
Kochaj¹c do koñca 
– rzecz o wzajemnym obdarowywaniu siê 

Cel g³ówny: uczniowie wiedz¹ o istnieniu i dzia³alnoœci hospicjum; staj¹ siê wra¿liwi na 
cierpienia i potrzeby chorego lub starego cz³owieka; podejmuj¹ wspó³pracê z hospicjum. 

Cele szczegó³owe, uczeñ:
- wie co to s¹ i jak funkcjonuj¹ hospicja,
- poznaje potrzeby ludzi starych i chorych,
- dokonuje wartoœciuj¹cej refleksji nad ogólnymi ludzkimi potrzebami,
- uœwiadamia sobie, i¿ sam mo¿e nieœæ pomoc innym, 
- dowiaduje siê w jaki sposób mo¿e pomóc,
- zostaje uwra¿liwiony na potrzeby ludzi chorych, samotnych.

Metody:
- wybór wartoœci: „5 z 25.”,
- tworzenie plansz: „mówi¹cych œcian”,
- obejrzenie materia³u filmowego, pt.: „Hospicjum. Kochaj¹c do koñca”,
- dyskusja,
- analiza wypowiedzi Matki Teresy i ks. prof. Tischnera.

Œrodki:
- film: „Hospicjum. Kochaj¹c do koñca”,
- arkusze papieru,
- kartki z wypisanymi wartoœciami dla ka¿dego ucznia.

Nauczyciel dzieli uczniów na grupy czteroosobowe, ka¿dej grupie wrêcza kartkê z wy-
pisanymi na niej 25 najwa¿niejszymi dla cz³owieka wartoœciami.
Maj¹ oni wybraæ i podkreœliæ 5 z podanych , które wed³ug nich najpe³niej zaspakajaj¹ potrzeby 
cz³owieka. (za³¹cznik)

Przedstawiciele grup wypisuj¹ 5 wybranych wartoœci na tablicy. Poprzez dyskusjê – jeœli od 
razu nie bêdzie to ewidentne – uczniowie staraj¹ siê wybraæ, spoœród wszystkich wypisanych, 
trzy – te najwa¿niejsze, które s¹ zarazem g³ównymi potrzebami cz³owieka; ich zaspokojenie 
wi¹¿e siê z poczuciem bycia bezpiecznym, wewnêtrznym spokojem i œwiadomoœci¹ ¿yczliwej 
przynale¿noœci do kogoœ drugiego, a wiêc brakiem drastycznej samotnoœci (wœród trzech 
wybranych znajduje siê: „obecnoœæ drugiego cz³owieka”) 

Nauczyciel wiesza na tablicy planszê z wypisanym zdaniem b³. Matki Teresy z Kalkuty lub 
wyœwietla je na ekranie:
Samotnoœæ i poczucie, ¿e jest siê niechcianym, to najstraszniejsza bieda. 

Nauczyciel zachêca do obejrzenia filmu: „Hospicjum. Kochaj¹c do koñca”, i do refleksji nad 
tym, co zyskuje pensjonariusz hospicjum i co zyskuje wolontariusz podczas wzajemnych 
spotkañ.

Po obejrzeniu filmu, Nauczyciel dzieli uczniów na dwie czêœci i zleca jednej z nich wypisanie 
na arkuszu papieru, szeroko pojêtych korzyœci, jakie czerpie ze spotkañ z wolontariuszami 
pensjonariusz hospicjum, druga zaœ po³owa klasy wypisuje na planszy co zyska³ odwiedzaj¹cy. 
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Plansze zawiesza siê na tablicy. Uczniowie zapoznaj¹ siê z wynikami pracy – przekonuj¹ siê, ¿e 
korzyœæ jest obopólna, aczkolwiek cz³owiek chory i stary zdany jest na dobre serce 
cz³owieka zdrowego, m³odego.

Nauczyciel dodaje, i¿ spotkania w hospicjum bardzo dobrze komentuje wypowiedŸ ks. prof. 
Tischnera – wiesza lub pokazuje na ekranie zdanie:
Niebo nie przychodzi znik¹d. Coœ z nieba mamy w sobie. Coœ przekazujemy innym. Cz³owiek 
dla cz³owieka mo¿e byæ czêœci¹ nieba. (Józef Tischner „Polski m³yn” 1991r.)

Prosi o zapisanie tego zdania do zeszytu i zadaje zadanie domowe: „Napiszê krótk¹ rozprawkê 
uzasadniaj¹c¹ powy¿sz¹ wypowiedŸ ks. prof. Tischnera”.

Nauczyciel podaje adres najbli¿szego hospicjum i zachêca do zastanowienia siê czy nie zostaæ 
wolontariuszem, albo – jeœli to mo¿liwe – organizuje wspólny wyjazd do takiego Domu. Celem 
wspólnego wyjazdu mo¿e byæ prze³amanie onieœmielenia lub lêku w obliczu nowej, trudnej 
sytuacji. 

Na koniec Nauczyciel przedstawia jeszcze jedn¹ myœl Matki Teresy wyra¿on¹ zdaniem: £atwo 
kochaæ ludzi, którzy s¹ od nas daleko, trudniej kochaæ tych, których mamy blisko. 
Uczniowie komentuj¹ to zdanie. 

Nauczyciel przypomina uczniom zdanie, które zosta³o wypowiedziane w filmie, podkreœlaj¹ce 
fakt, i¿ nie ka¿dy czuje siê powo³any do podjêcia dzie³a wolontariatu, ale – zaznacza – ka¿dy 
ma kontakt z osobami chorymi, a na pewno starymi – choæby w³asnymi dziadkami. 
Mo¿e podjêty na lekcji temat zmusi ich do refleksji nad tym, jak oni odnosz¹ siê do osób 
potrzebuj¹cych, starszych w swojej rodzinie.
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Za³¹cznik:

1.  pieni¹dze
2.  wykszta³cenie
3.  ¿yczliwoœæ
4.  mi³oœæ
5.  ¿yczliwa obecnoœæ drugiego cz³owieka
6.  muzyka
7.  telewizja
8.  rozrywka
9.  wyjazdy zagraniczne
10.  po¿ywienie
11.  zdrowie
12.  mieszkanie
13.  wiara

14.  modne ubrania
15.  uroda
16.  komputer
17.  impreza
18.  alkohol
19.  spokój 
20.  realizowanie swych planów
21.  dobra opinia
22.  rodzina
23.  pogoda
24.  dobra praca
25. przyjaŸñ
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