„Dzień przeciwko mowie nienawiści”
19 listopada 2019 r.
Wystawa prac plastycznych uczniów klas pierwszych pt. „ Co myślę o mowie nienawiści?” w holu szkoły
Przerwy po lekcjach 1, 2, 3 i 4 - radiowęzeł szkolny prezentuje piosenki tematyczne
Przerwa po 5. Lekcji - w holu szkoły spotkanie uczniów i nauczycieli
Program słowno-muzyczny:
Prezentacja tekstów na temat mowy nienawiści
Prezentacja piosenek w wykonaniu uczniów szkoły:
Bartek Banaszak - „Modlitwa o wschodzie słońca”
„Dziwny jest ten świat”
Czyż Nowy Testament nie mówi:
Jeśli cię nieprzyjaciel uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi? Te słowa zostały użyte metaforycznie.
Nie myślę, że nasz Pan… Nie jestem tego pewien. Myślałem nad tym dużo. Podejrzewam, że miał na myśli
potrzebę okazania odwagi… do przyjęcia uderzenia, kilku uderzeń, tak, aby pokazać… że nie masz zamiaru
oddać ciosu, [...]
Mahatma Gandhi:
Nienawiść, fanatyzm i terroryzm profanują imię Boga i zniekształcają prawdziwy wizerunek człowieka.
Jan Paweł II:
Spójrzcie, jaka wciąż sprawna, jak dobrze się trzyma w naszym stuleciu nienawiść. Jak lekko bierze wysokie
przeszkody. Jakie to łatwe dla niej – skoczyć, dopaść.
Wisława Szymborska:
Nienawidź zła w człowieku, człowieka kochaj.
Lew Tołstoj:
Ludzie szkodzą z bojaźni lub przez nienawiść.

Niccolò Machiavelli:
W ludziach szlachetnych współczucie dla wroga dotkniętego nieszczęściem bierze zawsze górę nad
nienawiścią.
Aleksander Dumas (ojciec):
Nie zmuszą mnie niczym do tego, bym ich nienawidził.
Każda nienawiść, każda pięść wyciągnięta przeciw bratu – jest przegraną.
Kard. Stefan Wyszyński:
Prawda pozostaje ukryta przed tym, kogo wypełniają pożądania i nienawiść.
Budda Siakjamuni:
Zero nienawidzi innych liczb.
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Zygmunt Freud:
Miłość do drugiego człowieka, jakkolwiek banalnie i pretensjonalnie by to nie brzmiało, stoi u podstaw
prawdziwej twórczości, prawdziwej sztuki. Można tworzyć z nienawiści, ale lepiej to robić z miłości”.
Krzysztof Kieślowski:
Nie zatrzymujmy nieprzyjaźni względem kogokolwiek w naszych sercach, bo gdy w sercu zbierze się dużo
nienawiści, ono niszczeje.
Augustyn z Hippony:
Nienawiść jest najsubtelniejsza formą gwałtu.
Charles Chaplin :
Nienawiść jest przeciwieństwem miłości. Nie odróżnia się jednak tyle stopni i rodzajów nienawiści, co
stopni i rodzajów miłości, gdyż „nie ma czasu” rozróżniać rodzajów zła, od którego się ucieka, tak jak
rozróżnia się dobra, których się pragnie.
Kartezjusz:
Często nienawiść sama sobie zadaje rany.
Władca pierścieni. Dwie Wieże.
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