
SPOTKANIE POLSKO-IZRAELSKIE W VIII LO W LUBLINIE

W ramach projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”,

w dniu 07.09.2017 do VIII LO im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie przybyło z Izraela ze szkoły

Ironi Aleph Arts and Sciene High School 120 uczniów. Towarzyszyli im nauczyciele

wraz z dyrektorem szkoły. Ze strony izraelskiej koordynatorem spotkania była pani Lilach

Katzir, zaś stronę polską reprezentowała Urszula Miaskowska. Goście z Izraela przywitani

zostali przez dyrekcję VIII LO, p. Lucynę Mądrą i p. Dorotę Wilczyńską  wraz  z uczniami

i nauczycielami VIII LO oraz grupą młodzieży z gimnazjów z Piotrowic i Kalinówki.  

W ramach przygotowań do spotkania każda klasa, uczestnicząca w spotkaniu,

wzięła udział w warsztatach przeprowadzonych przez pracownika Ośrodka „Brama

Grodzka – Teatr NN”, p. Bartosza Gajdzika w czerwcu 2017 w naszej szkole.

W czerwcu przygotowania toczyły się pełną parą. Wybraliśmy nauczycieli

prowadzących warsztaty, a także nabyliśmy materiały potrzebne do ich realizacji.

Uczniowie ćwiczyli Poloneza  pod opieką nauczycielki WF-u, p. Ireny Bielińskiej.  Ponadto

udałam się do Ośrodka, aby poprosić o pomoc w przeprowadzeniu warsztatów

i przedstawić program spotkania. Na zakończenie roku szkolnego rozmawiałam z każdą

klasą, z której młodzież miała przyjść na spotkanie. 

Przebieg Spotkania: 07.09.2017

 Po ciepłym powitaniu przed szkołą, wszyscy udaliśmy się do sali gimnastycznej.

Po krótkim przemówieniu i prezentacji dotyczącej Izraela uczniowie podzieleni na grupy,

udali się do sal warsztatowych. 

Warsztaty były zaplanowane na około 1,5 godziny, jak się jednak okazało, młodzież

nie mogła się rozstać i wszyscy wrócili na salę gimnastyczną po 2 godzinach. Młodzież

z Piotrowic zaprezentowała przygotowany wcześniej występ wokalny oraz taniec Polonez,

zachęcając młodzież z Izraela do wspólnej zabawy. Byliśmy zaskoczeni z jaką łatwością

wszyscy opanowali układ. Później rozpoczęła się nauka tańców izraelskich. Nikt nie chciał



słuchać o zakończeniu spotkania. Niestety, chwila ta nadchodziła nieuchronnie – pan

przewodnik był nieugięty. 

Ostatnim punktem naszego programu była piosenka Imagine Johna Lennona, której

tekst był wyświetlany z rzutnika. Poprosiłam wszystkich, aby w kole, chwycili się

za ręce a dwie  uczennice naszego liceum zainicjowały śpiew.   

Uważam, że spotkanie polsko-izraelskie, połączone z warsztatami, było bardzo

udane. Przede wszystkim, bardzo ucieszył mnie fakt dużej liczebności młodzieży polskiej

i jej zaangażowanie. Najważniejsze jest jednak to, że młodzież polska pozostaje w stałym

kontakcie z Izraelczykami. 

 Na zakończenie chcę serdecznie podziękować p. Izabeli Czumak oraz p. Bartkowi

Gajdzikowi z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz p. Katarzynie Suchańskiej

z Piotrowic za przeprowadzenie warsztatów podczas spotkania. 

 

Koordynatorka spotkania: Urszula Miaskowska
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