
Привіт-привіт! Мене звуть 
Аля і я обожнюю бігати 
швидко, як вітер. Іноді я 
теж думаю про те, що 
світу потрібні супергероїні 
та супергерої… Бажаєте 
дізнатися, які у вас є 
суперсили? Ходімо разом зі 
мною на виставку <<Буквар
Емпатії>>.

ЕМПАТІЯ, тобто сила 
розуміння почуттів та 
співпереживання. Вона 
має різні прояви. Цю силу 
може здобути кожен! 

Агов, доросла людино – ти важлива тут! Подорожуй нашою виставкою 
разом з дитиною. Читай, розмовляй, досліджуй і розважайся! 

1922-1939

Аліна Марголіс з’явилася на світ 
18 квітня 1922 року в Лодзі 
в асимільованій єврейській родині. 
Її батьки - атеїсти.

Мама - Анна, уроджена Марксон - 
лікар-педіатр, вчена та педагог. 
Після війни вона засновує санаторій 
для дітей хворих на туберкульоз 
в Лагевніках. Тато Аліни - 
Александр Марголіс - займає посаду 
директора лодзької лікарні на 
Радогощі і є членом Міської Ради. 

Наша героїня з мамою, татом 
і молодшим братом Олеком живуть 
на вулиці Пьортковській. Їх навідує 
мамин приятель - Мар‘ян Фальський, 
автор найвідомішого підручника 
для навчання письма і читання. 
Аліна ідентифікується з Алею, 
головною героїнею Букваря”.

Аля мріє стати скаутом, 
потім - вчителькою, краще всього 
у дитсадку.

1939-1945�

Коли почалася Друга Світова 
Війна тата Аліни заарештовує 
Гестапо (таємна гітлерська 
поліція). Його сліди загубилися… 
Родина не знає, що його вбили 
у лісах у передмісті. Аліна 
з братом виїжджають до 
Варшави. До них приєднується 
мама. Вони знаходяться 
у гетто - виділеній частині 
міста, куди примусово 
потрапляють люди єврейського 
походження. 

Вісімнадцятирічна Аліна 
навчається у Єврейській Школі 
Медсестринства. Там вона 
допомагає хворим і голодним 
дітям. Імовірно, власне там 
у неї з’являється потреба 
допомагати наймолодшим. 
Завдяки старанням мами їй 
вдається вибратися поза 
територію гетто. 

1945-1968

Коли війна закінчується, 
двадцятитрьохрічна Аліна 
повертається до Лодзі разом 
з Мареком Едельманом. Вони 
одружуються. У них народжується 
двоє дітей: Александр і Анна. 

Аліна вступає до Медичного 
Університету. Вона переконує щодо 
цього також і Марека, який завдяки 
її допомозі стає видатним 
кардіохірургом. 

Аліна Марголіс-Елельман присвячує 
свою увагу та спеціалізацію дітям. 
Стає лікарем-педіатром. 
Впроваджує інноваційну систему 
лікування дитячого діабету 
у Польщі. Співзасновує 
спеціалізовану клініку в Лодзі. 
Організує оздоровчі та скаутські 
табори для дітей-діабетиків на 
морі та в горах. Завдяки лікуванню 
інсуліном, освіті і навчанню 
самостійності вона дає хворим 
дітям шанс на те, що вони зможуть 
жити так, як їхні здорові однолітки.

1968-1978

Мрії та плани Аліни летять 
шкереберть, коли комуністична 
партія розгортає у Польщі 
антисемітську кампанію, символом 
якої стає березень 1968 року. 

Аліні заборонено продовжувати 
наукову діяльність. Її діти – Олек 
і Аня - стають жертвами розмаїтих 
знущань. Для їхнього безпеки, Аліна 
виїжджає з ними до Парижа. Марек 
залишається у Лодзі. 

Перші роки еміграції стають для 
Аліни найважчим життєвим етапом. 
Її диплом лікаря у Франції недійсний. 
Вона мусить утримувати себе 
й дітей. У вільний від роботи час вона 
вчиться. Врешті решт вона 
підтверджує диплом у віці майже 
шестидесяти років. 

Аліна ніколи не повернулася до 
Польщі на постійне проживання. 
До кінця життя вони з Мареком 
живуть окремо, але утримують 
постійний зв’язок між собою. Вони 
радяться одне з одним і часто разом 
вирішують, кому треба допомогти.

1978-2008

У 1978 році Аліна долучається до 
гуманітарної організації „Лікарі 
без кордонів“ і бере участь 
в кільканадцятьох  місіях у всьому 
світі. Працює лікарем на кораблях, 
що рятують біженців з В’єтнаму у 
Південнокитайському морі (так 
званих boat people). Організовує 
лікарні, поліклініки та систему 
профілактичної медицини для жертв 
війни та інших форм насилля 
зокрема у Сальвадорі, Чаді, Лівані, 
Афганістані, Гватемалі, Боснії і 
Герцеговині, Руанді і Мексиці. Під час 
місії в Росії займається захистом 
безпритульних дітей. 

Аліна організовує у Парижі допомогу 
для потребуючих співвітчизників. 
Після 1989 року вона засновує у 
Польщі Фонд <<Нічиї Діти>> (нині 
Фонд <<Даємо Дітям Силу>>), яка 
дотепер найбільш комплексно та 
професійно займається наданням 
допомоги дітям, яких торкаються 
різні види насилля. Аліна стає 
лауреаткою Ордену Усмішки.

Вам цікаво дізнатися 
про мою супергероїню? 
Це Аліна 
Марголіс-Едельман. 
Їй подобалося 
голосно сміятися. 
Вона була дитячим
лікарем і другом.

Буквар емпатії.

Що це? А для чого?

19 квітня 1943 року 
розпочинається повстання 
в гетто. Багато років потому, 
згадуючи цю подію, Аліна визнає, 
що стоячи під стінами 
палаючого гетто вона вперше 
по-справжньому відчула себе 
єврейкою.

1 серпня 1944 року розпочинається 
Варшавське повстання, у якому 
Аліна бере участь в ролі 
санітарки. Тоді вона виносить на 
ношах і рятує пораненого 
Марека Едельмана - останнього 
командувача повстання 
у Варшавському ґетто. Свого 
майбутнього чоловіка. За заслуги 
під час війни Аліна була 
нагороджена <<Хрестом 
Хоробрих>>.
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Обери, які сфери Ти 
хотів би змінювати: 

Права людини
Охорона природи і права тварин 
Охорона здоров’я 
Освіта 
Допомога дітям 

Визначся, що для тебе 
важливо аби змінювати 
світ на краще.  
Користуйся своїми
суперсилами. І дій.
 



Візьми до уваги різні потреби. Здобудь суперсилу 
толерантності! 

Збудуй з конструктора на виставці 
місто своєї мрії. 

Тиша – це стан, який звільняє мозок та 
тіло від напруги. Здобудь суперсилу спокою. 

Емпатія починається з власного „я” – попіклуйся по себе…

Ти вже знаєш Алю та Аліну. Познайомся 
також з іншими героями виставки. 
Здобудь суперсилу цікавості.

Емпатія - це розпізнавання почуттів...в собі та в оточуючих. 

Пізнай почуття та емоції і здобудь 
суперсилу уважності!
Давайте познайомимось! Придивись, як ти сприймаєш 
емоції. З’єднай емоції з сигналами тіла. 

Щодня крізь 
нас проходить 
багато емоцій. 
Які ти знаєш 
почуття? 
Які з них
найсильніші? 
Які 
висмоктують 
з тебе 
енергію? 

лють
злість
радість             
ентузіазм
сором   
відраза 
захват  
гордість
тривога   
страх  
надія 
допитливість 
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здивованість
задоволення 
розпач 
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довіра
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згортання 
в клубок 

затримка 
дихання

бліднішання 

біль 
у животі 

головний 
біль 

махання 
хвостом 

прискорене 
серцебиття

завмирання 

спокійне 
дихання

спокійне 
обличчя 

 дрижання 

пітливість

 крик

важкість 
у тілі

муркотіння 

Дім - це перше місце, де ми вчимося емпатії. Доросла людино, 
ти тут дуже важлива

Давайте зустрінемося і порозмовляємо! 
Здобудь суперсилу діалогу!

Чи знаєте ви 
<<рецепт дому>>? 
Секрет не лише 
у інгредієнтах, 
а й у тому, як вони 
поєднуються! Трохи 
як з яблучним 
пирогом: не можна 
забагато і надто 
сильно місити 
тісто… А ви, що 
думаєте про сім‘ю? 
Хто створює 
<<ДІМ>>? Хто для 
тебе важливий*? 

* Ти також можеш 
бути для себе 
найважливішим! 
Поговори з собою… 
Може, напишеш лист 
до самого себе?) 

Сядь за стіл з іншою людиною і поглянь на неї. Скажи: <<Як 
ти сьогодні почуваєшся? Що тебе сьогодні потішило? Пробач, 
що... Будь ласка... Дякую тобі за...>> 

перехопило 
подих

Пес Тузик  
<<Суперніс>> - слідопит і дослідник. Знає, як 
потішити Алю. Не любить, коли незнайомці 
гладять його по голові. Обожнює довгі 
прогулянки.

Олена
Мовчазна. Вміє домовлятися з Алею без слів. 
Приїхала недавно з мамою з України. Їй дуже 
подобається у Польщі, але вона хотіла би вже 
повернутися додому, до тата. Любить свої 
веснянки. 

Туан 
Любитель вареників з сиром, недавно спробував 
пельмені і залишився у захваті.  Полюбляє 
витівки. Народився у Польщі, а його батьки 
приїхали з В’єтнаму. Голосно сміється - часто 
коли хтось думає, що він не розуміє по-польськи. 

Саміра 
У воді почувається, немов риба. Мріє виступити 
на Олімпіаді з плавання. Нещодавно переїхала 
з осередку для іноземців. Знає лише декілька слів 
по-польськи. Носить хіджаб. 

Генрик
<<Бунтівний янгол>>. Вміє голосно сваритися, 
іноді якщо хтось не хоче керувати його візком. 
Слухає важкий метал. Бореться за права 
тварин - зокрема у промисловому 
тваринництві.

Барбара 
Не любить довгих походів до лікаря, бо ходить 
з тростиною. Обожнює розповіді свого чоловіка 
Мирослава і яблучний пиріг, який він пече щонеділі. 
З надією дивиться на молодь.

Мирослав 
Пишається своїми яблучними пирогами і дружиною, 
активісткою та діячкою, що працює над захистом 
безпритульних котів у місті. Збирає розкидане сміття 
і сердиться на водіїв, що паркують авто на газонах. 

Ліс 
Шумить. Живе. Любить спокій. Приносить заспокоєння. 

Бджоли 
Їх легко розсердити. Терпіти не можуть <<Раундап>> 
і оприскування полів. Обожнюють квіткові луги 
і нескошені газони. 

Місце для тебе 
А ти, що розповіси про себе? Які твої суперсили? 
Що ти любиш? Коли ти відчуваєш гнів? Що приносить 
тобі радість? Чи малі бар’єри можуть 

бути великими перешкодами? 

Уяви, що ти серйозно 
травмуєш ногу - ти стаєш 
особою з набутою інвалідністю. 
А може ти хотів би допомагати 
особі, що пересувається на 
інвалідному візку? Пройди нашу 
смугу перешкод на виставці. 
Як ти почуваєшся на візку? 

Емпатія – це чуйне ставлення до становища інших людей.

Які права мають 
тварини? Намалюй або 
напиши на дошці на 
виставці, що для них 
найважливіше. 

Здобудь суперсилу турботливості. Так проявляється суперсила емпатії. 

У природі усе живе – вільне. 
Милуйся Природою. Здобудь 
суперсилу бурхливої уяви! 

Що означає спільний 
простір? Кому 
насправді належать 
вулиці, райони, парк 
чи дитячий ігровий
майданчик?!

Як звучить тиша? Що ти у 
ній чуєш? Подумай, що Тебе 
заспокоює...

Емпатія – це чуйність до інших людей у їхньому різноманітті. Відповідь 
на їхні потреби. З повагою до себе та своїх кордонів. 

Емпатія – це також турбота про те, що є нашим спільним 
благом. Від цього залежить наше життя. 


