
Spotkanie i zajęcia warsztatowe z młodzieżą z Kazir Holon Izrael w I Liceum
Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie.

„Nie masz już, nie masz w Polsce żydowskich miasteczek,
W Hrubieszowie, Karczewie…. . 

Nie ma już tych miasteczek, przeminęły cieniem,
I cień ten kłaść się będzie między nasze słowa,
Nim się zbliżą bratersko i złączą od nowa
Dwa narody karmione stuleci cierpieniem”.    

Antoni Słonimski „Elegia miasteczek żydowskich”

Żydzi i Polacy - to temat wielokrotnie poruszany w naszym społeczeństwie, temat
nierzadko  drażliwy, który stworzył wiele stereotypów. Żydzi byli i zawsze będą częścią naszej
historii. Dlatego po raz kolejny społeczność I LO im. CK Norwida spotkała się 23 października
2016 r. z młodzieżą z Izraela.

Pierwszym punktem programu był wyjazd do Treblinki, miejsca, w którym podczas
II wojny światowej Niemcy masowo mordowali ludność żydowską. Celem tej wycieczki było
poszerzenie wiedzy o obozie zagłady i historii polsko-żydowskiej. Mieliśmy tam okazję
wysłuchać pieśni i wierszy prezentowanych przez młodzież żydowską, która w ten sposób
chciała upamiętnić swoich pomordowanych przodków.  Następnie wszyscy razem udaliśmy
się do naszego liceum.

Naszych nowopoznanych kolegów powitaliśmy przygotowanym przez nas wcześniej
poczęstunkiem, który jak zawsze przypadł do gustu zagranicznym gościom. Z łatwością udało
nam się porozumieć, oczywiście w języku angielskim. Następnie udaliśmy się na salę
gimnastyczną gdzie Pani dyrektor Dorota Piotrowicz gorąco powitała młodzież i opiekunów.

Następnie Aleksandra Góralewska i Bartosz Gołębiewski z klasy II a zaprezentowali
wiersz Antoniego Słonimskiego „Elegia miasteczek żydowskich” w języku polskim i angielskim
skierowany do naszych rówieśników z Izraela. Nie mogło obyć się bez staropolskiego
poloneza, tradycyjnie zatańczonego z gośćmi. Ci w rewanżu zaprezentowali nam taniec
żydowski- "Hava Nagila”, który wszyscy zatańczyliśmy. Kolejnym punktem naszego spotkania
był mecz piłki nożnej pomiędzy uczniami z Norwida i gośćmi z Kazir Holon, który zakończył
się wynikiem 6:5 dla naszych zawodników (bramkarzem naszych reprezentantów był opiekun
młodzieży z Izraela).

Niestety ok. godz. 17.00 młodzież, z którą dopiero, co się poznaliśmy, musiała nas
opuścić. Wymieniliśmy się na pamiątkę drobnymi upominkami, zrobiliśmy dużo zdjęć
i obiecaliśmy sobie, że będziemy utrzymywać kontakt – pożegnanie trwało prawie do 19:00.



Po tygodniu spędzonym w Polsce izraelscy goście wrócili do swojego kraju. Mimo,
że znaliśmy się tak krótko, zdążyliśmy znaleźć wspólne tematy do rozmów i naprawdę się
polubić. Nabraliśmy przekonania, że młodzież na całym świecie bez względu na narodowość
i wyznanie jest podobna; lubi się śmiać, tańczyć, bawić, poznawać świat, zawierać nowe
znajomości i jeść słodkie ciasta. To spotkanie na pewno pozostanie na długo w naszej
pamięci.  Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Zachować pamięć”, w którym nasza
szkoła uczestniczy od 2012 r. 

Podsumowanie ewaluacji:

1. Większość uczniowie było rozczarowanych, że założenia spotkania nie zostały
zrealizowane (program spotkania uległ zmianie z powodu ograniczonego czasu
młodzieży z Izraela, nie odbyły się zajęcia warsztatowe i samo spotkanie zostało
mocno skrócone).

2. Już samo spotkanie i forma ostateczna uczniom się podobała.

3. Uczniowie uważają, że typu spotkania powinny być organizowane cyklicznie,
oraz powinny trwać przynajmniej dwa dni ( lepsza możliwość poznania się
wzajemnego, zdaniem moich uczniów w momencie kiedy tak naprawdę zaczęli się
poznawać i integrować młodzież z Izraela musiała już wracać do Warszawy).

4. Z rozmów z młodzieżą z Izraela to też chcieli aby to spotkanie w szkole w Norwidzie
trwało dłużej (Nauczyciele/opiekunowie z Izraela mieli problemy aby ich młodzież udała
się do autokarów).

5. Moi uczniowie są bardzo zainteresowani kontynuacją tego projektu jak również
większość z nich jest zainteresowana wyjazdem do Izraela i dopytują się
o czy już został ogłoszony konkurs na dofinansowanie wyjazdu do Izraela i proszą mnie
abym nie przeoczył informacji o „konkursie” i terminów związanych ze składaniem
wniosków. 
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