
0 
 

(Dominik Kowalski)  

Temat: Brać wzory czy mieć idola?  
 

a) Cel dydaktyczny: Pomoc w odkryciu i zapobieganiu niebezpieczeństwom, płynącym z naśladowania złych 

idoli czy wzorców. 

b) Cel wychowawczy: Zachęta do inspirowania się dobrymi wzorcami, na przykład Jezusem. 

Pomoce: Kartki w ilości odpowiadającej ilości uczestników spotkania oraz kilka zapasowych do pracy w gru-

pach  plus coś do pisania. Biblia, życiorys Św Jana Pawła II dla każdego po 1 sztuce. 

 
Treść 

 

1. Wstęp - Modlitwa na rozpoczęcie spotkania 

Animator rozpoczyna dowolną modlitwę oraz zapala świecę, następnie wita się z uczestnikami spotka-

nia, ewentualnie przedstawia nowych. Przedstawiamy temat dzisiejszego spotkania. 

2. Treść właściwa  

 

I. Widzieć 

Animator rozdaje każdemu uczestnikowi po kartce i ołówku lub długopisie. 

Na początku chciałbym was prosić, o to abyście na kartkach narysowali swoich idolów i wypisali dlaczego 

akurat oni są waszymi idolami? 

- Czym się różni idol od wzoru?  (Idolem możemy się inspirować i nie koniecznie możemy chcieć być 

takim jak on, z kolei do wzoru staramy się jak najbardziej upodobnić) 

II. Osądzić 

Animator dzieli uczestników spotkania na 2 grupy, zadaniem obu grup będzie wspólna dyskusja nad tym 

czy łatwiej jest mieć idola czy brać wzór? 

Prosiłbym abyście teraz w tych dwóch grupach pomyśleli i przedstawili na kartce, czy łatwiej jest 

mieć idola czy traktować kogoś jako wzór? Dajemy im ok 10 min na pracę. (Zdecydowanie ła-

twiej jest znaleźć sobie idola aniżeli wzór, jednak zdecydowanie bardziej opłacalne jest znalezienie 

idealnego wzoru; idol - «osoba będąca obiektem czyjegoś szczególnego podziwu, graniczącego z 

kultem» ) prezentacja wyników pracy i podsumowanie w kilku zdaniach. 

Jakie mogą być konsekwencje naśladowania dobrych i złych wzorów czy idoli? (Dobre konse-

kwencje: znalezienie przyjaciela, wzoru dzięki któremu wiemy c o mamy robić w trudnych sytua-

cjach. Złe konsekwencje: można popaść w złe towarzystwo, w nałogi, albo można stać się prze-

stępcom i stwarzać zagrożenie.) 

III. Działać 

- Kogo ludzie w starożytności oraz też w starym testamencie niejako uważali za swoich „idoli”? (Boż-

ków oraz innych fałszywych bogów) Właśnie, nawet w starym testamencie gdy Mojżesz poszedł po raz 

pierwszy po dekalog to gdy wrócił zobaczył swoich ludzi oddających hołd złotemu cielcowi i my winniśmy 

uważać na takich złych idoli. Jest wiele przykładów historii które to opowiadają o tym że po spotkaniu 

jakichś tam osób, lub wpadnięcia w złe towarzystwo ludzie zmieniają się na gorsze, niedalekie jest to od 

prawdy. I w czym leży głupota takich sytuacji? (Niezauważenie zagrożenia w porę, chęć przypodobania 

się i przystosowania do otoczenia) 

- A kogo z Biblii moglibyśmy postawić jako wzór? (Jezus, Maryja, Józef, apostołowie zwłaszcza Jan 

który jako jedyny stał pod krzyżem, Mojżesz.) 

Przeczytajmy fragment pisma z listu do Filipian (Flp 3,17) ,, Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi 

naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas.”  

Do czego wzywa nas tutaj św Paweł?  (Abyśmy postępowali jako apostołowie i to z nich czerpnęli wzór) 

-Jak w dzisiejszym świecie przedstawia się idolów?  (Zwykle są to osoby bardzo popularne, lub takie 

które odniosły sukces czy to zawodowy czy też może zdobyły dobre wykształcenie czy może na przykład 

napisały książkę lub nagrały płytę muzyczną. Takie wzory może nie są najgorsze ale zdecydowanie powin-

niśmy ograniczyć czerpanie wzorów z tych ludzi, co prawda moglibyśmy naśladować na przykład chęć 

dążenia do celu ale wszystko z umiarem) 
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-Czym powinien charakteryzować się współczesny dobry idol? (Powinien świecić przykładem oraz 

przede wszystkim powinien być dobrym człowiekiem, bez konfliktów, ze spokojnym niewybuchowym cha-

rakterem, kierujący się wartościami chrześcijańskimi) 

 

Piosenka: „Przyjaciela mam, co pociesza mnie…” 

 

I tego chciałbym wam życzyć, abyście odnaleźli swojego idola, a może i byście sami kiedyś zostali czyimś 

idolem albo i wzorem. Animator rozdaje każdemu życiorys Św Jana Pawła II. 

 

3. Hasło spotkania 

„Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami” 

4. Piosenka spotkania 

 

5. Zadanie apostolskie 

Zastanowić się jakie wzory albo idole byliby dla mnie najlepsi i starać się upodobnić do Jezusa i aposto-

łów. 

6. Modlitwa na zakończenie 

Animator modli się na zakończenie dowolną modlitwą dziękczynną, dziękując za owocnie przeżyte spotka-

nie. Jednocześnie poprosić o potrzebne dary do wykonania zadania apostolskiego. 

 

 


