
1 

Program wychowawczy > Klasa VIII > Wartość II > Moja godność jako człowieka (homo sapiens) 

 

 

 

III. PEDAGOG 

3.1. TREŚĆ MATERIAŁU 

Godność człowieka jest wartością szczególną. To poczucie własnej wartości, ale także i 

szacunek dla samego siebie. To także szacunek dla innej osoby ludzkiej, bo przecież nie można 

szanować samego siebie nie szanując innego człowieka. Godność odnajdziemy w dokumentach 

prawa, w polskiej Konstytucji, w prawie Unii Europejskiej ale także w nauczaniu Kościoła. 

Poczynając od Soboru Watykańskiego II godność człowieka uznano za fundament prawa 

kanonicznego. 

3.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM 

3.2.1. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, wyd. Znak, Kraków 2005, s. 111-112. 

Wstęp 

Pamięć i tożsamość to ostatnia książka Papieża Jana Pawła II, która została wydana 23 

lutego 2005 roku, niedługo przed jego śmiercią. Jest to zbiór refleksji, osobistych przemyśleń i 

wspomnień Jana Pawła II na temat demokracji, wolność czy też praw człowieka. Końcowa część 

tej pozycji zawiera wspomnienia związane z zamachem na życie papieża 13 maja 1981 roku. 

Książka jest owocem rozmów Jana Pawła II z ks. Józefem Tischnerem i Krzysztofem Michalskim 

na temat XX wieku.  

Cytat 

„Europejskie oświecenie zaowocowało nie tylko okrucieństwami rewolucji francuskiej; 

przyniosło również dobre owoce, jak idee wolności, równości i braterstwa, które - jak wiadomo - 

są zakorzenione w Ewangelii. Choć idee te głoszono w oderwaniu od niej, to jednak same mówiły 

o swym pochodzeniu. W ten sposób francuskie oświecenie przygotowało grunt pod lepsze 

zrozumienie praw człowieka. W rzeczywistości sama rewolucja na różne sposoby pogwałciła te 

prawa. Jednak wysiłki na rzecz skutecznego uznania praw człowieka zaczęły odtąd przybierać na 

mocy, wbrew feudalnym tradycjom. Trzeba wszakże podkreślić, że te prawa były już znane, 

ponieważ są zakorzenione w naturze człowieka, stworzonej przez Boga na Jego obraz i jako takie 

głoszone w Piśmie Świętym od pierwszych stron Księgi Rodzaju. Odwołuje się do nich często 

sam Chrystus, który w Ewangelii stwierdza między innymi, że „to szabat został ustanowiony dla 
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człowieka, a nie człowiek dla szabatu” (Mk 2, 27). W tych słowach wyjaśnia autorytatywnie, że 

godność człowieka jest najważniejsza, wskazując ostatecznie na Boże źródło jego praw.” 

Podsumowanie 

Jan Paweł II w przytoczonym cytacie daje nam jasną wskazówkę gdzie odnajdziemy 

informacje na temat godności człowieka. Daje też jasno do zrozumienia, że to właśnie godność 

ludzka jest najważniejsza. Ukazuje nam także, na przykładzie rewolucji francuskiej, jak łatwo 

można pomylić się w ocenie godności. 

3.2.1. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, wyd. Znak, Kraków 2005, s. 115. 

Wstęp 

Pamięć i tożsamość to ostatnia książka Papieża Jana Pawła II, która została wydana 23 

lutego 2005 roku, niedługo przed jego śmiercią. Jest to zbiór refleksji, osobistych przemyśleń i 

wspomnień Jana Pawła II na temat demokracji, wolność czy też praw człowieka. Końcowa część 

tej pozycji zawiera wspomnienia związane z zamachem na życie papieża 13 maja 1981 roku. 

Książka jest owocem rozmów Jana Pawła II z ks. Józefem Tischnerem i Krzysztofem Michalskim 

na temat XX wieku.  

Cytat 

„Godność właściwa człowiekowi, według nauki Soboru, nie zasadza się tylko na samym 

człowieczeństwie, ale bardziej jeszcze na fakcie, że w Jezusie Chrystusie Bóg stał się prawdziwym 

człowiekiem.” 

Podsumowanie 

Po raz kolejny Jan Paweł II odkrywa nam ścieżkę prowadzącą do godności ludzkiej.  

Ukazuje gdzie należy szukać informacji na temat godności i jak ona powinna wyglądać. 


