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WARTOŚĆ XIII 

Wartość miłości w moim życiu 

II. PROSPEKT WARTOŚCI 

2.1. CEL OGÓLNY 

Rozwój duchowo-społeczny 

2.2. CEL SZCZEGÓŁOWY 

Umiejętność tworzenia relacji międzyludzkich opartych na miłości 

2.3. CEL WYCHOWAWCZY 

Rozwój człowieczeństwa i więzów wspólnoty między osobami 

2.4. PROPONOWANE TEMATY 

− Co to jest miłość własna? Czy jest ona zagrożeniem dla drugiej osoby? 

− Czy miłość ludzka jest źródłem moralnego życia? Jaki jest związek pomiędzy sprawiedliwością 

i miłością? 

− Więzy miłości tworzą podstawę rozwoju cywilizacji miłości. 

− Miłość w rodzinie a pokój między narodami. 

2.5. ZADANIA DLA UCZNIA, SAMOWYCHOWANIE 

Normy 

− Człowiek jest powołany do miłości. 

− Osoba rozporządza sobą i stanowi o sobie1. 

− Miłość ma strukturę międzyosobowej wspólnoty2.  

Zasady 

− Relacje miłości rozwijam przez całe życie. 

                                                 
1 „Akty «stanowienia o sobie» − po dojściu danej osoby do władania swoją naturą − to nie tylko czynności, ale  

i «postawy» poznawcze i pożądawcze, poprzez które kontaktuje się ona ze światem osób i ze światem rzeczy”.  
K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986, s. 109. 

2 Miłość bowiem może przetrwać tylko jako jedność, w której zaznacza się dojrzałe «my», a nie przetrwa jako 
zestawienie dwu egoizmów, w którego osnowie zaznaczają się dwa «ja»”. K. Wojtyła, Miłość..., dz. cyt., s. 82. 
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− Moje relacje miłości buduję w prawdzie i wolności. 

− Miłość wyrażam zarówno poprzez postawę akceptacji, życzliwości, ofiarności, afirmacji 

drugiego człowieka, jak również poprzez dialog i wzajemne przebaczanie3. 

2.6. ZADANIA DLA RODZICÓW 

Normy 

− Miłość jest darem, obdarowaniem osoby osobą. 

− Miłość małżeńska jest ukierunkowana na rodzicielstwo. 

− Małżeństwo stanowi komunię osób4. 

Zasady 

− Osoby, którą kocham, nie traktuję jak swojej własności. 

− Jestem odpowiedzialny za osobę, którą kocham. 

− Pielęgnuję miłość małżeńską i chronię ją przed wszelkimi zagrożeniami. 

2.7. ZADANIA DLA SZKOŁY, WYCHOWAWCY 

Normy 

− Szkoła współpracuje z rodziną ucznia w wychowaniu do miłości osobowej. 

− Miłość kieruje się od osoby ku osobie aktem wolnej woli5. 

− Poprzez miłość osobową świat staje się bardziej ludzki6. 

Zasady 

− Pomagam uczniowi zrozumieć istotę miłości ludzkiej. 

− Ukazuję przykłady prawdziwej ludzkiej miłości. 

− Promuję wśród uczniów cywilizację miłości. 

 2.8. SPOSÓB REALIZACJI 

Na lekcjach wychowawczych można zorganizować cykl spotkań ze świadkami prawdziwej 

miłości międzyludzkiej. Będą to osoby wszystkich stanów, które wyjaśniają, jak realizują swoje 
                                                 
3 Por. Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Łomianki 1999, s. 262. 
4 „Swój charakter wspólnotowy - więcej, swe właściwości «komunijne» rodzina czerpie z owej podstawowej komunii 

małżonków”. LdR 8. 
5 Por. KDK 49. 
6 „Osoba jest takim dobrem, że właściwe i pełnowartościowe odniesienie do niej stanowi tylko miłość”. K. Wojtyła, 

Miłość..., dz. cyt., s. 42. 
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powołanie do miłości: małżonkowie, osoby zakonne, osoby samotne, osoby różnych zawodów. Po 

spotkaniu uczniowie zapisują istotny rys, cechę usłyszanego świadectwa. Po zakończonym cyklu 

każdy uczeń przedstawia pracę pisemną na temat: Czym jest miłość i jak się ona przejawia? 

Wskazane jest, aby praca była wzbogacona własnym doświadczeniem ucznia. Ochotnicy, na 

forum klasy, omawiają swoje prace i dzielą się swoimi przemyśleniami. 

2.9. OSIĄGNIĘCIA, EFEKTY 

Uczeń rozpoznaje miłość i wie, czym ona jest. Więzy ludzkie młody człowiek buduje  

w oparciu o miłość osobową. Poprzez miłość stara się tworzyć relacje wspólnotowe w swoim 

otoczeniu: w rodzinie, w środowisku szkolnym. Miłość własna pomaga mu akceptować siebie 

takiego, jakim jest i otwiera go na drugiego człowieka. Uczeń wie, że prawdziwa ludzka kultura 

istnieje dzięki relacjom miłości. Rozumie, że z uwagi na samą naturę osoby, nie wolno człowieka 

traktować przedmiotowo. 

2.10. ZAGROŻENIA 

Brak kształtowania u ucznia postawy miłości do siebie, drugiej osoby i świata prowadzi do 

zachowań egoistycznych i braku zaufania wobec ludzi. Może zacząć dominować utylitaryzm. 

Uczeń będzie używał drugiej osoby jako środka do realizowania własnych celów7. Problem ten 

może rozszerzyć się na wszystkie dziedziny życia. 

 

                                                 
7 „Ta elementarna prawda: osoba nie może być środkiem działania − w odróżnieniu od wszystkich innych 

przedmiotów działania, które nie są osobami − jest więc wykładnikiem naturalnego porządku moralnego”.  
K. Wojtyła, Miłość..., dz. cyt., s. 30. 
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