
Młodzież z Izraela w najstarszym warszawskim liceum.

16 listopada 2016 roku X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Warszawie
(szkoła z pięknymi tradycjami, w której od chwili jej założenia w 1874 raku przez Jadwigę
Sikorską uczyło się bardzo wiele dziewcząt z polskich rodzin żydowskich)  gościło młodzież i
nauczycieli z Ben Gurion High School w Petah Tikva w Izraelu. Spotkanie było elementem
projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”. 

Wszystko zaczęło się przed godziną 9.00. Po krótkim oficjalnym powitaniu przedstawiliśmy
gościom prezentację dotyczącą historii liceum Królowej Jadwigi, a następnie film nakręcony
przez naszych uczniów o życiu Stefanii Wilczyńskiej, współpracownicy Janusza Korczaka,
która była absolwentką szkoły Jadwigi Sikorskiej i wraz z doktorem i dziećmi z domu sierot
zginęła w obozie w Treblince. Koledzy z Izraela zaprezentowali film o swojej szkole i o swoim
pięknym kraju. 

Kolejne zajęcia odbyły się już w mniejszych grupach, w salach lekcyjnych. Zgodnie z
duchem Korczakowskim nauczyciele dali młodzieży prawie całkowitą swobodę (prawie, bo
od czasu do czasu dyskretnie zerkali i kontrolowali czas, ponieważ goście mieli napięty
program dnia i musieli pożegnać się o godzinie 12.00). Uczniowie naszej szkoły bardzo
dobrze mówią po angielsku, wiec można było  mieć pewność, że poradzą sobie doskonale z
organizacja zajęć. Były i poważne, dojrzałe rozmowy na temat Korczakowskiego modelu
wychowania, były też zabawy integracyjne, kolorowanie puzzli- niespodzianek
przygotowanych przez „Królówkowiczów”, poznawanie języków (wiemy już, jak po hebrajsku
wyznaje się miłość!), ale największym osiągnięciem pedagogicznym zarówno młodzieży z
Izraela jak i z Polski była wzajemna nauka tańców, które na zakończenie wszyscy (a razem
było nas 170 osób) brawurowo zatańczyli wokół ogromnego obrazka ułożonego z kawałków
puzzli, przedstawiającego serce z narysowaną w środku mapą, na której widniały kontury
Izraela i Polski. Tańczyliśmy ludowy taniec izraelski, poloneza, makarenę, a największy
entuzjazm wzbudziła szalona i skoczna „belgijka”. Goście na pamiątkę dostali bardzo fajne
przypinki, na których pod królewską koroną widnieje symbol szkoły Ben Guriona i naszej
kochanej „Królówki”, a nasi uczniowie zostali obdarowani hamsami (z pewnością przydadzą
się na szczęście, szczególnie maturzystom!).

Cztery godziny zajęć integracyjnych, dyskusji i wspólnej zabawy minęło zbyt szybko – goście
nie chcieli odjeżdżać, a my pragnęliśmy, by ci wspaniali, życzliwi i otwarci młodzi ludzie
zostali z nami dłużej. Mamy jednak nadzieję, że to był dobry początek długiej, pięknej
przyjaźni i współpracy. 
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