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Wizyta młodzieży izraelskiej w „Zanie”

W lipcu ubiegłego roku Liceum Ogólnokształcące im. To-
masza Zana przystąpiło do międzynarodowego projektu eduka-
cyjnego „Zachować Pamięć”. Projekt ten koordynowany jest ze 
strony polskiej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN, a jego 
celem jest ustanowienie współpracy między szkołami polskimi 
i izraelskimi.

Młodzież izraelska, w trakcie nauki w szkole średniej 
ma możliwość odbycia odpłatnej podróży studyjnej do Pol-
ski. Odgórnie ustalony program takich podróży kładzie nacisk 
głównie na odwiedziny miejsc pamięci, martyrologii i zagłady 
narodu żydowskiego. Nic więc dziwnego, że większość młodych 
Izraelczyków opuszcza Polskę w posępnych nastrojach, a później 
wspomina ją jako kraj cmentarzy i miejsc zagłady. Na szczęście 
jednak, niektórzy izraelscy nauczyciele są gotowi poświęcić czas 
wolny, jakim dysponują podczas takich podróży, na spotkania 
swoich wychowanków z ich polskim rówieśnikami, wspólne gry, 
zabawy i zajęcia edukacyjne.

W ramach wspomnianego projektu, w śnieżne, ale słoneczne 
popołudnie 16 marca 2013 r. gościliśmy w  „Zanie” 74-osobową 
grupę młodzieży izraelskiej z Liceum im. Ahada Ha’ama z Petach 
Tikwy. Wraz z uczniami przybyło kilkoro nauczycieli i opiekunów 
na czele z dyrektorem szkoły – panem Eilonem Navehem.
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Przed głównym wejściem do budynku, udekorowanym 
fl agami obu państw oraz napisami powitalnymi w obu językach, 
przywitała przybyłych dyrektor pruszkowskiego liceum – Pani 
Małgorzata Kucharska, jak również przedstawiciele grona peda-
gogicznego i delegacja uczniów. Niestety, tegoroczna marcowa 
pogoda nie sprzyjała spotkaniom pod gołym niebem, toteż za-
bawy integracyjne odbyły się w klasach i na korytarzach szkol-
nych, w pięciu mieszanych, polsko-izraelskich grupach.

Zajęcia prowadzone były w języku angielskim przez nauc-
zycieli tego przedmiotu. Na początku młodzież usiadła wkoło, po 
czym każdy przedstawił się i opowiedział krótko o sobie. Kolej-
ne zabawy wymagały już większej interakcji – wykorzystaliśmy 
sprawdzone scenariusze „gwiazdy tożsamości” czy „nici poro-
zumienia”. Gospodarze i goście szybko znaleźli wspólny język 
i przekonali się, że w odległych od siebie krajach żyją podobni 
do siebie młodzi ludzie, mający takie same zainteresowania, 
słuchający takiej samej muzyki, oglądający takie same fi lmy, 
lubiący lub nie lubiący tych samych przedmiotów w szkole, 
mający takie same marzenia i plany na przyszłość.

Druga część spotkania miała charakter edukacyjny, a jej 
zasadniczym elementem była czteroczęściowa prezentacja mul-
timedialna, przygotowana przez uczniów. Goście zapoznali się 
kolejno z historią i dniem współczesnym Pruszkowa, dziejami 
naszego liceum, dziejami pruszkowskiej gminy żydowskiej oraz 
postacią Janusza Korczaka, który w latach 1919-1928 pracował 
w Pruszkowie jako lekarz w domu sierot „Nasz Dom”, prowad-
zonym przez Marię Rogowską-Falską. Każdą część prezentacji 
podsumowano krótką dyskusją i odpowiedziami na pytania, jakie 
nasunęły się gościom.

Po zajęciach w szkole uczestnicy spotkania pojechali do hali 
sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, zatrzymując 
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się na chwilę pod siedzibą „Naszego Domu”. Po przybyciu do 
hali młodzież obejrzała krótki fi lm dokumentalny „Tutejsi”, zre-
alizowany w ubiegłym roku przez Alicję Plachównę-Vasilevską, 
a opowiadający o dziejach pruszkowskiej społeczności żydowskiej, 
w oparciu o zarejestrowane wspomnienia mieszkańców naszego 
miasta.

Po fi lmie głos zabrali dyrektorzy obu szkół. Wyrazili swoje 
zadowolenie z udanego pierwszego spotkania i nadzieję, że nie 
będzie ono ostatnim. Następnie szkoły wymieniły się symbolicz-
nymi podarunkami. Szkole izraelskiej przekazaliśmy m.in. album 
fotografi czny ze zdjęciami współczesnej Warszawy, otrzymaliśmy 
piękną, ręcznie wykonaną płaskorzeźbę z widokiem Jerozolimy.

Oba licea przygotowały program artystyczny; polscy ucznio-
wie deklamowali trzy wiersze poety krakowskiego getta – Mor-
dechaja Gebirtiga, którego twórczość na język polski przekładał 
absolwent naszego liceum, zmarły niedawno poeta, Zbigniew 
Jerzyna. Równolegle, na ekranie wyświetlało się tłumaczenie tek-
stu na język angielski. Grupa uczniów izraelskich przygotowała 
krótką lekcję wspólnego śpiewu i tańców. Kierując się ich wska-
zówkami, młodzież z obu krajów wkrótce zajęła cały parkiet 
hali i ruszyła w żywiołowy taniec, w rytm izraelskiej muzyki lu-
dowej.

Ostatnim punktem programu była niespodzianka – ogromny 
tort, który kroili i serwowali dyrektorzy obu liceów.

Sobotnie popołudnie minęło bardzo szybko – ani się 
obejrzeliśmy, a nasi goście musieli już wracać do Warszawy. Po 
wykonaniu zbiorowej, pamiątkowej fotografi i wszystkich uczest-
ników spotkania, polscy uczniowie odprowadzili swoich izraels-
kich kolegów do czekających pod halą autokarów.
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Szkoda, że nasi goście mogli przeznaczyć na pobyt 
w Pruszkowie zaledwie cztery godziny. Nie pokazaliśmy im 
ani pruszkowskiego cmentarza żydowskiego, ani żadnego 
z muzeów, ustaliliśmy wspólnie, że tak krótki czas należy dać 
do dyspozycji przede wszystkim samej młodzieży, aby mogła 
porozmawiać ze sobą i bliżej się poznać. Mamy jednak nadzieję, 
że zapoczątkowaliśmy w ten sposób stałą współpracę między 
naszymi liceami i następnym razem goście z Izraela zatrzymają 
się w naszym mieście na dłużej.

W przygotowaniach i realizacji scenariusza spotkania 
brali udział następujący nauczyciele: Małgorzata Frączkowska, 
Bartłomiej Godzisz, Ewa Król, Szymon Kucharski, Anna Nowa-
kowska, Gerard Położyński, Bożena Rostkowska, Monika 
Starczewska, Izabela Szewczyk, Katarzyna Szymańska, Karol 
Wałowski i Jolanta Zgoda, a także, zaproszone, spoza naszej 
szkoły: Marta Adamska i Katarzyna Nosecka. W spotkaniu uczest-
niczyli uczniowie klas 1A, 1B, 1C, 2A i 2B. W przygotow-
aniu prezentacji multimedialnej uczestniczyły uczennice klasy 
2A – Aleksandra Grzejszczak i Ewa Guzik. Za okazaną pomoc 
dziękujemy dyrektorowi Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, 
p. Tomaszowi Krawczyńskiemu.

Galeria zdjęć ze spotkania dostępna jest na stronie internetowej szkoły 
(zan.edupage.org), w zakładce „Album fotografi czny”. Druga część spotka-
nia została nagrana przez pruszkowską telewizję kablową, która przygotowała 
reportaż, wyemitowany w „Panoramie Pruszkowskiej” – dostępny również 
w Internecie.


