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WARTOŚĆ XI 

Cierpienie i umieranie w życiu moim i moich bliskich 

II. PROSPEKT WARTOŚCI 

2.1. CEL OGÓLNY 

Rozwój duchowy 

2.2. CEL SZCZEGÓŁOWY 

Zrozumienie przygodności ludzkiego życia 

2.3. CEL WYCHOWAWCZY 

Kształtowanie postaw wobec sytuacji krańcowych 

2.4. PROPONOWANE TEMATY 

 Cierpienie jest nieodłącznym elementem życia człowieka. 

 Dążenie do szczęścia pozbawionego cierpienia jest fikcją. 

 Doświadczenie cierpienia i śmierci uwrażliwia człowieka na problemy bliźnich i pomaga w ich    

zrozumieniu. 

 Cierpienie może być zawinione przez samego człowieka (stosowanie używek: narkotyków, 

papierosów, alkoholu). 

2.5. ZADANIA DLA UCZNIA, SAMOWYCHOWANIE 

Normy 

 Wszelkie zło wyrządzone drugiemu człowiekowi niszczy także mnie. 

 Cierpienie dla człowieka jest wezwaniem do przekroczenia siebie. 

 Wiele cierpień człowiek sam sobie zadaje przez nierozważne działanie. 

Zasady 

 Doświadczenia różnorakich cierpień traktuję jako wyzwanie do solidarności i integracji z 

innymi cierpiącymi. 



2 

Program wychowawczy > Klasa VII > Wartość XI > Cierpienie i umieranie w życiu moim i moich 

bliskich 

 

 

 Konfrontuję własne wątpliwości, związane z tajemnicą cierpienia i śmierci, z autorytetami 

moralnymi. 

 Nie unikam osób, które cierpią. Towarzyszę moim bliskim w ich chorobie i umieraniu. 

2.6. ZADANIA DLA RODZICÓW 

Normy 

 Człowiek poszukuje sensu cierpienia. 

 Doświadczenie cierpienia i śmierci jest trudne do przekazania, dlatego w ich obliczu człowiek 

pozostaje w pewien sposób samotny. 

 Cierpienie przyjęte z wiarą i przeżyte z miłością uszlachetnia człowieka. 

Zasady 

 Staram się, by kara, jaką nakładam na dziecko, była proporcjonalna do jego winy, nie większa 

niż ta, którą dziecko jest w stanie znieść, oraz uzasadniona i zrozumiała dla niego. 

 Pomagam mojemu dziecku odnaleźć sens jego cierpienia w świetle słów Pisma Świętego, 

Nauczania Kościoła oraz pozytywnych przykładów. 

 Uczę dziecko mężnego i pokornego znoszenia trudów. 

2.7. ZADANIA DLA SZKOŁY, WYCHOWAWCY 

Normy 

 Zadanie nauczyciela polega nie tylko na przekazywaniu uczniom wiadomości, ale również na 

wychowaniu ich na uczciwych, prawych i dobrych ludzi. 

 Doświadczenie śmierci bliskich uczy dystansu wobec rzeczy doczesnych i koncentracji na 

wartościach nieprzemijających, duchowych. 

 Żal po utracie kogoś bliskiego ma psychologiczne etapy: rozpaczy, pytania dlaczego to mnie 

spotkało, refleksji i wreszcie akceptacji. 

Zasady 

 Przypominam uczniom o solidarności z kolegami, którzy mają trudności, problemy, czy też 

doświadczają cierpienia. 
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 Ukazuję młodym ludziom pozytywny wymiar przykazań, norm i zasad jako drogi uniknięcia 

niepotrzebnych cierpień. 

 Staram się żyć tak, aby być autorytetem dla moich uczniów. 

2.8. SPOSÓB REALIZACJI 

W przypadku, gdy jeden z uczniów przeżywa cierpienie związane z chorobą, problemami 

w domu lub śmiercią najbliższych, należy zachęcić pozostałe osoby z klasy do organizowania 

konkretnej pomocy: duchowej, materialnej, czy też zasugerować odwiedzanie kolegi. Ważna jest 

tutaj gotowość do wsparcia. Osoby przeżywające cierpienie potrzebują osób, które ich wysłuchają 

lub po prostu będą w pobliżu. Należy zorientować się jakiego charakteru pomocy potrzebuje taka 

osoba. 

2.9. OSIĄGNIĘCIA, EFEKTY 

Obcowanie ze śmiercią bliskich osób pomaga w spojrzeniu na sprawy i dobra doczesne z 

pespektywy pewnego dystansu. Choroba i śmierć świadczą o kruchości i przemijalności ludzkiego 

życia. W tym świetle wszelkie dążenia do pomnożenia stanu posiadania, osiągnięcia sukcesu czy 

sławy tracą rolę pierwszorzędną. Wzrasta natomiast samoświadomość i poczucie 

odpowiedzialności za swoje czyny. Pojawia się pytanie o życie po śmierci. Poddany 

doświadczeniom cierpienia i śmierci człowiek poznaje swoją niemoc w panowaniu nad sobą i 

światem. Uczy się pokory. Zaczyna lepiej rozumieć słabości i ograniczenia innych. 

2.10. ZAGROŻENIA 

Wychowanie w duchu komfortu materialnego, dążenia do sukcesu i przyjemności osłabia 

odporność człowieka na cierpienie. Pojmowane jest ono jako życiowe nieszczęście i beznadziejna 

klęska. Reklamuje się działania medyczne i zabiegi kosmetyczne, które mają skutecznie 

wyeliminować cierpienie, choroby i oznaki przemijania ludzkiego życia. Niestety, działania te 

podejmowane są wbrew zasadom moralnym: poszanowania godności i integralności człowieka 

oraz nienaruszalności ludzkiego życia. Ponadto, odsuwając perspektywę śmierci na coraz dalszy 

plan, odbierają człowiekowi czas potrzebny na podjęcie refleksji nad swoim życiem i 

postępowaniem. 

 


