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WARTOŚĆ V 

Wartość wspólnoty braterskiej i koleżeńskiej 

II. PROSPEKT WARTOŚCI 

2.1. CEL OGÓLNY 

Rozwój społeczny 

2.2. CEL SZCZEGÓŁOWY 

Odpowiedzialność za drugiego człowieka 

2.3. CEL WYCHOWAWCZY 

Umiejętność rezygnacji z osobistych celów dla dobra bliźniego1 

2.4. PROPONOWANE TEMATY 

− Na czym polega braterstwo powszechne2? 

− Obowiązki wynikające z braterstwa powszechnego. 

− Odpowiedzialność braterska. 

2.5. 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. 

                                                 

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. 
2 „Bóg, który wszystko otacza ojcowską opieką, zechciał, by wszyscy ludzie tworzyli jedną rodzinę i odnosili się do 

siebie nawzajem w duchu braterstwa. Wszyscy bowiem, stworzeni na podobieństwo 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. 
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− Moje wybory mają wpływ także na życie innych ludzi. 

2.6. ZADANIA DLA RODZICÓW 

Normy 

− Wychowanie w rodzinie powinno przygotowywać do tworzenia dojrzałych relacji 

międzyludzkich. 

− Należy stymulować wrażliwość młodego człowieka na obecność i potrzeby 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 sprzeczne z dobrem bliźnich. 

− Uczę poczucia odpowiedzialności za dobro drugiego człowieka. 

2.7. ZADANIA DLA SZKOŁY, WYCHOWAWCY 

Normy 

− Szkoła jest środowiskiem sprzyjającym budowaniu relacji braterskich. 

− Wychowawcy powinni promować postawę otwartości na innych i aktywnego zaangażowania 

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. 

2.8. SPOSÓB REALIZACJI 

Uczniowie przynoszą na zajęcia wycinki z prasy ukazujące wydarzenia i historie różnych 

osób, których życie odmieniło się, albo zostało ocalone, dzięki bezinteresowności innych, często 

nieznajomych ludzi. Na podstawie przykładów uczniowie starają się zdefiniować, na czym polega 

braterstwo powszechne. 
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2.9. OSIĄGNIĘCIA, EFEKTY 

Młodzi ludzie odnoszą się do siebie z życzliwością, potrafią bezinteresownie wychodzić 

naprzeciw potrzebom swoich kolegów i nie koncentrują się wyłącznie na sobie. Nie unikają 

trudności wynikających ze spotkania z drugim człowiekiem3. Potrafią patrzeć szeroko, 

uwzględniając nie tylko własne potrzeby, ale i dobro bliźnich. 

2.10. ZAGROŻENIA 

Uczniowie pozostają w izolacji, koncentrują się na własnych celach i dążeniach. 

Są obojętni na potrzeby innych, nie reagują nawet, gdy na ich oczach komuś dzieje się krzywda. 

Relacje młodych ludzi z innymi opierają się na interesownych 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. 

                                                 

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 społecznych. Są oni zdolni nieść pokój tam, gdzie są konflikty, 

budować i troszczyć się o braterskie relacje tam, gdzie panuje nienawiść, szukać sprawiedliwości tam, gdzie 

człowiek wyzyskuje człowieka. Jedynie miłość może radykalnie przemienić międzyludzkie stosunki. Każdy 

człowiek dobrej woli włączony w tę perspektywę może dostrzec szerokie horyzonty sprawiedliwości i ludzkiego 

rozwoju w prawdzie i dobru”. KNSK 4. 


