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WARTOŚĆ XIX 

Radość i humor w moim życiu 

II. PROSPEKT WARTOŚCI 

2.1. CEL OGÓLNY 

Rozwój emocjonalny 

2.2. CEL SZCZEGÓŁOWY 

Umiejętność radzenia sobie z trudnościami 

2.3. CEL WYCHOWAWCZY 

Kształtowanie postawy aprobaty samego siebie 

2.4. PROPONOWANE TEMATY 

 Co znaczy dla mnie pojęcie „dobra zabawa”? 

 W jaki sposób humor i satyra mogą być skuteczną formą twórczej krytyki? 

 Na czym polega humor współczesnych filmów komediowych? 

2.5. ZADANIA DLA UCZNIA, SAMOWYCHOWANIE 

Normy 

 Człowiek powołany jest do szczęścia
1
. 

 Radość pomaga rozwijać cnotę nadziei. 

 Wiara jest źródłem radości
2
. 

Zasady 

 Dzielę się swoją radością i szczęściem z innymi osobami. 

 Zachowuję zdrowy dystans wobec samego siebie
3
. 

                                                 

1
 „Bóg bowiem stworzył nas, byśmy Go poznawali, służyli Mu, miłowali Go, i w ten sposób doszli do raju. Szczęście 

czyni nas «uczestnikami Boskiej natury» (2 P 1,4) i życia wiecznego. Wraz z nim człowiek wchodzi do chwały 

Chrystusa i do radości życia trynitarnego”. KKK 1721. 
2
 „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował 

Bóg tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2, 9). 
3
 „Plan budowy w Castel Gandolfo basenu kąpielowego wywołał w mediach krytykę Jana Pawła II - zaczęto oskarżać 

Papieża o rozrzutność i... egoizm. A on odpowiadał: «Papież potrzebuje ruchu. A nowe konklawe będzie kosztować 

dużo więcej»”. Kwiatki Jana Pawła II, red. J. Poniewierski, Kraków 2006, s. 133. 
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 Radośnie przeżywam swoją wiarę
4
. 

2.6. ZADANIA DLA RODZICÓW 

Normy 

 Miłość rodzicielska jest fundamentem szczęścia dziecka. 

 Radość pomaga przezwyciężać lęk
5
. 

 Codzienne życie rodzinne uczy radości życia
6
. 

Zasady 

 Okazuję miłość dziecku. 

 Rozwijam pogodne usposobienie dziecka. 

 Cieszę się z daru, jakim jest rodzina. 

2.7. ZADANIA DLA SZKOŁY, WYCHOWAWCY 

Normy 

 Radość jest związana z prawdą
7
. 

 Radość i optymizm pomagają pokonywać niepowodzenia. 

 Atmosfera stonowanej radości służy zachęcie do nauki. 

Zasady 

 Staram się ukazać uczniom, że trud nauki niekoniecznie musi wiązać się z mozołem. 

                                                 

4
 „Czyż może być większa radość dla stworzenia ponad tę, że Bóg − Stwórca stał się stworzeniem? Czyż może być 

większa radość dla człowieka ponad tę, że Syn Boży stał się człowiekiem? Że Słowo stało się Ciałem? Czyż może 

być większa radość dla ziemi niż to, że Bóg nieogarniony bezmiarem całego stworzenia, na niej zamieszkał? [...] 

Stąd to wezwanie do radości zwrócone do całego stworzenia. Całe bowiem stworzenie jest do głębi przeniknione 

Wcieleniem Słowa, «uczłowieczeniem» Boga − Syna. Całe stworzenie staje w punkcie swej ostatecznej «odnowy»”. 

Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w kościele Il Gesù, Rzym, 31.12.1985, w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie 

VIII, 2, 1985, Poznań 2004, s. 849-850. 
5
 „Głosząc tę Ewangelię nie powinniśmy się lękać sprzeciwów i niepopularności, ale odrzucać wszelkie kompromisy i 

dwuznaczności, które upodobniły nas do tego świata (por. Rz 12,2). Mamy być w świecie, ale nie ze świata (por. Rz 

12,2). Mamy być w świecie, ale nie ze świata (por. J 15,19; 17,16), czerpiąc moc z Chrystusa, który przez swoją 

śmierć i zmartwychwstanie zwyciężył świat (por. J 16,33)”. EV 82. 
6
 „Różaniec święty jest modlitwą chrześcijańską, ewangeliczną i kościelną, a równocześnie jest modlitwą, która 

podnosi świat uczuć człowieka. W tajemnicach radosnych, nad którymi krótko się dzisiaj zatrzymamy, widzimy 

niejako wszystko, a mianowicie: radość rodziny, macierzyństwa, przyjaźni, wzajemnej pomocy. Wszystkie radości, 

których grzech nie przekreślił całkowicie, Chrystus rodząc się przyjął w siebie i uświęcił. Dokonał tego przez 

Maryję. W ten sposób, poprzez Nią możemy także dzisiaj korzystać z radości ludzkich samych w sobie małych i 

prostych, które jednak − w Maryi i Jezusie − stają się wielkie”. Jan Paweł II, Anioł Pański, Watykan, 23. 10. 1983, 

w: Nauczanie papieskie VI, 2, 1983, Poznań 1999, s. 390. 
7
 „Spełnianie dobra łączy się z przyjemnością duchową i pięknem moralnym. Podobnie prawda łączy się z radością i 

blaskiem piękna duchowego”. KKK 2500. 
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 Uczę prawidłowego przyjmowania porażek szkolnych. 

 Współtworzę z uczniami radosną atmosferę w klasie. 

2.8. SPOSÓB REALIZACJI 

Proponuję uczniom odegranie scenki humorystycznej dotyczącej klasy lub napisanie satyry 

na temat własnych wad i przywar. Uczymy się w ten sposób, że można zwrócić uwagę na wady 

swoje i drugiej osoby, nie powodując w niej negatywnych odczuć. Uczeń dowiaduje się w ten 

sposób, że można zdystansować się do siebie, przy jednoczesnym zawiązaniu silniejszych relacji 

w grupie. 

2.9. OSIĄGNIĘCIA, EFEKTY 

Uczniowie dowiadują się, że radość jako wartość w ich życiu pomaga przezwyciężać 

problemy i odwraca uwagę od własnych kłopotów. Zaczynają zauważać, że małe radości dnia 

codziennego nadają życiu sens i budują pozytywne relacje osobowe. W przeżywaniu radości 

angażuje się cała sfera emocjonalna człowieka, która pozytywnie wpływa na ducha i ciało. Młody 

człowiek buduje w ten sposób cnotę wiary i nadziei tak, że swoim postępowaniem zaczyna 

realizować wskazania ewangeliczne. 

2.10. ZAGROŻENIA 

Młody człowiek chętnie korzysta z uroków życia, szukając w nim tylko zabawy  

i samozadowolenia. Bawiąc się, zapomina o dobru drugiego człowieka. Poprzez nieprzemyślane 

słowa i czyny może stać się przykry dla otoczenia. Rani w ten sposób uczucia drugiej osoby, ale 

również niszczy własną wrażliwość. Młody człowiek, który nie umie się bawić, sięga po różnego 

rodzaju używki, które pozornie tylko dają wrażenie „dobrej zabawy”. Tym samym może kierować 

swoje życie ku cywilizacji śmierci, gdzie kult ciała staje się wartością najwyższą.  

W rzeczywistości zaś gubi siebie, a w jego życiu pojawia się lęk i niepokój. 

 


