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        Część druga:       Część pierwsza:

W tej części będziemy czytać poezje oraz 
śpiewać pieśni o tej tematyce.
„Przed wami długa droga usłana 
cierpieniem. Lecz nie traćcie odwagi. Udało 
wam się umknąć przed największym z 
niebezpieczeństw: selekcją. Więc teraz, 
gromadźcie siłę, nie traćcie ducha. A 
wszyscy doczekamy dnia wyzwolenia. Nie 
traćcie wiary w życie. Ponad wszystko, 
miejcie wiarę. Oddalcie od siebie rozpacz, 
a oddalicie od siebie śmierć. Piekło nie 
trwa wiecznie. A teraz modlitwa - a raczej, 
rada: niech panuje wśród was braterstwo. 
Wszyscy jesteśmy braćmi i wszyscy 
znosimy ten sam los. Ten sam dym unosi 
się nam nad głowami. Pomagajcie jeden 
drugiemu. Tylko w ten sposób zdołacie 
przeżyć.”
- Elie Wiesel, Noc 
https://youtu.be/LKaXY4IdZ40
„When you believe”

 Część pierwsza:
Chcemy otworzyć dyskusję projekcją filmu o 
Evie Kor

https://youtu.be/o1vHQKc_JiM
Eva Kor: Ocalona z Zagłady, która 
przebaczyła nazistom

https://youtu.be/gdgPAetNY5U
Bo tak powiedziałam - historia Evy Kor

Przykładowe pytania do dalszej dyskusji:         Część trzecia:

 Jakie jest największe wyzwanie, które stoi  
    dziś przed nami?

 Jak sobie radzić w trudnych czasach? 
 Skąd czerpać siłę?
 Czego nas uczą ocaleni z Zagłady o  

    nadziei i sile?
 Jak możemy mieć pewność, że nie  

    stracimy nadziei i wiary w ludzkość?
 Być pełnym nadziei dziś, a być pełnym  

    nadziei w czasach Zagłady, jaka jest  
    różnica?

W trzecim etapie przeprowadzimy dyskusję 
na ten temat i wysłuchamy, co myślą 
uczestnicy,  pamiętając o tym, że istnieją 
różne sposoby na dotarcie do serc gości 
obecnych na wydarzeniu.

Nic nas nie złamie
Nadzieja w trudnych czasach

Ludzki duch i wiara w ludzką dobroć w czasie Zagłady zostały wystawione na próbę. 
Na powierzchnię wypełzły zło, nienawiść i okrucieństwo, ludzkość stworzyła bezpośrednie 
niebezpieczeństwo dla milionów ludzi.
Chcielibyśmy uczynić przedmiotem dyskusji ludzki duch, próbę złamania go oraz walkę 
między dobrem a złem, tym co słuszne i tym co niesłuszne, między sprawiedliwym a 
niesprawiedliwym. Nawet w trudnych czasach ludzka siła może przetrwać, należy ją umacniać 
i pielęgnować, dziś, w czasach kryzysu, to zadanie stoi przed nami.
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https://www.youtube.com/watch?v=LKaXY4IdZ40&feature=youtu.be
https://youtu.be/o1vHQKc_JiM
https://youtu.be/gdgPAetNY5U

