
Izraelczycy po raz trzeci odwiedzili młodzież z I LO w Żywcu

Już  po  raz  trzeci  we  wrześniu  zaczęliśmy  przygotowania  do  kolejnego  spotkania  z  młodymi

Izraelczykami ze szkoły z Mekif Hei z Ashdod, które odbyło się 21.11.2016 r.

W programie kilku zajęć przed wizytą, na podstawie doświadczeń z poprzednich lat, pracowaliśmy

w blokach tematycznych: 

 historia, kultura i tradycja żydowska (kalendarz i święta żydowskie, zwyczaje żydowskie

(prezentacje Wirtualnego Sztetla – portalu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN; rola

Żydów polskich  i  ich  wielowiekowej  obecności  na  ziemiach polskich);  Żydzi  w Polsce

w okresie  międzywojennym – ich wkład w rozwój kultury,  życie  codzienne (Czym był

sztetl; film "Endblum"; dyskusja: "swoi" czy "obcy"?; wystawa Centropy online "Żydowscy

świadkowie polskiego stulecia")

 zrozumieć Holokaust: jak do tego doszło? jak coś takiego mogło się zdarzyć ludzkości?,

dlaczego? skala, znaczenie zdarzeń i dramatyczny skutek tego ludobójstwa, (film Centropy

"Aby pamięć nie umarła"; wstrząsający dokument "Pamięć obozów")

 poznaj  kraj,  miasto  i  szkołę  swoich  rówieśników  (prezentacja  przygotowana

przez prowadzącą)

 żydowscy uczniowie w naszej szkole – film uczennic "Spotkania po latach" (film dostępny

w serwisie YT).

Powstał  również  scenariusz  spotkania,  w  którym znalazł  się  czas  na  niedługą  część  oficjalną,

filmowe przedstawienie gościom naszego miasta i szkoły oraz wypowiedź Burmistrza Żywca, który

przypomniał wizytę ówczesnego ambasadora Izraela w Polsce prof. Szewacha Weissa w naszym

liceum w roku 2003. 

Po wymianie drobnych prezentów rozpoczęły się zajęcia warsztatowe. Uczestnicy tworzyli swoje

gwiazdy tożsamości i poznawali się nawzajem w mniejszych grupach, konstruowali i zapisywali

polsko-angielsko-hebrajski słownik wyrazów, które wybrali  jako ważne dla siebie,  porównywali

zapisy grup.  Jak zwykle towarzyszący temu gwar,  śmiech i  serdeczna atmosfera dawały wyraz

bardzo  pozytywnego  kontaktu  młodych  Polaków  i  Izraelczyków.  Potem  rozpoczęła  się  praca

nad poważnymi zagadnieniami, którym w tym roku patronował wybrany temat: ratujący i ratowani.

Część  osób  pracowała  z  wybranymi  fragmentami  publikacji  "Świadkowie  polsko-żydowskiej

historii.  Historie  Ocalonych  z  Zagłady,  byłych  więźniów  niemieckich  nazistowskich  obozów

https://www.youtube.com/watch?v=0S8Y0JanlvU
https://www.youtube.com/watch?v=0S8Y0JanlvU


i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata" (wyd. Żydowskie Muzeum Galicja). Ciekawe postery

jako efekty tych działań wzbogaciły kolekcję prac powstałych podczas naszych polsko-izraelskich

spotkań – zgromadzone w jednym miejscu dostępnego dla wszystkich korytarza, są czytane także

przez tych uczniów, którzy nie biorą udziału w spotkaniach, budzą ciekawość (np. są trójjęzyczne)

i stanowią materiał do pracy szczególnie nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie. 

W tym roku dodatkowym elementem stała  się  praca plastyczna ARTGroup (po ośmiu uczniów

z obu szkół), którą inspirowały słowa: pamięć, szacunek, życie, radość. 

Spotkanie  zakończyliśmy  wspólnymi  tańcami  i  śpiewami,  rozmowami  bez  końca.

O  zakończeniu  tego  wspólnego  dnia  zdecydował  fakt,  że  samolot  naszych  gości  wylatywał

o  określonej  godzinie  i  musieli  na  niego  zdążyć  –  to  był  jedyny  argument,  który  przekonał

młodzież, że już naprawdę czas się pożegnać... 

Do następnej wizyty!

Koordynatorka spotkania: Aleksandra Bura

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu


