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REKOLEKCJE ONLINE  

SŁOWA BUDUJĄ – SŁOWA RANIĄ. DLACZEGO HEJT KLIKA SIĘ ŁATWIEJ  

PATRON REKOLEKCJI - ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II PAPIEŻ 

     

DZIEŃ TRZECI REKOLEKCJI.  

1. Kochani, w minionych dniach poznaliście i (mamy nadzieję) 
pokochaliście postać wielkiego Polaka - papieża Jana Pawła II 
oraz udaliście się na internetową pielgrzymkę jego śladami.  
Dowiedzieliście się, że Jan Paweł II posługiwał się językiem 
miłości i wyrozumiałości. Z każdym podejmował dialog, dla 
każdego potrafił znaleźć dobre słowo. A my chcemy Go po prostu 
naśladować, mówić dobre słowa, a walczyć z hejtem. 
Dowiecie się czym on jest, jak na niego reagować i co zrobić, by 
propagować na świecie pozytywny, dobry dialog. 
 
Obejrzycie dzisiaj prezentację wykonaną przez naszego 
informatyka, pana Andrzeja Gągało, w której czekają na Was 
różne ważne, ciekawe i czasem zabawne treści, obejrzycie kilka 
filmików, w których zobaczycie, jak hejt wpływa na ludzkie życie 
i jak może je zniszczyć.  
Wykonacie też kilka zadań praktycznych, których zadaniem jest 
szerzenie dobra i pozytywnego dialogu w Waszym otoczeniu. 
 
Wszystkie zadania i odpowiedzi na pytania przesyłajcie do nas, 
nie możemy się doczekać! 
 
Życzymy Wam dobrego dnia, A będzie jeszcze lepszy, jak 
zanurzycie się w naszych zadaniach.  

 
2. Zapraszamy na prezentację p. Andrzeja: 

 
https://prezi.com/view/O5HHdICnACvrLZrvjHi9/ (dla klas 4-8) 

 
Podobało Wam się? Nam bardzo. Odpowiedzcie jeszcze na kilka 
pytań, pamiętajcie też o pytaniach zawartych w prezentacji 
(odpowiedzi prześlijcie swojemu nauczycielowi religii): 
 
Byłeś kiedyś hejtowany? Jak często? Jak sie czułeś?  
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Byłeś świadkiem hejtu, jak reagowałeś? 
 

 

Czas się poruszać.  
 
 

ZADANIE PRAKTYCZNE:  
Hejt w internecie często bierze się z nudów i ze zbyt długiego 
czasu spędzonego przed komputerem. Wstań, idź do kogoś, kto 
akurat jest teraz z Tobą w domu i postaraj się wymienić trzy 
rzeczy, za które mu dziękujesz. (Jeśli akurat jesteś sam, wstań, 
zrób 10 przysiadów, idź do kuchni po coś do picia, a trzy rzeczy, 
za które dziękujesz osobom, z którymi mieszkasz, spisz na ładnej 
kartce i przekaż domownikom, kiedy wrócą do domu   ) 

 
 
 

3. Pora na filmiki, przedstawiające sytuacje z życia codziennego. No 
to oglądamy: 

4.  
 klasy 7-8 http://www.edukacja.fdds.pl/cb6fe037-a362-

4067-b599-93c2ed5fb84c/Extras/stop.mp4 

 

PYTANIA: 
 

a. Jak się czuł/a bohater/ka prezentowanej historii i 
co mogło się z nim/nią dalej dziać?  
 

b. Jak powinna się zachować ofiara prezentowanej 
historii? 
 
 

 
 https://www.edukacja.fdds.pl/50514240-7b92-4d89-

aea3-ad44f3b48f0e/Extras/szkola_historia_Magdy.mp4 
 
 
PYTANIA: 
 

a. Co w przedstawionej historii mogła przeżywać 
Magda? 
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b. Co w przedstawionej historii mogła przeżywać 
Basia? 
 

c. Co mogło powstrzymywać Magdę od zareagowania w 
sytuacji, w której się znalazła? 
 

d. Co mogło powstrzymywać Basię od zareagowania na 
przemoc wobec Magdy? 
 

e. Do kogo Magda mogła zwrócić się o pomoc w 
sytuacji, w której się znalazła? 
 

f. W jaki sposób Basia mogłaby pomóc Magdzie? 
 

 
 klasy 4-6 http://www.edukacja.fdds.pl/c44d29fe-3e55-

4dd3-b7fa-8ee51b142dac/Extras/add-friend-film.mp4 
 
PYTANIA: 
 

a. jak mogła poczuć się Asia, gdy Adam obraził ją na 
forum? 

 
b. Jak mógł się czuć Adam, kiedy okazało się, że Asia 

to dziewczyna, którą obrażał w sieci? Dlaczego 
trudno było mu powtórzyć swoje komentarze z 
internetu? 
 

c. W zakończeniu filmu pojawia się hasło „Add friend”, 
czyli dodaj do znajomych. Jak je rozumiecie? 

 

CZAS NA TROCHĘ DOBRA W PRAKTYCE 

  ZADANIE PRAKTYCZNE 

  Pomyśl teraz o osobach z Twojego otoczenia (rodzinie,   
  koleżankach i kolegach z pracy, z bloku, z osiedla, z wakacji) 
  może jest wśród nich ktoś, z kim dawno nie rozmawiałeś albo 
  ktoś o kim całkiem niedawno plotkowałeś lub obrażałeś go przed 
  innymi. Wybierz z tych osób 10 takich, o których teraz najgorzej 
  myślisz i wyślij do nich sms (lub wiadomość na dostępnych Tobie 
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  portalach społecznościowych) i napisz o nich 3 dobre i pozytywne 
  rzeczy. 

 

 

5. A TERAZ COŚ EXTRA! PRZEDSTAWIAMY WAM GENIALNY 
PLAKAT: "HEJ TY, ZRÓB COŚ". 
Zastanawiałyśmy się, czy można zrobić coś lepszego... i 
wierzymy, że Wam się uda! PRZYJMIJCIE WYZWANIE! 
(dla klas 4-8) 

https://www.edukacja.fdds.pl/dbe05eca-2672-4ec7-b6c7-
6b3c5b66c305/Extras/hejty_PLAKAT.pdf 

   
I. Słowa z plakatu: "HEJTY WIDISZ, HEJTY POMYŚL, HEJTY ZRÓB 

COŚ" niech stanowią refren piosenki, do której Wy ułożycie(minimum 
3 ) zwrotki  (treść musi być oczywiście związana z tematem hejtu , 
zniechęcać do obrażania innych w sieci i na żywo i zachęcać do 
pokojowego dialogu i pozytywnych wypowiedzi na temat drugiego 
człowieka) 
 

II. Stwórzcie swój własny plakat (korzystając z dowolnej formy 
plastycznej) wyrażający sprzeciw wobec mowie nienawiści (STOP HEJT) 

Możecie wybrać jedno lub wykonać obydwa. Wyniki swojej pracy (tekst 
piosenki w pliku WORD oraz/albo zdjęcie plakatu prześlijcie do 9 kwietnia 
do nas. 
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A na zakończenie REKOLEKCJI - CHCECIE ZNAĆ NASZE ZDANIE? 

To zapraszamy przeczytajcie, każda z nas chciałaby się z Wami czymś 
ważnym podzielić. Będzie krótko, spokojnie, tak jak lubicie.   

 

 W Księdze Mądrości Stracha czytamy takie słowa: „Uderzenie rózgi 
wywołuje sińce, uderzenie języka łamie kości. Wielu padło od ostrza 
miecza, ale nie tylu, co od języka.” (Syr 28,17-18) 
Człowiek posiada dwa typy bólu: ból fizyczny czyli taki wywołany 
uderzeniem, chorobą oraz ból psychiczny spowodowany 
traumatycznymi przeżyciami, a w tym usłyszanymi czy przeczytanymi 
na swój temat złymi słowami.  Często jest tak, że ból psychiczny jest 
groźniejszy niż fizyczny, ponieważ rany w sercu mogą zostać na 
zawsze, na całe życie i nikt nie będzie w stanie tego zmienić. Dlatego 
warto czasem przygryźć język i nawet najgorszemu wrogowi nie robić 
takiej krzywdy. NAJPIERW POMYŚL, czy Ty chciałbyś, chciałabyś 
usłyszeć takie słowa, a potem mów, pisz wydobywając ze Swego serca 
samo dobro.  
Św. Jakub napisał w swoim Liście, że kto nie grzeszy językiem, jest 
człowiekiem doskonałym zdolnym zapanować nad sobą.  
Życzymy Wam i sobie tej siły ducha, która pokonując własną słabość 
rozlewa wokół siebie nadzieję, poczucie bezpieczeństwa i radość. 

Dorota Cejba 

 

 

 A gdyby tak dzisiaj ( w niełatwym dla nas wszystkich czasie) podjąć 
jeszcze jedno wyzwanie i idąc śladami Jana Pawła II stworzyć swój 
własny kodeks dialogu z drugim człowiekiem? 

 

 1. Słuchać innych, co mają do powiedzenia. 

 2. Nie oceniać - nie mam prawa, przecież nie jestem na czyimś miejscu i 
 nie wiem, jak sam zachowałbym się w danej sytuacji - pomagać 
 znajdować najlepsze rozwiązania. 

 3. Dodawać skrzydeł drugiej osobie dobrym słowem, dodawać poczucia 
 jej wartości. 
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 4. Jeśli krytykować to tylko zdarzenia, sytuacje - nie osobę i tylko 
 wtedy gdy jestem gotowa/y pomóc znaleźć inne rozwiązanie. 

 5. Uśmiechać się do ludzi i mówić komplementy i dobre słowa. 

 

 Jaki świat byłby piękniejszy gdybyśmy stosowali się chociaż do tych 5 
 punktów. Ja spróbuję, a Wy? Wiem, że Was na to stać, w końcu 
 jesteście uczniami Naszej Siódemki  

 Niech Jan Paweł II stanie się naszym patronem w relacjach i kontakcie 
 z drugim człowiekiem.  

Zosia Piechnik 

 

 Halo Młodzi! 
„Pewien syn zapytał swojego ojca Indianina: Ojcze, dlaczego człowiek 
jest raz dobry, a raz zły? Bo mieszkają w nim dwa wilki, jeden dobry, a 
drugi zły, padła odpowiedź. A który jest silniejszy? – dopytuje syn. Ten, 
którego bardziej karmisz!” 
To co czytasz, to co oglądasz, gry, w które grasz, ma ogromny wpływ na 
Twoje zachowanie, na Twoje wypowiedzi. W jakim świecie jesteś, takim 
posługujesz się językiem. Być może upasłeś złego wilka, tak, że dobry 
nie ma czym oddychać... 
To trzeba zmienić!  
Dlaczego nie lajkujesz dobrych wypowiedzi, komentarzy, postów, 
linków, a reagujesz tylko negatywnie? Dlaczego przechodzisz obojętnie 
wobec Dobra, a reagujesz tylko na Zło? Kogo w ten sposób karmisz? 
Rozumiesz teraz?  
Trzeba zmienić styl myślenia i reagować na Dobro! Od dziś dajesz 
głównie dobre komentarze, dobre emotikonki, i „łapki w górę”.  
Karmimy dobrego wilka! Ja też! 

Jolanta Podgórna 

 


