
Uczniowie Amal Hadera w kieleckim Nazarecie

31.03.2017  odbyło  się  szóste  spotkanie
młodzieży  liceum  św.  Jadwigi  Królowej
w Kielcach z uczniami szkoły Amal Hadera
z  Izraela.  Nasze  spotkania  odbywają  się
co  roku  od  czasu  nawiązania  współpracy
w  2012  r.  Jest  to  okazja  do  radości,
wspólnej  zabawy,  ale  też  refleksji
nad  historią  naszych  dwóch  narodów.
Staramy  się,  by  była  to  możliwość
przypomnienia,  jak  ważna  jest  pamięć

o  wspólnej  przeszłości  i  współistnieniu  naszych  narodów,  zrozumienie
skomplikowanej historii, akceptacja inności, poszanowanie  innej kultury i religii.
Wiemy,  że nasze spotkania tworzą nową historię i  pomagają w przekraczaniu
barier,  stereotypów  i  uprzedzeń.  Wielu  absolwentów  naszej  szkoły  aktywnie
włącza się  w podobne projekty na studiach,  są tacy,  którzy  zaczęli  się  uczyć
języka  hebrajskiego,  niektórzy  specjalnie  przyjeżdżają,  by  uczestniczyć
w spotkaniach.

Tym razem grupa naszych gości była
bardzo duża, przyjechało ok. 200 uczniów,
w  spotkanie  zaangażowali  się  prawie
wszyscy uczniowie naszego liceum, ok 130
osób.  Razem z nauczycielami w projekcie
wzięło  udział  ok.370 osób.  Uczniowie byli
podzieleni  na  19  grup.  Praca  w  grupach
była  okazją  do  poznania  się.  Wcześniej
przygotowani  liderzy  prowadzili  zajęcia
metodami aktywnymi, by wskazać, co nas
łączy,  co  dzieli.  Pomysłowość  grup  była  ogromna:  były  zabawy,  wspólne
rysowanie,  uczenie  się  piosenek,  tworzenie  rozmówek  polsko-angielsko-
hebrajskich. 

Młodzież  rozmawiała  o  swoich  zainteresowaniach,  sposobach  spędzania
wolnego  czasu,  o  szkole  oraz  tradycjach  narodowych  i  religijnych.  Po  małym

poczęstunku  wszyscy  doskonale
bawili się, tańcząc w rytmach polskich
i  izraelskich.  Ukoronowaniem
spotkania był mecz piłki nożnej, który
po  raz  pierwszy  w  historii  naszych
spotkań  wygrali  chłopcy  z  naszej
szkoły 2:0. 

Na  zakończenie  spotkania
udaliśmy  się  na  cmentarz  żydowski,
by  przy  pomniku  ofiar  zbrodni
faszystowskich  i  monumentalnym



grobie  ofiar  pogromu kieleckiego  posłuchać
smutnych historii  o losach Żydów kieleckich
oraz  wspólnie  przeżyć  ceremonię
przygotowaną  przez  uczniów  naszej  szkoły.
Jest to bardzo ważny punkt spotkań i zależy
nam  bardzo,  by  w  miejscu  naznaczonym
nienawiścią i  przemocą wspólnie  modlić  się
o  pokój  na  świecie  i  pojednanie  między
narodami. 

Pożegnaliśmy się z żalem, że nasze spotkanie było tak krótkie. Będziemy tęsknić
za naszymi przyjaciółmi – do następnego spotkania!


