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        Część druga:       Część pierwsza:

W tej części przeczytamy wiersze i 
zaśpiewamy pieśni o tej tematyce.
„Dziś byłem tak samotny, jak chyba żaden 
inny człowiek na świecie. Gdy Defoe 
tworzył idealny obraz samotnego człowieka 
- Robinsona Cruzoe - pozostawił mu 
nadzieję na kontakt z ludźmi I Robinson 
mógł się cieszyć na samą myśl o takim 
spotkaniu, mogącym nastąpić każdego dnia, 
podtrzymując się tym cały czas na duchu. 
Ja zaś od otaczających mnie ludzi - gdy 
się zbliżali - musiałem uciekać, kryć się 
przed nimi w obawie przed śmiercią. Jeśli 
miałem przeżyć, musiałem być samotny, 
bezwzględnie samotny.”
- Władysław Szpilman, PianistaWarszawskie 
wspomnienia 1939–1945
https://youtu.be/8FB9GYkIT3E
„Sound of silence”

Chcemy rozpocząć naszą dyskusję tą oto 
relacją

https://www.youtube.com/
watch?v=MCTfWeNyK04&feature=youtu.be
Historia Ziggiego Shippera, inspirująca 
opowieść o nastolatku, który przeżył 
Zagładę.

Przykładowe pytania do dalszej dyskusji:         Część trzecia:

  Czy potrafisz sobie wyobrazić życie w  
    całkowitym odosobnieniu? 

  Czy życie bez społeczności ma  
    prawdziwą wartość? Jeśli tak, jaką?

  Czy można porównać samotność w XXI  
    wieku z samotnością podczas Zagłady? 

  Jak my, jako społeczeństwo, powinniśmy  
    reagować na cierpienie i traumę?

  Czy jest coś, co możemy zrobić, żeby  
    pomóc tym, którzy czują się samotni?

  Można dodać pytanie, odnoszące się do  
    obecnej sytuacji i koronawirusa... 

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. 

Samotność i odosobnienie
Wtedy i teraz

W tym salonie zajmiemy się samotnością i odosobnieniem. Zagłada stwarzała skrajne sytuacje 
odosobnienia, dystansu społecznego oraz przymusowej samotności, w nieporównywalnie 
większym stopniu niż sytuacje, z którymi musimy mierzyć się dzisiaj. 
Aby przeżyć, dzieci, nastolatkowie i dorośli zmuszeni byli ukrywać się w zupełnej izolacji, 
niektórzy przez cały okres trwania wojny. 
Nawet dziś, pomijając zupełnie kwestię koronawirusa, dla wielu ocalonych i osób starszych 
samotność jest codziennym doświadczeniem. 

1

3

2

https://youtu.be/8FB9GYkIT3E
https://www.youtube.com/watch?v=MCTfWeNyK04&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MCTfWeNyK04&feature=youtu.be

