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Wcale nie dużą – w sensie rozmiarów budynku – ale taką, 
która będzie przyjazna dziecku, która będzie w stanie 
stworzyć przestrzeń do działania, nie będzie ograniczała. 
Nie oglądajmy się na przyszłość – szkoła już teraz powinna 
uczyć myślenia krytycznego, odróżniania prawdy od 
kłamstw, które nas zalewają. Być miejscem, do której się 
chętnie przychodzi, z której na wakacje odchodzi się z ża-
lem, a wraca się stęsknionym we wrześniu.
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się zorganizowanej sile równie bezlitosnego państwa, czy-
li organizacji legalnego terroru. W pewnym sensie archety-
pem takiego postrzegania „zła” był słynny w swoim czasie 
film Gillo Pontecorvo Bitwa o Algier, obrazujący niezwykle 
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skiej w latach 1954–1960.
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tyce. Przekazy medialne zawierające nieprawdziwe informa-
cje dotyczące uchodźców, zamachów terrorystycznych czy 
Islamu mają wpływ na kształtowanie się światopoglądu osób 
wchodzących w dorosłość – bezkrytycznie przyjmujących 
krótkie wiadomości łączące w sobie obraz i tekst z jedno-
znacznym przekazem. 
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Trzecia klasa pokazała mi w praktyce, co to tolerancja. Ostat-
nio spotkałam Kamila na boisku. W szkole był duży i papuśny, 
a z lekcji wychowania fizycznego uciekał w długie zwolnie-
nia. Na boisku stał przede mną szczupły mężczyzna, z tatu-
ażami, w kolorowej przepasce, chwalący się udziałem w ma-
ratonie. Na ulicy często mijam się ze Sławkiem, który ma Ze-
spół Aspergera. Idzie prawie na palcach, wzrok utkwiony 
przed siebie. Mama skarży się, że nie może znaleźć pracy.
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