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Kacper Glazer 

Temat: JAK ZNOSIĆ KRYTYKĘ? 

a) Cel dydaktyczny: Zrozumienie różnicy między dobrą, a złą krytyką 

b) Cel wychowawczy: Nauczenie uczestników jak znosić i interpretować krytykę 

Pomoce: Pismo Święte, kartki papieru, pisaki 

 

 
Treść 

 

1. Wstęp - Modlitwa na rozpoczęcie spotkania 

   Animator rozpoczyna od znaku krzyża, modlitwy do Ducha Świętego 

   Duchu Święty, prosimy Cię, przyjdź do naszych serc abyśmy potrafili otworzyć się, i dzielić się 

naszymi myślami, oraz wynieśli z tego spotkania naukę na całe nasze życie. Duchu Święty, który 

oświecasz… 

 

2. Treść właściwa  

 

I. Widzieć 

Na początku potrzebuję dwóch ochotników (najlepiej aby byli to dwaj chłopcy lub dwie 

dziewczyny). Teraz proszę was abyście na chwilę wyszli.  

Animator mówi uczestnikom, aby Ci skrytykowali jednego z uczestników delikatnie, drugiego 

natomiast TROCHĘ złośliwie. Animator woła uczestników którzy wyszli. Animator pozwala 

zacząć pozostałym uczestnikom swoją rolę. 

Animator pyta pierwszego chętnego (tego mniej krytykowanego), jak się czuje. To samo robi z 

drugim uczestnikiem.  

Jak widzicie, można krytykować na dwa sposoby, dobry i zły. O ile dobra krytyka jest nawet 

wskazana to ta druga już niekoniecznie. 

 

II. Osądzić 

 

Animator dzieli teraz uczestników na 3-4 osobowe grupy. Każda grupa ma za zadanie napisać dwie    rze-

czy: Czym jest dobra krytyka? I Czym jest zła krytyka? Oraz zalety i wady, o ile takie występują u danych 

rodzajów krytyk 

(Jeśli uczestnicy nie będą sobie radzić Animator nakierowuje ich na zalety/wady danego rodzaju krytyki. 

Podaje za przykład, to jak czuli się uczestnicy biorący udział w dynamice) Po paru minutach Animator 

mówi do uczestników aby odczytali to co napisali. 

 

Jak widzicie, i sami już wiecie, krytyka może wnieść zarówno bardzo dużo jak i wiele zniszczyć. Dobrze 

skrytykować, to skrytykować z miłości, aby komuś przez to pomóc. Źle skrytykować, znaczy to tyle, że 

robi się to aby komuś dopiec, pokazać jego jako kogoś gorszego lub słabszego.  

 

Zobaczmy co na ten temat jest zapisane w Piśmie ŚwiętymJ 8, 1-11 

 

1 Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, 2 ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud 

schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. 3 Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przypro-

wadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli 

do Niego: 4 «Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. 5 W Prawie Mojżesz na-

kazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?» 6 Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o 

co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. 7 A kiedy w dalszym ciągu Go 

pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią ka-

mień». 8 I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. 9 Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim 

zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca 

na środku. 10 Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie 

potępił?» 11 A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a 

od tej chwili już nie grzesz!».  



1 
 

O czym mówi ten fragment Pisma Świętego na temat krytyki? 

(Faryzeusze i uczeni w piśmie chcieli ukamienować kobietę, krytykowali ją za jej czyny, za grzech który 

popełniła, podczas gdy oni sami mieli swoje za uszami. Krytykowali ją do tego stopnia, że chcieli ją uka-

mienować. Jezus natomiast, ukazał im że krytykowali ją, a sami lepiej nie czynili. Jezus również ją skryty-

kował, ale w sposób dobry. Pouczył ją i posłał dalej.) 

 

W naszym życiu codziennym wielu jest faryzeuszy, którzy pouczają innych, a sami lepiej nie postępują. 

Natomiast my powinniśmy postępować jak Jezus. Krytykować, ale w sposób dobry, aby pouczyć, z miłości 

do drugiej osoby, a nie ze złośliwości 

III. Działać 

Tak więc, w naszym życiu codziennym bądźmy jak Jezus, pouczajmy innych, ale nie po to 

aby im dopiec, ale po to aby pomóc, aby wnieść do ich życia coś dobrego. 

 

3. Hasło spotkania 

„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.” 

 

4. Piosenka spotkania 

„Duszo ma Pana chwal” 

 

 

5. Zadanie apostolskie 

Niech każdy z was, podejdzie do osoby z którą nie miał jakiejś większej styczności, i niech powie 

jej jakiś komplement, porozmawia. Czasem zwykła rozmowa, komplement może komuś przy-

nieść sporo uśmiechu ☺ 

 

6. Modlitwa na zakończenie 

Dziękujmy Panu Bogu za to spotkanie, za to czego się nauczyliśmy. Aby owoce tego spotkania 

były widoczne w życiu codziennym oraz aby trwały w nas jak najdłużej. Chwała Ojcu i Synowi i 

Duchowi Świętemu. Amen.  

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


