dziecka z jego dziadkami.
− Staram się angażować 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 byłby 
to opuszczony przez wszystkich stary człowiek, niesprawiedliwie pogardzany robotnik cudzo‑
ziemski […] czy też głodujący, który apeluje do naszego sumienia […]”. KDK 27.

Wychowanie	do	wartości	|	Poziom 4 

132



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 etc.).
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. ze świadkiem dramatu zagrożenia życia).

− Nauczyciele emeryci zapraszani są na spotkania okolicznościowe.
− Przygotowujemy spektakle i odwiedzamy mieszkańców domów po‑

mocy społecznej.
− Szkoła organizuje spotkania rocznicowe, jubileuszowe dla absolwentów.
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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, karty do bankomatu czy pła‑
cenie rachunków przez Internet. Nauczyciel powinien zachęcić do uczestnicze‑
nia 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. Odwiedziny u dziadków to nie jest 
przykry obowiązek, ale cenny dar prawdziwego 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 ocenia się pod kątem ich użyteczności. Nadmiernie korzysta się 
z pomocy dziadków, nie biorąc pod uwagę ich sił i stanu zdrowia. Młodzież ule‑
ga wpływom mediów, które promują obraz młodości i zdrowia jako jedynych 
pożądanych wartości, które nie przemijają.

II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Obecność dziadków w życiu dziecka jest bardzo ważna. Relacja z dziadkami 
wpływa na rozwój emocjonalny dziecka. Zmiany w strukturze społeczeństwa 
powodują, że coraz więcej dzieci ma znikomy kontakt z dziadkami. Dużo 
młodych ludzi zakłada rodziny z dala od własnych rodziców. W pierwszych 
latach życia dzieckiem zajmują się panie ze żłobka, z przedszkola, a póź‑
niej nianie, które odbierają ze szkoły i zostają w domu do powrotu rodziców. 
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Ta zmiana modelu rodziny zdecydowanie wpływa na osłabienie więzi ro‑
dzinnych. Kiedy wnuki są już starsze, mogą nawet nie chcieć utrzymywać 
kontaktu z dziadkami. Mogą być obojętne, a nawet wrogie wobec starszego 
pokolenia. Jest to zjawisko bardzo niebezpieczne i trzeba mu przeciwdzia‑
łać. Seniorom należy się szczególny szacunek, ponieważ przekazują wartości 
z pokolenia na pokolenie.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Dynastia Miziołków to książka dla dzieci autorstwa Joanny Olech. W 1993 roku 
była drukowana w odcinkach w czasopiśmie „Świat Młodych”. Szybko zyskała 
sympatię czytelników. Książka była wydawana m.in. przez: Egmont, Wydaw‑
nictwo Świat Słoneczny 4 czy w Wydawnictwie Literatura. Fragmenty można 
znaleźć w kilku podręcznikach do nauki języka polskiego. Joanna Olech otrzy‑
mała Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego, a w 1996 roku została 
nagrodzona również w konkursie Dziecięcy Bestseller Roku.

Dynastia Miziołków utrzymana jest w pierwszoplanowej narracji. Mi‑
ziołek opisuje swoje codzienne problemy. Każdy z czytelników może się z nim 
identyfikować. Jednym z wątków jest relacja z dziadkiem Jurkiem i z babcią 
z Kiełpiń.

Dziś skoczyliśmy z dziadkiem do kina. Dziadek pyta: „Jak myślisz, 
do czego służą dziadkowie?” „Do kochania” – odpowiadam koniunktu‑
ralnie, bo coś czuję, że dziadek mnie podpuszcza.

„Źle. Poprawna odpowiedź brzmi: do naciągania” – mówi dziadek i wrę‑
cza mi forsę na dwa batony. W porządku facet z tego dziadka.

Dziadek uwielbiał rozpieszczać wnuki. Zabrał Miziołka do kina, dał 
pieniądze na batony. Z innych wpisów dowiadujemy się, że dziadek Jurek 
często dawał mu pieniądze na drobne przyjemności, ale zawsze w tajemni‑
cy przed rodzicami. Zażartował nawet, że dziadkowie służą do naciągania. 
Z relacji chłopca dowiadujemy się również, że pomoc dziadków nie dotyczy‑
ła wyłącznie rozpieszczania. Seniorzy zaopiekowali się Miziołkami podczas 
remontu.

J.	Olech, Dynastia Mi-
ziołków, Wydawnictwo 
Literatura, Łódź 2018, 
s. 30.
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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, 
że 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.

Biblia ukazuje zwykle człowieka starego jako uosobienie kogoś, kto jest 
pełen mądrości i bojaźni Bożej (zob. 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.

Jan	Paweł	II, Ludzie 
starsi są potrzebni. 
Przemówienie w czasie 
modlitwy Anioł Pań-
ski, Castel Gandolfo, 
25.07.1999, w: tegoż, 
Anioł Pański z pa-
pieżem Janem Paw-
łem II, t. 7, wyd. Libreria 
Editrice Vaticana, 
Watykan 2001, s. 220.

FC 27.

ChL 48.

Elementarz Benedyk-
ta XVI Josepha Ratzin-
gera dla pobożnych, 
zbuntowanych i szuka-
jących prawdy, wybrał 
i oprac. M. Zawada, 
Wydawnictwo Literac-
kie, 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 Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy 
i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. 
Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pań‑
skiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzi‑
ce wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, 
on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: „Teraz, o Władco, pozwól 
odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy 
ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: 
światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”.

Franciszek, Nie bądźcie 
nigdy ludźmi smutnymi. 
Homilia w czasie mszy 
św. w Niedzielę Palmo-
wą i Światowy Dzień 
Młodzieży, 24.03.2013, 
w: Jan Paweł II, Bene-
dykt XVI, Franciszek, 
Tryptyk o wierze, 
dz. cyt., s. 201.
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Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten prze‑
znaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu 
sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły 
zamysły 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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FILM	EDUKACYJNY
Wartość spotkania z człowiekiem starszym

https://youtu.be/D3dsciYqsgQ
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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-doznawanie». 
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 wszyst-
kim to, co «się dzieje» pomiędzy ludźmi w dziedzinie ich uczuć – to, przez co przeżycia 
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− Czym jest miłość własna?
− 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 mło-
dych 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 

obu stron.

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, 
dz. cyt., 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, dz. cyt., 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 rela-

cjach 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 nega-

tywnych zachowań.

1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Proponujmy obserwację i opisanie zjawisk sympatii w różnych relacjach: sym-
patia kolegi i koleżanki, sympatia pomiędzy uczniem i nauczycielem. Można 
opisać przykład sympatii na podstawie znanej literatury bądź filmu.
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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 polegają-
ce na zaufaniu i więzi osobowej3, koncentrują się tylko na sferze emocjonalnej 
i zmysłowej. Zbyt wcześnie następuje moment inicjacji seksualnej, co jest nie-
adekwatne do dojrzałości emocjonalnej i psychicznej nastolatków.

II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Dzieci intensywnie przeżywają wszystkie emocje. Pierwsze sympatie na długo 
zapadają w pamięć. Są one ważne w kształtowaniu rozwoju emocjonalnego 
i późniejszego funkcjonowania w społeczeństwie. Burzliwa uczuciowość dziec-
ka sprawia, że druga osoba staje się dla niego kimś wyjątkowym. I nie jest 
to już rodzic, ale rówieśnik.

Do około ósmego roku życia dzieci rozmawiają ze sobą przy okazji 
zabawy. Dopiero w późniejszym wieku spotykają się, aby prowadzić rozmowę. 
Często widzi się młodzież, która stoi i rozmawia. Uczeń jest otwarty na dialog 
z kolegą lub koleżanką. Rodzi się wyjątkowe porozumienie, sympatia. Każdy 
chciałby się cieszyć bliskością, przyjaźnią, życzliwością ludzi, z którymi spędza 
co dzień wiele godzin. Ważne jest również, aby te uczucia odwzajemniać, po-
nieważ uczucie sympatii może być początkiem prawdziwej przyjaźni, a nawet 
miłości.

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 konsumpcyjnego 
względem innych osób”. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., s. 31-32.
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2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Baśnie i legendy polskie to doskonała lektura dla dzieci w różnym wieku. Wy-
danie przygotowane przez Elżbietę Brzozę jest dodatkowo pięknie ilustrowane, 
co z pewnością spodoba się młodszym odbiorcom. Autorem ilustracji jest Mi-
rosław Tokarczyk.

Dzieci lubią słuchać o tym, co kiedyś było, co się dawno temu zdarzy-
ło. O tym, jak zwykli ludzie wkraczają do świata magii. W baśni wszystko jest 
możliwe. Legendy nie składają się wyłącznie z nieprawdopodobnych motywów. 
Przekazują wartości, tradycje i życiową mądrość. Ktoś trafnie powiedział, że le-
gendy są jak pałeczka w sztafecie pokoleń.

– Jak ci na imię?
– Dziewanna – choć niczym dziewanny nie przypominam.
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– Słuchaj, Dziewanno, gdy wrócisz do ojca, podejdź do niego blisko.
– Uderzy mnie.
– Nie bój się. Podejdź i patrz mu w oczy. Uwierz mi.
– Jeśli mi każesz, uczynię to, choć bardzo się boję.
Kiedy zaniósł dziewczynie wodę, czekał ukryty za drzewami, aż zniknie 

mu z oczu. Wtedy dotknął żelaznego pierścienia.
W imię twoje, orlico, niech pierścień spełni to, czego żądam. Niech 

Dziewanna stanie się piękna i szczęśliwa.
– Ostatnie to życzenie, które może ci się spełnić – rozległ się nagle głos. – 

Czy dla siebie nic nie pragniesz w życiu? Nie pragniesz skarbów, złota, 
dostatków? Nie chcesz władzy?

To był głos orlicy. – Gdzie ona była? Wokół ani szelestu skrzydeł, ani 
żadnego nawet cienia. Czy to pierścień przemówił?

– Nie pragnę niczego, jedynie tego, o co proszę. Niczym nie cieszył-
bym się, gdybym wiedział, że mogłem ocalić tę biedną, dobrą dziewczynę 
i nie uczyniłem tego, bo myślałem tylko o sobie. Spełń moją prośbę, pier-
ścieniu, w imię orlicy cię proszę.

– Dobrze. Spełni ci się twoje życzenie, szlachetny człowieku.
[…] Niezadługo potem odbyło się huczne wesele rybaka Mikołaja 

z Dziewanną. Bolał srodze w swej dumie pan grodziska, że córkę zwykłe-
mu rybakowi za żonę dać musi, ale jakaś moc czuwała nad nimi i nie zdo-
łał się jej sprzeciwić.

Z legendy o Mikołaju i pierścieniu orlicy płynie piękny morał. Dzielny 
rybak pomagał wszystkim w potrzebie – zarówno ludziom, jak i zwierzętom. 
Robił to zupełnie bezinteresownie. Pewnego dnia dostał od orlicy pierścień 
spełniający życzenia. Mikołaj zapragnął spełnienia trzech życzeń, ale nie dla 
siebie, tylko dla innych. Ostatnim życzeniem było odmienienie losu sponie-
wieranej dziewczyny Dziewanny.

Mikołaj odmienił los Dziewanny – stała się piękna, nikt jej nie doku-
czał i nie musiała ciężko pracować. Młodzi zakochali się w sobie i pobrali. Żyli 
długo i szczęśliwie. Mimo że Mikołaj nie spełniał swoich życzeń, za swoje dobre 
serce otrzymał największą nagrodę – miłość.

I. Kwintowa, Pier-
ścień orlicy, w: Baśnie 
i legendy polskie, 
wybór E. Brzoza, 
wyd. Nasza Księgarnia, 
Warszawa 1997, s. 91‑93.
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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.

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. 

RH 10.

FC 43.

Franciszek, Przemówie-
nie w czasie spotkania 
z wolontariuszami, 
XXVIII Światowe Dni 
Młodzieży, Rio de Jane-
iro, 28.07.2013, w: Jan 
Paweł II, Benedykt XVI, 
Franciszek, Tryptyk 
o wierze, dz. cyt., s. 242.
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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 zgodni we wzajemnych uczuciach! Nie gońcie za wielkością, lecz 
niech was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych! 
Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec 
wszystkich ludzi. Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie 
w zgodzie ze wszystkimi ludźmi! Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie 
sprawiedliwości, 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 czyniąc, 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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FILM	EDUKACYJNY
Jakie wartości niesie sympatia?

https://youtu.be/1mgyeqIjBOk
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Wartości dominujące 
w uczuciowości nastolatka

I.	 PROSPEKT	WARTOŚCI
1.1.	 CEL	OGÓLNY
Rozwój emocjonalny

1.2.	 CEL	SZCZEGÓŁOWY
Opanowywanie emocji

1.3.	 CEL	WYCHOWAWCZY
Umiejętność kierowania swoimi emocjami

1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Czym różni się panowanie nad emocjami od ich tłumienia?
− Pragnienie bycia dorosłym w życiu emocjonalnym.
− W jaki sposób kontakty z drugim człowiekiem wpływają na rozwój 

emocjonalny?
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1.5.	 ZADANIA	DLA	UCZNIA,	SAMOWYCHOWANIE
Normy

− Emocje są potrzebne każdemu człowiekowi.
− Panowania nad emocjami można się uczyć.
− Warto dzielić się swoimi uczuciami z innymi i nie gromadzić w sobie 

złych emocji.
− Zmienność nastrojów jest wpisana w okres dorastania.

Zasady
− Nie zamykam się w sobie, kiedy mam problemy.
− Staram się wyrażać emocje i szczerze nazywać własne uczucia, tak aby 

nie przenosić mojego nastroju i emocji na moich bliskich.
− Nie koncentruję się wyłącznie na własnym świecie przeżyć, staram się 

dostrzegać także drugiego człowieka z jego problemami.
− Nie oceniam drugiego człowieka przez pryzmat emocji.
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1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW
Normy

− Nie pozostawiam młodego człowieka samego z jego problemami 
uczuciowymi.

− Staram się nie zawieść zaufania, jakim dziecko mnie obdarza.
− Dowartościowuję młodego człowieka i dostrzegam w nim dobro.
− Wszystkie emocje są potrzebne.

Zasady
− Pracuję z dzieckiem nad jego emocjami, umacniam i pomagam rozwi‑

jać pozytywne przejawy jego uczuciowości.
− Nie ignoruję sygnałów świadczących o tym, że moje dziecko jest zaan‑

gażowane emocjonalnie i uczuciowo.
− Staram się zrozumieć stany emocjonalne mojego dziecka i uczę je, jak 

ma sobie z nimi radzić i jak je przeżywać.

1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Uczuciowość młodego człowieka zawiera w sobie wiele cech dobrych, 
które – właściwie ukierunkowane – mogą przyczynić się do ubogace‑
nia jego osobowości.

− Bunt młodego człowieka nie musi być zjawiskiem negatywnym.
− Młodzi ludzie są szczególnie podatni na emocjonalne zranienia.

Zasady
− Swoją postawą ukazuję właściwe podejście do zmiennych uczuć mło‑

dego człowieka.
− Wykorzystuję sprzeciw ucznia do przeprowadzenia konstruktywnej 

polemiki.
− Poprzez odpowiednie działania wychowawcze staram się wydobyć 

i umocnić dobre cechy charakteru i usposobienia każdego z uczniów 
(spontaniczność, odwagę, szczerość, wrażliwość etc.).
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1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
I propozycja
Przeprowadzamy miniwarsztaty, których celem jest wykształcenie wrażliwo‑
ści na drugiego człowieka, poprzez umiejętność uważnego słuchania. Ucznio‑
wie dobierają się w pary. Jedna z osób stara się przekazać swoje przemyślenia 
i refleksje na wybrany temat lub dotyczące danej sytuacji. Druga otrzymuje 
na kartce zestaw pytań i zwrotów, które są pomocą w lepszym rozumieniu 
rozmówcy, np.:
Czy mówiąc o…, miałeś na myśli…?
Czy dobrze zrozumiałem, że…?
Wydawało mi się, że mówiąc o…, wyglądałeś…
Podczas twojego opowiadania miałem wrażenie, że…
Ton twojego głosu odebrałem jako…
Czy właściwie zinterpretowałem to, co rzeczywiście chciałeś mi przekazać?
II propozycja
Uczniowie siadają w kółku, otrzymują czystą kartkę. Zapisują swoje imię i na‑
zwisko. Przekazują kartkę osobie po prawej lub lewej stronie. Każdy z pozosta‑
łych uczniów ma za zadanie napisać jedną cechę pozytywną tej osoby, której 
nazwisko figuruje na papierze. Po napisaniu uczeń składa kartkę tak, by zakryć 
swój wpis. Ważne jest, aby każda poprzednio zapisana ocena została zakryta, 
aby inni uczniowie nie widzieli wpisów. Po zakończeniu kolejki kartka wraca 
do ucznia, którego imię widnieje na kartce. Uczniowie rozwijają kartkę złożo‑
ną w harmonijkę i w ciszy czytają wpisy swoich koleżanek i kolegów. Na ko‑
niec rozmawiamy z uczniami o uczuciach, które pojawiły się po przeczytaniu 
wszystkich wpisów.

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Młodzi ludzie nie izolują się, potrafią okazać innym swoje zaufanie i dzielić się 
swoimi emocjami. Dorośli nie bagatelizują niepokojących zachowań młodego 
człowieka, starają się wspierać go i zrozumieć jego problemy. Poprzez szczery 
dialog, wartości wynikające z uczuć i emocji zostają dostrzeżone i nazwane.

Wychowanie	do	wartości	|	Poziom 4 

156



Wartość	11	|	Wartości dominujące w uczuciowości nastolatka

157



1.10.	 ZAGROŻENIA
Młody człowiek pozostaje sam ze swoimi problemami, co może prowadzić 
do załamania i depresji. Towarzyszy mu poczucie winy, ponieważ odczytuje 
swoje zachowania i emocje jako negatywne. Ocena własnej wartości młode‑
go człowieka jest subiektywna, często uzależniona od zmiennych nastrojów. 
Niekontrolowane uczucia mogą powodować i utrwalać niechęć, obojętność 
i agresywne zachowania nawet względem siebie samego.

II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
W osobie, która zaczyna dojrzewać, zachodzą znaczące zmiany w psychice 
i w wyglądzie zewnętrznym. To, jakimi wartościami będzie się kierowała, bę‑
dzie miało odzwierciedlenie w jej relacjach społecznych.

Głównym celem każdego młodego człowieka jest określenie siebie – 
kim jestem? Jest to poszukiwanie własnej tożsamości. Częste porównywanie się 
z innymi. Jest to proces długofalowy. Wymaga przechodzenia przez różne etapy. 
Uczniowie szukają wtedy wzorców, chcą przynależeć do różnych grup. Waż‑
ne jest, aby, poszukując swojego miejsca, nie zatracić wolności i kierować się 
wartościami. Młodzieży wydaje się, że w tym wieku może już sama o sobie 
decydować. Tak, ale trzeba być odpowiedzialnym za siebie i za innych. W tym 
wieku łatwo kierować się emocjami, a nie zdrowym rozsądkiem. Poczucie wol‑
ności i błędne rozpoznanie intencji drugiego człowieka mogą doprowadzić 
do zniewolenia.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Joanna Papuzińska (ur. 1939) – znana wszystkim autorka książek dla dzieci. 
Jest profesorem zwyczajnym nauk humanistycznych, krytykiem literackim. 
Pracuje jako wykładowczyni na Uniwersytecie Warszawskim. Zdobywczyni 
wielu nagród i wyróżnień, m.in.: Złotego Krzyża Zasługi; wyróżnienia w edy‑
cji Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Janusza Korczaka za Darowa-
ne kreski; Medalu im. Janusza Korczaka; Nagrody Ministra Kultury i Sztuki; 
książka Wędrowcy została zaliczona do Kanonu Książek dla Dzieci i Młodzieży; 
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wyróżnienia w konkursie Dziecięcy Bestseller Roku 2004; Orderu Uśmiechu; 
Złotego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Odznaki Honorowej za Za‑
sługi dla Ochrony Praw Dziecka.

Joanna Papuzińska jest także autorką licznych prac naukowych. Każdej 
z jej publikacji przyświeca zamysł wychowawczy.

Jedni mają stada owiec,
drudzy mają odrzutowiec
albo nawet i parowiec,
albo nie wiem co.
Ja mam dużo myśli w głowie.
O!
A ta jedna, to rano wstaje,
a ta druga – wysoka, jak Himalaje.
A ta trzecia, to taka wesołka,
że natychmiast trzeba fiknąć fikołka.
A ta czwarta – gwiazdy podgląda,
a ta piąta jest okropnie mądra!
Szósta – jest nieśmiała jak sarenka,
ale ciepła, serdeczna i miękka…
A ta siódma – okropnie leniwa,
ciągle tylko palcem w bucie kiwa
albo lubi leżeć pod sosną,
dziwiąc się, że las po niebie pływa…
A znów inne
jak te jabłka
na drzewie:
jeszcze rosną,
jeszcze sam nic o nich nie wiem.

Osoba mówiąca w wierszu wymienia rzeczy, które mają inni. Zestawia 
je z myślami, które kłębią się jej w głowie. Każda z tych myśli dotyczy czegoś 
innego. Z pewnością jest to młody człowiek. Swoje przemyślenia porównu‑
je np. do wysokich gór lub szybkiego zwierzęcia. Bohater poszukuje swojej 

J.	Papuzińska, Ja, 
w: A. Klimowicz, M. Der-
lukiewicz, Nowe Sło-
wa…, dz. cyt., s. 100.
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tożsamości. Z jednej strony jest leniwy, nieśmiały, a z drugiej mądry, wesoły 
i chętnie wstaje rano.

W wierszu poruszone są wartości, jakie dominują w uczuciowości na‑
stolatka. Jest to osoba, która przeżyła już dużo i ma za sobą pierwsze życiowe 
doświadczenia, a jednocześnie cały czas poszukuje swojej życiowej ścieżki, celu 
w życiu, do którego ma dążyć.

III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Ta moc potrzebna jest, by żyć na co dzień odważnie, także w sytuacji 
obiektywnie trudnej, aby dochować wierności sumieniu w studiach, pracy 
zawodowej, by nie ulec modnemu dziś konformizmowi, by nie milczeć, 
gdy drugiemu dzieje się krzywda, ale mieć odwagę wyrażenia słusznego 
sprzeciwu i podjęcia obrony. „Więcej być”. Dzisiejsze „więcej być” młode‑
go człowieka to odwaga trwania pełnego inicjatywy – nie możecie z tego 
zrezygnować – nie możecie z tego zrezygnować, od tego zależy przyszłość 
każdego i wszystkich – trwania pulsującego świadectwa wiary i nadziei. 

„Więcej być” to na pewno nie ucieczka od trudnej sytuacji.

Jan	Paweł	II, Homilia 
w czasie liturgii słowa 
skierowana do mło-
dzieży, Westerplatte, 
12.06.1987, w: tegoż, 
Pielgrzymki do Ojczy-
zny…, dz. cyt., s. 480.
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Jeśli bowiem przykazania Dekalogu uczą nas podstawowych zasad 
sprawiedliwości, to Mądrość Boża objawiona w Chrystusie, Synu Ma‑
ryi, ukazuje głębszy jeszcze wymiar moralności. Jest to wymiar miłości, 
w szczególności wymiar miłości miłosiernej. Chrystus uczy nas, że ponad 
poziomem dóbr, które można i trzeba dzielić wedle miar sprawiedliwo‑
ści – człowiek jest powołany do miłości, która jest większa od wszystkich 
dóbr przemijających. Ona jedna nie przemija. Miłość nie przemija. Ona 
jest miarą życia wiecznego – to znaczy życia człowieka w Bogu samym. 
Albowiem Bóg jest miłością.

Aby być radosnymi świadkami Ewangelii, trzeba być ludźmi autentyczny‑
mi, konsekwentnymi. I to jest kolejne słowo, które chcę wam powiedzieć: 
autentyczność. Jezus ostro krytykował hipokrytów: hipokryci, ci, którzy 
mają ukryte zamiary; osoby – powiedzmy jasno – dwulicowe. Mówie‑
nie o autentyczności młodym ludziom jest łatwe, bo młodzi – wszyscy – 
pragną być autentyczni, konsekwentni. I wszystkich was razi, gdy spoty‑
kacie wśród nas księży, którzy nie są autentyczni, albo zakonnice, które 
nie są autentyczne!

Odpowiedzialność za to spoczywa przede wszystkim na dorosłych 
zajmujących się formacją. Wy, formatorzy, którzy tutaj jesteście, macie 
dawać przykład konsekwencji najmłodszym. Chcemy mieć konsekwentną 
młodzież? Sami bądźmy konsekwentni!

3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

Wówczas Jezus rzekł do nich: „Wy wszyscy zwątpicie we Mnie tej nocy. 
Bo jest napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada. Lecz gdy 
powstanę, uprzedzę was do Galilei”. Odpowiedział Mu Piotr: „Choćby 
wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię”. Jezus mu rzekł: „Zapraw‑
dę, powiadam ci: Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie 
wyprzesz”. Na to Piotr: „Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się 
Ciebie”. Podobnie też mówili wszyscy uczniowie.

Jan	Paweł	II, Homilia 
wygłoszona w czasie 
Mszy św. beatyfikacyj-
nej matki Bolesławy 
Lament, Białystok, 
5.06.1991, w: tegoż, Piel-
grzymki do Ojczyzny…, 
dz. cyt., s. 646.

Franciszek, Przemówie-
nie na spotkaniu z se-
minarzystami, nowicju-
szami i nowicjuszkami, 
Aula Pawła VI, Waty-
kan, 6.07.2013, w: Jan 
Paweł II, Benedykt XVI, 
Franciszek, Tryptyk 
o wierze, dz. cyt., s. 211.

Mt 26,31‑35;
por. Mt 19,16‑22.
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3.3.	 KATECHIZM	KOŚCIOŁA	KATOLICKIEGO

Wzniosłe uczucia nie decydują ani o moralności, ani o świętości osób; 
stanowią niewyczerpany zasób wyobrażeń i odczuć, w których wyraża się 
życie moralne. Uczucia są moralnie dobre, gdy przyczyniają się do dobre‑
go działania; w przeciwnym razie – są moralnie złe. Prawa wola podpo‑
rządkowuje dobru i szczęściu poruszenia zmysłowe, które uznaje za swo‑
je. Zła wola ulega nieuporządkowanym uczuciom i potęguje je. Emocje 
i doznania mogą być przekształcone w cnoty lub zniekształcone w wady.
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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
− Poznanie różnicy między męskością a kobiecością.
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− Odkrycie wartości swojej płci1.
− 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 chłopca – mężczyzny lub dziewczynki – ko-

biety 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.

− Ojciec i matka odgrywają niezbędną rolę w przeżywaniu przez dziecko 
własnej płci.

− Poprawna relacja syna z matką oraz córki z ojcem decyduje o prawidło-
wym 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.

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 rzeczywisto-
ścią, dzięki której człowiek rozpoznaje siebie jako osobę ludzką”. A. Świerczek, Ciało ludzkie, 
w: Encyklopedia bioetyki, dz. cyt., s. 90.

2 „[…] Cielesność ludzka oraz związana z nią płciowość nie jest czymś czysto biologicznym, 
ale odnosi się do wewnętrznej istoty osoby. Określa mężczyznę i kobietę nie tylko w płaszczyź-
nie fizycznej, ale także psychicznej i duchowej, znacząc każde z nich odmiennym wyrazem”. 
Człowiek – osoba – płeć, dz. cyt., s. 256.
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Zasady
− Pomagam 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 chłopcami 
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 u chłop-

ców i dziewcząt.
− Wspólnie z uczniami szukam dobrych wzorców relacji męsko-damskich.

1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Uczniowie wspólnie 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 uwzględ-
nieniem 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 rodzinie właściwe relacje między rodzicami i rodzeństwem gwaran-
tują prawidłowy rozwój płciowy młodego człowieka.
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1.10.	 ZAGROŻENIA
Mogą zacierać się różnice między kobietą i mężczyzną, co powoduje deforma-
cje osobowości (kobieta wykonuje prace i zadania przeznaczone dla mężczyzn, 
natomiast mężczyzna traci poczucie odpowiedzialności). Brak akceptacji jed-
nego 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
Kobieta i mężczyzna pod względem fizycznym różnią się. Młody człowiek, po-
znający swoje ciało, uczy się tych różnic, odkrywa specyfikę swojej płci. Płeć 
definiuje osobowość.
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We wczesnej fazie dorastania zaczyna się proces kształtowania tożsa-
mości i przygotowania do zadań okresu dorosłości. Dużą rolę w kształtowaniu 
świadomości płciowej i poznawania wartości swojej płci ma rodzina, szko-
ła, znajomi. W okresie dojrzewania emocje odgrywają dużą rolę. Szybko się 
zmieniają: od euforii po smutek. Czasem młody człowiek nie akceptuje siebie 
w danej chwili życia, to znaczy że „oskarża” to, czego nie ma, nie doceniając 
tego, co ma.

Istnieją pewne utarte schematy związane z wyglądem, sposobem za-
chowania, które odróżniają mężczyzn i kobiety. Ważne jest, aby znać wartość 
swojej płci i ją akceptować. Trzeba być tolerancyjnym dla innych. Człowiek 
tolerancyjny szanuje poglądy, zachowania, upodobania innych – nawet jeśli 
różnią się od jego własnych. Nie wszyscy muszą być jednakowi. Jeśli jesteśmy 
dobrzy dla innych, uszlachetniamy się i stajemy się piękni i potrzebni.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Anna Onichimowska (ur. 1952) – autorka książek dla dzieci, młodzieży i doro-
słych. Pisze także scenariusze filmowe i teatralne, programy radiowe i telewizyj-
ne. Do jej najbardziej znanych utworów należą: Najwyższa góra świata, Dobry 
potwór nie jest zły oraz Lot Komety. W swoich utworach porusza trudne tematy, 
ważne dla dzieci i młodzieży. Zbiór opowiadań Najwyższa góra świata został 
wpisany na Międzynarodową Honorową Listę im. H.Ch. Andersena. Twór-
czość Anny Onichimowskiej tłumaczona jest na wiele języków europejskich, 
a nawet na chiński i koreański.

Jako pierwszy oglądaliśmy rysunek Jacka. Pani powiedziała, że jest 
to portret, bo jego tatuś miał na tym rysunku tylko głowę. Miał też dłu-
gie czarne wąsy, a pod nimi szeroki uśmiech. Tatuś Michała, ubrany 
w duże czerwone kalosze, był bardzo gruby, a tatuś Małgosi – nosił oku-
lary. W końcu pani pokazała mój rysunek i wtedy wszystkie dzieci zaczę-
ły się śmiać. Pani również się śmiała i powiedziała, że coś mi się pomyliło 
i że miałem narysować tatusia, a nie mamusię.

– To jest mój tatuś – oburzyłem się.
– To dlaczego ma warkoczyk i kolczyk w uchu? – spytała pani.
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Nie bardzo wiedziałem, co na to odpowiedzieć. Nigdy się nad tym 
nie zastanawiałem.

– Jedni tatusiowe mają wąsy, inni okulary, a jeszcze inni warkoczyki – 
tłumaczyłem, ale wszyscy znowu zaczęli się śmiać, a pani powiedziała, 
że to niezupełnie to samo i spytała, czy mój tatuś gra w jakimś zespole.

– Nie  – pokręciłem głową.  – Na niczym nie gra. Chodzi do pracy, 
a w domu siedzi przy biurku albo gotuje.
– Ty wcale nie masz tatusia, tylko dwie mamusie! – wypalił Michał i znów 

wszystkim bardzo się to podobało.
[…] Następnego dnia […] wspiąłem się na palce – najwyżej jak mogłem – 

i pociągnąłem tatusia za warkoczyk. Opowiedziałem, co się zdarzyło […].
– Nie wszyscy muszą być jednakowi – wzruszył ramionami tatuś, kiedy 

skończyłem. – A tobie też nie podoba się mój warkocz?
– Nie wiem – wyjąkałem. – Chyba mi się podoba – dodałem niepew-

nie. – Tylko że się za nami oglądają. I czasem się śmieją. I teraz już wiem, 
dlaczego.
– Dlaczego?
– No bo panowie nie noszą warkoczy.
– Dlaczego? – powtórzył znów z uśmiechem tatuś.
– Bo warkocze noszą dziewczyny – wypaliłem. – A ja bym nie chciał 

wyglądać jak dziewczyna.
– A uważasz, że ja wyglądam jak dziewczyna?
Pogłaskałem go po warkoczyku i roześmiałem się. No, nie. Tego o moim 

tatusiu w żadnym wypadku nie dałoby się powiedzieć.
– To po co nosisz warkocz? – Nie dawałem jednak za wygraną. – I kol-

czyk w uchu?
– Bo to wydaje mi się zabawne – powiedział tatuś. – I jest modne.
– Ale ty przecież nawet nie grasz na gitarze. Ani na bębnie. Ani na niczym 

innym – przypomniały mi się zarzuty pani w przedszkolu. – Co ty właści-
wie robisz, tatusiu? – zaciekawiłem się.

– Jestem architektem – wyjaśnił, ale nic mi to nie powiedziało. Widząc 
moją minę, dodał: – Projektuję domy. To znaczy wymyślam je i potem 
rysuję.

A. Onichimowska, 
Najwyższa góra świa-
ta, w: A. Klimowicz, 
M. Derlukiewicz, Nowe 
Słowa…, dz. cyt., 
s. 125‑126.
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Pani w przedszkolu poleciła dzieciom narysować swojego tatę. Później 
wszyscy oglądali rysunki. Każde dziecko mówiło kilka zdań o tacie. Ojcowie 
byli grubi albo chudzi, w okularach lub bez, w fartuchach, kaloszach, uśmiech-
nięci lub nie. Łączyło ich jedno – wyglądali zgodnie z ogólnie przyjętym wize-
runkiem mężczyzny. Wizerunkiem, jaki znają małe dzieci.

Niemiła sytuacja zaistniała, kiedy nauczycielka zaprezentowała rysu-
nek Kuby. Jego tata miał warkoczyk na głowie i kolczyk w uchu. Dzieci śmia-
ły się, ponieważ było to sprzeczne z wizją mężczyzny, którą dotychczas znały. 
Tata wyjaśnił chłopcu, że nie wszyscy muszą wyglądać podobnie. Każdy może 
wyglądać, jak chce.

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.

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 

PS 12.

LdR 6.
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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.

Elementarz Benedyk-
ta XVI Josepha Ratzin-
gera dla pobożnych…, 
dz. cyt., s. 35‑36.

LF 27.
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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.

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.
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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 na-

tury człowieka.
− Wzajemne kształtowanie kobiecości i męskości.

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 ko-
biety, kształtuje się w obrębie tej celowości, niejako w jej łożysku, kształtuje się jakby z tego 
tworzywa, którego popęd dostarcza”. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, dz. cyt., 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 wczesną inicjacją seksualną.

1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Uczniowie przeprowadzają wywiad ze swoimi rodzicami, o tym, jak przygoto-
wywali się do roli męża i ojca, żony i matki. Dorośli poprzez swoje doświadcze-
nie ukazują, na czym polega odpowiedzialność za dobro drugiej osoby. Dzieci 
mają stworzyć własną definicję odpowiedzialności.

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Młodzież jest świadoma odpowiedzialności, jaką niesie seksualność. Zdaje 
sobie sprawę, że seksualność wiąże się z ojcostwem i macierzyństwem i dla-
tego trzeba się przygotować do tych ról. Do dojrzałego przeżywania swojej 

2 „Na rodzicach spoczywa też szczególna odpowiedzialność w sferze wychowania seksualnego. 
Istotne znaczenie dla harmonijnego wzrastania ma fakt, by dzieci stopniowo i w sposób upo-
rządkowany 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 dzie-
dzinie płciowości ludzkiej» (FC 37). Rodzice są zobowiązani do zweryfikowania sposobów 
realizacji wychowania seksualnego w instytucjach wychowawczych w celu sprawdzenia, czy tak 
ważny i delikatny temat podejmowany jest we właściwy sposób”. KNSK 243.
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płciowości młody człowiek przygotowuje się w rodzinie, poprzez samowycho-
wanie i zdobywanie właściwej wiedzy.

1.10.	 ZAGROŻENIA
Młodzież dąży do zaspokajania i realizowania popędu seksualnego w oderwa-
niu od miłości i odpowiedzialności. Przedwczesna inicjacja seksualna osób 
niedojrzałych wypacza proces rozwoju psychicznego oraz wywołuje niewła-
ściwe zachowania.

II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Od bardzo wczesnej młodości trwa proces dojrzewania seksualnego człowieka. 
Jeśli nie jest zakłócony zmianami chorobowymi lub złym wpływem otocze-
nia, prowadzi w dorosłości do życiowego wyboru człowieka, z którym chce się 
stworzyć związek małżeński. Dzieci w rodzinie uczą się prawidłowych relacji 
osobowych, dlatego bardzo ważne jest, aby seksualność była przeżywana we-
dług zasad moralnych i obyczajowych. Młodzi uczą się poświęcenia dla drugiej 
osoby.
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Część osób może pozostać w stanie bezżennym. W tym przypadku 
wybór drogi życiowej oznacza poświęcenie się dla wyższych celów duchowych. 
Pielęgnowanie w sobie miłości prowadzi do wyzbycia się egoizmu.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Głównym wątkiem noweli jest historia niewidomej dziewczynki i majętnego 
pana Tomasza. Dziewczynka żyła w biedzie. Straciła wzrok wskutek źle leczonej 
choroby. Jej największą radością było słuchanie tytułowej katarynki. Z kolei 
dla mecenasa było to uciążliwe. On nie lubił tego dźwięku. Zmienił jednak 
swoją postawę, gdy zobaczył, jak wielką radość muzyka sprawia dziewczynce. 
Przemiana pana Tomasza wpisuje się w pozytywistyczny nurt pracy u podstaw.

Już wówczas sztuki piękne robiły na nim wrażenie, ale czasu im nie po-
święcał, bo szalał – za kobietami. Co prawda, miał do nich szczęście i nie-
ustannie był swatany. Ale cóż z tego, kiedy pan Tomasz nie mógł nigdy 
znaleźć ani jednej chwili na oświadczyny, będąc zajęty, jeżeli nie praktyką, 
to – schadzkami. Od Frani szedł do sądu, z sądu biegł do Zosi, którą nad 
wieczorem opuszczał, ażeby z Józią i Filką zjeść kolację.

Gdy został mecenasem, czoło, skutkiem natężonej pracy umysłowej, 
urosło mu aż do ciemienia, a na wąsach pokazało się kilka srebrnych 
włosów. Pan Tomasz pozbył się już wówczas młodzieńczej gorączki, miał 
majątek i ustaloną opinię znawcy sztuk pięknych. A że kobiety wciąż ko-
chał, więc począł myśleć o małżeństwie. Najął nawet mieszkanie z sześciu 
pokojów złożone, urządził w nim na własny koszt posadzki, sprawił obicia, 
piękne meble – i szukał żony.

Ale człowiekowi dojrzałemu trudno zrobić wybór. Ta była za młoda, 
a tamtą uwielbiał już zbyt długo. Trzecia miała wdzięki i wiek właściwy, 
ale nieodpowiedni temperament, a czwarta posiadała wdzięki, wiek i tem-
perament należyty, ale… nie czekając na oświadczyny mecenasa wyszła 
za doktora…

Przytoczony powyżej cytat doskonale charakteryzuje pana Tomasza. 
Był on emerytowanym adwokatem. W młodości dużo pracował, był szalenie 
energiczny. Zgromadził pokaźny majątek. Prowadził bogate życie towarzyskie. 

B.	Prus, Katarynka, 
w: tegoż, Nowele, 
wyd. Ibis, Poznań 2012, 
s. 116‑117.

Wychowanie	do	wartości	|	Poziom 4 

180



Lubił kobiety. Spotykał się z wieloma, jednak żadnej nie zdecydował się poślu-
bić, mimo usilnych starań.

Kiedy młodość minęła, mecenas zrobił się samotny i posępny. Jego ży-
cie stało się monotonne. Tytułowa katarynka niejako splotła jego losy z losami 
niewidomej dziewczynki. Stała się czynnikiem motywującym pana Tomasza 
do podjęcia działań na rzecz odmienienia losu biednego dziecka. To spotkanie 
obojgu przyniosło korzyści.

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.

K.	Wojtyła, Miłość 
i odpowiedzialność, 
dz. cyt., s. 253‑254.
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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; zob. 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.

Dwie rzeczy dostrzegamy wyraźnie w tym pobieżnym spojrzeniu na kon-
cepcję erosu w historii i dzisiaj. Przede wszystkim to, że istnieje jakaś 
relacja między miłością i Boskością: miłość obiecuje nieskończoność, 
wieczność – jakąś rzeczywistość wyższą i całkowicie inną w stosunku 
do codzienności naszego istnienia. Okazało się jednak równocześnie, 
że drogą do tego celu nie jest proste poddanie się opanowaniu przez in-
stynkt. Konieczne jest oczyszczenie i dojrzewanie, które osiąga się także 
na drodze wyrzeczenia. Nie jest to odrzuceniem erosu, jego „otruciem”, 
lecz jego uzdrowieniem w perspektywie jego prawdziwej wielkości.

FC 19.

DCE 5.
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Jeśli miłość potrzebuje prawdy, także prawda potrzebuje miłości. Nie moż-
na rozdzielać miłości i prawdy. Bez miłości prawda staje się zimna, bez-
osobowa, uciążliwa dla życia konkretnej osoby. Prawda, której szukamy, 
ta, która nadaje sens naszej drodze, oświeca nas, gdy jesteśmy dotknięci 
przez miłość. Kto kocha, rozumie, że miłość jest doświadczeniem prawdy, 
że to ona otwiera nasze oczy, byśmy mogli zobaczyć całą rzeczywistość 
w nowy sposób, w jedności z kochaną osobą. W tym sensie św. Grzegorz 
Wielki napisał, że „amor ipse notitia est” – sama miłość jest poznaniem, 
niesie z sobą nową logikę. Chodzi o relacyjny sposób patrzenia na świat, 
które staje się poznaniem dzielonym z inną osobą, patrzeniem w perspek-
tywie drugiego człowieka i wspólnym patrzeniu na wszystko.

3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. 
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.
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Seksualność w życiu rodzinnym
I.	 PROSPEKT	WARTOŚCI
1.1.	 CEL	OGÓLNY
Rozwój emocjonalny

1.2.	 CEL	SZCZEGÓŁOWY
Umiejętność okazywania uczuć

1.3.	 CEL	WYCHOWAWCZY
Umiejętność budowania prawidłowych relacji rodzinnych

1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Rodzina jako przestrzeń kształtowania się prawidłowych relacji 

osobowych.
− Wzorce zachowań seksualnych we współczesnym świecie.
− Seksualność przeżywana według zasad moralnych i obyczajowych.
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1.5.	 ZADANIA	DLA	UCZNIA,	SAMOWYCHOWANIE
Normy

− Seksualność jest formą służebną wobec miłości i rodzicielstwa.
− Nie należy gorszyć młodszego rodzeństwa.
− Nie można prowokować sytuacji, w których dochodzi do nadużyć 

seksualnych.
Zasady

− Kształtuję swoją seksualność w oparciu o pozytywne wzorce w mojej 
rodzinie.

− Reaguję wobec niewłaściwych zachowań seksualnych rodziców, wobec 
mnie i mojego rodzeństwa.

− Nie boję się zadawać rodzicom pytań na tematy związane z moją 
seksualnością.

1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW
Normy

− Należy poszerzać swoją wiedzę na temat psychologii i problemów roz-
wojowych młodzieży.

− Dojrzała postawa rodziców wobec dorastających dzieci, budząca zaufa-
nie w okresie dojrzewania.

− Uporządkowane życie seksualne rodziców ma decydujący wpływ 
na rozwój seksualny ich dzieci1.

Zasady
− Szukam fachowej informacji dotyczącej psychologii rozwojowej.
− Okazuję dziecku czułość.
− Reaguję na niewłaściwe zachowania seksualne dziecka.
− Dbam o czystość obyczajów w rodzinie.

1 „Szczególnego rodzaju dialog w oparciu o ludzką cielesność ma miejsce w małżeństwie. W nim 
realizuje się wyjątkowa relacja pomiędzy mężczyzną i kobietą, która dokonuje się dzięki ciału 
i poprzez nie. Powołani są oni, by w oparciu o oblubieńczą miłość, stawać się jednym nie tylko 
na płaszczyźnie duchowej i psychicznej, ale również cielesnej”. A. Świerczek, Ciało ludzkie, 
w: Encyklopedia bioetyki, dz. cyt., s. 90.
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1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Jedynym miejscem realizacji seksualności godnej człowieka jest 
rodzina.

− Seksualność jest źle kierowana, jeśli zostaje oderwana od porządku 
miłości.

Zasady
− Nie wywołuję zgorszenia wśród moich uczniów.
− Reaguję na niewłaściwe odnoszenie się uczniów względem siebie, uka-

zując pozytywne wzorce przeżywania seksualności.
− Przekazuję uczniom wiedzę, że zadaniem rodziny jest służba życiu.

1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Uczniowie mają za zadanie narysować swoją rodzinę. Następnie każdy opo-
wiada o swojej pracy, opisując, kto jest kim i czego nauczył się od tej osoby. 
Warto wskazać uczniom na potrzebę wdzięczności za dobro, jakie na co dzień 
otrzymują od członków swoich rodzin.
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1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Młodzież znajduje oparcie w rodzinie, która jest miejscem kształtowania się 
prawidłowych relacji między rodzicami. Rodzice zapewniają swoim dorasta-
jącym dzieciom poczucie bezpieczeństwa, co pomaga im w akceptacji swojej 
seksualności.

1.10.	 ZAGROŻENIA
Młodzież często nie znajduje pozytywnych wzorców zachowań seksualnych 
w swojej rodzinie. Rodzice nie otwierają się na potrzeby dorastającego dziecka, 
nie potrafią zrozumieć jego problemów związanych z dojrzewaniem psycho-
fizycznym. Prowadzi to do problemów zachowań seksualnych wynikających 
z niedojrzałości.

II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Aktywność seksualna w życiu rodzinnym jest zjawiskiem naturalnym. Pożycie 
małżeńskie prowadzi do zrodzenia potomstwa. Wyjątkowa relacja pomiędzy 
mężczyzną i kobietą dokonuje się poprzez ciało.

Pierwsze informacje o przeżyciach duchowo-cielesnych dzieci powin-
ny zdobyć od rodziców. Wtedy mamy pewność, że te informacje są prawdziwe. 
Nastolatki kształtują swoją seksualność na podstawie pozytywnych wzorców 
w rodzinie. Informacje te powinny być przekazywane w atmosferze miłości, 
szacunku i zaufania, ponieważ wtedy dzieci nie będą się wstydziły zadawać 
pytań związanych z płciowością. Wiadomości dotyczące seksualności, pocho-
dzące od rówieśników, mogą być przekłamane.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Jednym z wątków powieści Przygody Tomka Sawyera jest uczucie łączące Tom-
ka Sawyera i Becky Thatcher. Chłopiec zobaczył ją pewnego razu, przechodząc 
ulicą. Dziewczyna zrobiła na nim duże wrażenie. Zakochał się od pierwszego 
wejrzenia. Becky była ładnie ubrana i uczesana. Tomek stwierdził, że jest uro-
cza. Postanowił, że za wszelką cenę zdobędzie jej względy. Nie było to proste, 
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dlatego że wybranka sprawiała wrażenie niedostępnej. Główny bohater wymy-
ślał sobie różne zadania, by tylko zaimponować koleżance. Becky odwzajemniła 
uczucie, ale kiedy dowiedziała się, że chłopiec był wcześniej zaręczony z Amy 
Lawrence, pogniewała się.

Pierwszą rzeczą, jaką Tomek usłyszał w piątek rano, była wielka, rado-
sna nowina – wieczorem poprzedniego dnia wróciła do miasteczka rodzi-
na sędziego Thatchera. Zarówno Indianin Joe, jak i skarb chwilowo zeszli 
na drugi plan i w centrum jego uwagi znów znalazła się Becky. Spotkał się 
z nią i świetnie spędzili razem czas, bawiąc się w najprzeróżniejsze gry 
w towarzystwie kolegów i koleżanek ze szkoły. Dzień był wyjątkowo udany, 
a uwieńczyło go szczególnie przyjemne wydarzenie: Becky uprosiła matkę, 
aby następnego dnia odbył się długo wyczekiwany i obiecywany piknik. 
Zachwyt dziewczynki nie miał granic, a Tomek był nie mniej uradowany.

Becky Thatcher to bardzo ładna i mądra dziewczyna. Nic dziwnego, że 
Tomek zakochał się w niej bez pamięci. Kiedy wyjechała, bardzo mu jej bra-
kowało. Gdy wróciła do miasta, wszystkie inne sprawy, nawet ciekawe zabawy, 

M.	Twain, Przygody 
Tomka Sawyera, 
tłum. M. Kędroń, B. Lu-
dwiczak, wyd. Greg, 
Kraków 2016, s. 208.
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nie miały już większego znaczenia. Tomek bawił się z Becky i z innymi dziećmi. 
Wszyscy wesoło dokazywali cały dzień. Nie mogli się już doczekać kolejnego 
dnia, ponieważ miał się wtedy odbyć długo wyczekiwany piknik.

III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Podstawą prawdziwej miłości do dziecka jest autentyczna miłość między 
małżonkami, zaś podstawą miłości zarówno małżeńskiej, jak rodziciel-
skiej jest oparcie w Bogu, właśnie to Boże ojcostwo. Kiedy małżonko-
wie starają się o to, ażeby samych siebie składać sobie wzajemnie w da-
rze, kształtują w sobie w ten sposób prawidłowe postawy rodzicielskie. 
Do prawdziwej miłości wychowuje się wymagając, ale tylko miłując 
można wymagać. Dlatego też ze względu na dobro przyszłego pokole-
nia ważne jest, aby małżonkowie utrwalali, uszlachetniali i pogłębiali 
swoją wzajemną miłość. Wtedy również ich dzieci będą w stanie założyć 
kiedyś prawdziwie chrześcijańskie rodziny i będą umiały kochać swoich 
rodziców.

Zakorzeniona w osobowym i całkowitym obdarowaniu się małżonków 
i wymagana dla dobra dzieci nierozerwalność małżeństwa znajduje swoją 
ostateczną prawdę w zamyśle Bożym wyrażonym w Objawieniu: Bóg chce 
nierozerwalności małżeństwa i daje ją jako owoc, jako znak i wymóg mi-
łości absolutnie wiernej, którą On darzy człowieka i którą Chrystus Pan 
żywi dla swego Kościoła.

Należy do rozwoju miłości, do wyższych jej poziomów, jej wewnętrznych 
oczyszczeń fakt, że teraz poszukuje ona definitywności i to w podwój-
nym znaczeniu: w sensie wyłączności – tylko ta jedyna osoba – i w sensie 

„na zawsze”. Miłość obejmuje całość egzystencji w każdym jej wymiarze, 
także w wymiarze czasu. Nie mogłoby być inaczej, ponieważ jej obietnica 

Jan	Paweł	II, Homilia 
wygłoszona w czasie 
Mszy św. odprawionej 
na lotnisku w Masłowie, 
3.06.1991, w: tegoż, Piel-
grzymki do Ojczyzny…, 
dz. cyt., s. 617.
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ma na celu definitywność: miłość dąży do wieczności. Tak, miłość jest 
„ekstazą”, ale ekstazą nie w sensie chwili upojenia, lecz ekstazą jako dro-
ga, trwałe wychodzenie z „ja” zamkniętego w samym sobie w kierunku 
wyzwolenia „ja” w darze z siebie i właśnie tak w kierunku ponownego 
znalezienia siebie, a nawet w kierunku odkrycia Boga.

Pierwszym środowiskiem, w którym wiara oświeca miasto ludzi, jest 
rodzina. Mam na myśli zwłaszcza trwały związek mężczyzny i kobiety 
w małżeństwie. Powstaje on z ich miłości, będącej znakiem i obecno-
ścią miłości Bożej, z uznania i akceptacji dobra odmienności seksualnej, 
dzięki czemu małżonkowie mogą stać się jednym ciałem (por. Rdz 2,24) 
i są zdolni zrodzić nowe życie, co jest przejawem dobroci Stwórcy, Jego 
mądrości i Jego planu miłości.

3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. 
A nie upijajcie się winem, bo to jest [przyczyną] rozwiązłości, ale napeł-
niajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hym-
nach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych 
sercach. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego 
Jezusa Chrystusa! Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystu-
sowej! Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest 
głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła: On – Zbawca Ciała. Lecz 
jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – we wszystkim. 
Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego 
samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu 
towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwa-
lebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby 
był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak 
własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy 
nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz [każdy] je żywi 
i pielęgnuje, jak i Chrystus – Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała.

DCE 6.

LF 52.

Ef 5,17‑30;
por. Pwt 22,13‑29.
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3.3.	 KATECHIZM	KOŚCIOŁA	KATOLICKIEGO

Płodność miłości małżeńskiej obejmuje także owoce życia moralnego, du-
chowego i nadprzyrodzonego, jakie przez wychowanie rodzice przekazują 
swoim dzieciom. Rodzice są głównymi i pierwszymi wychowawcami swo-
ich dzieci. W tym sensie podstawowym zadaniem małżeństwa i rodziny 
jest służba życiu.
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Radość ze 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 się więzi międzyludzkiej.
− 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 zdobywania wiedzy i umiejętności.

1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW
Normy

− Dzięki wspólnej nauce młody człowiek otwiera się na drugą osobę.
− Dom rodzinny powinien być miejscem gościnnym i sprzyjającym wy-

mianie myśli.
− Wiek dorastania jest czasem szczególnego poznawania świata.

Zasady
− Umożliwiam dziecku uczenie się w grupie rówieśniczej.
− Wspólne z dzieckiem poszerzam swoją 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 badaniu 
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 następ-
stwie grzechu jest on częściowo zaciemniony i osłabiony”. KDK 15.
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Zasady
− Zabiegam o odpowiednie warunki i zachęcam uczniów do współpracy 

między nimi.
− Nakłaniam do wspólnych inicjatyw pozaszkolnych o charakterze na-

ukowym, w których sam biorę udział.
− Staram się, żeby lekcje szkolne opierały się na współpracy.

1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Uczniowie mają za zadanie zebrać informacje na temat ważnego wydarzenia 
związanego z najbliższą okolicą. W tym celu przeprowadzają wywiad ze star-
szymi mieszkańcami miejscowości, zbierają informacje pochodzące z różnych 
źródeł (lokalna prasa, dokumenty, kroniki, osobiste zapiski, podania, legendy). 
Na lekcji przedstawiają rezultaty swoich badań.
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1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Uczniowie dostrzegają wartość nauki w kontakcie z drugą osobą. Dzięki temu 
razem dochodzą do prawdy, są otwarci na wymianę myśli i odczuwają satys-
fakcję ze wspólnych osiągnięć. Szkoła stwarza przyjazną atmosferę, w której 
uczniowie chętnie współpracują ze sobą. Rodzice i nauczyciele sprzyjają za-
interesowaniom 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
Człowiek z natury jest istotą społeczną i w społeczności (większej lub mniej-
szej) wzrasta. We wspólnocie zdobywa wiedzę. W klasie codziennie dochodzi 
do sytuacji przyjemnych np.: pochwała od nauczyciela, miłe słowo od kolegi, 
podzielenie się zabawką czy kanapką, ale również do sytuacji nieprzyjemnych: 
zła ocena, oskarżenia, kłótnie, a nawet bójki. Rolą nauczyciela jest takie po-
kierowanie grupą, aby uczeń potrafił współdziałać z kolegami. Zdobywanie 
wiedzy w grupie kształtuje ich postawę społeczną. Należy szczególnie zwrócić 
uwagę na jakiekolwiek formy dyskryminacji w szkole i je eliminować. Codzien-
ne wydarzenia zarówno te dobre, jak i te złe wpływają na rozwój człowieka.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Opowieść o niezwykłej Akademii pana Kleksa jest głównym wątkiem powieści 
Jana Brzechwy. Jej narratorem jest Adaś Niezgódka, uczeń pana Kleksa, któ-
ry w pamiętniku opisuje to, co dzieje się w szkole, w której uczy się od kilku 
miesięcy.
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Akademia jest miejscem niezwykłym, ponieważ nie ma w niej stan-
dardowych przedmiotów. Są lekcje z kleksografii, przędzenia liter i leczenia 
chorych sprzętów. Wykładowcą jest pan Kleks – człowiek dobry i kochający, 
dbający o swoich uczniów.

Lekcje rozpoczynają się o siódmej rano. Nigdzie chyba chłopcy 
nie uczą się tak chętnie, jak w Akademii pana Kleksa. Przede wszystkim 
nigdy nie wiadomo, co pan Kleks danego dnia wymyśli, a po wtóre – 
wszystko, czego się uczymy, jest ogromnie ciekawe i zabawne.

– Pamiętajcie, chłopcy – rzekł do nas na samym początku pan Kleks – 
że nie będę was uczył ani tabliczki mnożenia, ani gramatyki, ani kaligrafii, 
ani tych wszystkich nauk, które są zazwyczaj wykładane w szkołach. Ja 
wam po prostu pootwieram głowy i naleję do nich oleju.

[…] Otóż wczoraj pierwsza lekcja była to lekcja kleksografii. Naukę 
tę wymyślił pan Kleks, abyśmy wiedzieli, jak trzeba obchodzić się z atra-
mentem. Kleksografia polega na tym, że na arkuszu papieru robi się kilka 
dużych kleksów, po czym arkusz składa się na pół i kleksy rozmazują się 
po papierze, przybierając kształty rozmaitych figur, zwierząt i postaci. […] 
Gdy zapytałem go, po co to robi, odrzekł mi wielce zdziwiony: – Jak to? 
Czy nie rozumiesz? Przecież czytam! Przepuszczam litery przez palce 
i mogę w ten sposób przeczytać całą książkę, nie męcząc wzroku. Gdy 
nawiniecie już na szpulki wszystkie moje książki, nauczę was również 
czytać palcami.

Akademia pana Kleksa jest szkołą niezwykłą. Dlatego nie dziwi fakt, że 
uczniowie wstają już o piątej, a o siódmej chętnie idą na zajęcia. To jest szkoła 
wymarzona, ponieważ nie trzeba się tam uczyć tabliczki mnożenia, kaligrafii 
czy gramatyki. Chłopcy doskonalą się z kleksografii, przędzenia liter, leczenia 
chorych sprzętów. Grając w piłkę-globus, uczą się geografii. Pan Kleks dowodzi, 
że nauka może odbywać się w różny sposób. Nie muszą to być jedynie sche-
matyczne lekcje w klasie. Trzeba mieć tylko pomysł na zajęcia i fantazję – Adaś 
i jego koledzy czytają książki napisane przez kleksy z atramentu. Dzieci czerpią 
wiedzę z różnych źródeł. Zabawa jest także doskonałą okazją do przyswojenia 
wiedzy. Należy zachęcać dziecko do różnorodnych form zdobywania wiedzy.

J.	Brzechwa, Aka-
demia pana Klek-
sa, wyd. Greg, 
Kraków 2013, s. 32‑34.
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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.

RC 92.

Jan	Paweł	II, Przemó-
wienie do przedstawi-
cieli świata nauki, Lu-
blin, 9.06.1987, w: tegoż, 
Pielgrzymki do Ojczy-
zny…, dz. cyt., s. 398.
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W jakiś sposób pragniemy życia, tego prawdziwego, którego potem 
śmierć nie tknie; równocześnie jednak nie znamy tego, ku czemu zmie-
rzamy. Nie możemy zaprzestać dążenia do tego, a równocześnie wiemy, 
że to wszystko, czego możemy doświadczyć albo co zrealizować, nie jest 
tym, czego pragniemy. Ta nieznana „rzecz” jest prawdziwą „nadzieją”, 
która nas inspiruje, a jej niepoznawalność jest równocześnie przyczyną 
wszelkiej rozpaczy, jak też wszelkich pozytywnych czy destruktywnych 
zrywów w stronę autentycznego światła i autentycznego człowieka.

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 te wszystkie jego zajęcia 
z ludem, powiedział do niego: „Czemu ty [sam] się zajmujesz sprawami 
ludu? Dlaczego sam zasiadasz na sąd, a cały lud musi stać przed tobą 
od rana do wieczora?” Mojżesz odpowiedział swemu teściowi: „Lud przy-
chodzi do mnie, aby się poradzić Boga. Jeśli mają spór, to przychodzą 
do mnie i ja rozstrzygam pomiędzy stronami, oznajmiam prawa i prze-
pisy Boże”. Wtedy teść Mojżesza powiedział do niego: „Nie jest dobre to, 
co czynisz. […] A wyszukaj sobie z całego ludu dzielnych, bojących się 

SPS 12.

LF 25.
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Boga i nieprzekupnych mężów, którzy się brzydzą niesprawiedliwym zy-
skiem, i ustanów ich przełożonymi już to nad tysiącem, już to nad setką, 
już to nad pięćdziesiątką i nad dziesiątką, aby mogli sądzić lud w każdym 
czasie. Ważniejsze sprawy winni tobie przedkładać, sprawy jednak mniej-
szej wagi sami winni załatwiać”.

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
Benedykt XVI, Encyklika Deus Caritas est, wyd. Libreria Editrice Vaticana, 

Watykan 2006.

Wj 18,13‑17.21‑22a;
por. Ps 98,4‑9.

KKK 31;
por. 378; 533.

Wartość	15	|	Radość ze wspólnego zdobywania wiedzy

203



Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, Wydawnictwo M, Kraków 2007.
Brophy J., Motywowanie uczniów do nauki, tłum. K. Kruszewski, Wydawnic-

two Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Brzechwa J., Akademia pana Kleksa, wyd. Greg, Kraków 2013.
Franciszek, Encyklika 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, Encyklika Fides et ratio, w: tegoż, Encykliki Ojca Świętego Jana 

Pawła II, t. 2, red. S. Małysiak, Wydawnictwo Świętego Stanisława 
BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2005, s. 823-920.

Jan Paweł II, Przemówienie do przedstawicieli świata nauki, Lublin, 9.06.1987, 
w: tegoż, Pielgrzymki do Ojczyzny: 1978, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 
1999, 2002. Przemówienia, homilie, red. J. Poniewierski, wyd. Znak, 
Kraków 2012, s. 394-402.

Jaroszyński P., Nauka w kulturze, wyd. Polwen, Radom 2002.
Jedność nauki  – jedność świata?, red. M. Heller, J. Mączka, wyd. Biblos, 

Tarnów 2003.
Kongregacja Nauki Wiary, Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. Pallotti-

num, Poznań 2002.
Macrone M., Eureka! Co naprawdę miał na myśli Archimedes? Ciekawost-

ki o odkryciach naukowych, tłum. E. Wieteska, wyd. Świat Książki, 
Warszawa 2003.

McInerny D.Q., Nauka logicznego myślenia, tłum. E. Czerwińska, wyd. Klub 
dla Ciebie, Warszawa 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, 
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Przekazywanie swej 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 wzajemnie 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 swoimi umiejętnościami i talentami traktuję jako przy-

sługę koleżeńską.

1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW
Normy

− Bierność młodych ludzi wobec problemów ich kolegów wynika m.in. 
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 konsekwentnie przekazywać dziecku własny zasób wiedzy 

i doświadczenie.

1 „W każdej współpracy z trudnymi ludźmi dajemy dowód miłości ku Bogu; poznajemy ją naj-
częściej 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.
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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 wykła-
danego przedmiotu.

− Należy zawsze szanować ucznia, który ma mniejszy zasób wiedzy.
Zasady

− Traktuję zawód nauczyciela jako powołanie.
− Jestem skłonny poświęcić swój czas pozalekcyjny uczniom potrzebu-

jącym 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 całkiem samodzielnie, w drugim natomiast – pracu-
jąc 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 znaj-
dując już czasu na dzielenie się swoimi zdolnościami 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
Stan wiedzy człowieka zmienia się wraz z wiekiem. Jest zależny od statusu 
społecznego, roli społecznej, stanu zdrowia. Z pewnością zmienia się rów-
nież wiedza dotycząca relacji międzyludzkich. Należy przekazywać dzieciom, 
że szacunek należy się każdemu, niezależnie od stopni naukowych. Nie zawsze 
tzw. mądrość życiowa wiąże się z wykształceniem. O wartości człowieka świad-
czy to, ile z siebie potrafi dać innym.

Trzeba tłumaczyć dzieciom, że czyjaś niewiedza może wynikać z róż-
nych powodów. Mogą to być różnice społeczne lub kulturowe. Z nikogo 
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nie można się wyśmiewać. Dzielenie się umiejętnościami z kolegami to nie-
jako służba na rzecz innych. To bardzo istotna kwestia w rozwijaniu siebie 
jako osoby.

Przekazywanie swojej wiedzy w życzliwy sposób jest ważną umiejętno-
ścią, ale ważna jest również umiejętność przyjmowania pomocy. Nie wszyscy 
potrafią z tego korzystać. Przyjmowanie pomocy niektórym przychodzi z tru-
dem. Trzeba się tego nauczyć.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Mali mieszkańcy Leszczynowej Górki dużo pracują. Robią to chętnie. Czasem 
nawet trudno odróżnić pracę od zabawy. Rytm zajęć wyznaczają pory roku. 
Ich tata jest gajowym, dlatego dzieci dużo czasu spędzają, pomagając mu w le-
sie. Bohaterowie zbierają szyszki, aby pozyskać nasiona i nowe sadzonki, dbają 
o zwierzęta. Wszystko pod nadzorem taty, który dzieli się z nimi swoją wiedzą 
w życzliwy sposób.

Antek przywiązał swoje włazy zręcznie, jak wiewiórka, wspina się 
na drzewa. Tatuś radzi mu, gdzie trzeba domek dla ptaka przybić i Antek – 
stuk-puk! Stuk-puk! – przybija ptasie budki od tej strony, gdzie słonko 
z rana zagląda, bo ptaki tak właśnie lubią, żeby je słonko rano budziło.

Ewa przygląda się tej robocie, a Tomek tymczasem biega po zaroślach 
i szuka sobie witki na bat. Podszedł do jednego krzaka, chciał ułamać 
gałązkę i nagle krzyknął głośno:

– Węże! Tatusiu, węże! …
– Gdzie te węże? …
– Ooo, tu w krzaczku! …
Rozgarnia tatuś krzak, a tam w gniazdku roją się ślepe pisklęta, otwie-

rają szeroko dziobki i piszczą! …
– Synu, to nie węże, to małe ptaszki!
– A czemu mają takie straszne pyski?
– To dziobki. Otwierają je szeroko, bo głodne, wołają: jeść, jeść!
– To dajmy im jeść!
– Nie, Tomku, ich rodzice przyniosą im jedzenie. Odejdźmy. Nie wolno 

ptaszków płoszyć!
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– A dlaczego tatuś domki zakłada? Tak się z ptaszkami bawi?
– To wcale nie zabawa, ptaki to najlepsi pomocnicy gajowego.
– A jak ptaszki pomagają?
– Zjadają liszki, które chcą zniszczyć las!
Antek przybił ostatni domek i zawołał:
– Zapraszamy szpaki na nowe mieszkania!

Powyższy fragment dotyczy ważnej kwestii – dzielenia się swoją wiedzą 
z drugim człowiekiem. Tata dzieci z Leszczynowej Górki jest bardzo dobrym 
nauczycielem. Uczy zwyczajów ptaków, szacunku do przyrody. Jest w tej dzie-
dzinie znawcą, wszak jest gajowym. Uczy, jak powinny być powieszone budki 
i o tym, że nie należy dokarmiać dzikich zwierząt, bo można im w ten sposób 
zaszkodzić. Swoją wiedzą dzieli się w życzliwy sposób. Nie wywyższa się, nie 
karci, nie wyśmiewa, nawet wtedy, gdy Tomek pomylił pisklęta z wężami. Życz-
liwość w przekazywaniu wiedzy i umiejętności należy się zarówno starszym, 
jak i młodszym.

M.	Kownacka, Z.	Ma-
licka, Dzieci z Leszczy-
nowej Górki, dz. cyt., 
s. 27‑28.
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III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Potrzebna jest dziś nowa „wyobraźnia miłosierdzia”, której przejawem bę-
dzie nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim 
dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, tak aby gest pomocy 
nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo brater-
skiej 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.

Jednakże uwaga! Jezus nie powiedział: jeśli chcecie, jeśli macie czas, idźcie, 
ale powiedział: „Idźcie […] i nauczajcie wszystkie narody”. Dzielenie się 
doświadczeniem wiary, dawanie świadectwa wiary, głoszenie Ewangelii 
jest poleceniem, które Pan daje całemu Kościołowi, także tobie. Jest to na-
kaz, który nie wynika jednak z woli panowania czy z woli władzy, ale z siły 
miłości, z faktu, że Jezus pierwszy przyszedł do nas i dał nam nie trochę 
siebie, lecz dał nam całego siebie, On dał swoje życie, aby nas zbawić i uka-
zać nam miłość i miłosierdzie Boga.

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 światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, 
aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło 

NMI 50.

PDV 40.

Franciszek, Homi-
lia w czasie Mszy 
św. na zakończe-
nie XXVIII Światowych 
Dni Młodzieży, Rio 
de Janeiro, 28.07.2013, 
w: Jan Paweł II, Bene-
dykt XVI, Franciszek, 
Tryptyk o wierze, 
dz. cyt., s. 238.
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przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, 
który jest w niebie.

Mt 5,13‑16;
por. Mt 5,41‑48.
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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” (Mt 25,40).
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FILM	EDUKACYJNY
Przekazywanie swej wiedzy i umiejętności drugiemu człowiekowi w życzliwy 

sposób

https://youtu.be/pU6mE1Tg33U
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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.
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− Praca jako współuczestnictwo w życiu społeczeństwa i Kościoła1.
− Obowiązek pracy i prawo do niej.

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 obowiąz‑
ków i podział odpowiedzialności.

− W rodzinie dokonuje się współpraca międzypokoleniowa.
Zasady

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

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

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 ludz-
kiej…, dz. cyt., 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 podjęcia 

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

niosło one całej grupie uczniowskiej.

1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Uczniowie mają za zadanie wspólnie posprzątać salę lekcyjną. Dzielą się na małe 
grupy, każda z nich ma inny zakres obowiązków, np.: mycie ławek, wycieranie 
kurzy, przesadzanie kwiatów, mycie okien. Wspólna praca dodatkowo buduje 
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więź międzyosobową. Można zaproponować wspólne działanie w przygotowa‑
niu okolicznościowej uroczystości szkolnej.

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Uczniowie rozumieją, jakie wartości wynikają ze wspólnej pracy. Nie rozpatru‑
ją jej w kategorii zysku materialnego, ale dostrzegają wynikające z niej dobro. 
Potrafią się otworzyć na drugiego człowieka i podejmować wspólny wysiłek 
przy wykonywaniu obowiązków. W środowisku rodzinnym i szkolnym znaj‑
dują zachętę do wspólnych przedsięwzięć.

1.10.	 ZAGROŻENIA
Młodzież odczuwa strach przed wzięciem odpowiedzialności za pracę wyko‑
nywaną z innymi. W domu rodzinnym często nie ma ducha współdziałania, 
rodzice nie dopuszczają dzieci do obowiązków i wspólnych inicjatyw, co może 
wynikać z braku zaufania do nich. Również szkoła może nie sprzyjać duchowi 
współpracy między uczniami, nauczycielami i personelem szkolnym.

II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Praca jest ważnym elementem życia ludzkiego. Można wyróżnić pracę wykony‑
waną indywidualnie i pracę polegającą na współdziałaniu. Obie dają satysfakcję, 
budzą wewnętrzną radość, napędzają do dalszego działania. Wspólna praca uczy 
współdziałania z drugim człowiekiem: cierpliwości, pokory, pokonywania wła‑
snych słabości, wybaczania, ustępowania lub asertywności. We współpracy do‑
cenia się obecność współpracownika. Razem szybciej osiąga się zamierzony cel.

Ważne jest, aby dzieci miały obowiązki w domu. Powinny być one 
przydzielane sprawiedliwie, według wieku i możliwości. Trzeba rozpocząć 
od proszenia dzieci o wykonanie najprostszych prac indywidualnie lub wspól‑
nie. Wśród najbliższych dokonuje się współpraca międzypokoleniowa. Można 
przyjąć zasadę: wspólnie mieszkamy w tym domu – wspólnie o niego dbamy. 
Rodzice nie powinni wyręczać dzieci we wszystkim. Z pewnością taka postawa 
rodzica w przyszłości zaowocuje umiejętnością wspólnej pracy.
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2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
W powieści opisano rok z życia trójki rodzeństwa: Tomka, Ewy i Antosia. 
Mieszkają na tytułowej Leszczynowej Górce w gajówce, ponieważ ich tata jest 
gajowym. Poznajemy ich zwyczaje, obowiązki, sposób spędzania wolnego czasu.
Powieść powstała w 1951 roku, dlatego niektóre słowa czy sytuacje dla współ‑
czesnych dzieci (zwłaszcza żyjących w mieście) mogą być niezrozumiałe. 
Nie można jej jednak odmówić tego, że porusza ważne tematy i ukazuje wiele 
wartości. Jedną z nich jest dobro wynikające ze wspólnej pracy. Współdziałanie 
w grupie uszlachetnia człowieka.

Antek wykleja skrzynkę, przyniesioną przez dzieci ze strychu, ślicznym, 
niebieskim papierem, Ewa i Anula majstrują z gałganków śmieszne ku‑
kiełki i drutem przywiązują je do patyków, a Małgosia maluje im buzie 
i przyszywa peruczki z lnu. Nawet Tomek podaje patyki, drut i gałgan‑
ki. Dzieci tak są zajęte wspólną pracą, że nawet nie mają czasu ze sobą 
rozmawiać.

Wtem wchodzi mama z wielkim tobołem na plecach i wykłada 
go na podłodze. Powiało od niej chłodem i wilgocią.

– Oho! – woła Ewa. – Pewno znowu dla nas robota, a my tak nie mamy 
czasu!
– Przy teatrzyku tyle jeszcze roboty, a czasu już niewiele – przyświadcza 

Małgosia.

Ewa i Tomek pomagają mamie w obowiązkach domowych, a tacie 
w pracy w lesie. Rodzaje tych zajęć wyznaczają pory roku. Wiosną, latem i wcze‑
sną jesienią jest ich więcej na świeżym powietrzu, a zimą w domowym zaciszu.
Na strychu znajdują starą skrzynię, którą od razu chcą odnowić. Kiedy Antoś 
był mały, mama używała jej do przedstawień bożonarodzeniowych. Rodzeń‑
stwo zapragnęło zabawy w teatr. Wspólnie z koleżankami przystąpiło do ro‑
bienia scenografii i kukiełek. Dzieci były tak pochłonięte przygotowaniami, 
że nawet się do siebie nie odzywały. W prace zaangażował się również Antoś, 
najstarszy z grupy, skończył właśnie szkołę podstawową.

W przytoczonym fragmencie czytamy, że mama wniosła do mieszkania 
wielki tobół. Były to makówki. Dzieci szybko zabrały się do ich wytrząśnięcia. 

M.	Kownacka, Z.	Malic-
ka, Dzieci z Leszczyno-
wej Górki, dz. cyt., s. 73.
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Mama obiecała im za to kluski z makiem i strucle. Antek wpadł na pomysł, 
aby z pustych makówek zrobić dodatkowe kukiełki do teatrzyku. Wszystkim 
spodobał się ten pomysł.

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”.LE 9.
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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, 
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. 
Bo kto uważa, że jest kimś, gdy jest niczym, ten zwodzi samego siebie. 
Niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy powód do chluby znaj‑
dzie tylko w sobie samym, a nie w zestawieniu siebie z drugim.

3.3.	 KATECHIZM	KOŚCIOŁA	KATOLICKIEGO

Znakiem „zażyłości” człowieka z Bogiem jest to, że Bóg umiesz‑
cza go w ogrodzie. Człowiek żyje w nim, aby „uprawiał go i doglądał” 
(Rdz 2,15); praca nie jest ciężarem, ale współpracą mężczyzny i kobiety 
z Bogiem w doskonaleniu stworzenia widzialnego.

Jan	Paweł	II, Homi-
lia w czasie Mszy 
św. odprawionej 
dla świata pracy, 
Zaspa, 12.06.1987, 
w: tegoż, Pielgrzymki 
do Ojczyzny…, dz. cyt., 
s. 494.

LS 128.

Ga 6,2‑4;
por. Syr 10,27‑28.

KKK 378;
por. 2728.
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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.
− Dobre sposoby na udaną zabawę.
− Kultura zabawy.
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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 zabawie czują się zagubione i osamotnione.
− Na spotkaniach nie zamykam się w gronie starych znajomych, ale życz‑

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

nie okazuję niechęci wobec innych uczestników.

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 one jednak burzyć harmonii i wyzwalać agresji.

− Rodzice czuwają nad dobrą i bezpieczną zabawą dzieci w swoim domu.
Zasady

− Orientuję się, kim są znajomi mojego dziecka, z którymi się bawi.
− Spotkania, jakie organizuję dla moich znajomych, są dla moich dzieci 

przykładem dobrej zabawy.
− Własnym dzieciom podsuwam ciekawe pomysły na dobrą zabawę 

z rówieśnikami.

1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Nie można ignorować problemu używek na imprezach szkolnych.
− Należy troszczyć się o stosowne miejsce i czas przeznaczony na zabawę.
− Czas zabawy nie zawiesza konieczności przestrzegania norm moralnych.
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Zasady
− Nie narzucam uczniom swoich pomysłów, ale reaguję, gdy ich sposób 

zabawy jest niewłaściwy.
− Uczę dzieci kultury zabawy1, która ma służyć wzbogaceniu człowieka.
− Daję odczuć moim 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 otrzymuje bilet z imieniem 
partnerki, którą ma poprosić do tańca. Losy zmieniają się tak, by nikt nie stał 
pod ścianą bez partnera. Kolejnym zadaniem zapisanym na bilecie może być 
np.: powiedzenie życzliwego słowa do partnerki w tańcu.

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Dzieci potrafią bawić się w sposób kulturalny i pozbawiony agresji. Doświad‑
czają, że zabawa może być też okazją do drobnych wyrzeczeń, na rzecz dobra 
drugiego. Dostrzegają, że zaangażowanie wszystkich uczestników zabawy czyni 
ją pełniejszą i bogatszą, od zabawy przeżywanej jako rywalizację i sposobność 
do wykorzystywania innych. Potrafią tak rozplanować swoje codzienne obo‑
wiązki, by znaleźć czas na relaks i zabawę z przyjaciółmi.

1.10.	 ZAGROŻENIA
Często młodzi ludzie traktują zabawę jako formę rekompensaty za trudno‑
ści i stresy, jakich 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 nastawieni 
są wyłącznie na zaspokajanie egoistycznych przyjemności. Nie starają się wyjść 
naprzeciw potrzebom innych.

1 „Rozumność polega z jednej strony na ustalaniu odpowiedniej długości czasu wolnego, z dru‑
giej strony na mądrym jego planowaniu, by służył osiąganiu ubogacających człowieka warto‑
ści”. M. Ostrowski, Czas wolny, dz. cyt., s. 86.
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II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU

„Zabawa to poważna sprawa” to hasło, które znają nauczyciele. Powinni je znać 
również rodzice. Niektórych może dziwić, ale jego prawdziwość potwierdzają 
obserwacje psychologów. U dzieci rozwój jest nierozerwalnie związany z zaba‑
wą. Bawią się i uczą jednocześnie. Zabawa doskonali zdolności grafomotorycz‑
ne, poprawia, pamięć i koncentrację, rozwija kompetencje językowe, redukuje 
nieśmiałość. Gry i zabawy rozwijają kompetencje społeczne, sprzyjają nawiązy‑
waniu relacji, ponieważ dzieci odgrywają różne role, współpracują, rywalizują, 
a jednocześnie muszą przestrzegać reguł.

Dzieci bywają bardzo swobodne w samodzielnym organizowaniu so‑
bie zabaw. Zadaniem rodziców jest dopilnowanie, aby ta swoboda nie stała się 
samowolą. Wielokrotnie widzi się niestosowne zachowanie dzieci w środkach 
komunikacji miejskiej, w sklepie, w kościele czy w teatrze. Dziwi wówczas brak 
reakcji ze strony rodziców.
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2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Mikołajek to niezwykle zabawna powieść, chociaż nie wszystkie przedstawione 
w niej wydarzenia są zabawne. Z pewnością rodzicom i nauczycielom nie za‑
wsze jest do śmiechu. Jedynie Mikołajek podchodzi do wszystkiego z dystan‑
sem. Nawet o bójkach i awanturach opowiada tak, jakby to były zwyczajne 
sprawy. Za to niektóre decyzje dorosłych są dla niego niezrozumiałe. Poznaje‑
my Mikołajka w różnych sytuacjach. Jedną z nich jest zabawa.

Któregoś popołudnia zaprosiłem do siebie kolegów, żeby pobawić się 
w kowbojów. Wszyscy przynieśli rozmaite swoje skarby. Rufus dostał 
od swego taty, który jest policjantem, policyjną czapkę, kajdanki, rewol‑
wer, białą pałkę i gwizdek. Euzebiusz miał stary harcerski kapelusz swoje‑
go starszego brata, pas z drewnianymi nabojami i dwa futerały, w których 
były ogromne rewolwery z rękojeściami […]. Alcest był przebrany za In‑
dianina, miał drewniany topór i pióropusz – wyglądał jak tłusty kurak; 
Gotfryd, który lubił się przebierać i który ma bardzo bogatego tatę – tata 
kupuje Gotfrydowi wszystko, co tylko Gotfryd chce – był ubrany zupełnie 
jak kowboj: w spodnie z frędzlami, skórzaną kamizelkę, kraciastą koszulę, 
duży kapelusz; miał rewolwer na kapiszony i wspaniałe ostrogi. Ja mia‑
łem czarną maskę, którą dostałem na tłusty czwartek, strzelbę na strzały 
i czerwoną chustkę na szyi (stary szalik mamy). […]

– No więc powiedziałem – ja jestem dzielny Joe i mam wspaniałego bia‑
łego konia, a wy jesteście bandyci, ale na końcu ja zwyciężam.

Ale koledzy się nie zgodzili; z tym właśnie największy kłopot, że jak się 
człowiek bawi sam, to jest nudno, a jak są inni, to się ciągle sprzeczają.

Przytoczony powyżej cytat doskonale opisuje dziecięce zabawy. Zaba‑
wa w kowbojów zapowiadała się wyśmienicie. Najpierw długie przygotowania, 
kompletowanie strojów i amunicji, a w rezultacie sprzeczka. Każdy przyniósł 
to, co miał najlepszego. Jeden z chłopców miał bogatego tatę, który spełniał 
wszystkie jego zachcianki więc miał kupione gotowe przebranie kowboja. Resz‑
ta ferajny musiała wykazać się wyobraźnią i pomysłowością. Mikołajkowi nie 
przeszkadzało, że nie miał na szyi czerwonej kowbojskiej chustki. Wziął od 
mamy stary szalik.

R.	Goscinny, J.J.	Sem-
pé, Mikołajek, dz. cyt., 
s. 14‑15.
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Chłopcy nie mogli się dogadać, jak ma przebiegać zabawa. Mikołajek 
chciał być dzielnym Joe i wygrać potyczki z bandytami, ale na to nie chciała 
przystać reszta grupy. Jego wniosek jest bardzo celny – samemu jest smutno się 
bawić, a w grupie trzeba ustępować.
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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.

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.

DD 68.

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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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 mówi 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. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie 
stągwie wodą!” I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Za‑
czerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!” Oni zaś zanieśli. A gdy 
starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – nie wiedział 
bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – 
przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia 
najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś do‑
bre wino aż do tej pory”. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie 
Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

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.
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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 współpracy 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, umiejęt‑

ności wyrzeczenia, męstwa oraz odpowiedzialności za kolegów.
− Indywidualny i społeczny wymiar sportu.
− Od konkurencji i rywalizacji do integracji i wzajemnej 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 potrzeba opanowania i pracy nie tylko nad swoim ciałem, 

ale również nad emocjami, uczuciami i wolą.
− Sport rozwija umiejętność współpracy z innymi, 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, kajaki, wspinaczka górska, wycieczka) jest oka‑
zją do pogłębienia kontaktu z dzieckiem, poświęcenia mu uwagi i czasu 
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 naturalną okazją do realizacji 
konkretnych ról, jakie powinien spełniać każdy członek rodziny: star‑
szy brat wobec młodszego brata, ojciec wobec syna itp.

Zasady
− Poprzez zadania i gry sportowe wychowuję, zachęcam dziecko do od‑

ważnego podejmowania wysiłku i wyrzeczenia, uczę je cierpliwego 
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 odna‑

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

Zasady
− Staram się uznać i docenić indywidualny wysiłek i osiągnięcia spor‑

towe każdego ucznia na miarę jego możliwości, bez faworyzowania 
i poniżania kogokolwiek.

− Podczas organizowania lub koordynacji zawodów sportowych sprzy‑
jam atmosferze solidarności międzygrupowej.

− Organizuję takie zespołowe gry czy zadania, które prowadzą do: inte‑
gracji osób w grupie, jednoczenia się we wspólnym wysiłku i do osobi‑
stego wkładu w dobro wspólne.

− Oceniając wyniki sportowe, wspólnie z uczniami przestrzegam zasad 
etycznych.

1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Zachęcamy uczniów do zorganizowania olimpiady sportowej. Może być to im‑
preza dla młodszego rodzeństwa z okazji Dnia Dziecka, paraolimpiada dla nie‑
pełnosprawnych ruchowo kolegów lub olimpiada ogólnoszkolna, w której 
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udział wezmą uczniowie, nauczyciele oraz personel szkoły. Ważne jest, aby 
organizatorzy także wzięli udział w konkurencjach sportowych.

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Sport uprawiany we wspólnocie utrwala relacje osób w klasie, wnosi nową ja‑
kość do relacji między uczniami. Wspólnota zawiązana na bazie aktywności 
sportowej umacnia relacje uczniowskie nowymi wartościami osób, których ce‑
chy ujawniają się np.: w umiejętności znoszenia wysiłku na rzecz dobra grupy, 
poświęcenia dla innych, odpowiedzialności za swoje działanie i za inne osoby. 
Uczniowie, którzy ze względu na niezadowalające wyniki w nauce nie cieszą się 
poważaniem i przyjaźnią w klasie, mają okazję zaistnieć w grupie, ujawnić swo‑
je walory oraz doświadczyć solidarności na płaszczyźnie sportowej.

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 osamotnienia. 
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Może wystąpić ambicjonalne nastawienie na odnoszenie sukcesów, bez 
uwzględniania praw i potrzeb innych1.

II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Można wymienić wiele powodów, dla których warto uprawiać sport. Dzieci, 
które są aktywne fizycznie lepiej się rozwijają, mniej chorują, są bardziej pewne 
siebie, wzrasta ich poczucie wartości, lepiej znoszą porażki. Wspólne upra‑
wianie sportu kształtuje postawę solidarności, odpowiedzialności za drużynę. 
Sportowiec zna reguły fair play i ich przestrzega. Rozgrywki sportowe to cią‑
głe zmaganie się nie tylko z przeciwnikiem, ale także z własnymi słabościami, 
emocjami, słabą wolą.

Z pojęciem aktywności fizycznej wiąże się potrzeba wysiłku. Potrzeba 
opanowania i pracy nie tylko nad ciałem, ale także nad psychiką. Kiedy uczeń 
odnosi sukcesy lub poprawia własne rekordy, wzrasta jego samoocena.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Główny bohater dzieli się z czytelnikami swoimi codziennymi sprawami. Cza‑
sem są to problemy, z jakimi borykają się wszystkie dzieci: uwagi od nauczy‑
ciela, konflikty z kolegami, kłótnie z rodzeństwem i rodzicami. Miziołek jest 
bardzo mądrym chłopcem, dlatego szybko wychodzi z opresji, a do tego potrafi 
wszystko przedstawić w humorystyczny sposób. Opowiada także o swoich za‑
interesowaniach, m.in. o sporcie.

Jest problem – po lekcjach zaczynają się zawody deskorolkowe o mi‑
strzostwo osiedla. Po prostu muszę to zobaczyć, choćby dlatego, że Pućka 
ma szansę na złoty medal! Pani Barszcz widocznie nie jeździ na deskorolce, 

1 „Chociaż moralność wzywa do poszanowania życia fizycznego, nie czyni z niego wartości 
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 sła‑
bymi, koncepcja ta może prowadzić do wypaczenia stosunków międzyludzkich”. KKK 2289.
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bo zapowiedziała na jutro klasówkę z matmy. I teraz jestem jak ta rozdarta 
sosna, nie wiem – zawody czy równania z iksem? Piroman naturalnie olał 
matmę, Fifa jeszcze się łamie, Kucznierowski wynajął Klaksona do pisania 
ściąg, a sam wybiera się na tor deskorolkowy.

Nieodłącznym elementem aktywności fizycznej nastolatków jest 
wspólne uprawianie sportu. Przytoczony powyżej fragment dotyczy zawodów 
deskorolkowych o mistrzostwo osiedla. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie 
klasówka z matematyki. Miziołek miał dylemat: uczyć się równań z iksem, czy 
pójść oglądać rywalizację kolegów. Najbliżsi koledzy wybrali różne rozwiąza‑
nia: Piroman nie przejmował się sprawdzianem, Kucznierowski stawiał na ścią‑
gę, a Fifa jeszcze się wahał.

J.	Olech, Dynastia Mi-
ziołków, dz. cyt., s. 45.
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III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Sport ma dziś ogromne znaczenie, ponieważ może sprzyjać upowszech‑
nianiu wśród młodych ważnych wartości, takich jak: lojalność, wytrwa‑
łość, przyjaźń, wspólnota, solidarność. Właśnie dlatego w ostatnich latach 
sport rozwija się coraz bardziej jako jedno z charakterystycznych zjawisk 
współczesności, swego rodzaju „znak czasu”, wyrażający nowe potrzeby 
i nowe oczekiwania ludzkości. Sport rozpowszechnił się we wszystkich 
częściach świata, przekraczając bariery kultur i państw.

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.

„Ekologia ludzka” oznacza również coś bardzo głębokiego: niezbędną 
relację życia człowieka z prawem moralnym, wpisanym w jego naturę, 
relację konieczną, by można było stworzyć bardziej godne środowisko. 
Benedykt XVI powiedział, że istnieje także „ekologia człowieka”, gdyż 

„również człowiek ma naturę, którą winien szanować i którą nie może ma‑
nipulować według swego uznania”. W związku z tym musimy przyznać, 
że nasze ciało stawia nas w bezpośredniej relacji z otoczeniem i innymi 
istotami żywymi. Akceptacja własnego ciała jako daru Boga jest niezbęd‑
na, by przyjąć cały świat jako dar Ojca i wspólny dom, natomiast logika 
dominacji nad własnym ciałem przekształca się niekiedy w subtelną lo‑
gikę panowania nad stworzeniem. Poznawanie i akceptowanie własnego 

Jan	Paweł	II, Rachunek 
sumienia dla sportu. 
Msza św. na stadionie 
olimpijskim w Rzymie, 
29.10.2000, [online:] 
https://opoka.org.
pl/biblioteka/W/WP/
jan_pawel_ii/homilie/
sport_29102000.html 
[dostęp: 14.11.2020].

Jan	Paweł	II, Homilia 
w czasie nabożeństwa 
czerwcowego, Elbląg, 
6.06.1999, w: tegoż, Piel-
grzymki do Ojczyzny…, 
dz. cyt., s. 1035.
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ciała, aby o nie dbać i szanować jego znaczenie, stanowi podstawowy ele‑
ment prawdziwej ekologii człowieka.

3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

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], 
gdy 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.

3.3.	 KATECHIZM	KOŚCIOŁA	KATOLICKIEGO

Niektóre społeczności, takie jak rodzina i państwo, odpowiadają bardziej 
bezpośrednio naturze człowieka. Są dla niego konieczne. Aby umożli‑
wić jak największej liczbie osób uczestnictwo w życiu społecznym, nale‑
ży zachęcać do tworzenia zrzeszeń i instytucji wybieralnych „dla celów 
gospodarczych i społecznych, kulturalnych i rozrywkowych, sportowych, 
zawodowych i politycznych. Są to społeczności albo o zasięgu krajowym, 
albo międzynarodowym”.

LS 155.

2 Tm 2,1‑10;
por. 1 Kor 9,24‑27.

KKK 1882;
por. 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 drugim 
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 kondycji fizycznej i odnowy 

duchowej.
− Wakacje są czasem sprzyjającym rozwojowi zainteresowań, pasji i twór-

czych możliwości.
− Czas wolny jest też czasem dla innych.

Zasady
− Aktywnie spędzam wakacje, nie popadam w bezczynność i nudę.
− W czasie wakacji mogę popracować nad zadaniami, na które zabrakło 

mi czasu w ciągu roku: ćwiczyć swoją wytrwałość, wypróbować odwa-
gę, podjąć większe wysiłki fizyczne.

− 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 młodzież w wyborze zajęć, rozwijaniu pasji 
i zainteresowań.

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

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

ku, ciekawych przygód i jednoczących przeżyć, które umacniają więzy 
międzyludzkie.
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− Nie izoluję dziecka od jego rówieśników tylko dlatego, że spędzenie 
z nim wakacji jest dla mnie bardziej wygodne.

− Pomagam młodemu człowiekowi znaleźć ciekawe zajęcia lub zadania, 
które można wykonać w czasie wakacji.

1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Wdrażanie postawy solidarności skłania do zainteresowania potrzeba-
mi rówieśników, zwłaszcza z uboższych rodzin.

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

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

− Ukazuję uczniom ciekawe i twórcze propozycje spędzania wakacji.
− Zachęcam uczniów do wspólnego przeżywania wakacji, podtrzymywa-

nia kontaktów i wzajemnej pomocy.
− W miarę możliwości staram się wspomóc uczniów z rodzin zaniedba-

nych, by umożliwić im kreatywne spędzenie wakacji.

1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Nauczyciel organizuje dla uczniów konkurs pomysłów na konkretne zadania, 
jakich podejmą się w czasie wakacji (np.: fotografia, szycie, nauka gotowania, 
wspinaczka górska, wynalezienie nowych dróg…), zachęcając jednocześnie 
do podjęcia tych zadań w grupie lub w towarzystwie osób z klasy. Po wakacjach 
uczniowie prezentują swoje osiągnięcia: przynoszą zdjęcia, sporządzoną przez 
siebie mapkę okolic lub inne, wymyślone własne pomysły.

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Wspólne spędzanie wakacji letnich i ferii zimowych pozwala uczniom zbli-
żyć się do siebie i zaprzyjaźnić. Zachęcanie rówieśników do wspólnego spę-
dzania wakacji oraz proponowanie konkretnych działań jest sposobem na wy-
rwanie ich z marazmu, bierności i osamotnienia. Aktywne spędzanie okresu 
letniego rozwija w młodym człowieku wrażliwość na piękno oraz wpływa 
na kształtowanie odpowiedzialności, wytrwałości i męstwa.
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1.10.	 ZAGROŻENIA
Bierne przeżywanie wakacji w domu, w izolacji od rówieśników, pogłębia 
samotność, 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. Traktowanie 
czasu wakacji w kategoriach materialistycznego hedonizmu, zubaża osobowość, 
zamiast wspomagać jej rozwój.

II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Wakacyjny odpoczynek jest potrzebny każdemu, ponieważ następuje wtedy 
regeneracja ciała i umysłu. Po udanym urlopie wracamy z nową energią. Jeste-
śmy wypoczęci i gotowi do działania. Żeby jednak tak się stało, trzeba umieć 
wypoczywać. Można np. wyeliminować z codziennego rytuału zbyt długie 
przeglądanie stron internetowych. Powinno to być konstruktywne wykorzy-
stanie wolnego czasu.
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Dla rodzin z dziećmi jest to czas budowania relacji, poprzez uczestnic-
two we wspólnych przeżyciach. Warto zatroszczyć się, aby wakacje były okazją 
do twórczego wysiłku, do przygód. Doskonali się wówczas umiejętność obser-
wacji i kontaktu z przyrodą.

Człowiek współistnieje ze światem natury. Szuka w niej dobra i piękna. 
Jest to sposób na wydostanie się z gmatwaniny myśli, ciągłego pośpiechu i ha-
łasu. Jest to szczególnie potrzebne mieszkańcom aglomeracji.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Chociaż większość czytelników wychwala wartości zawarte w Dynastii Mi-
ziołków, są i tacy, którzy dopatrują się w niej antywartości. Książka wzbudza 
kontrowersje.

W pewnym momencie swoich dywagacji główny bohater stwierdza, 
że dziewczyny są głupie i nie można wymagać od nich, żeby były jednocześnie 
ładne i mądre. Podczas konkursu piękności w szkole Miziołek nazwał koleżanki 

„samiczkami”, co wywołało największe oburzenie czytelników. Jest to wulgarne 
i wysoce niestosowne. Tego typu sformułowania są krzywdzące dla dziewczy-
nek. Wzmacniają negatywne stereotypy, sugerując, że można je obrażać.

Autorka i wydawca bronią się, mówiąc, że wszystko to jest mówio-
ne z ironią. Sugerują nauczycielom, aby te fragmenty były punktem wyjścia 
do rozmów o zasadach równego traktowania dziewcząt i chłopców.

Jesteśmy już w domu. W ubiegłym roku ostatni dzień wakacji spędzi-
liśmy razem w wielkim korku na szosie między Jelitkowem a Warszawą. 
Tego lata Papiszon postanowił przechytrzyć wszystkich kierowców i wy-
jechać w podróż powrotną wcześniej.

W piątek rano zwinęliśmy majdan i nadspodziewanie szybko zapako-
waliśmy graty do auta. Była tylko jedna awantura – Potwory próbowały 
przemycić do bagażnika słoik z meduzą i trzy kubełki kamyków morskich, 
ale Papiszon był czujny i nie dał się zaskoczyć.

Wyjechaliśmy na szosę i od razu stało się jasne, że wszyscy wczasowi-
cze wpadli na ten sam pomysł co tata. Bardzo chytre! Cała szosa chytru-
sów. Jechaliśmy z prędkością hulajnogi. Z chłodnicy buchała para, a Pa-
piszon mało nie pękł ze złości. Potwory świrowały na tylnym siedzeniu, 
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robiły zeza i wywalały jęzor na jakiegoś faceta, który jechała za nami. […] 
Do Warszawy dojechaliśmy nad ranem. Papiszon odgraża się, że następne 
wakacje spędzimy w Zielonce pod Warszawą.

J.	Olech, Dynastia Mi-
ziołków, dz. cyt., s. 77.
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Każde wakacje kiedyś się kończą i trzeba wracać do domu. Ta podróż 
nie zawsze jest przyjemna. Można trafić na tłok w pociągu lub w autokarze, 
na opóźniony lot lub na korki. Rodzina Miziołków, wracając z wakacji, stała 
w korku. Taka podróż nie jest przyjemna ani dla rodziców, ani dla dzieci. Ro-
dzice irytują się zaistniałą sytuacją, a znudzone dzieci narzekają lub wygłupiają 
się, tak jak młodsze siostry Miziołka. Ich zachowanie było dodatkowo frustru-
jące, ponieważ były niegrzeczne w stosunku do innych kierowców.

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 słuchaniu głosu Bożego. 
Życzę 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 miej-
sca zamieszkania i związanego często z udziałem w różnych formach 
aktywności kulturalnej, politycznej lub sportowej, które zwykle są or-
ganizowane właśnie w dni świąteczne. Jest to zjawisko społeczne i kul-
turowe, w którym nie brak z pewnością elementów pozytywnych, jeśli 

Jan	Paweł	II, Odnaleźć 
równowagę duchową. 
Rozważanie przed 
modlitwą Anioł Pański, 
[online:] https://opoka.
org.pl/biblioteka/W/
WP/jan_pawel_ii/modli-
twy/ap_23072000.html 
[dostęp: 3.11.2020].
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tylko przyczynia się ono, w duchu poszanowania autentycznych wartości, 
do rozwoju człowieka i do postępu życia społecznego jako całości. Pozwa-
la ono zaspokoić 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.

DD 4.

LS 237.
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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 
osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco!”. Tak wielu bowiem 
przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli 
więc łodzią na miejsce pustynne, osobno. Lecz widziano ich odpływa-
jących. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, 
a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się 
nad nimi, byli bowiem jak owce niemające pasterza. I zaczął ich nauczać. 
A gdy pora była już późna, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: „Miej-
sce jest puste, a pora już późna. Odpraw ich. Niech idą do okolicznych 
osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia”. Lecz On im odpowiedział: 

„Wy dajcie im jeść!”

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 (por. CA 37-38).
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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
Rozwój wiary

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 stale poznawać treści własnej religii, aby prowadzić dialog mię‑
dzywyznaniowy i międzyreligijny.

− Należy szanować zasady postępowania wyznawców innych religii1.
− Wiara nie jest wyłącznie kwestią własnych przekonań, ale posiada wy‑

miar praktyczny2.
Zasady

− W każdym środowisku staram się postępować według zasad mojej wia‑
ry i religii.

− Nie wstydzę się rozmawiać z innymi o wierze.
− Dzielę się swoimi odkryciami religijnymi z innymi, świadcząc w ten 

sposób o prawdzie.
− Szukam towarzystwa ludzi, przy których pogłębiam własną wiarę.

1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW
Normy

− Skutecznym przekazem wiary jest własny przykład.
− Jestem odpowiedzialny za wiarę w mojej rodzinie.

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 podstawa 
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 prześladowanie lu‑
dzi dokonywane z powodu pochodzenia lub koloru skóry, położenia społecznego albo religii. 
Dlatego Święty Sobór, wstępując w ślady świętych apostołów Piotra i Pawła, gorąco prosi chrze‑
ścijan, 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 odpowiedzialnością, 
jaką na siebie przyjmuje […]. Na dar zbawienia człowiek powinien odpowiedzieć nie cząstko‑
wym, abstrakcyjnym lub werbalnym przylgnięciem, ale całym swoim życiem, wraz ze wszyst‑
kimi określającymi je relacjami […]”. KNSK 70.
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− Wątpliwości i wyostrzony krytycyzm religijny młodego człowieka 
nie musi świadczyć o negacji wartości wiary. 

− Rodzina jest miejscem wychowania religijnego i praktykowania wiary. 
Staram się być dla dziecka wzorcem do naśladowania.

Zasady
− Staram się ukazać młodemu człowiekowi sens codziennych wydarzeń 

w świetle wiary.
− Podejmuję wezwanie do dialogu w sytuacji buntu religijnego młodego 

człowieka.
− W mojej rodzinie jako pierwszy podejmuję ewangeliczny nakaz bycia 

świadkiem Chrystusa, „prawdziwym i właściwym misjonarzem miło‑
ści 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 re‑
ligijnych. Powinien 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 wspólny udział klasy w inicjatywach oferowanych przez 
ośrodki wiary i kultury chrześcijańskiej, w spotkaniach tematycznych kulturo‑
wo‑naukowych odnoszących się do światopoglądu i wiary.

3 FC 54.
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1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Przeżywanie wiary razem z innymi ludźmi umacnia poczucie wspólnoty, po‑
głębia relacje międzyludzkie. Wspólnota oparta na jednej wierze nie zamyka się 
na nowych członków. Wielość religii nie prowadzi do relatywizmu w wyzna‑
waniu określonej wiary.

1.10.	 ZAGROŻENIA
Istnieje ryzyko realizowania swojej wiary tylko w obrębie wybranej wspólnoty. 
Młodzi ludzie nie potrafią przyznać innym prawa do własnych poglądów re‑
ligijnych. Uczniowie mogą zbyt emocjonalnie angażować się w szerzenie idei 
swojej wiary, lekceważąc przekonania innych. Relatywizm religijny może pro‑
wadzić do utraty własnej wiary i do indyferentyzmu.

II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Wiara ma wymiar zarówno indywidualny, jak i wspólnotowy (należymy do Ko‑
ścioła). Ma również wymiar społeczny, bo żyjemy wśród ludzi. Daje poczucie 
bezpieczeństwa duchowego, wynikające ze wspólnego przeżywania wiary.
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Rodzice są pierwszymi nauczycielami, dlatego tak ważna jest ich 
postawa religijna. Czy czują się odpowiedzialni za wiarę w swojej rodzinie? 
Czy postępują według zasad wiary i religii? Czy nie wstydzą się swojej wiary? 
Czy pracują nad jej pogłębieniem? Czy umieją ukazać sens różnych wydarzeń 
w świetle wiary? Czy podejmują dialog ekumeniczny?

Wspólne przeżywanie praktyk religijnych w życiu rodzinnym pozwala 
odkrywać Boga jako kogoś bliskiego, obecnego w codziennym życiu. Uczest‑
nictwo w niedzielnej mszy św., duchowe przeżywanie świąt, pogłębianie wiary 
religijnej przez czytanie Ewangelii, chrześcijańskich książek i czasopism, oglą‑
danie programów telewizyjnych utwierdza dziecko w przekonaniu, że wiara 
jest ważna. Doświadczanie więzi z Panem Bogiem niesie ze sobą dobro i radość.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Główny bohater dzieli się z czytelnikami swoimi codziennymi sprawami. Są 
to wydarzenia, przemyślenia i emocje związane ze szkołą i z życiem rodzin‑
nym. Czasem są to problemy, z jakimi borykają się dzieci na całym świecie: 
uwagi od nauczyciela, konflikty z kolegami, kłótnie z rodzeństwem i rodzicami. 
Miziołek jest bardzo związany z najbliższą rodziną i z dalszą. Ma wielu kole‑
gów, jest lubiany w klasie. Bohater to bardzo mądry chłopiec, dlatego szybko 
wychodzi z opresji, a do tego potrafi wszystko przedstawić w humorystyczny 
sposób. Opowiada m.in. o obchodzeniu Bożego Narodzenia w swojej rodzinie.

Już wiem, dlaczego Wigilię nazywa się świętem pojednania. Żeby się 
pojednać, trzeba się pokłócić, a my się zawsze kłócimy przed Wigilią.

Dzień zaczął się nerwowo. Uszka Mamiszona rozgotowały się na szary 
klajster. Na szczęście mądrzy ludzie wynaleźli mrożonki. Mały Potwór 
zaturlał słoik smażonej w cukrze skórki pomarańczowej do kąta, skórkę 
zjadł i zwymiotował. […] Orzechy do keksu zniknęły w niewyjaśnionych 
okolicznościach. Wszystkie poszlaki wskazują na Papiszona, ale z braku 
niezbitych dowodów śledztwo umorzono. Kaszydło zrobiło ozdoby cho‑
inkowe ze spinaczy i z pomponów od papuci Mamiszona. Próbowałem 
zdjąć z choinki te śmieci, mało mi oczu nie wydrapała! No a potem trze‑
ba się było galopem pojednać, bo już wzeszła pierwsza gwiazdka.

J.	Olech, Dynastia 
Miziołków, dz. cyt., 
s. 150‑151.
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Dobrze jest, kiedy w Wigilię człowiek jest spokojny i w radosnej at‑
mosferze oczekuje Bożego Narodzenia. Niestety, w wielu domach jest tak jak 
w domu Miziołka. Sprzątanie, gotowanie, zakupy, ubieranie choinki – wszystko 
na ostatnią chwilę. W takiej atmosferze łatwo o kłótnie i wzajemne żale. A prze‑
cież istotą Świąt jest przeżycie duchowe. Mniej ważna jest otoczka zewnętrzna – 
ile będzie dań i czy okna są umyte. Ważne, aby ten czas poświęcić bliskim, aby 
przed podzieleniem się opłatkiem wyciągnąć rękę na zgodę.

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.

„Ponadto wśród elementów czy dóbr, dzięki którym, razem wziętym, sam 
Kościół buduje się i ożywia, niektóre i to liczne i znamienite, mogą istnieć 
poza widocznym obrębem Kościoła katolickiego” (DE 3). Takie ukazanie 
obrazu Kościołów pomoże katolikom zarówno w pogłębieniu ich wiary, 
jak i w lepszym poznaniu i poszanowaniu braci chrześcijan, ułatwiając 
w ten sposób wspólne poszukiwanie drogi ku pełnej jedności w nieska‑
żonej Prawdzie. Wzajemne poznanie się pomoże także niekatolikom, aby 
lepiej zrozumieli i docenili Kościół katolicki i podstawę, dla której jest 
on przekonany, że jest „powszechnym środkiem zbawienia”.

UUS 36.

CT 32.
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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.

3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

„Pójdźcie, błogosławieni 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 przyję‑
liście Mnie, byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedzi‑
liście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. Wówczas zapytają 
sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Cie‑
bie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przyby‑
szem 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 jednemu z tych bra‑
ci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.

Elementarz Benedyk-
ta XVI Josepha Ratzin-
gera dla pobożnych…, 
dz. cyt., s. 120.

Mt 25,34b‑40;
por. Ga 3,26‑28.
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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.
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Asensi J.P., Etyka wiary w dziełach Josepha Ratzingera. Propozycja etyczna 

dla Europy, tłum. T. Jaromin, wyd. Palabra, Warszawa 2006.
Elementarz Benedykta XVI Josepha Ratzingera dla pobożnych, zbuntowanych 

i szukających prawdy, wybrał i oprac. M. Zawada, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 2008.

Jan Paweł II, Adhortacja Catechesi tradendae, w: tegoż, Adhortacje apostol-
skie Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, red. M. Romanek, wyd. Znak, 
Kraków 2006, s. 9‑87.

Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio, w: tegoż, Adhortacje apostol-
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Kraków 2006, s. 91‑216.

Jan Paweł II, Encyklika Ut unum sint, w: tegoż, Encykliki Ojca Świętego 
Jana Pawła II, t. 2, red. S. Małysiak, Wydawnictwo Świętego Stanisła‑
wa BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2005, s. 755‑822.

Jan Paweł II, W obronie wspólnoty miłości i życia. Przemówienie Ojca Świę-
tego do przedstawicieli Włoskiego Forum Stowarzyszeń Rodzin-
nych, [online:] https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/
przemowienia/forum_rodzin_18122004.html [dostęp: 3.11.2020].

Kongregacja Nauki Wiary, Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. Pallotti‑
num, Poznań 2002.
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Gościański & Prętnicki, Poznań 2017.
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Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.

Olech J., Dynastia Miziołków, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2018.
Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium nauki społecznej Kościoła, 
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Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, wyd. Pallotti‑

num, Poznań 2012.
Ratzinger J., Kościół  – pielgrzymująca wspólnota wiary, tłum. W. Szymona, 

Wydawnictwo M, Kraków 2005.
Salij J., Dlaczego kocham Kościół?, wyd. Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2002.
Sobór Watykański II, Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześci-

jańskich [Nostra aetate], w: tegoż, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, 
red. M. Przybył, wyd. Pallottinum, Poznań 2002, s. 333‑337.

W trosce o młodzież. Edukacja – praca – obywatelstwo, red. J. Niewęgłowski, 
Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2004.
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Lublin 2005.
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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 podtrzymywanie 
właściwych relacji międzyosobowych

1.3.	 CEL	WYCHOWAWCZY
Umiejętność zaufania drugiej osobie

1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Zawierzenie jako warunek poczucia bezpieczeństwa w relacjach 

międzyludzkich.
− Granice zaufania drugiemu człowiekowi.
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− Jak przynależność do grupy wpływa na poczucie bezpieczeństwa?
− Zdolność do empatii jest przejawem dojrzałości osobowej.

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 poczucia braku bezpieczeństwa jest lęk przed od-
rzuceniem, wynikający z nieprawidłowych relacji rodzinnych dziecka1.

− Brak poczucia bezpieczeństwa objawia się postawą wycofywania lub 
agresją.

− Atmosfera szczerości w rodzinie buduje poczucie bezpieczeństwa.
Zasady

− Od mojej akceptacji i mądrego wychowania dziecka zależy jego poczu-
cie 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 niedostoso-
wanie społeczne i wykolejanie się wielu młodych ludzi. Rezultatem jest agresja wobec społe-
czeństwa, różnorodne przestępstwa, uzależnienie od narkotyków, alkoholizm, samobójstwa, 
perwersja seksualna. Młodzi ludzie mszczą się za swoje odrzucenie, za brak należnej im mi-
łości i dlatego łamią normy współżycia społecznego i niszczą siebie”. Z. Matulka, Wychowanie 
do wolności jako podstawowy problem pedagogiczny, w: Pedagogika ogólna. Podstawowe proble-
my aksjologiczne, red. M. Nowak, T. Kukołowicz, wyd. KUL, Lublin 1997, s. 247.
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− W domu stwarzam atmosferę bezpieczeństwa i opieki, dzięki czemu, 
dziecko jest silnie związane z domem rodzinnym, a poczucie stabiliza-
cji staje się częścią jego osobowości.

− Uważnie obserwuję, czy znajomi mojego dziecka nie przejawiają oznak 
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 bezpieczeństwa.
Zasady

− Nigdy nie pozostaję obojętny na krzywdę, która dotyka ucznia.
− Reaguję na przemoc fizyczną, psychiczną, słowną i emocjonalną wśród 

moich uczniów.
− Zawsze staram się wspomóc i dowartościować uczniów słabszych; 

nie dopuszczam możliwości prześladowania ucznia w klasie z jakie-
gokolwiek powodu.

− Nie boję się stanąć w obronie ucznia pokrzywdzonego przez klasę lub 
przez grono pedagogów.

1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Można przeprowadzić z uczniami zajęcia z wykorzystaniem elementów psy-
chogimnastyki, kształcąc poczucie zaufania do osób w grupie i ukazując pod-
stawowe mechanizmy wzajemnego zaufania. Przykładowym ćwiczeniem jest 
tzw. serce dzwonu. Uczniowie są podzieleni na kilkuosobowe grupy. Jedna 
osoba staje w środku, pozostałe otaczają ją ciasno ustawionym kręgiem. Ich 
zadaniem będzie bezpieczne podtrzymywanie osoby w środku, która „huś-
ta się” na różne strony jak serce dzwonu. Po wykonanym ćwiczeniu omawiamy 
jego przebieg: uczniowie wyrażają, co czuli, czego doświadczyli, co odkryli, 
czego się obawiali, co było trudne, co łatwe, czy kiedyś znajdowali się już w po-
dobnej 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” 
w małej wspólnocie, jaką stanowi szkoła. Dzięki poczuciu własnej godności 
potrafią uszanować godność drugiej osoby, jej prawo do własności, posiada-
nia tajemnic. Uczniowie są dyskretni i nie nadużywają zaufania okazanego im 
przez drugą osobę. Rodzice uczniów nie izolują ich od sytuacji trudnych, lecz 
uczą przeżywać je we właściwy sposób tak, by sytuacja ewentualnego kryzysu 
nie zaburzyła poczucia bezpieczeństwa ich dzieci. Wychowawcy wspomaga-
ją i dowartościowują uczniów, zwłaszcza, kiedy 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, a następnie młody człowiek jest zdezorientowany i traci po-
czucie bezpieczeństwa. Uczniowie nie znajdują wsparcia ze strony rodziny 
w obliczu trudnych sytuacji. Rodzice nadmiernie obciążają dzieci problemami 
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przerastającymi możliwości ich zrozumienia. Uczeń z zachwianym poczuciem 
bezpieczeństwa staje się drażliwy i może być agresywny wobec kolegów szkol-
nych. Nauczyciel bagatelizuje przejawy agresji uczniów względem siebie. Klasa 
przestaje być środowiskiem, w którym uczniowie czują się bezpiecznie.

II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Poczucie bezpieczeństwa jest podstawową potrzebą zarówno dorosłego czło-
wieka, jak i każdego dziecka. Wpływa na prawidłowy rozwój emocjonalny 
i fizyczny. Jeśli dziecko czuje się dobrze w domu, staje się pewne siebie. Wie, 
że gdyby mu ktoś dokuczał, a nawet dręczył fizycznie, znajdzie wsparcie. Poczu-
cie bezpieczeństwa jest niezbędne do budowania poprawnych relacji z innymi 
ludźmi. Szkoła również powinna zapewnić uczniom bezpieczeństwo.

Zaufanie jest warunkiem bezpieczeństwa. Przynależność do jakiejś 
wspólnoty wpływa na poczucie bezpieczeństwa. W grupie dużo łatwiej stanąć 
w obronie prześladowanych. Brak stabilizacji najczęściej objawia się izolacją 
i niską samooceną. Paradoksalnie, może przejawiać się agresją. Elżbieta Zu-
brzycka opisała taki przypadek w książce pt. Słup soli.

Wychowanie	do	wartości	|	Poziom 4 

274



2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
W stylu artystycznym, w mowie potocznej posługujemy się biblizmami. Cza-
sem nawet nie wiemy, że dany środek językowy ma swoje korzenie w Piśmie 
Świętym. Zmienić się w słup soli oznacza zamrzeć w bezruchu pod wpływem 
zdumienia, zdziwienia, przerażenia.

Biblijna żona Lota, uciekając z Sodomy, obejrzała się za siebie. Bóg 
przestrzegał, aby tego nie robić. Zamienił ją w słup soli. Do dzisiaj można po-
dziwiać formację geologiczną na wzgórzu Sodom nad Morzem Martwym, zwa-
ną „Żoną Lota”.

Mój brat szedł tak zagniewany, że ziemia drżała pod jego stopami. Wcale 
mnie nie słuchał. Jeszcze go takim nie widziałem. Zacząłem się niepokoić. 
Kiedy weszliśmy do domu, pomknąłem do kuchni i zniknąłem w lodówce.

– Chodź do mnie, chcę z tobą porozmawiać […]. Powiedz mi, czy Guz 
po raz pierwszy dręczył tego małego chłopca?

– Przedtem czepiał się Aleksa, ale na tego małego uwziął się na początku 
roku szkolnego.

– A ty mu w tym pomagasz!
– Ja? JA NIC NIE ZROBIŁEM – broniłem się, pewny swojej racji.
– NO WŁAŚNIE – powiedział mój brat niskim, głębokim głosem, tak 

dla siebie nietypowym.
Spojrzałem na niego zaskoczony.
– Skoro nic nie zrobiłeś – kontynuował – to stanąłeś po stronie Guza. 

Pozwoliłeś mu działać. Jesteś współodpowiedzialny za to, co się stało. […]
Chciałem zaprzeczyć, ale w jego głosie więcej było troski niż wyrzutu.
Zapytałem cicho:
– Jak mam wystąpić sam przeciwko Guzowi i całej bandzie chłopaków?
– To ty myślisz, że oni wszyscy go popierają?
– A widziałeś, żeby któryś z nich zaprotestował? […]
– Oni milczą, choć się nie zgadzają. Tylko dwóch czy trzech chłopców 

otwarcie poparło Guza. A być może i oni robią to ze strachu, a nie z prze-
konania. Guz jest silny dzięki waszemu milczeniu. Myśli, że wam impo-
nuje. […]

Zaskoczył mnie, ale miał rację. […]
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– Jutro masz do wypełnienia ważną misję. Zorganizujemy tajne spotka-
nie. Chciałbym, żebyś na sobotę zaprosił wszystkich chłopaków, którym 
nie podoba się zachowanie Guza. Wspólnie ustalimy plan działania. […]

O umówionej godzinie było już kilkunastu chłopaków. […] Brat wkrót-
ce rozpoczął zebranie.

– Witam was bardzo serdecznie. […] Wszystkich was zdominował je-
den dzieciak, i to taki, który źle postępuje. Nie możecie się za to winić. 
Tak to jest. Ludzie boją się przemocy i nie znajdują słów, by o tym mówić. 
Zamykają się w sobie i milczą. W ten sposób dają siłę dręczycielowi. Trzy-
mają jego stronę, chociaż nie mają takiego zamiaru.

Autorka posłużyła się metaforycznym słupem soli, aby naświetlić pro-
blem szkolnych dręczycieli. Opisuje patologiczne zjawisko z perspektywy ofiary 
i biernych obserwatorów. Starszy brat narratora tłumaczył młodszym chłop-
com, że ich bierność tylko umacnia agresywnego Gustawa zwanego Guzem. 
Żadnemu z nich łobuz nie imponował, ale bali się mu przeciwstawić, stali jak 
przysłowiowy słup soli. W braku reakcji tkwiła siła prześladowcy. Starszy chło-
piec wiedział, że w pojedynkę nic nie zdziała, dlatego zorganizował spotkanie. 
Dopiero w grupie dzieci poczuły się bezpieczne i sprzeciwiły się Gustawowi.

III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Z wielu ludźmi i przy wielu okazjach Papież mówi na temat niebezpieczeń-
stwa wojny i konieczności ocalenia pokoju. Konieczności jego zabezpiecze-
nia. Droga prowadzi do tego przez dwustronne (czy wielostronne) rozmowy 
i negocjacje. Jednakże u podstaw tych rozmów i negocjacji musimy odna-
leźć i odbudować wzajemne zaufanie! A to jest sprawa trudna. Zaufania 
nie zdobywa się za pomocą siły. Nie zdobywa się go również przez same 
deklaracje. Na zaufanie trzeba zasłużyć! Pokój ludziom dobrej woli. Te sło-
wa wypowiedziane kiedyś w momencie narodzin Chrystusa nie przestają 
być kluczem do wielkiej sprawy pokoju na świecie. Trzeba, ażeby pamiętali 
o nich ci przede wszystkim, od których w tej dziedzinie najwięcej zależy.

E.	Zubrzycka, Słup 
soli, w: A. Klimowicz, 
M. Derlukiewicz, Nowe 
Słowa…, dz. cyt., 
s. 260‑261.

Jan	Paweł	II, Prawda 
o człowieku jest wielką 
siłą działającą na rzecz 
pokoju. Homilia wygło-
szona podczas Mszy 
św. w Bazylice Wa-
tykańskiej, 1.01.1980, 
w: tegoż, Naucza-
nie papieskie, III, 1, 
1980, red. F. Kniotek, 
wyd. Pallottinum, 
Poznań–Warszawa 1985, 
s. 3.
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Chrześcijanie mogą wychodzić naprzeciw światu, czy raczej naprzeciw ludz-
kości pooświeceniowej i nawiązać z nią konstruktywny dialog. Mogą także 
pochylać się, jak ewangeliczny Samarytanin, nad człowiekiem zranionym, 
usiłując leczyć jego rany na początku XXI stulecia. A zachęta do niesienia 
pomocy człowiekowi jest nieporównanie ważniejsza od polemik i oskarżeń 
dotyczących na przykład oświeceniowego podłoża wielkich katastrof dzie-
jowych XX wieku. Bowiem duch Ewangelii wyraża się przede wszystkim 
w postawie gotowości do niesienia bliźniemu braterskiej pomocy.

3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. 
Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza. 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 po najdłuższe czasy.

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.

IV.	 LITERATURA
Albisetti V., Czy można przezwyciężyć lęk?, tłum. A. Mika, Wydawnictwo Sal-

wator, Kielce 2002.
Albisetti V., Jak przezwyciężyć nieśmiałość?, tłum. J. Zarzycka, Wydawnictwo 

Salwator, Kraków 2005.

Jan	Paweł	II, Pamięć 
i tożsamość, wyd. Znak, 
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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

1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Jak rozumiem pojęcie Ojczyzna?

1 „Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma jednak dla mnie sens szczególny. Jest to jakby po-
całunek złożony na rękach matki – albowiem Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska 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 miłości szczególnej”. 
Jan Paweł II, Przemówienie powitalne na lotnisku Okęcie w Warszawie, 16.06.1983, w: tegoż, 
Pielgrzymki do Ojczyzny…, dz. cyt., s. 213.
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− Czy czuję solidarność i wspólnotę z moimi rodakami?
− Formy poznawania wzorców osobowych i cnót społecznych poprzez 

zgłębianie 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 na-

rodu, można głębiej zrozumieć siebie i swoje miejsce na ziemi.
− Przykłady bohaterstwa w walce o ojczyznę nadają sens życia młodemu 

pokoleniu.
Zasady

− Świadomość wspólnoty kulturowo-narodowej pomaga mi w życzli-
wym i braterskim podejściu do człowieka żyjącego obok mnie.

− Jestem wdzięczny za to, że mam swoją ojczyznę, znam jej język, historię, 
kulturę, geografię, wiarę i obyczaje narodowe.

− Korzystam z wolności, jaką daje mi posiadanie własnej ojczyzny.

1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW
Normy

− Patriotyzm oznacza m.in. troskę o człowieka żyjącego na tej samej zie-
mi, mówiącego tym samym językiem i posiadającego polskie korzenie 
(Polonia na całym świecie).

2 „Podobnej sprawiedliwości i miłości potrzebuje naród, jeśli ma być wewnętrznie zjednoczony, 
jeśli ma stanowić spoistą jedność. A chociaż trudno jest upodabniać naród – to wielomiliono-
we 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 dziejów Ojczyzny naszej 
wiemy, jak zadanie to jest trudne – a jednak nigdy nie można zrezygnować z olbrzymiego 
wysiłku, którego celem jest budowanie sprawiedliwej jedności wśród synów i córek jednej 
Ojczyzny. Musi zaś temu towarzyszyć miłość tejże Ojczyzny: umiłowanie 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 odpo-
wiedzialnych za tę samą wspólną sprawę, której na imię «Ojczyzna»”. Jan Paweł II, Homilia 
pod szczytem Jasnej Góry, 4.04.1979, w: tegoż, Pielgrzymki do Ojczyzny…, dz. cyt., s. 106.
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− 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 zyskuje jedną z podstawowych wartości.
− Staram się zainteresować dziecko historią naszego kraju, organizując 

wyjazdy, wycieczki lub spacery do ciekawych miejsc związanych z dzie-
jami i kulturą naszej ojczyzny.

1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Patriotyzm to solidarność ze wspólnotą stanowiącą ojczyznę.
− 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 do ojczyzny.

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 cia-
snoty umysłu – tak mianowicie, aby równocześnie mieli na uwadze dobro całej rodziny ludz-
kiej, 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 pożytecznym różnicowa-
niem. W zakresie porządku spraw doczesnych niech uznają uprawnione 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 przekładać korzyści własnej nad dobro wspólne. Należy usilnie troszczyć się 
i dbać o wychowanie obywatelskie i polityczne, tak bardzo dzisiaj potrzebne narodowi, zwłasz-
cza młodzieży, tak aby wszyscy obywatele mogli odegrać własną rolę w życiu swej wspólnoty 
politycznej”. KDK 75.
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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 innej zabytkowej części 
miasta. Uczniowie mają za zadanie opisać historyczny kontekst danego zabytku 
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.
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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 
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.

Wartość	23	|	Wartość ojczyzny

285



II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Każdy człowiek jest związany ze swoją ojczyzną zarówno realnie, jak i men-
talnie. Materialna ojczyzna to ziemia, obszar na mapie. Duchowa ojczyzna 
to dzieła sztuki, prawa, tradycja, historia. Już od najmłodszych lat dzieci mają 
w szkole wychowanie patriotyczne, ponieważ poznawanie kultury własnego 
narodu pozwala bardziej zrozumieć siebie i odnaleźć własne miejsce na zie-
mi. Dbałość o wszechstronny rozwój dziecka kształtuje tożsamość narodową. 
Nauczanie w szkole o symbolach narodowych ma na celu m.in. wzmocnienie 
należnego im szacunku.

Miłość do ojczyzny i gotowość poświęcenia się dla niej nazywamy 
patriotyzmem. Wartość ojczyzny znacząco wzrasta, kiedy trzeba ją opuścić 
(w tym miejscu można poruszyć z uczniami temat Polonii). W czasach pokoju 
miłość do ojczyzny to postawa braterstwa, znajomość dziedzictwa kulturowego, 
angażowanie się w życie państwowe, znajomość praw i obowiązków względem 
ojczyzny. Przykładały bohaterstwa z dawnych lat czy postawy współczesnych 
patriotów nadają sens życiu.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Pierwotnie pieśń nosiła tytuł Pieśń Legionów Polskich we Włoszech. Powstała 
w 1797 roku w Reggio (obecnie Włochy). Pod dowództwem generała Jana Hen-
ryka Dąbrowskiego formowały się wówczas Legiony Polskie, walczące u boku 
armii napoleońskiej. Autorem słów jest Józef Wybicki – polski pisarz, prawnik 
i polityk.

Autor melodii, skomponowanej na podstawie ludowego mazura, po-
zostaje nieznany. Pierwsze publiczne odtworzenie Mazurka Dąbrowskiego 
na ziemi polskiej miało miejsce z okazji powstania Księstwa Warszawskiego 
w 1807 roku w Kargowej. W 1927 roku pieśń stała się oficjalnym hymnem 
państwowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeszcze Polska nie zginęła,
kiedy my żyjemy,
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Co nam obca przemoc wzięła,
szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
złączym się z narodem.

Jak Czarniecki do Poznania
po szwedzkim zaborze,
dla Ojczyzny ratowania
wrócim się przez morze.

Marsz, marsz Dąbrowski,
z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
złączym się z narodem.

Już tam ojciec do swej Basi
mówi zapłakany –
słuchaj jeno, pono nasi
biją w tarabany.
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Marsz, marsz Dąbrowski,
z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
złączym się z narodem.

Mazurek Dąbrowskiego wyraża chęć walki o wolność. Jest przepełnio-
ny nadzieją na odzyskanie niepodległości. Poeta wymienił ważne wydarzenia 
z historii Polski: utworzenie Legionów Polskich we Włoszech, potop szwedzki, 
zabór szwedzki, kampanię Napoleona. Przywołuje postaci historyczne: Jana 
Henryka Dąbrowskiego, Napoleona Bonaparte, Stefana Czarnieckiego. Pod-
miot liryczny wzywa do walki narodowowyzwoleńczej, dodaje otuchy.

Rozmowę na temat pieśni można zakończyć tematem dotyczącym 
zachowania podczas śpiewania hymnu narodowego, wnoszenia na salę flagi 
Polski lub sztandaru.

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.

J.	Wybicki, Mazurek 
Dąbrowskiego, w: A. Kli-
mowicz, M. Derlukie-
wicz, Nowe Słowa…, 
dz. cyt., s. 155‑156.

Jan	Paweł	II, Pamięć 
i tożsamość, dz. cyt., 
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.

Zauważamy dziś na przykład niekontrolowany i przesadny rozrost wielu 
miast, w których życie stało się niezdrowe nie tylko z powodu zanieczysz-
czenia wynikającego z emisji toksycznych spalin, ale także miejskiego 
chaosu, problemów transportu oraz skażenia wizualnego i hałasu. Wiele 
miast to duże nieefektywne struktury, zużywające nadmiernie dużo ener-
gii i wody. Istnieją dzielnice, które pomimo iż zostały niedawno wybu-
dowane, są zapchane i zabałaganione bez dostatecznych terenów zieleni. 
To niewłaściwe, aby mieszkańcy naszej planety żyli przytłoczeni coraz 
bardziej betonem, asfaltem, szkłem i metalami, pozbawieni fizycznego 
kontaktu z naturą.

3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potom-
stwo tak liczne, jak gwiazdy niebieskie, jak niezliczony piasek, który jest 
nad brzegiem morskim. W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąw-
szy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, 
uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na tej ziemi. Ci bowiem, co tak 
mówią, okazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś tę wspominali, z której 
wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, 
to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się nosić imienia ich Boga, 
gdyż przysposobił im miasto.

Jan	Paweł	II, Homilia 
w czasie Mszy św., 
Łowicz, 14.06.1999, 
w: tegoż, Pielgrzymki 
do Ojczyzny…, dz. cyt., 
s. 1144.

LS 44.

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.
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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 ducha 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, itd. 

zrealizowane 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 przekaz 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 zaczerp‑
niętymi 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 miej‑
sca, 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, spektakle, 

itp. by zapoznać młodych ludzi z bogactwem polskiej kultury.
− Nawiązując do arcydzieł kultury polskiej, staram się ukazywać uczniom 

zarówno kontekst historyczny, w jakim powstawały, jak również ich 
uniwersalne przesłanie.

− Zachęcam uczniów do samodzielnych poszukiwań literackich, filmo‑
wych, muzycznych itd., poszerzających ich wiedzę o polskiej kulturze.

1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Bardzo popularne stały się kampanie promujące kraje poza ich granicami. 
Proponujemy uczniom zaaranżowanie kampanii, która zachęcałaby do odwie‑
dzenia Polski ze względu na walory jej kultury i sztuki. Uczniowie podzieleni 
na grupy mają za zadanie znaleźć 10 powodów, dla których warto przyjechać 
do Polski i poznać piękno architektury, malarstwa, rzeźby, uczestniczyć w waż‑
nych wydarzeniach muzycznych, teatralnych, filmowych itp. Działania uczniów 
kończy multimedialna prezentacja; można wykorzystać materiał muzyczny, 
ikonograficzny, filmowy, stanowiący wizytówkę polskiej kultury.

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Wraz z poznawaniem dziedzictwa polskiej kultury, w młodych ludziach roz‑
wija się poczucie przynależności do ojczyzny i jej kultury. Tożsamość ucznia 
uformowana jest na wartościach kultury polskiej. Dzięki temu uczeń rozpo‑
znaje i rozumie swoje miejsce w narodzie, a przez to i we wspólnocie ludz‑
kiej. Potrafi rozmawiać na temat wartości kultury narodowej i dzielić się nią 
w środowiskach zagranicznych. Sam aranżuje wyjścia na koncerty, wystawy, 
spektakle, organizuje maratony filmowe prezentujące dzieła polskich twórców. 
Obcowanie z kulturą narodową rodzi fascynację jej dziedzictwem i miłość 
do ojczyzny.
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1.10.	 ZAGROŻENIA
Młodzi ludzie wykazują nieznajomość sztuki własnego narodu. Nie szukają 
inspiracji i wzorców postępowania we własnym dziedzictwie kulturalnym, dla‑
tego często nie rozwijają swoich talentów. Rodzice, obojętni na wartości kultury, 
ograniczają tym samym rozwój intelektualny swoich dzieci. Brak związków 
z kulturą ojczystą prowadzi do odrywania się od polskich korzeni. W miej‑
sce bogatej kultury polskiej wprowadzane są subkultury i wzorce z innych 
społeczności.

II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Celem wychowawczym jest m.in. kształtowanie w uczniach dumy z dziedzictwa 
kultury narodowej. Zarówno w szkole, jak i w domu powinno się rozmawiać 
o „duchu narodu”. Duchowa ojczyzna to dzieła literackie, malarskie, muzyczne, 
filmowe, teatralne, a także wszystkie prawa, zwyczaje, historia. Dziedzictwo 
kulturalne danego kraju świadczy o jego bogactwie. Wraz z poznawaniem dzie‑
dzictwa kulturowego, w dzieciach wzrasta poczucie przynależności do ojczyzny.
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Trzeba zauważać i rozwijać młode talenty, ponieważ one w przyszłości 
będą twórcami kultury. Przyszłość kultury polskiej z pewnością zależy od wy‑
chowania każdego dziecka. Brak związków z dziedzictwem narodowym może 
spowodować wprowadzenie w to miejsce subkultur i obcych wzorców.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Joanna Olech (ur. 1955) – pisarka, grafik oraz krytyk literacki. Popularność 
zdobyła debiutancką książką. Dynastia Miziołków ukazała się w 1994 roku. 
Pierwowzorami postaci literackich są dzieci autorki: Marek, Ania i Kasia. Wiele 
zabawnych historii opisanych w książce wydarzyło się naprawdę. W 1995 roku 
Joanna Olech zdobyła Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego, a rok 
później książka została Dziecięcym Bestsellerem Roku. Kolejne publikacje rów‑
nież przynosiły wyróżnienia i nagrody.

Wszystkie stopnie już wystawione i pani Barszcz zabrała nas do Łazienek.
Przed Pałacem na wodzie stała wycieczka szkolna z Łomży i wrzucała 

monety do fontanny (taki przesąd).
Ledwo wycieczka się oddaliła, zaczęliśmy łowić forsę. Mnie, jak na złość, 

przypadły same pięciogroszówki, ale i tak starczyło na lody.
A później zwiedzaliśmy pałac królewski, z którego pani Barszcz wyszła 

w muzealnych filcowych kapciach i mieliśmy niezłą zabawę, kiedy doszła 
w nich aż do przystanku. Tam jakaś starowinka pozbawiona poczucia hu‑
moru zwróciła pani Barszcz uwagę i trzeba było wracać.

W przyszłym tygodniu idziemy na Stare Miasto. Ciekawe, czy jest tam 
fontanna?

Miziołek jak zwykle ironizuje. Nawet zwiedzanie najważniejszych 
miejsc na mapie dziedzictwa kulturowego Polski jest dla niego okazją do żar‑
tów i wygłupów.

Z pewnością nauczyciele muszą dobrze organizować takie wycieczki, 
aby nie były one dla uczniów nudne. Na szczęście kustosze czy przewodnicy 
wiedzą, w jaki sposób opowiadać o zabytkach, aby zainteresować dzieci. Trzeba 
dołożyć wszelkich starań, żeby największą atrakcją wycieczkowiczów nie był je‑
dynie obiad w restauracji typu fast food czy wyjmowanie pieniędzy z fontanny.

J.	Olech, Dynastia 
Miziołków, dz. cyt., 
s. 53‑54.
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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. VSpl 53.
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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.

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 
swe pisklęta zbiera pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wasz dom zostanie 
wam pusty. Albowiem powiadam wam: Nie ujrzycie Mnie odtąd, aż po‑
wiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie.

3.3.	 KATECHIZM	KOŚCIOŁA	KATOLICKIEGO

Ponadto ludzie świeccy powinni wspólnymi siłami tak uzdrawiać ist‑
niejące w świecie obyczaje i stosunki, jeśli skłaniają gdzieś do grzechu, 
aby to wszystko stosowało się do norm sprawiedliwości i raczej sprzyjało 
praktykowaniu cnót, niż mu przeszkadzało. Tak postępując, przepoją kul‑
turę i dzieła ludzkie wartościami moralnymi.
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Wartości prezentowane 
w literaturze i mediach

I.	 PROSPEKT	WARTOŚCI
1.1.	 CEL	OGÓLNY
Rozwój intelektualny

1.2.	 CEL	SZCZEGÓŁOWY
Poszukiwanie prawdy

1.3.	 CEL	WYCHOWAWCZY
Nabycie sprawności umiejętnego korzystania z szerokiego dostępu do informacji

1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Dotarcie do prawdy wymaga niekiedy czasu i wysiłku, przynosi jednak 

radość odkrywcy.
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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.

− Jakimi wartościami powinien kierować się dziennikarz w swojej prak‑
tyce zawodowej?

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 czy mających charakter chrze‑
ścijański, za pośrednictwem których można nawiązywać kontakty, 
a nawet przyjaźnie z rówieśnikami.

Zasady
− Treści przekazane poprzez środki masowego przekazu, które wywołują 

mój niepokój bądź wątpliwości, staram się konfrontować z zaufanymi 
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 masowego 
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.
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− Wiele programów telewizyjnych posiada oznaczenia informujące o ka‑
tegorii wiekowej, dla której są dedykowane.

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 rodzinnej (spacer, rozmowa, gry, czytanie na głos, re‑
cytacja 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.
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 wszechobec‑
nych 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 podstawie danego źródła, będzie starała się opracować wybrane zagadnie‑
nie. Wszystkie grupy opracowują ten sam temat. Po prezentacji, uczniowie 
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wspólnie porównują wartość informacji w konkretnym źródle i dzielą się re‑
fleksjami z przeprowadzonego eksperymentu.

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Czerpiąc wiadomości z książek, prasy i mass mediów, uczniowie wzbogacają 
wiedzę, rozbudzają zainteresowania wydarzeniami na świecie. Mass media uzu‑
pełniają informację o obraz. Dzięki temu młodzi ludzie mogą dokonywać inte‑
resujących odkryć, poznawać rzeczy unikatowe i niedostępne bez tego środka 
przekazu, wreszcie mogą poznawać ciekawe miejsca, zabytki kultury itd.

1.10.	 ZAGROŻENIA
Istnieje realne zagrożenie wyparcia tradycyjnych środków przekazu, takich jak 
książka czy prasa przez błyskawiczny i atrakcyjny przekaz medialny. Media, 
łącząc słowo mówione z obrazem, stwarzają złudzenie wyczerpującej infor‑
macji. Jednak bez poznania jej kontekstu, okoliczności lub innych stanowisk, 
informacja może być zdeformowana i niepełna. Odejście od zwyczaju czyta‑
nia książek na rzecz obrazu medialnego zubaża język i wyobraźnię młodego 
człowieka. Czytanie książek natomiast ma walor wychowawczy i edukacyjny. 
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Upolitycznienie, zjawisko komercjalizacji, prowadzą do zniekształcenia infor‑
macji. Sposób jej prezentacji dokonuje się bowiem zgodnie z zasadą nieauto‑
nomicznej oceny faktów.

II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
W ostatnich latach nastąpił ogromny rozwój przekazu medialnego. Ma to swoje 
plusy i minusy. Popularne stało się komunikowanie poprzez portale społecz‑
nościowe. Psychologowie alarmują, że jest to zjawisko niebezpieczne, ponie‑
waż ludzie nie mają już ze sobą bezpośredniego kontaktu. Zewsząd słychać 
o mowie nienawiści, hejcie i cyberprzemocy. Coraz młodsze dzieci korzystają 
z telefonów komórkowych. Ma to zły wpływ na ich rozwój. Zagrożeń można 
by wymienić jeszcze wiele, co nie znaczy, że media nie są nośnikiem wartości.

Zadaniem rodziców i wychowawców jest właściwe ukierunkowanie 
młodego człowieka. Powinien on korzystać także z tradycyjnego środka prze‑
kazu, jakim jest książka.

Wartość literatury pięknej, popularnej, użytkowej jest duża. Kiedyś 
można było ją zmierzyć wysokością nakładu w drukarni. Dziś czyta się także 
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w Internecie. Literatura ma dużą siłę oddziaływania społecznego, dostarcza 
wiedzy i rozrywki. Łatwość dostępu do informacji medialnych i ich atrakcyjna 
forma nie powinny być traktowane jako jedyne źródło wiedzy. Odejście od tra‑
dycyjnej książki na rzecz obrazu medialnego zubaża język i wyobraźnię.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Hanna Łochocka (1920‑1995) – polska poetka, prozaik, autorka słuchowiska, 
tłumaczka. Wydała kilkadziesiąt książek. Większość z nich to zbiory krótkich, 
rymowanych wierszy. Niektóre utwory mają charakter użytkowy, tzn. ułatwiają 
przyswajanie wiedzy, uczą o znakach i przepisach, rozwijają wyobraźnię, inspi‑
rują do działań plastycznych. Na szczególną uwagę zasługują wiersze będące 
ćwiczeniami logopedycznymi, np. słynny Chrząszcz w trzcinie. Najbardziej po‑
pularny jest cykl o przygodach wróbelka Elemelka.

Książka nas uczy, książka cieszy,
czasem zadziwi
nas niemało
albo po prostu tak rozśmieszy,
jakby się dobry
żart słyszało.

Książka też mądrze nam doradza,
różne wskazówki,
wzory daje.
Książka w szeroki świat wprowadza,
dalekie z nami
zwiedza kraje.

Lubimy książkę – przyjaciółkę.
Wiesz, co ci powiem?
Nie odwlekaj.
Masz trochę czasu? Spójrz na półkę,
sięgnij po książkę!
Książka czeka.

H.	Łochocka, Książka 
czeka, w: A. Klimowicz, 
M. Derlukiewicz, Nowe 
Słowa…, dz. cyt., s. 67.
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Przytoczony powyżej wiersz Hanny Łochockiej dotyczy czytania ksią‑
żek. Poetka wymienia korzyści, jakie płyną z czytania. Literatura zadziwi, roz‑
śmieszy, doradzi, nauczy. Książka została nawet nazwana przyjaciółką, czyli 
kimś, kto nigdy nie zawiedzie.

Poetka wymieniła tylko kilka walorów czytania książki, a jest ich jesz‑
cze więcej: redukują stres (poprzez unormowanie bicia serca), poprawiają pa‑
mięć, poszerzają zasób słownictwa, rozwijają wyobraźnię, inspirują.

III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Zadaniem rodziców jest wychowywanie samych siebie oraz swoich dzieci 
do zrozumienia informacji i umiejętności wyboru przekazu, jakie one 
zawierają, bez poddawania się im, lecz w sposób niezależny i odpowie‑
dzialny. Tam, gdzie zadanie to jest wykonane właściwie, środki informacji 
społecznej przestają być w życiu rodziny niebezpiecznym rywalem, który 
zastawia sidła na podstawowe zadania rodziny, a stanowią cenne oka‑
zje do rozsądnej konfrontacji z rzeczywistością i stają się pożytecznymi 
składnikami w procesie stopniowego dojrzewania ludzkiego, które jest 
niezbędne we wprowadzeniu młodzieży w życie społeczne.

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.

Jan	Paweł	II, Rodzina 
wobec środków spo-
łecznego przekazu. 
Orędzie na XIV Świa-
towy Dzień Środków 
Społecznego Przeka-
zu, [online:] https://
www.paulus.org.
pl/253,14‑sdssp‑jan-
‑pawel‑ii‑1980 [dostęp: 
23.10.2020].

FC 76.
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W tym świecie media mogą nam pomóc poczuć się bliżsi jedni drugich, 
tworząc odnowione poczucie jedności ludzkiej rodziny, które pobudza 
do solidarności i do poważnego zaangażowania na rzecz bardziej godnego 
życia. Dobry przekaz pomaga nam zbliżać się do siebie i lepiej pozna‑
wać się wzajemnie, coraz bardziej jednoczyć. […] Potrzebujemy przezwy‑
ciężyć różnice przez takie formy dialogu, które pozwolą nam wzrastać 
we wzajemnym zrozumieniu i szacunku. Kultura spotkania wymaga, 
byśmy byli gotowi nie tylko dawać, ale również przyjmować od innych. 
Media mogą nam w tym pomóc, zwłaszcza dzisiaj, kiedy sieci komunika‑
cji międzyludzkiej osiągnęły niezwykle wysoki poziom rozwoju. W szcze‑
gólności internet stwarza ogromne możliwości spotkania i solidarności 
między wszystkimi, i jest to rzecz dobra, jest to dar Boga.

Franciszek, Przekaz 
w służbie kultury 
spotkania. Orędzie 
na XLVIII Światowy 
Dzień Środków Spo-
łecznego Przekazu, 
24.01.2014, „L’Osserva-
tore Romano” 2014, nr 2 
(359), s. 6‑8.
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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 Bożym; ani na ziemię, 
bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkie‑
go Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego 
włosa 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.

IV.	 LITERATURA
Chrapek J., 10 przykazań dla dziennikarzy, „Biuletyn Informacyjny KAI” 

1999, nr 41, s. 6‑7.
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Wartości obecne w spotkaniu 
z obcokrajowcem

I.	 PROSPEKT	WARTOŚCI
1.1.	 CEL	OGÓLNY
Rozwój społeczny

1.2.	 CEL	SZCZEGÓŁOWY
Umiejętność porozumiewania 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 oso-

bistych jest wartością w spotkaniu z obcokrajowcem.
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− Konfrontacja mojego życia z wartościami odkrytymi w obcej kulturze.
− Czym jest tolerancja?

1.5.	 ZADANIA	DLA	UCZNIA,	SAMOWYCHOWANIE
Normy

− Człowiek, przebywający w obcym kraju, może czuć się zagubiony.
− Kontakt z obcokrajowcem jest szansą wzajemnego ubogacenia się.
− Znajomość obcego języka jest najlepszym sposobem na porozumie-

nie 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 mojego kraju stwarza-
ją okazję do lepszego poznania własnego kraju, jego kultury i historii.

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 moje dziecko, że każdemu należy udzielić pomocy, niezależnie 

od różnic kulturowych.
− Pamiętam o okazywaniu gościnności i serdeczności wobec osoby 

z zagranicy.
− Zapraszam obcokrajowców do udziału w rodzinnych uroczystościach 

i zwyczajach naszej rodziny.
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1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Niewiedza o kulturze, środowisku społecznym, w jakim człowiek wy-
chował się i wzrastał, jest przyczyną błędnej interpretacji cudzych po-
glądów i zachowań.

− „Inność” obcokrajowca, która nie narusza wolności drugiego człowieka, 
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 po-

zytywne wartości obecne w jego kulturze.
− Nie zmieniam życzliwej postawy wobec uczniów o odmiennych po-

glądach niż moje.
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1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Organizujemy pogadankę na temat: „Twoje wrażenia z pobytu za granicą”. Moż-
na zaprosić trzech obcokrajowców i trzech Polaków, którzy mają doświadcze-
nie pobytu za granicą. Po wysłuchaniu relacji, każdy uczeń formułuje własny 
wniosek o tym, co mógłby zrobić, aby obcokrajowcy poczuli się lepiej i pewniej, 
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.

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 rela-
cje personalne.

Wychowanie	do	wartości	|	Poziom 4 

318



II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Spotkanie z drugim człowiekiem to podstawowe doświadczenie ludzkiego ga-
tunku. Od zarania dziejów ludzie emigrowali i spotykali na swej drodze innego, 
obcego. Mieli dwie opcje albo z nim walczyć, albo się do niego dostosować.

Strach przed obcokrajowcami może brać się z niewiedzy lub nie-
prawdziwych informacji powtarzanych na ich temat. Boimy się tego, co obce. 
Otwarcie się na człowieka innej rasy i kultury wymaga odwagi. Współcześnie 
na świecie są duże ruchy migracyjne. Często porusza się temat asymilacji. Zja-
wisko to może przebiegać naturalnie albo może być wzmacniane przez aktywną 
politykę asymilacyjną danego państwa. Proces pełnej asymilacji może trwać 
nawet trzy pokolenia. Zdarza się jednak, że zasymilowani potomkowie migran-
tów wracają do swoich korzeni narodowych.

Poznanie ludzi należących do innej kultury lub rasy powinniśmy trak-
tować jako szczególną wartość, ponieważ wymiana doświadczeń społecznych, 
kulturowych, tradycji jest cenna. Dodatkowo człowiek sam się rozwija, ponie-
waż musi wsłuchać się w potrzeby obcokrajowca.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Grzegorz Kasdepke (ur. 1972) – dziennikarz, pisarz, twórca słuchowisk ra-
diowych i scenariuszy programów telewizyjnych. Jest absolwentem Wydziału 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Publikował 
na łamach: „Ciuchci” „Wesołych Literek”, „Komiksowa” oraz „Świerszczyka”, 
którego przez kilka lat był redaktorem naczelnym.

Na swoim koncie ma kilkadziesiąt książek i utworów dla dzieci. Jest 
bardzo cenionym twórcą, ponieważ porusza istotne zagadnienia, przedstawia-
jąc je w przystępny sposób. Jedno z opowiadań w zbiorze Mam prawo dotyczy 
spotkania z obcokrajowcem.

– Podobno jecie psy… – Emilka skrzywiła się.
– Nie jemy żadnych psów! – wrzasnął Tuan.
– Ale niektórzy Azjaci jedzą.
Kacper zapytał, czy to prawda. Tuan potwierdził.

G.	Kasdepke, Mam pra-
wo! Czyli niemal wszyst-
ko, co powinniście 
wiedzieć o prawach 
dziecka, a nie macie 
kogo zapytać, Wy-
dawnictwo G+J RBA, 
Warszawa 2012, s. 40.
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Wśród uczniów należących do teatrzyku „Konewka” jest rodzeństwo 
muzułmanów. Podczas prób dzieci poruszają różne tematy, także dotyczące 
różnic kulturowych i religijnych. Mówią szybko i prosto, bez przysłowiowego 
owijania w bawełnę. Polskie dzieci są zaciekawione, dopytują, szukają potwier-
dzenia krążących mitów. Emilka zapytała o jedzenie psiego mięsa. Tuan wyja-
śnił, że on nie je psów, ale są na świecie kraje, w których się to robi. Niewiedza 
dziewczynki o kulturze i środowisku społecznym, w jakim wychował się obco-
krajowiec, spowodowała błędne mniemanie o nim.

III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Podobnie jak dzieje się w życiu człowieka, który realizuje się w pełni po-
przez przychylne otwarcie się na drugą osobę i wielkoduszny dar z siebie, 
także kultury, tworzone przez ludzi i służące ludziom, winny się kształ-
tować dzięki takim procesom jak dialog i budowanie wspólnoty na bazie 
pierwotnej i fundamentalnej jedności ludzkiej rodziny, dzieła rąk Boga, 
który „z jednego człowieka wyprowadził cały rodzaj ludzki” (Dz 17,26). 
W tej perspektywie dialog między kulturami, będący tematem niniejsze-
go Orędzia na Światowy Dzień Pokoju, jawi się jako potrzeba wpisana 
w samą naturę człowieka i kultury. Kultury, w których pierwotna jedność 
ludzkiej rodziny wyraża się w różnorakich i genialnych formach, znajdują 
w dialogu gwarancję zachowania swojej specyfiki, a zarazem wzajemnego 
zrozumienia i komunii. Pojęcie komunii, które ma źródło w chrześcijań-
skim objawieniu, a najdoskonalszy wzorzec w Bogu w Trójcy Jedynym 
(por. J 17,11.21), nie oznacza nigdy bezbarwnej jednolitości ani przymu-
sowej uniformizacji czy upodobnienia; jest raczej wyrazem zbieżności 
wielokształtnych i zróżnicowanych rzeczywistości i dlatego staje się zna-
kiem bogactwa i zapowiedzią rozwoju. Dialog pozwala dostrzec, że różno-
rodność jest bogactwem, i skłania umysły ludzi do wzajemnej akceptacji, 
prowadzącej do autentycznej współpracy, zgodnej z pierwotnym powoła-
niem całej ludzkiej rodziny do jedności. Dialog jest zatem znakomitym 
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narzędziem budowania cywilizacji miłości i pokoju, wskazanej przez 
mego czcigodnego poprzednika, papieża Pawła VI, jako ideał, na którym 
winno się wzorować życie kulturalne, społeczne, polityczne i ekonomicz-
ne naszej epoki. Na początku trzeciego tysiąclecia trzeba znów wskazywać 
drogę dialogu światu nękanemu przez liczne konflikty i przemoc, który 
czasem poddaje się zniechęceniu i nie potrafi dosięgnąć wzrokiem wid-
nokręgu nadziei i pokoju.

Na mocy mojego posłannictwa apostolskiego, w sercu kolegialności Ko-
ścioła Powszechnego oraz w łączności i w zgodzie z Kościołami lokalnymi, 
czuję ciążącą na mnie odpowiedzialność za umocnienie stosunków Sto-
licy Apostolskiej ze wszystkimi kulturami, zapewniając także specjalne 
relacje we współpracy międzynarodowej, w łonie rodziny narodów, czyli 
wielkich wspólnot ludzi, których łączą różne spoiwa, ale nade wszystko 
właśnie kultura.

Jan	Paweł	II, Dialog 
między kulturami 
drogą do cywiliza-
cji miłości i pokoju. 
Orędzie na Światowy 
Dzień Pokoju, 1.01.2001, 
[online:] https://opoka.
org.pl/biblioteka/W/
WP/jan_pawel_ii/
przemowienia/dzien_
pokoju_01012001.html 
[dostęp: 23.10.2020].

Jan	Paweł	II, Powołanie 
do życia Papieskiej 
Rady do spraw Kultu-
ry, Rzym, 20.05.1982, 
w: tegoż, Wiara 
i kultura. Dokumen-
ty, przemówienia, 
homilie, wyd. Fun-
dacja Jana Pawła II, 
Rzym–Lublin 1988, s. 163.
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Faktycznie, obecność migrantów i uchodźców staje się poważnym wy-
zwaniem dla wielu społeczeństw, które ich przyjmują. Muszą one stawiać 
czoło nowym realiom, które mogą okazać się niewygodne, jeśli nie będą 
należycie umotywowane, zorganizowane i regulowane. Jak to zrobić, 
by integracja stała się wzajemnym ubogacaniem, by otwierała pozytyw-
ne drogi przed wspólnotami i zapobiegała ryzyku dyskryminacji, rasizmu, 
skrajnego nacjonalizmu lub ksenofobii?

Objawienie biblijne zachęca do przyjęcia obcokrajowca, uzasadnia-
jąc to zapewnieniem, że tak czyniąc, otwiera się drzwi Bogu, a w obliczu 
drugiej osoby objawiają się rysy twarzy Jezusa Chrystusa.

3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

Jezus nawiązując do tego, rzekł: „Pewien człowiek schodził z Jerozolimy 
do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jesz-
cze rany mu zadali i zostawiwszy na półumarłego, odeszli. Przypadkiem 
przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, 
gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samaryta-
nin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, 

Franciszek, Kiedy 
milczenie staje się 
współwiną. Orędzie 
na Światowy Dzień Mi-
granta i Uchodźcy 2016, 
„L’Osservatore Roma-
no” 2015, nr 10(376), 
s. 11.
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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 gospodarzo-
wi i rzekł: «Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, 
gdy będę wracał». Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, 
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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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 egzystencjalnych, 
takich jak 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 wier‑
ność własnym zasadom postępowania.

− Postawa tolerancji wobec odmiennych zwyczajów, zachowań czy spo‑
sobów myślenia nie oznacza ich bezkrytycznej akceptacji i naiwnego 
zachwytu.

Zasady
− Uczę się wychodzić naprzeciw potrzebom obcokrajowca, z którym 

przebywam.
− Respektując odmienność kulturową, szanuję także własne przekonania, 

normy i zasady.
− Nie przechodzę obojętnie obok człowieka, który oczekuje mojej po‑

mocy i zrozumienia.
− Pozyskuję 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.

− Wszystkim ludziom przysługuje jednakowa godność.

różnymi odpowiedziami na pytanie o sens osobistej egzystencji: gdy to pytanie zostanie uchy‑
lone, kultura i życie moralne narodów ulegają rozkładowi”. CA 24.

Wychowanie	do	wartości	|	Poziom 4 

326



− Spotkanie z człowiekiem zamieszkującym inne kontynenty może być 
ciekawym doświadczeniem poznawczym, poszerzającym horyzonty: 
myślenie, wiedzę i kulturę osobistą.

− 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 stwarzam podziałów 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 kulturach funkcjonujących 

w świecie, w sposób możliwie szeroki, unikając uproszczonych sche‑
matów i krzywdzącej tendencyjności.

− W mojej klasie nie wyróżniam ani nie poniżam ucznia innej rasy 
i kultury.

− Pomagam uczniom innej narodowości 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, Do-
bro kulturalne każdego człowieka jest wartością dla innych, w: tegoż, Wiara i kultura, dz. cyt., 
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 powoła‑
nia i przeznaczenia Bożego, powinna być uznawana podstawowa równość wszystkich”. KDK 29.
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1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Organizujemy w szkole lub w klasie uroczystości, lekcje poświęcone innym 
kulturom czy obyczajom życia codziennego. Prowadzimy z uczniami otwar‑
ty dialog na temat odmienności kulturowej. Takie dyskusje mogą być okazją 
do wymiany doświadczeń i poznawania rodzimych zwyczajów uczniów z in‑
nych krajów.

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Przyjaźń z człowiekiem innej kultury wyzwala z wyłącznego ukierunkowania 
na własne potrzeby, dążenia i problemy. Młodzi ludzie w spotkaniu z rówie‑
śnikami z odległych państw rozwijają: umiejętność kontaktowania się z ludźmi, 
kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych. Poznanie obcokrajowca przez 
pryzmat jego życia, historii jego kraju i trudności, z jakimi mogła 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 sku‑
tek 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 obco‑
krajowcem. Deprecjonowanie własnej rasy, narodu lub nieznajomość własnej 
kultury stają się przyczyną poczucia niższości wobec odmiennych kultur.

II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Miarą postaw ludzi jest stosunek do człowieka innej kultury bądź rasy. Po‑
winniśmy okazywać im szacunek i pomóc w potrzebie. Konfrontacja z inny‑
mi kulturami pomaga docenić własne dziedzictwo. Wystarczy chociaż przez 
chwilę wyobrazić sobie, że jest się na innym kontynencie, np. w przeludnionej 
Azji czy w głodującej Afryce. Dopiero wówczas docenia się swoje „zaplecze” 
kulturowe i bytowe.

Miłość do bliźniego przejawia się także w dbaniu o jego dobro w spo‑
sób uprzedzający. Tam gdzie jest to możliwe, należy pomagać, aby polepszyć 
warunki życia wspólnot czy narodów, aby nie musiały emigrować.

Współcześnie obserwujemy na świecie duże ruchy migracyjne. Media 
podają szokujące informacje o agresji i alienacji pewnych grup przybyszów. 
Trzeba jednak ufać, że dialog różnych ras i kultur jest możliwy.

To, w jaki sposób dzieci będą traktować przybyszów, wyniosą m.in. 
z własnego domu. Rodzice nie powinni oceniać nikogo wyłącznie na podstawie 
jego pochodzenia. Uprzedzenia historyczne lub osobiste nie mogą wpływać 
na traktowanie drugiego człowieka, a wymiana międzykulturowa może przy‑
nieść korzyści obu stronom.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Mam prawo! Czyli niemal wszystko, co powinniście wiedzieć o prawach dziecka, 
a nie macie kogo zapytać! to książka o prawach dziecka. Jest napisana prostym 
językiem, bo jest skierowana do dzieci. Grzegorz Kasdepke wpadł na pomysł, 
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żeby prawa zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka przedstawić w kilkunastu 
opowiadaniach. Ich bohaterami są członkowie szkolnego kółka teatralnego. 
Mali aktorzy wymieniają się poglądami i doświadczeniami, często się kłócą. 
Najważniejsze jest to, że sami dochodzą do wniosku, że tolerancja i zasada 
równości są sprawiedliwe i logiczne.

– Masz ochotę? – uśmiechnął się życzliwie Barył, podtykając Khoulud 
pod nos kabanosa.

Khoulud pokręciła głową.
– Dobry – zachęcał Barył. – Drobiowy.
– Nie mogę – wyjaśniła Khoulud. – Teraz jest post. Możemy jeść dopiero 

po zachodzie słońca.
– My to znaczy kto? – chciał wiedzieć Barył.
– My to znaczy muzułmanie – wyjaśniła Khoulud.
– To głupie – powiedział Barył.
– Nie głupsze niż jedzenie jajek na Wielkanoc! – krzyknął Tarek, stając 

w obronie siostry.

Przez ostatnie lata znacznie przybyło obcokrajowców w polskich szko‑
łach. Uczniowie, często po raz pierwszy w życiu, spotykają się z odmiennością 
kulturową. Wymieniają się doświadczeniami i rodzimymi zwyczajami. Poznają 
znaczenie słów: tolerancja, godność, obywatelstwo.

G.	Kasdepke, Mam pra-
wo! Czyli niemal wszyst-
ko…, dz. cyt., s. 40.
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Przytoczony fragment dotyczy odmienności religijnej. Barył poczę‑
stował Khoulud kabanosem. Był bardzo zdziwiony, że dziewczyna odmówiła. 
Okazało się, że ona i jej brat Tarek są muzułmanami, czyli wyznawcami islamu. 
Muzułmanów obowiązuje zakaz jedzenie mięsa wieprzowego oraz zachowanie 
postu w ciągu jednego miesiąca w roku.

Polskim uczniom takie reguły wydały się głupie. Muzułmanin nie po‑
został dłużny i stwierdził, że jedzenie jajek na Wielkanoc też jest głupie. Z dal‑
szej historii dowiadujemy się, że sprzeczka zakończyła się bójką.

III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

W imię promocji kulturalnej każdego mężczyzny i każdej kobiety, gło‑
szonej przez instancje międzynarodowe jako cel, należy uzmysłowić 
współczesnym ludziom, że Ewangelia Chrystusa jest dla każdego czło‑
wieka źródłem postępu i rozwoju. Nie zadajemy gwałtu żadnej kulturze, 
proponując każdej dobrowolne przyjęcie zbawczego i wyzwalającego 
orędzia.

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).

Piotr jeszcze po Zesłaniu Ducha Świętego wykazał słabość wobec Żydów, 
zapierając się wolności chrześcijańskiej, co mu wytknął Paweł (Ga 2,11). 
Zawsze był jednocześnie opoką i człowiekiem słabym. I czy nie było tak 
w całej historii Kościoła? Papież, następca Piotra, był niekiedy w jed‑
nej osobie „opoką” i kamieniem „zgorszenia”. W rzeczy samej trudna 

Jan	Paweł	II, Spotkanie 
z nowożytnymi kultura-
mi i inkulturacja. Prze-
mówienie do Papieskiej 
Rady ds. Kultury, Rzym, 
17.01.1987, w: tegoż, 
Wiara i kultura…, 
dz. cyt., s. 398.

EiA 79.
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to sprawa dla wierzącego: Trzeba pogodzić się z tym paradoksem Bożego 
działania. Bóg ciągle zawstydza pychę człowieka. Od opoki do szatana – 
te skrajne przeciwieństwa niepokojąco splatają się ze sobą.

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.

Elementarz Benedyk-
ta XVI Josepha Ratzin-
gera dla pobożnych…, 
dz. cyt., s. 66.

Mt 5,43‑48;
por. Pwt 1,16‑18.

Wychowanie	do	wartości	|	Poziom 4 

332



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.
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Bogactwo spotkania 
z przyrodą nieożywioną

I.	 PROSPEKT	WARTOŚCI
1.1.	 CEL	OGÓLNY
Rozwój duchowy

1.2.	 CEL	SZCZEGÓŁOWY
Odpowiedzialność za środowisko przyrodnicze

1.3.	 CEL	WYCHOWAWCZY
Miejsce człowieka w przyrodzie

1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Ziemia nie służy jedynie człowiekowi, ale jest domem wszystkich 

stworzeń.
− Wszystkie rzeczy stworzone posiadają w przyrodzie swoje miejsce.
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− Właściwe i niewłaściwe zachowanie człowieka w kontakcie z przyrodą 
nieożywioną.

1.5.	 ZADANIA	DLA	UCZNIA,	SAMOWYCHOWANIE
Normy

− Obcowanie z przyrodą nieożywioną jest dla człowieka relacją, która 
ukazuje mu jego niewystarczalność, kruchość i zależność.

− Tajemnicze żywioły i potęgi natury stanowią dla człowieka wyzwanie 
do przekraczania swych ograniczeń i zmagania się z nimi.

− Niszcząc i eksploatując dobra i piękno natury, człowiek sam zubaża 
środowisko własnego życia i rozwoju.

Zasady
− Dbam o przyrodę nieożywioną wokół mnie.
− Kontakt z przyrodą nieożywioną uczy wyrzeczeń dla osiągnięcia wyż-

szego celu.
− Aktywnie spędzałam czas na łonie natury.

1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW
Normy

− Bliższy kontakt z pięknem przyrody ma dobroczynny i regenerujący 
wpływ na całego człowieka, jego sferę fizyczną i psychiczną.

− Obserwacja praw rządzących przyrodą nieożywioną jest dla człowieka 
szkołą mądrości o świecie i o samym sobie.

− Kontemplacja tajemnic natury nieożywionej prowadzi człowieka do re-
fleksji nad jej początkiem, uporządkowaniem oraz źródłem jej istnienia.

Zasady
− Zabieram dziecko na spacery lub wycieczki i rozmawiam z nim na te-

mat doświadczenia piękna otaczającej przyrody.
− Zachęcam dziecko do uczestnictwa w organizacjach młodych miłośni-

ków przyrody, turystyki, obozach wędrownych.
− Umacniam w dziecku wrażliwość na piękno przyrody oraz związane 

z tym różnorodne zainteresowania, np.: wędrówki górskie, fotografo-
wanie, rysowanie.
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1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Nie sposób wyjaśnić w sposób wystarczający pochodzenia, struktu-
ry i funkcjonowania świata przyrody jedynie w obszarze dociekań 
empiryczno-naukowych.

− Zgłębianie tajników wszechświata i poznawanie jego wielkości odry-
wa człowieka z ograniczania myślenia, zabiegania o dobra materialne 
i troski o życie doczesne.

− Prawa natury, działania żywiołów i ukształtowanie ziemi świadczy o ist-
nieniu takich sił, które wymykają się spod kontroli człowieka, a od któ-
rych on sam jest zależny.

Zasady
− Ukazuję moc żywiołów natury, wobec których wszystkie ludzkie zabez-

pieczenia okazują się niewystarczalne (np.: tsunami, trzęsienie ziemi, 
nawałnice, pożary, wybuchy wulkanów).

− Rozważam z uczniami miejsce i rolę człowieka w świecie, ze szczegól-
nym wskazaniem na przyrodę nieożywioną.

− Z lekcji o przyrodzie nieożywionej staram się wyprowadzać treści 
dydaktyczno-wychowawcze, dotyczące np.: konieczności podejmo-
wania wysiłku przez człowieka w panowaniu nad siłami natury.

1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Organizuję konkurs artystyczny: fotografii, rysunku, grafiki dla uczniów, 
pod hasłem: Spotkanie człowieka z naturą – bogactwo czy zubożenie?

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Młody człowiek uczy się szacunku i wrażliwości na piękno natury. Obcując 
z przyrodą, odkrywa swoje możliwości i siłę w podejmowaniu trudu oraz ak-
tywność w opanowaniu sił przyrody. Umiejętność współpracy z przyrodą nie-
ożywioną prowadzi do budowania środowiska przyjaznego człowiekowi. Cała 
przyroda służy człowiekowi współczesnemu i jest przeznaczona dla następnych 
pokoleń.
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1.10.	 ZAGROŻENIA
Młody człowiek traktuje przyrodę nieożywioną wyłącznie w kategoriach użyt-
kowych i rzeczowych, jako pewien kapitał dóbr przeznaczonych do pomnoże-
nia własnego komfortu życia i przyjemności. Nie rodzi to szacunku i podziwu, 
natomiast naraża przyrodę na straty, bez uszanowania jej praw i piękna.

II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Pierwszych proekologicznych zachowań małe dziecko uczy się od najbliższych 
w domu rodzinnym. Od najmłodszych lat dziecko powinno uczyć się odpowie-
dzialności za środowisko przyrodnicze. Aby w pełni cieszyć się naturą, potrzeb-
na jest zdolność obserwacji i kojarzenia. Bogactwo świata flory i fauny to dar, 
który człowiek powinien chronić.

Przyroda to wszystko, co nas otacza. Elementy, które nie wykazują żad-
nych czynności życiowych, należą do przyrody nieożywionej: kamienie, góry, 
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woda, powietrze, słońce, chmury, skały, drewno, piasek, ziemia, pogoda, za-
budowa. Przyroda nieożywiona jest miejscem bytowania przyrody ożywionej.
Środowisko naturalne jest dziedzictwem wszystkich ludzi i wszystkich pokoleń. 
Naturę znamy tylko częściowo. Niszczycielska moc żywiołów świadczy o ist-
nieniu sił, nad którymi człowiek nie jest w stanie zapanować. Ludzkie zabez-
pieczenia są wobec nich niewystarczalne.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Głównym bohaterem Cudownej podróży jest czternastoletni Nils Holgersson. 
Poznajemy go jako chłopca leniwego i psotnego. Wędrówka ze stadem gęsi 
powoduje przemianę. Liczne przeżycia spowodowały, że poznał siłę przyjaźni 
i docenił bogactwo przyrody. Powieść ta ma charakter wybitnie dydaktyczny. 
Autorka czytelnie kreśli świat wartości. Bohater zmaga się z własnymi słabo-
ściami i pokonuje je.

Utwór został napisany w formie dziennika z podróży, każdy rozdział 
rozpoczyna się datą. Data informuje o porze roku. Z tego wynikają różne zja-
wiska pogodowe. Jest to przejmująca kreacja przestrzeni.

Stał na wąskiej plaży pokaźnego jeziora. Widok, jaki się przed nim roz-
pościerał, nie należał do najpiękniejszych. Niemal cała tafla skuta była 
skorupą lodu, miejscami przybrudzoną, nierówną, pełną spękań i dziur – 
jak to często dzieje się z wiosennym lodem.

Lód już pękał. Był luźny i unosił się oderwany od brzegów, a wokół 
niego lśnił ciemny pas wody. Jednak było go nadal tyle, że w całej kotlinie 
wiało od niego chłodem i zimową aurą.

Wyglądało na to, że po drugiej stronie jeziora rozciąga się sporadycznie 
zadrzewiona kraina, podczas gdy brzeg, na którym osiadły gęsi, był gęsto 
porośnięty sosną. Wydawało się, że świerkowo-sosnowy las był władny 
zatrzymać zimę na dłużej. W całej okolicy na świat wyglądała już naga 
ziemia, ale pod ostrymi gałęziami sosen leżał nadal śnieg, który topniał, 
zamarzał, to znów topniał, aż w końcu stawał się twardy jak lód.

Selma Lagerlöf zadbała o zgodność teksu z realiami geograficzny-
mi. Specjalnie w tym celu odbyła nawet dwie podróże po kraju. Przywołany 

S.	Lagerlöf, Cudowna 
podróż, tłum. A. Za-
bokrzycki, wyd. Sied-
mioróg, Wrocław 2017, 
s. 24.

Wychowanie	do	wartości	|	Poziom 4 

340



Wartość	28	|	Bogactwo spotkania z przyrodą nieożywioną

341



powyżej cytat świadczy o tym, że zjawiska przyrodnicze i atmosferyczne 
również opisała realistycznie. Jeziora, lasy, śnieg, lód, wiatr ukazane zostały 
we właściwych wymiarach i dynamice. Nils odbiera zjawiska pogodowe wielo-
ma zmysłami. Słyszy huk pękającego lodu. Świszczący wicher tnie go po twa-
rzy. Pod drzewami leży zamarznięty śnieg. W głębi lasu – w miejscach bardzo 
zacienionych jest go więcej.

III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Benedicite maria et flumina, Domino. „Błogosławcie Pana morza i rzeki. 
Błogosław Pana wszystka ziemio” (por. Dn 3,78.74). Trzeba, ażeby na tym 
miejscu odezwał się kantyk całego stworzenia, które oddaje chwałę Stwór-
cy. Trzeba, ażeby przemówiły głosem chwały rzeki i morze. A przede 
wszystkim ta rzeka, która nieopodal stąd kończy swój bieg, uchodząc 
do Bałtyku. Wisła – rzeka wszystkich ziem polskich, rzeka naszych dzie-
jów. Od stuleci – zanim jeszcze imię Polski pojawiło się w annałach histo-
rii – ona już toczyła swoje wody od Karpat, od śląskich Beskidów, gdzie ma 
swe źródła, aż dotąd. Rzeka, milczący świadek życia pokoleń, ich rodze-
nia się i umierania. Ich twórczych wysiłków związanych z gruntowaniem 
wszystkiego, co Polskę stanowi. Ich zmagań, czasem zmagań na śmierć 
i życie, ażeby utrzymać i zabezpieczyć to, co ojczyste, co jest wspólnym 
dorobkiem i wspólnym dziedzictwem. Wisło… Bądź błogosławiona, rze-
ko! Ucz nas twoją wiernością dla naszej ziemi błogosławić Ojca, który jest 
w niebie. I bądź błogosławione ty, morze, które jesteś przeznaczeniem 
Wisły, naszej rzeki – tak jak królestwo Boże jest przeznaczeniem ludzi 
żyjących na tej ziemi. Morze… Przemawia ono do człowieka szczególną 
mową. Jest to naprzód mowa bezkresu. Oto od ujścia Wisły otwiera się dal, 
wyznaczona taflą Bałtyku, bezkresna dal, której końca oko ludzkie nie do-
sięga. Ogrom wody jakby bardziej jednolity od obszarów ziemi. Obszar 
nie zamieszkany i niemieszkalny, a równocześnie obszar szeroko otwarty, 
który człowieka przyzywa. Przyzywa ludzi. Przyzywa narody. Ci, którzy 
idą za tym wezwaniem, nazywają się ludźmi morza.

Jan	Paweł	II, Homi-
lia w czasie liturgii 
słowa skierowana 
do ludzi morza, Gdy-
nia, 11.06.1987, 
w: tegoż, Pielgrzymki 
do Ojczyzny…, dz. cyt., 
s. 468‑469.
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Człowiekowi potrzebne jest to piękno krajobrazu – i dlatego też nic dziw-
nego, że ciągną tutaj ludzie z całej Polski, a także spoza Polski. Ciągną 
latem i zimą. Szukają odpoczynku. Pragną odnaleźć siebie w obcowaniu 
z przyrodą. Pragną odzyskać siły w zdrowym wysiłku fizycznym: mar-
szu, w podejściu, we wspinaczce, w zjeździe narciarskim. Ej, łza się w oku 
kręci…

Jeśli zbliżamy się do przyrody i środowiska bez tego otwarcia na zadziwie-
nie i podziw, jeśli nie mówimy już językiem braterstwa i piękna w naszej 
relacji ze światem, to nasze postawy będą postawami władcy, konsumenta 
lub jedynie wyzyskującego zasoby naturalne, niezdolnego do postawienia 
ograniczeń swoim doraźnym interesom. Jednakże jeśli czujemy się ściśle 
związani ze wszystkim, co istnieje, to umiar i troska pojawiają się spon-
tanicznie. Ubóstwo i prostota świętego Franciszka nie były ascezą jedynie 
zewnętrzną, ale czymś bardziej radykalnym: wyrzeczeniem się czynienia 
z rzeczywistości jedynie przedmiotu użytku i panowania.

Jan	Paweł	II, Prawo 
człowieka do pracy 
i do ziemi, Nowy Targ, 
8.06.1979, w: tegoż, 
Nauczanie papieskie, II, 
1, 1979, red. F. Kniotek, 
wyd. Pallottinum, 
Poznań 1990, s. 687.

LS 11.

Wartość	28	|	Bogactwo spotkania z przyrodą nieożywioną

343



3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

Gdy faraon uwolnił lud, nie wiódł go Bóg drogą prowadzącą do ziemi 
filistyńskiej, chociaż była najkrótsza. Powiedział bowiem Bóg: „Żeby lud 
na widok czekających go walk nie żałował i nie wrócił do Egiptu”. Bóg więc 
prowadził lud okrężną drogą pustynną ku Morzu Czerwonemu, a Izraelici 
wyszli uzbrojeni z ziemi egipskiej. Zabrał też Mojżesz ze sobą kości Józefa, 
gdyż ten przysięgą zobowiązał Izraelitów mówiąc: „Wspomoże was nie-
zawodnie Bóg, a wówczas zabierzcie stąd kości moje ze sobą”. Wyruszyli 
z Sukkot i rozbili obóz w Etam, na skraju pustyni. A Pan szedł przed nimi 
podczas dnia jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą, podczas nocy zaś 
jako słup ognia, aby im świecić, żeby mogli iść we dnie i w nocy. Nie ustę-
pował sprzed ludu słup obłoku we dnie ani słup ognia w nocy.

3.3.	 KATECHIZM	KOŚCIOŁA	KATOLICKIEGO

Podczas gdy woda oznaczała narodzenie i płodność życia udzielanego 
w Duchu Świętym, ogień symbolizuje przekształcającą energię dzieł Du-
cha Świętego. Prorok Eliasz, który „powstał jak ogień, a słowo jego pło-
nęło jak pochodnia” (Syr 48,1), swoją modlitwą sprowadza ogień z nieba 
na ofiarę na górze Karmel (por. 1 Krl 18,38-39); jest on figurą ognia Ducha 
Świętego, który przekształca wszystko, czego dotknie. Jan Chrzciciel, któ-
ry „pójdzie przed Panem w duchu i mocy Eliasza” (Łk 1,17), zapowiada 
Chrystusa jako tego, który „chrzcić… będzie Duchem Świętym i ogniem” 
(Łk 3,16), tym Duchem, o którym Jezus powie: „Przyszedłem rzucić ogień 
na ziemię, i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął” (Łk 12,49). W po-
staci języków „jakby z ognia” Duch Święty spoczywa na uczniach w po-
ranek Pięćdziesiątnicy i napełnia ich sobą (Dz 2,3-4).
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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 jego więzi rodzinne.
− Człowiek nie jest jedynym mieszkańcem Ziemi.
− Kształtuję w młodym człowieku postawę przyjaźni ze zwierzętami 

i roślinami.
Zasady

− Szukam miejsc w przyrodzie, gdzie całą rodziną możemy być razem 
i spędzać wolny czas.

− Przestrzeń domową staram się uzupełnić o kontakt ze zwierzętami 
i roślinami.

− Zwierzęta uczą mnie opieki i troski o życie.

1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− Kontakt z naturą pozwala człowiekowi lepiej rozumieć siebie samego.
− Szkoła jest instytucją, gdzie uczeń poznaje świat i uczy się przyrody.
− Szkoła dba o przyrodę w swoim otoczeniu.
− Uczeń zna polską przyrodę.
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Zasady
− Organizuję w szkole spotkania ze znanymi podróżnikami i pasjonata‑

mi 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 miejsca 
są warte poznania. Każdy z uczniów zajmuje się wyznaczonym zagadnieniem, 
prowadzi swój dziennik obserwacji, rozwija zadany temat, spotyka się z pra‑
cownikami 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 siebie. 
Nie nadużywa swojej władzy technicznej, lecz 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
Już od najmłodszych lat należy uczyć dzieci szacunku do środowiska naturalne‑
go. Jesteśmy tylko współgospodarzami ziemi. Człowiek czerpie wiele korzyści 
z przyrody. Zwierzęta i rośliny dostarczają żywności. Rośliny produkują tlen, 
oczyszczają powietrze z dwutlenku węgla. Z produktów roślinnych produku‑
je się lekarstwa i kosmetyki. Odpoczynek na świeżym powietrzu wpływa ko‑
rzystnie na zdrowie psychiczne i fizyczne. Los zwierząt i przyszłość środowiska 
naturalnego stały się nawet tematem obrad sejmowych.

Zadaniem rodziców jest kształtowanie harmonijnego współistnienia 
człowieka z przyrodą ożywioną. Dzieci zazwyczaj lubią zwierzęta. Chcą mieć 
psa lub kota. W lepszej sytuacji są dzieci na wsi. Tam zawsze było więcej zwie‑
rząt. W gospodarstwach były: konie, świnie, bydło, drób. Zdarzały się nawet 
oswajane ptaki, poturbowane jeże czy bociany, które po wyleczeniu pozosta‑
wały już w obejściu. Dzisiaj gospodarstwa są ściśle wyspecjalizowane.

Trzeba mieć na uwadze, że na skutek ekspansywnej działalności czło‑
wieka zagrożone są niektóre gatunki roślin i zwierząt, a przecież najcenniej‑
szym przymiotem przyrody jest jej rozmaitość. Klimat się ociepla, są problemy 
z oczyszczaniem ścieków i utylizacją śmieci. Dewastacja środowiska naturalne‑
go może obrócić się przeciwko ludziom. Mądrość natury obnaża patologiczne 
tendencje cywilizacyjne.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Ewa, Tomek i Antoś dużo czasu spędzają na łonie przyrody. Mają psa Azorka, 
z którym często chodzą na spacery. Przyroda jest wszechobecna na Leszczy‑
nowej Górce. Tata jest gajowym, a więc dzieci dobrze czują się w lesie, znają 
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zasady w nim panujące. Cykl ich prac wyznaczają pory roku. Dzieci obserwują 
zmiany w przyrodzie przez cały rok. Umieją zbierać nasiona, sadzić drzewka, 
rozpoznawać tropy na śniegu, opiekować się zwierzyną leśną zimą. Wiedzą, 
które rośliny są trujące. Uczą się współżycia z naturą i jej darami. Opieka nad 
zwierzętami daje im poczucie wolności i beztroski. Rozwija i uwrażliwia. Dzieci 
z Leszczynowej Górki to źródło wiedzy o naturze, przekazanej dyskretnie, pro‑
stym językiem, jakby mimochodem.

Antek wszedł do domu, wyciągnął z zawiniątka malutkie jagnię i posta‑
wił je na podłodze.

– Jaki ładny! Jaki ładny baranek!
Jagniątko jest całe czarne ma miękkie kudełki i różowy pyszczek, a nóżki 

wysokie, cienkie jak patyki.
– Czy on będzie nasz? – pyta Ewa.
– A tak, musicie go wychować. Nasza owca Dropcia ma dwoje jagniąt – 

białe karmi i pieści, a tego czarnego wcale nie chce znać, odgania od siebie 
i bodzie. Nie podoba jej się widać, że czarny!

– A nam się właśnie podoba ten „czarnulek”. My go wychowamy.
Przyniosła Ewa miseczkę ciepłego mleka, podsuwa barankowi pod pysz‑

czek, a baranek trzęsie głowa, że nie chce.
– Nachyl mu głowę – mówi Ewa.
Nachylił Tomek barankowi głowę, a baranek kicha, prycha, nóżkami się 

odpycha.
– Beee! Ja tak nie chcę! Nieee!
– On tak jeszcze pić nie umie.
– To ja już wiem, co zrobić! – woła Ewa.
Pobiegła i przyniosła z szuflady stary smoczek Tomka. Mama nalała 

ciepłego mleka do butelki – i proszę zobaczyć, jak Czarnulek doi mleko 
przez smoczek – aż oczki przymruża. Najadł się czarnulek aż mu spęcz‑
niał brzuszek.

Ewa wyprowadziła swoje lalki do ogródka na spacer, a Czarnulka włoży‑
ła do lalczynej kołyski, ułożyła mu łepek na poduszce, przykryła kołderką 
i śpiewa:

– Aaa, lululu, mój baranku Czarnulu!
M.	Kownacka, Z.	Malic-
ka, Dzieci z Leszczyno-
wej Górki, dz. cyt., s. 6.
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W świecie zwierząt zdarza się, że matka odtrąca jedno z dzieci. Wów‑
czas tylko człowiek może uratować je przed śmiercią. Tak stało się w przypadku 
owcy Dropci i małego czarnego baranka. Dzieci z przyjemnością zaopiekowały 
się nim. Wiedziały, że trzeba dać mu ciepłego mleka przez smoczek, bo inaczej 
nie umie pić. Ewa tuliła go i przykrywała, aby było mu ciepło. Opieka nad 
zwierzęciem dała dzieciom satysfakcję.

III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Pytanie dotyczące stworzenia rodzi się w umyśle każdego człowieka, tak 
prostego jak i uczonego. Można powiedzieć, że współczesna nauka po‑
wstała w ścisłym powiązaniu z biblijną prawdą o stworzeniu, nawet jeśli 
nie zawsze pozostawała z nią w idealnej harmonii. Dziś, gdy została lepiej 
wyjaśniona kwestia wzajemnych stosunków pomiędzy prawdą naukową 
i religijną, bardzo wielu uczonych, choć słusznie podnosi niebagatelne 
problemy, związane np. z teorią ewolucji żywych organizmów, a zwłasz‑
cza człowieka, lub z immanentną celowością przemian zachodzących 
we wszechświecie, to w coraz większym stopniu podziela i darzy coraz 
większym szacunkiem to, co na temat stworzenia mówi wiara chrześci‑
jańska. W ten sposób otwiera się przestrzeń dla pożytecznego dialogu 
pomiędzy dwojakim podejściem do rzeczywistości świata człowieka, któ‑
re, pomimo lojalnie uznawanej odmienności, w głębszej swej warstwie 
zgodne są, co do tego samego człowieka, który został stworzony – jak 
czytamy na pierwszych stronach Biblii – „na obraz Boży”, a więc jako 
rozumny i inteligentny „pan” świata.

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. 

Jan	Paweł	II, Wierzę 
w Boga, Stworzyciela 
nieba i ziemi. Audiencja 
generalna, 8.01.1986, 
w: tegoż, Nauczanie 
papieskie, IX, 1, 1986, 
red. E. Rosik, wyd. Pal-
lottinum, Poznań 2005, 
s. 19‑20.
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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 w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spi‑
chrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż 
one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć 
do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przy‑
patrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam 
wam: nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak 
jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca bę‑
dzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej 
wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? 
co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko po‑
ganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego 
potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, 
a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc o jutro, bo ju‑
trzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej 
biedy.

Elementarz Benedyk-
ta XVI Josepha Ratzin-
gera dla pobożnych…, 
dz. cyt., s. 27‑28.

LS 218.

Mt 6,26‑34;
por. Mdr 43,13‑33.
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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” (Rdz 1,1‑2,4).
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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 swojej władzy wobec zwierząt?
− Co to znaczy oswoić? Po co?
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− 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 oswojone zwierzęta.
− Świat zwierząt odkrywa tajemnice świata.
− Mądrość praw świata zwierząt zadziwia człowieka i ukazuje patologicz-

ne 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 od-
dzielając stworzenie człowieka od stworzenia innych stworzeń”. KKK 343.
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− Szkoła ukazuje proces wzajemnego kształtowania się świata ludzi 
i świata zwierząt.

Zasady
− Nawiązuję współpracę z rezerwatem przyrody. Realizuję program edu-

kacyjny: 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 wy-
chowawczej temat o odpowiedzialności za domowe zwierzęta. Przedstawiają 
charakterystykę zwierzęcia. Opowiadają, jak wygląda jego pielęgnacja i jakie 
są obowiązki opiekuna. Ukazują, że przyjaźń między człowiekiem a zwierzę-
ciem 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. 
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Rozumie znaczenie oswajania zwierząt. Uczeń zna sposób funkcjonowania 
zwierząt, za które jest odpowiedzialny. Odpowiedzialność traktuje jako służbę 
i pomoc.

1.10.	 ZAGROŻENIA
Człowiek może źle wykorzystać swoją władzę nad zwierzęciem. Może poja-
wić się zagrożenie przedmiotowego traktowania zwierząt, co prowadzi do znie-
czulenia na ich krzywdę i ból. Również może zacząć dominować postawa braku 
odpowiedzialności za oswojone zwierzę. Szkoła może przekazać tylko wiedzę 
o zwierzętach, bez formowania wobec nich postawy moralnej.

II.	 PEDAGOG
2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU
Od najmłodszych lat dzieci interesują się zwierzętami. Niektóre z nich mają 
zwierzęta w domu lub w gospodarstwie. W mieście, zwłaszcza w mniejszych 
mieszkaniach, trudniej jest wygospodarować miejsce dla czworonoga. Można 
za to mieć chomika, świnkę morską czy kanarka. Dobrze jest zaczynać od ma-
łych zwierząt, ponieważ można sprawdzić, czy dziecko rzeczywiście jest odpo-
wiedzialne, czy jest dobrym opiekunem, czy zwierzak nie okaże się chwilową 
atrakcją. Pupila trzeba nakarmić, pogłaskać, posprzątać po nim, wyprowadzić 
na spacer, chodzić z nim na wizyty do weterynarza. Ważne jest kształtowanie 
odpowiedzialności za zwierzęta, ponieważ są wrażliwe i inteligentne. Ból i ra-
dość odczuwają tak jak człowiek.

Pies czy kot może być doskonałym przyjacielem. Kiedy zawodzi czło-
wiek, kiedy mamy chwilę zwątpienia, zwierzę może dać odrobinę nadziei, po-
prawić humor. Dzieci lepiej się rozwijają wśród zwierząt.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
Akademia pana Kleksa jest opowieścią, w której pojawia się wiele bajkowych 
postaci, ale nie wszystko jest fantastyczne i przyjemne. Autor porusza również 
realne wątki. Jednym z nich jest problem dręczenia zwierząt. Adaś Niezgódka 
przeniósł się do psiego raju. Jest to miejsce, do którego trafiają psy po śmierci.
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Istotnie, ulica ta przedstawiała widok niezwykły. Po obu jej stronach 
na kamiennych postumentach stali chłopcy w różnym wieku i o rozma-
itym wyglądzie. Można było rozpoznać wśród nich synów zamożnych ro-
dziców i synów biedaków, chłopców czystych, starannie ubranych, i umo-
rusanych, rozczochranych brudasów.

Każdy z nich kolejno wyznawał psim głosem swoją winę:
– Jestem dręczycielem, gdyż memu psu Filusiowi wybiłem kamieniem 

oko – mówił jeden.
– Jestem dręczycielem, gdyż mego psa Dżeka wepchnąłem do dołu 

z wapnem – mówił drugi.
– Jestem dręczycielem, gdyż memu psu Rozetce kazałem zjeść pieprz – 

mówił trzeci.
– Jestem dręczycielem, gdyż mego psa Rysia szarpałem nieustannie 

za ogon – mówił czwarty.
W podobny sposób każdy z chłopców przyznawał się ze skruchą do prze-

stępstw, popełnianych względem tego lub innego psa.
Jak mnie objaśnił Reks, chłopcy, którzy dręczą psy, dostają się do psiego 

raju podczas snu, po czym wracają do domu w przekonaniu, że wszystko 
to im się tylko śniło.

Jednak po takim pobycie na ulicy Dręczycieli żaden z chłopców nie drę-
czy już nigdy więcej swojego psa.

W psim raju znajduje się ulica Dręczycieli. Podczas snu przenoszą się 
tam chłopcy, którzy dokuczali swoim psom. Pochodzą z różnych rodzin. Świad-
czy to o tym, że zwierzęta są krzywdzone także w dobrych domach. Dręczyciele 
stoją na kamiennych postumentach i przyznają się do winy. Dzięki temu uświa-
damiają sobie, że psa nie można traktować jak rzeczy. Dżeki, Filuś, Rozetka, Ryś 
i inne czworonogi odczuwają starach i ból. Należy im się życzliwość.

Po przebudzeniu chuligani myślą, że to był tylko sen, ale są przestrasze-
ni. Z pewnością zmienią nastawienie do zwierząt. Niech wizyta Adasia na ulicy 
Dręczycieli będzie ważną przestrogą dla czytelników.

J.	Brzechwa, Akademia 
pana Kleksa, dz. cyt., 
s. 52‑53.
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III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Ochrona środowiska jest także kwestią etyczną ze względu na stosowane 
ostatnio formy, w których nie zawsze uwzględnia się należycie człowieka 
i jego potrzeby. Jest to odpowiedzialność, o której nie należy zapominać, 
a odnosi się ona nie tylko do człowieka dzisiejszego, lecz także do czło-
wieka jutra: każde bowiem pokolenie „zyskuje lub trwoni z pożytkiem lub 
szkodą następnego”. Niech większy szacunek dla przyrody sprzyja także 
drodze do pokoju, podstawowego dobra dla człowieka dzisiaj i zawsze.

Degradacja środowiska godzi w dobro stworzenia ofiarowane człowieko-
wi przez Boga-Stwórcę, jako nieodzowne dla jego życia i rozwoju. Istnie-
je powinność należytego korzystania z tego daru w duchu wdzięczności 
i szacunku. Z drugiej zaś strony świadomość, że dar ten przeznaczony 
jest dla wszystkich ludzi, stanowi dobro wspólne, rodzi również właściwe 
zobowiązanie względem drugiego człowieka. […] Trzeba zatem uświado-
mić sobie, że istnieje ciężki grzech przeciwko środowisku naturalnemu 
obciążający nasze sumienia, rodzący poważną odpowiedzialność przed 
Bogiem-Stwórcą.

Jan	Paweł	II, Szacunek 
dla przyrody niech 
sprzyja drodze do po-
koju. Przemówienie 
na Światowy Dzień 
Ochrony Środowiska, 
Watykan, 4.06.1986, 
w: tegoż, Nauczanie 
papieskie, IX, 1, 1986, 
red. E. Rosik, wyd. Pal-
lottinum, Poznań 2005, 
s. 874.

Jan	Paweł	II, Homilia 
w czasie liturgii słowa, 
Zamość, 12.06.1999, 
w: tegoż, Pielgrzymki 
do Ojczyzny…, dz. cyt., 
s. 1119.
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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.

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. 
Przeczekawszy 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.

K.	Szczurski, Wszyst-
kie koty kardynała, 
„Mały Gość Niedziel-
ny”, [online:] https://
www.malygosc.pl/
doc/1107664.Wszystkie-
‑koty‑kardynala 
[dostęp: 23.10.2020].

LS 32.

Rdz 8,6‑12.
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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”2. 
Różne stworzenia, chciane w ich własnym bycie, odzwierciedlają, każde 
na swój sposób, jakiś promień nieskończonej mądrości i dobroci 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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