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1. Jaki cel w życiu mają wszyscy ludzie? 

• Szczęście 

• Pieniądze 

• Sukces 

• Rodzina 

 

2. Które dobra są trwałe, a które nietrwałe? 

• Lody 

• Obiad z homarem jako danie główne 

• Samochód 

• Dyplom Uniwersytetu Obywatelskiego dla Dzieci 

• Znajomość hiszpańskiego 

• Dom z ogrodem 

• Umiejętność gry na gitarze 

• Milion złotych na koncie 

• Order uśmiechu 

 

3. Dobra nietrwałe (konsumpcyjne) 

• Ulegają zniszczeniu w trakcie używania 

• Śrubują potrzeby utrudniając tym samym często życie 

• Nie zostawiają znaczącego śladu w poczuciu wartości własnej 

 

4. Dobra trwałe (dobra wyższego rzędu, dobra „duchowe”) 

• Nie ulegają zniszczeniu lub ulegają w niewielkim stopniu 

• Ułatwiają współdziałanie człowieka z otoczeniem 
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• Czynią człowieka szczęśliwym, czyli sumują się w trwały wzrost poczucia 

wartości własnej 

 

5. Oba rodzaje dóbr konieczne, bo ...  

• dobra konsumpcyjne dają zadowolenie i wzmagają motywację do 

działania 

• dobra wyższe dają trwalsze i bardziej ustabilizowane poczucie sensu i 

wartości życia 

 ... ale w odpowiednich proporcjach! Na przykład 60 % : 40 % 

 

 

6. A co ja z tego będę miał? 

• Te dwa porządki często są mylone, na przykład wtedy, gdy ktoś zadaje 

wobec dóbr wyższych pytanie: 

„A co ja z tego będę miał?” 

• Przykłady: 

- Czy przyjdziesz zbierać pieniądze na Wielką Orkiestrę świętej Pomocy? – 

A co ja z tego będę miał? 

- Czy wstąpisz do szkolnego chóru? – A co ja z tego będę miał? 

- Czy pomożesz zorganizować mecz siatkówki dla niepełnosprawnych 

dzieci? – A co ja z tego będę miał? 

 

7. Pytanie 

Właściwe pytania dla dóbr wyższego rzędu: 

• Czy wszyscy będziemy coś z tego mieli?  

 lub 

• Czy będę mógł być z tego dumny? 
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8. Tak jest bo... 

• Inwestowanie czasu, sił lub pieniędzy w dobra wyższego rzędu jest na 

pierwszy rzut oka indywidualną stratą, ale wraca powszechną korzyścią, 

bo: 

• Daje korzyść większej ilości osób 

• Zmienia postawy ludzi, które potem dotyczą nas samych 

• Zmienia na lepsze otoczenie, a w lepszym otoczeniu ludzie zachowują się 

lepiej 

• Sprawia, że cała społeczność/cały kraj staje się lepszy 

• Sprawia, że Ty stajesz się lepszy 

 

9. Czy lepiej jest być milionerem w Somalii, czy skromnym rencistą w 

Szwecji? 

Zapewne 95 % żyjących ludzi na ziemi wybrałoby to drugie, bo Szwecja to kraj, 

w którym polityka nakierowana jest na realizację wartości wyższego rzędu 

(równość, sprawiedliwość, wykształcenie, bezpieczeństwo społeczne, 

samorealizacje jednostki) 

 

10. Zatem kto da Ci więcej niż Święty Mikołaj? 

 

Odpowiedź: 

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE !!! 


