
10 edycja programu „Bliżej siebie. Zachować pamięć”

5 września 2017 – w drugi dzień roku szkolnego! - do XV LO przyjechała delegacja 
młodzieży z Izraela. Tym razem gościliśmy nie tylko Yarden High School z Ma`ale Efrayim, ale i 
XXVI LO w Łodzi wraz z jego partnerską placówką Ort Afula School. Łącznie spotkały się 143 
osoby z 4 społeczności szkolnych.

Będzie to na pewno pamiętne spotkanie. Nigdy jeszcze bowiem nie było tak mało czasu, by 
przygotować polską młodzież do wspólnych zatrudnień z Izraelkami i Izraelczykami. O tym, że 
grupa przyjedzie 5 września, koordynatorka projektu Barbara Matusiak dowiedziała się od swojej 
współpracowniczki z Izraela – Elishevy Paran – pod koniec sierpnia, podobnie było w przypadku 
koordynatorki z XXVI LO, Anny Horwat. W jeden dzień (4 września) zostało przygotowane 
wszystko, co było w tych okolicznościach możliwe i to „coś” okazało się... sukcesem!

Wchodzących do sali gimnastycznej izraelskich gości powitał radosny śpiew Polek i 
Polaków: 

Hevenu shalom alechem
Hevenu shalom alechem
Hevenu shalom alechem
Hevenu shalom shalom alechem shalom!

To ważne i znaczące słowa: Pokój niech będzie z Wami! Tego właśnie wszyscy sobie życzymy i 
temu służą te nasze spotkania. Kultywujemy pamięć, wspólnie się uczymy oraz bawimy, bo 
wartościami najwyższymi są pojednanie i pokój.

Uczestniczki i uczestników projektu przywitała dyrektor Piętnastki Ewa Kaczorowska. 
Wyraziła radość z nieprzerwanej przez tyle lat kooperacji pomiędzy szkołami polskimi i 
izraelskimi. W podobnym tonie przemawiały: Barbara Matusiak, Anna Horwat i Elisheva Paran. 
Część oficjalną zamknęły dziewczęta z obu polskich szkół – Paulina oraz Ania – które wspólnie 
zaśpiewały swoisty hymn pacyfistów, „Imagine” Johna Lennona. Potem uczennice i uczniowie, 
nauczycielki i rodzice z Izraela otrzymali przygotowane – głównie dzięki życzliwej pomocy 
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana – pamiątki z Łodzi a także materiały informacyjne tyczące 
żydowskich miejsc pamięci w naszym mieście, jak również wiersze barda Getta Litzmannstadt, 
Jankiela Herszkowicza. Szkolną część spotkania zakończyły bardzo radosne, żywiołowe warsztaty 
integracyjne oparte o polsko-hebrajskie ćwiczenia słownikowe.

Cztery szkoły spotkały się w dwóch bardzo znaczących miejscach: pod Pomnikiem 
Pękniętego Serca i na Stacji Radegast. Pierwsze z nich upamiętnia cierpienie polskich dzieci 
dręczonych, głodzonych i zabijanych – bądź na terenie lagru, bądź w obozie zagłady w Chełmnie 
nad Nerem – w dziecięcym obozie pracy przy ulicy Przemysłowej. Tu młodzież z obu krajów 
stworzyła krąg przyjaźni i uczciła ofiary minutą ciszy. Drugie to miejsce pamięci związane z 
eksterminacją Żydów i Żydówek. Tu z kolei wspólnie zatrzymaliśmy się przy makiecie getta, 
którego poszczególne elementy omówiły Elisheva Paran i Barbara Matusiak. Pośród zdjęć z Getta 
Litzmannstadt, w kolejną rocznicę Wielkiej Szpery, kiedy wywieziono z getta na śmierć: dzieci, 
chorych i starych, młodzi Izraelczycy i Polacy przeprowadzili ceremonię ku czci ofiar Holokaustu. 
Te same teksty mówiono po polsku i po hebrajsku: wiersze Abramka Koplowicza, Wisławy 
Szymborskiej, psalm Pan jest moim pasterzem. Śpiewano Mury Jacka Kaczmarskiego i hymny obu 
narodów. Bardzo to było poruszające dla wszystkich.

Możemy tylko żałować, że spotkanie tym razem było tak krótkie. Izraelczycy zostali z nami 
tylko 4 godziny. Przed nimi były: Warszawa, Kraków, Oświęcim... Może następnym razem uda się 
znowu być ze sobą parę dni? Taką mamy nadzieję.

Koordynatorka spotkania: Barbara Matusiak


