
Postawa altruistyczna
I.	 PROSPEKT	WARTOŚCI
1.1.	 CEL	OGÓLNY
Rozwój społeczny

1.2.	 CEL	SZCZEGÓŁOWY
Umiejętność współżycia z ludźmi

1.3.	 CEL	WYCHOWAWCZY
Kształtowanie cnót społecznych

1.4.	 PROPONOWANE	TEMATY
− Człowiek jest istotą społeczną i może się rozwijać prawidłowo jedynie 

w społeczeństwie.
− Postawa altruizmu może wyrażać się w poświęceniu dobra osobiste‑

go na rzecz dobra społecznego, a także w odwadze zaangażowania się 
w obronę słusznych praw bliźniego.

− Czy potrafię poświęcić swój czas potrzebującemu?
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1.5.	 ZADANIA	DLA	UCZNIA,	SAMOWYCHOWANIE
Normy

− Miłość jest bezinteresownym służeniem drugiej osobie.
− Im bardziej człowiek realizuje się przez bezinteresowny dar z siebie, 

tym bardziej staje się wolny; im bardziej poddaje się dążeniom ego‑
istycznym, tym bardziej zniewala siebie i innych.

− Wychowanie indywidualistyczne sprzyja samorealizacji bez pomocy 
lub kosztem innych ludzi. Konsekwencją tego jest samotność, wyob‑
cowanie, izolacja.

Zasady
− Uczę się przełamywać nieśmiałość i wygodnictwo i wychodzę naprze‑

ciw problemom innych ludzi.
− Pomagam, na ile mogę, moim kolegom w ich trudnościach.
− Dzielę się z innymi moimi talentami, umiejętnościami, wiedzą czy do‑

brami materialnymi.
− Uczę się rezygnować z moich zachcianek, interesów lub planów na rzecz 

drugiego.

1.6.	 ZADANIA	DLA	RODZICÓW 
Normy

− Kształtowanie w dziecku postaw altruistycznych jest podstawą jego 
poprawnego współżycia z innymi.

− Okazywanie dziecku miłości przez rodziców kształtuje u niego pozy‑
tywny stosunek do innych ludzi.

− Rodzina stanowi grupę społeczną, w której dziecko przyswaja sobie 
normy społeczne, zasady współżycia i współdziałania.

Zasady
− Czuję się odpowiedzialny za wszechstronny rozwój całej rodziny.
− Mój stosunek do dzieci powinien być pełen serdeczności, zaufania, de‑

likatności i uprzejmości.
− Wymagam od młodego człowieka postawy pomocniczości oraz altru‑

izmu i jednocześnie sam jestem przykładem poświęcenia i oddania 
wobec mojego dziecka.
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1.7.	 ZADANIA	DLA	SZKOŁY,	WYCHOWAWCY
Normy

− W procesie kształcenia ogromną rolę odgrywa wychowanie postaw spo‑
łecznych: współdziałania, życzliwości, sprawiedliwości oraz altruizmu.

− Odpowiedzialność nauczyciela za wychowanie ucznia ma znaczenie 
w dalszym życiu wychowanka.

− Wychowanie do wartości musi być połączone ze świadectwem własne‑
go życia.

Zasady
− Kształtuję u uczniów postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby in‑

nych ludzi.
− Zachęcam uczniów do wzajemnej pomocy i bezinteresownego dzie‑

lenia się swoimi zdolnościami, talentami, umiejętnościami i rzeczami 
materialnymi.

− Czuwam nad tym, by między wychowankami nie dominowały postawy 
dążenia do sukcesu kosztem uczniów słabszych.

1.8.	 SPOSÓB	REALIZACJI
Praktycznym wymiarem postawy altruistycznej jest zaangażowanie się uczniów 
(indywidualne lub grupowe) w różne formy wolontariatu. Mogą to być zaję‑
cia z dziećmi przebywającymi w domach dziecka, pomoc w odrabianiu lekcji 
w świetlicach, czy też odwiedzanie dzieci w hospicjach.

1.9.	 OSIĄGNIĘCIA,	EFEKTY
Altruistyczne wyjście naprzeciw drugiemu człowiekowi wyrywa człowieka 
ze zbytniej koncentracji na własnych problemach, które są częstą przyczyną 
smutku, zniechęcenia i depresji. Świadcząc bezinteresownie dobro bliźnim, 
człowiek zjednuje sobie przyjaciół, buduje pozytywne i harmonijne więzi mię‑
dzyludzkie.

1.10.	 ZAGROŻENIA
Nie zawsze młody człowiek uświadamia sobie istotę postawy altruistycznej. Ist‑
nieje zagrożenie zatracenia się w postawie altruistycznej. Taki człowiek obwinia 
siebie za wszelkie zło wokół siebie i czuje się powołany do jego naprawy. Pro‑
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blemy innych przedkłada nad swoje obowiązki i prawa. Zagrożeniem dla zdro‑
wej postawy altruistycznej jest postawa konformizmu, gdy człowiek zgadza się 
bezkrytycznie z zasadami i normami dla własnej wygody, nie angażuje się w po‑
moc drugiemu. W imię utrzymania własnego stanu posiadania (stanowiska, 
dóbr materialnych, sławy, dobrego imienia) rezygnuje z uczciwości, szczerości 
i prawdy, podporządkowuje swoje myślenie i działania tym, od których zależy 
jego stanowisko. Takie postępowanie sprzyja wykształceniu się postawy ego‑
istycznej − kierowanie się tylko własnym dobrem. Kolejnymi zagrożeniami są: 
postawa uniku − wycofywania się od odpowiedzialności oraz działania na rzecz 
innych z lęku, by się nie narazić na ewentualne trudności. Skutkiem takich 
zachowań jest otępienie, brak przyjęcia konkretnego stanowiska oraz zobojęt‑
nienie na sprawy drugiego człowieka.

II.	 PEDAGOG

2.1.	 TREŚĆ	MATERIAŁU

Altruista bezinteresownie służy drugiemu człowiekowi, poświęca własne dobro 
na rzecz drugiego człowieka. Altruizm jest przeciwieństwem egoizmu. To po‑
stawa otwartości i życzliwości na potrzeby innych ludzi. 
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W procesie kształcenia u uczniów postawy altruistycznej istotne wy‑
daję się przedstawienie korzyści wynikających z takiego stylu życia: czerpanie 
radości z czynienia dobra i pomagania innym, które może stać się podstawą 
życiowej satysfakcji.

2.2.	 LITERATURA	WYBRANA	Z	KOMENTARZEM
W powieści Sienkiewicza Glaukos był lekarzem i chrześcijaninem. Doznał 
straszliwych krzywd ze strony Chilona, który go zdradził i wydał na mord, 
ale mimo wszystko był w stanie przebaczyć swojemu oprawcy.

– Na waszego Boga! litości! – wołał – jestem chrześcijaninem!… Pax 
vobiscum! jestem chrześcijaninem, a jeśli mi nie wierzycie, ochrzcijcie 
mnie jeszcze raz, jeszcze dwa, jeszcze dziesięć razy! Glauku, to pomyłka! 
Pozwólcie mi mówić! Uczyńcie mnie niewolnikiem… Nie zabijajcie mnie! 
Litości!…  

I głos jego, dławiony bólem, słabł coraz bardziej, gdy wtem za stołem 
podniósł się Apostoł Piotr, przez chwilę chwiał swą białą głową zniżając 
ją ku piersiom i oczy miał zamknięte, ale następnie otworzył je i rzekł 
wśród ciszy: 

– A oto powiedział nam Zbawiciel: „Jeśliby twój brat zgrzeszył prze‑
ciw tobie, strofuj go; a jeśliby żałował, odpuść mu. A jeśliby siedmkroć 
na dzień zgrzeszył przeciw tobie i siedmkroć nawrócił się k`tobie mó‑
wiąc: – Żal ci mi! – odpuść mu!” 

Po czym zapadła cisza jeszcze większa.
Glaukus stał długi czas z twarzą nakrytą dłońmi, wreszcie odjął je i rzekł:

– Cefasie, niech ci tak Bóg odpuści krzywdy moje, jako ja ci je w imię 
Chrystusa odpuszczam.

A Ursus uwolniwszy ramiona Greka dodał zaraz: – Niech mi tak Zbawi‑
ciel będzie miłościwy, jako i ja ci odpuszczam. 

Ów upadł na ziemię i wsparty na niej rękoma, kręcił głową jak zwierz 
schwytany w sidła, rozglądając się naokół i czekając, skąd śmierć przyjdzie. 
Oczom i uszom jeszcze nie wierzył i nie śmiał spodziewać się przebaczenia.

H.	Sienkiewicz, Quo Va-
dis, wyd. Greg, Kra‑
ków 2004, s. 159‑160.
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W powyższym fragmencie przedstawiona jest scena przebaczenia. Glaukos sta‑
ję się wzorem chrześcijanina; jest szlachetny, uczciwy, prawy, empatyczny. 
Nie chowa w sercu gniewu i urazy. Ten akt miłosierdzia, którym jest przeba‑
czenie, zmienia postrzeganie świata u Chilona i powoduje gwałtowną przemia‑
nę wewnętrzną. Jego cudowne nawrócenie jest dowodem siły przebaczenia 
i postawy altruistycznej.

III.	 NAUCZANIE	RELIGIJNE
3.1.	 NAUCZANIE	PAPIESKIE

Zagrożenia miłości są równocześnie także zagrożeniami cywilizacji mi‑
łości. Przyczyniają się bowiem do tego wszystkiego, co miłości się sprzeci‑
wia. To zaś ma w języku ludzkim przede wszystkim jedną nazwę: egoizm, 
nie tylko jednostki, ale również egoizm we dwoje, również − w szerszym 
zakresie − egoizm społeczny, na przykład klasowy czy narodowy (nacjo‑
nalizm). Cywilizacji miłości jest przeciwny i to u samego korzenia egoizm 
w każdej postaci. Czy to znaczy, że to określenie zbyt ubogie i negatywne. 
Chociaż trudno zaprzeczyć, iż miłość i cywilizacja miłości realizuje się 
na drodze przezwyciężania różnych form egoizmu. Ma to swą pozytywną 
nazwę: „altruizm” jako antyteza egoizmu. Miłość jednak − ta, o której 
pisze św. Paweł − jest czymś jeszcze bogatszym i pełniejszym. Hymn o mi‑
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łości z Pierwszego Listu do Koryntian pozostaje wielką kartą cywilizacji 
miłości. Chodzi w nim nie tylko o poszczególne przejawy (zarówno ego‑
izmu, jak też altruizmu), ale przede wszystkim o zaakceptowanie definicji 
człowieka jako osoby, która „urzeczywistnia się” przez bezinteresowny dar 
z siebie samej. Dar jest − oczywiście − darem dla drugiego, „dla innych”: 
jest to najważniejszy wymiar cywilizacji miłości. Wchodzimy tu w sam 
rdzeń ewangelicznej prawdy o wolności. Osoba pojawia się przez wol‑
ność w prawdzie. Nie można rozumieć wolności jako swobody czynienia 
czegokolwiek. Wolność oznacza nie tylko dar z siebie, ale oznacza też we‑
wnętrzną dyscyplinę daru. W pojęcie daru wpisana jest nie tylko dowolna 
inicjatywa podmiotu, ale też wymiar powinności. To wszystko zostaje 
z kolei urzeczywistnione w „komunii osób”. W ten sposób znajdujemy się 
w samym sercu każdej rodziny.

Zarazem jesteśmy tutaj na tropie antytezy pomiędzy indywidu‑
alizmem a personalizmem. Miłość i cywilizacja miłości związane są z per‑
sonalizmem. Dlaczego właśnie z personalizmem? Dlaczego indywidu‑
alizm zagraża cywilizacji miłości? Klucz odpowiedzi stanowi soborowe 
wyrażenie „bezinteresowny dar”. Indywidualizm oznacza także użycie 
wolności, w którym podmiot czyni to, co sam chce. Nie przyjmuje, aby 
ktoś „chciał” wymagał od niego w imię obiektywnej prawdy. Nie chce 
drugiemu „dawać” stawać się darem „bezinteresownym” w prawdzie. In‑
dywidualizm pozostaje egocentryczny i egoistyczny. Antyteza pomiędzy 
nim a personalizmem rodzi się nie tyle na gruncie teorii, ile na grun‑
cie „etosu”. „Etos” personalizmu jest altruistyczny. W jego zasięgu osoba 
nie tylko zdolna jest stawać się darem dla drugich, ale co więcej − znaj‑
duje w tym radość. Jest to ta radość, o jakiej mówi Chrystus (por. J 15,11; 
16,20. 22).

Wolontariat, będący niezastąpionym bogactwem społeczeństwa, ozna‑
cza nie tyle dawanie rzeczy, ale dawanie samych siebie, niosąc konkretną 
pomoc najbardziej potrzebującym. […] Św. Paweł w mowie pożegnalnej 
do starszych Efezu przypomina prawdę, którą wyraził Jezus: „Więcej 
szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz 20,35). Drodzy przyjaciele, 

Jan	Paweł	II, List Gra-
tissimam sane, 14, 
w: tegoż, Dzieła zebra-
ne. Listy, wyd. M, Kra‑
ków 2007, s. 376‑377.

Wychowanie	do	wartości	|	Poziom 7 

156



to jest logika daru, logika często lekceważona […]: służenie swoim czasem, 
swoimi umiejętnościami i kompetencjami, swoim wykształceniem, swoją 
wiedzą fachową; jednym słowem, poświęcanie drugiemu uwagi, nie ocze‑
kując niczego w zamian na tym świecie […]. Postępując w ten sposób, 
nie tylko wyświadcza się dobro drugiemu, ale odkrywa się głębokie szczę‑
ście, zgodnie z logiką Chrystusa, który oddał całego siebie. Rodzina jest 
pierwszym miejscem, w którym człowiek doświadcza bezinteresownej 
miłości; a kiedy tak nie jest, rodzina się wynaturza, popada w kryzys. To, 
co przeżywa się w rodzinie, poświęcanie się bez reszty dla dobra drugie‑
go, ma fundamentalne znaczenie wychowawcze, pozwalając nauczyć się 
przeżywać po chrześcijańsku także relację z kulturą, wolontariat i pracę. 
[…] Bezinteresowności nie nabywa się na rynku ani nie można jej nakazać 
prawem. A jednak zarówno gospodarka jak i polityka potrzebują bezinte‑
resowności, osób zdolnych do obdarowywania się nawzajem.

3.2.	 PISMO	ŚWIĘTE

Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: „Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, 
nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych 
sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz 
kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i nie‑
widomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się od‑
wdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawie‑
dliwych” (Łk 14,12‑14).

3.3.	 KATECHIZM	KOŚCIOŁA	KATOLICKIEGO

Rodzice pierwsi są odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci. Wypeł‑
niają tę odpowiedzialność najpierw przez założenie ogniska rodzinnego, 
w którym panuje czułość, przebaczenie, szacunek, wierność i bezintere‑
sowna służba. Dom rodzinny jest właściwym miejscem kształtowania 
cnót. Wychowanie to wymaga nauczenia się wyrzeczenia, zdrowego osą‑
du, panowania nad sobą, które są podstawą wszelkiej prawdziwej wolno‑
ści. Rodzice powinni uczyć dzieci podporządkowywać wymiary material‑

Benedykt	XVI, Ewange-
lia daru i bezinteresow-
ności. Przemówienie 
podczas audiencji 
dla przedstawicieli 
trzech włoskich ruchów 
katolickiego laikatu, 
Watykan, 19.05.2012, 
[online:] https://opoka.
org.pl/biblioteka/W/
WP/benedykt_xvi/
przemowienia/la‑
ikat_19052012.html 
[dostęp: 19.10.2018].

Por. Mt 5,38‑48; 
Łk 18,22; 19,1‑10; 
J 4,10‑12.
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ne i instynktowne wymiarom wewnętrznym i duchowym. Na rodzicach 
spoczywa poważna odpowiedzialność za dawanie dobrego przykładu 
swoim dzieciom. Jeśli potrafią przyznać się przed nimi do swoich błędów, 
będą mogli lepiej kierować dziećmi i je poprawiać (KKK 2223).
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