
Procesy życia i jego przemiany
I. PROSPEKT WARTOŚCI
1.1. CEL OGÓLNY
Rozwój osobowy

1.2. CEL SZCZEGÓŁOWY
Osiągnięcie dojrzałości

1.3. CEL WYCHOWAWCZY
Znajomość siebie i panowanie nad sobą

1.4. PROPONOWANE TEMATY
− Osiągnięcie dojrzałości psychicznej, obejmującej sferę intelektualną, 

uczuciową, społeczną i moralną, wymaga przejścia przez osobę złożo‑
nego procesu rozwoju.

− Osiąganie dojrzałości można rozumieć jako proces przemian, zmierza‑
jący do umiejętnego i twórczego kierowania sobą.
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− Poznanie i akceptacja samego siebie jest podstawą podejmowania tru‑
du nad własnym rozwojem.

1.5. ZADANIA DLA UCZNIA, SAMOWYCHOWANIE
Normy

− Pełen rozwój człowieka zakłada pracę nad pozytywnymi cechami cha‑
rakteru przy równoczesnej walce z wadami.

− Dążenie do samorealizacji daje poczucie szczęścia, pomimo że ta sa‑
morealizacja bywa okupiona trudnościami.

− Podstawą dojrzałości osobowej człowieka jest realne poznanie świata, 
odróżnianie prawdy od pozorów, posiadanie własnych sądów i umie‑
jętność właściwej oceny.

Zasady
− Staram się panować nad skrajnymi stanami moich emocji i uczuć.
− Kontroluję swoje emocje, by dostosowywać je odpowiednio do spo‑

łecznych zasad postępowania.
− Uczę się podporządkowywać uczucia niższe (np.: zazdrość, pychę) cno‑

tom: skromności, bezinteresowności, poświęceniu, dobroci itd.

1.6. ZADANIA DLA RODZICÓW
Normy

− Wygórowane ambicje wobec dziecka mogą stać się przyczyną jego 
kompleksów.

− Bunt, załamanie, rozczarowanie sobą są normalnymi procesami doj‑
rzewania młodego człowieka.

− Od rodziców młody człowiek uczy się odpowiedzialnego przeżywania 
swojej seksualności.

Zasady
− Towarzyszę dziecku w jego dojrzewaniu i wyborach dróg życiowych, 

nie narzucam mu jednak swoich oczekiwań i wizji.
− Rozmawiam z młodym człowiekiem o błędnym pojmowaniu miłości − 

utożsamianiu jej ze zmysłowością, zaspokajaniem pożądliwości.
− Pomagam młodemu człowiekowi zachować dystans w stosunku do po‑

znawanej i ocenianej rzeczywistości życia.
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1.7. ZADANIA DLA SZKOŁY, WYCHOWAWCY
Normy

− Należy zachować proporcje między ukazywaniem zalet i wad 
wychowanka.

− Formacja nauczyciela winna opierać się na doskonaleniu się pod wzglę‑
dem indywidualnym i społecznym.

− Rolą nauczyciela jest wydobycie z ucznia jak najwięcej dobra oraz po‑
moc w jego rozwoju.

Zasady
− Na wybranych przykładach ukazuję uczniom konieczność dojrzewania 

do miłości.
− Staram się rozbudzić wśród uczniów zainteresowanie procesami życia 

ludzkiego.
− Uważam, by pochopną oceną nie zagłuszyć pozytywnych cech ucznia.
− Promuję zachowanie czystości przedmałżeńskiej.

1.8. SPOSÓB REALIZACJI
Uczniowie dobierają się w pary (osoby płci odmiennej) i dzielą na dwa zespoły. 
Każda para z pierwszej grupy ma za zadanie napisać 10 punktów na temat: 
Jak chciałbym/chciałabym być kochany/a przez moją żonę/męża? Drugą grupę 
stanowią pary, które piszą 10 punktów na temat: Moja miłość do męża/żony. 
Losowo wybrana osoba z zespołu pierwszego zostaje połączona z odpowied‑
nią osobą z zespołu drugiego. W ten sposób otrzymujemy wypowiedzi, które 
dają nam obraz pojmowanej przez uczniów miłości. Przygotowuje to ich tym 
samym do jej realizacji.

1.9. OSIĄGNIĘCIA, EFEKTY
Młody człowiek posiada obiektywny osąd swoich wad i zalet. Rozumie procesy, 
jakie się w nim dokonują i umie spokojnie je przeżywać. Potrafi panować nad 
swoją zmysłowością, uczuciami i emocjami. Jest przystosowany do życia spo‑
łecznego, odpowiedzialny, zdolny do poświęceń, ale również świadomy swojej 
wartości. Potrafi kierować się sumieniem i żyć wartościami nawet w sytuacji, 
gdy spotyka się to z dezaprobatą ze strony innych osób.
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1.10. ZAGROŻENIA
Zdarza się, że rodzice po zdaniu przez dziecko egzaminu dojrzałości zwalnia‑
ją się z odpowiedzialności za jego wychowanie i traktują go jak równorzędnego 
partnera. Młodzi, stojący u progu dorosłego życia, pozbawieni oparcia, auto‑
rytetu i porady, padają ofiarą własnej naiwności, niewiedzy i braku doświad‑
czenia. Inną niebezpieczną postawę prezentują rodzice, którzy roztaczając nad 
młodym człowiekiem zaborczą i autorytarną opiekę, ograniczają jego wolność 
samostanowienia, podejmowania decyzji i osobistych wyborów − elementów 
niezbędnych do osiągnięcia dojrzałości osobowej.

II. PEDAGOG
2.1. TREŚĆ MATERIAŁU
Proces życia wymaga od nas wielu przygotowań i stawia przed nami coraz 
to nowsze zadania. Bardzo ważne jest, abyśmy nie zagubili się w osiąganiu 
dojrzałości. Musimy dobrze poznać samego siebie i umieć nad sobą zapanować. 
Cały czas pamiętajmy, że mamy zalety, ale także i wady. I przy równoczesnym 
rozwoju naszych zalet, walczmy z naszymi wadami, aby wyeliminować je z pro‑
cesu naszego życia.
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2.2. LITERATURA WYBRANA Z KOMENTARZEM
Oskar i pani Róża to nowela autorstwa Erica‑Emmanuela Schmitta opowiadają‑
ca o chłopcu umierającym na białaczkę i jego przyjaźni z wolontariuszką, którą 
chłopiec nazywa „ciocią”. Pani Róża pozwala Oskarowi pogodzić się z nadcho‑
dzącą nieuchronnie śmiercią. Wymyśla dla Oskara zadanie, a mianowicie chło‑
piec ma przeżywać każdy kolejny dzień tak, jakby było to 10 lat. Dzięki temu 
w książce mamy doskonale odzwierciedlony proces całego życia człowieka.

Szpital to cholernie sympatyczne miejsce: pełno tu uśmiechniętych do‑
rosłych, którzy głośno mówią, jest też mnóstwo zabawek i panie wolon‑
tariuszki, które chcą się bawić z dziećmi, i są koledzy, na których zawsze 
można liczyć, tacy jak Bekon, Einstein czy Pop Corn, jednym słowem, 
szpital to sama radość, jeżeli jest się mile widzianym pacjentem.

Ja przestałem być mile widziany. Od czasu przeszczepu szpiku czuję, 
że nie jestem mile widziany. Kiedy doktor Dusseldorf bada mnie rano, 
nie ma już do mnie serca, rozczarowuję go. Patrzy na mnie bez słowa, 
jakbym popełnił jakiś błąd. A przecież tak się starałem w czasie operacji. 
Byłem grzeczny, dałem się uśpić, nie krzyczałem, kiedy mnie bolało, ły‑
kałem wszystkie lekarstwa. Bywają dni, kiedy mam ochotę go objechać, 
powiedzieć mu, że może to on, doktor Dusseldorf, ze swoimi czarnymi 
brwiami, po prostu schrzanił operację. Ale nic z tego. Ma taką nieszczę‑
śliwą minę, że obelgi więzną mi w gardle. I im dłużej doktor Dusseldorf 
milczy ze swoją zmartwioną miną, tym bardziej ja czuję się winny. Zro‑
zumiałem już, że stałem się złym pacjentem, pacjentem, który podważa 
wiarę w nieograniczone możliwości medycyny.

W przytoczonym powyżej cytacie możemy dostrzec olbrzymią dojrza‑
łość umierającego dziecka. Widzimy, że Oskar bardzo dobrze radzi sobie w po‑
znaniu i akceptacji swojego trudnego życia. Życia, które przecież niedługo się 
skończy, o czym chłopiec wie. Mimo to cały czas realizuje ten trudny proces 
życia i tego właśnie powinniśmy się od niego uczyć.

E.E. Schmitt, Oskar i pani 
Róża, Społeczny Insty-
tut Wydawniczy Znak, 
Kraków 2011, s. 16-17.
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III. NAUCZANIE RELIGIJNE
3.1. NAUCZANIE PAPIESKIE

Musisz się zdobyć na pytanie o życie wieczne. Albowiem „przemija postać 
tego świata” (1 Kor 7,31). I każdy z nas jest poddany jego przemijaniu. Czło‑
wiek rodzi się z perspektywą dnia swojej śmierci w wymiarze świata wi‑
dzialnego. Równocześnie − człowiek, którego wewnętrzną racją bytu jest, 
aby przerastał siebie, nosi w sobie także to wszystko, czym przerasta świat.

To wszystko, czym człowiek − tkwiąc w świecie − przerasta świat 
w samym sobie, tłumaczy się obrazem i podobieństwem Boga, które wpisa‑
ne jest w istotę ludzką od początku. I to wszystko, czym człowiek przerasta 
świat, nie tylko uzasadnia pytanie o życie wieczne, ale czyni je wręcz nie‑
odzownym. Jest to pytanie, które ludzie zadają sobie od dawna, nie tylko 
w obrębie chrześcijaństwa, również i poza nim. Musicie zdobyć się na od‑
wagę, aby je również postawić, tak jak młodzieniec z Ewangelii. Chrześci‑
jaństwo uczy nas rozumienia doczesności z perspektywy królestwa Bożego, 
z perspektywy życia wiecznego. Bez tej perspektywy doczesność, choćby 
najbogatsza, choćby najwszechstronniej ukształtowana, nie przynosi czło‑
wiekowi na końcu niczego innego, jak tylko: konieczność śmierci.
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Istnieje antynomia pomiędzy młodością a śmiercią. Śmierć wyda‑
je się daleka od młodości. Tak. Skoro jednak młodość oznacza projekt 
całego życia, projekt zbudowany wedle kryterium sensu i wartości, nie‑
odzowne jest również w młodości pytanie o kres. Pozostawione samemu 
sobie doświadczenie ludzkie mówi to samo, co Pismo Święte: „postano‑
wione jest człowiekowi raz umrzeć” (Hbr 9,27). Pisarz natchniony dodaje: 

„a potem sąd” (Hbr 9,27). Chrystus zaś mówi: „Ja jestem zmartwychwsta‑
niem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, 
kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” (J 11,25). Pytajcie zatem 
Chrystusa, jak młody człowiek w Ewangelii: „Co mam czynić, aby osią‑
gnąć życie wieczne?” (Łk 10,17).

W kolejnych, następujących po sobie dniach, człowiek ma różnorakie 
nadzieje, małe i większe – różne w różnych okresach życia. Czasami 
może się wydawać, że spełnienie jednej z tych nadziei zadowoli go cał‑
kowicie i że nie będzie potrzebował innych nadziei. W młodości może 
to być nadzieja na wielką i zaspokajającą miłość; nadzieja na zdobycie 
pozycji, odniesienie takiego czy innego sukcesu określającego przyszłe ży‑
cie. Kiedy jednak te nadzieje spełniają się, okazuje się z całą wyrazistością, 
że w rzeczywistości to nie było wszystko. Staje się ewidentne, że człowiek 
potrzebuje innej nadziei, która idzie dalej. Staje się jasne, że może zaspo‑
koić go jedynie coś nieskończonego, co zawsze będzie czymś więcej niż to, 
co kiedykolwiek może osiągnąć.

3.2. PISMO ŚWIĘTE

Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warun‑
ków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać 
niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.

PS 5.

SpS 30.

Flp 4,12-13;
por. Łk 15,11-32.
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3.3. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Prawdziwy rozwój obejmuje całego człowieka. Chodzi o to, by rozwijać 
zdolność każdej osoby do odpowiedzi na jej powołanie, a więc na wezwa‑
nie Boże.

KKK 2461;
por. 588; 821.
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