Autorka: Joanna Klimek
Szkoła Podstawowa w Grajowie
Konspekt zajęć
„Nie ma solidarności bez miłości”
Etap edukacyjny: II
Czas trwania: 2x45 min.
Materiały: papier do origami, karteczki samoprzylepne, szary papier, teksty źródłowe (w
załączniku), nośnik z muzyką ew. dostęp do internetu, żeby móc odtworzyć utwór muzyczny
1. Powitanie uczestników
- rundka na rozpoczęcie: „na dzisiejsze spotkanie przychodzę z …. np. workiem
pomysłów, dobrą energią, z nadzieją, że poprawi mi się humor :) itp.
2. Krótkie wprowadzenie w temat poprzez wykonanie serduszek w technice origami

3. Uczestnicy na karteczkach samoprzylepnych wypisują wszystkie skojarzenia związane
z miłością następnie przykleją je układając kształt serca.
Przykładowe skojarzenia:
- miłość platoniczna
- zakochanie
- fizyczna
- miłość do ojczyzny

Program Solidarna Szkoła organizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej
i Europejskie Centrum Solidarności.

- do drugiego człowieka
- miłość do Boga
- miłość rodzicielska
- miłość do zwierząt
- miłość przyrody
- miłość braterska
Rozmowa na temat podanych skojarzeń.
4. Praca z tekstem i dyskusja na temat w jaki sposób miłość wiąże się z solidarnością.
- „nie ma solidarności bez miłości” - praca na tekście Homilii Jana Pawła II z 1999r.
wygłoszonej w Sopocie.
- miłość = caritas; różnorakie znaczenie słowa miłość wg Słownika Filozoficznego.
- miłość do ojczyzny? Co to takiego? Jak w obecnych czasach można okazać swój
patriotyzm?
- Czy o miłości rozmawiamy tylko w kontekście zakochania? Czym jest cywilizacja
miłości?, czym jest kultura miłości? Czy możliwe jest angażowanie się w pomaganie
innym bez miłości? Czy solidarność może istnieć bez miłości? Czy prawdziwe są słowa
JPII? Co oznacza solidaryzować się z innymi? Z kim my możemy lub chcielibyśmy się
solidaryzować?
5. Na zakończenie wspólne wysłuchanie piosenki Maleo Reggae Rockers - Żyć aby
kochać i rundka na zakończenie: „wychodzę dzisiaj ze spotkania…”
Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=u2T9QGXZyk0
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Załącznik - materiały pomocnicze:
1. Homilia Jana Pawła II, Sopot 1999
„Czy jest miejsce bardziej stosowne, gdzie by można o tym mówić, jak nie tu, w Gdańsku.
W tym bowiem mieście przed dziewiętnastu laty narodziła się «Solidarność». Było to
przełomowe wydarzenie w historii [Narodu, naszego, a także w dziejach Europy].
«Solidarność» otworzyła bramy wolności w krajach zniewolonych systemem totalitarnym,
zburzyła mur berliński i przyczyniła się do zjednoczenia Europy rozdzielonej od czasów
drugiej wojny światowej [na dwa bloki]. Nie wolno nam tego nigdy zatrzeć w naszej pamięci.
To wydarzenie należy do naszego dziedzictwa narodowego. Słyszałem wtedy w Gdańsku od
was: «nie ma wolności bez solidarności». Dzisiaj trzeba powiedzieć: «nie ma solidarności bez
miłości». Więcej, nie ma szczęścia, nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości, tej
miłości, która przebacza, choć nie zapomina, jest wrażliwa na niedolę innych, nie szuka
swego, ale pragnie dobra dla drugich; miłości, która służy, zapomina o sobie i gotowa jest do
wspaniałomyślnego dawania. Jesteśmy zatem wezwani do budowania przyszłości opartej na
miłości Boga i bliźniego. Do budowania «cywilizacji miłości». Dzisiaj potrzeba światu i Polsce
ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą
i błogosławieństwem ziemię zdobywają. Przyszłości nie da się zbudować bez odniesienia do
źródła wszelkiej miłości, jakim jest Bóg, który «tak umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne»”
Cytat za stroną mateusz.pl: http://mateusz.pl/jp99/pp/1999/pp19990605b.htm [dostęp:
12.04.2016]

2. Miłość w Słowniku Filozoficznym:
„Stosunek człowieka jako podmiotu moralnego do innych osób, a także do siebie samego,
polegający na zapewnieniu danej osobie dobra, wyznaczony głównie przez wolę i angażujący
czynności rozumu. Gdy owo dążenie poruszane jest jednocześnie pragnieniem własnego
dobra, wtedy miłość taka zwie się „miłością pożądania” kiedy zaś polega na
bezinteresownym pragnieniu dobra dla innej osoby ze względu na nią samą, czyli na jej
własne dobro, miłość pożądania przeistacza się w „miłość życzliwości” . (...) W ujęciu
psychologicznym miłość jest doznaniem, pozytywnie zabarwionym uczuciem, może być
chwilowa lub długotrwała; objawia się w chęci kontaktu z osobą, utożsamiania się z nią,
poświęcenia się dla niej, gotowością wyrzeczenia się pragnień egoistycznych; łączy się ściśle z
uznawanym systemem wartości.”
Cytat za Antoni Podsiad, „Słownik terminów i pojęć filozoficznych”:
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