
  

“Navon” Junior and High  

School,Holon, Israel 

 

Let’s make friends! - 15 marca 2011 r. 
Ogólnokształc ącym w Busku

Busko- Zdrój to mała miejscowo
walorów leczniczych. Do II wojny 
np. Chmielnik, Wiślica, Nowy Korczyn
Stopnica. W samym Busku populacja 
żydowska sięgała ok. 25%. Po buskich 
Żydach pozostało niewiele 
murowany budynek Synagogi, w którym
obecnie jest sklep oraz opuszczony i 
zaniedbany cmentarz. Mimo to buscy 
bardzo mocno tkwią w świadomo
mieszkańców miasta, zwłaszcza starszego 
pokolenia, o czym przekonaliśmy si
trakcie przygotowań do wizyty młodych 
Izraelczyków w naszym Liceum. 

A wszystko zaczęło się w Sulejówku  podczas pewnego wrze
polskich i izraelskich szkół.  Otrzymali
średnią w Holon, niewielką miejscowo
Tel Awiwu.  Notabene, bardzo szybko okazało si
wspaniale położone nad morzem blisko dwustu

Przez kilka kolejnych miesięcy tworzyli
nauczycielami. Oczywiście za poś
dopracowaniu wszelkich szczegółów wizyty

Intensywnym przygotowaniom towarzyszyły 
izraelskich gości, a przede wszystkim
opublikowaniu  w mediach informacji o planowanej wizycie, zacz
mieszkańców sprzeczne sygnały, od  bardzo pozytywnych do skrajnie negatywnych, niestety.  Te 
ostatnie potęgowały jeszcze obawy
przełamać  nieufność i negatywne stereotypy.
poprzez którą chcieliśmy podkreślić
„Zachować Pamięć- Bliżej siebie”. 

Let’s make friends!  Respect each other! 

Nadszedł 15 marca 2011r. 
autokary. Czekaliśmy na naszych go
pierwszych powitaniach poczuliśmy, 

  

I LO  im. T. Kościuszki w Busku

15 marca 2011 r. wyj ątkow e spotkanie
cym w Busku - Zdroju!   

Zdrój to mała miejscowość na Ponidziu, najbardziej znana
II wojny światowej otoczone  przez typowe 

lica, Nowy Korczyn, 
W samym Busku populacja 

gała ok. 25%. Po buskich 
dach pozostało niewiele śladów: 

owany budynek Synagogi, w którym 
sklep oraz opuszczony i 

zaniedbany cmentarz. Mimo to buscy Żydzi 
świadomości 

ców miasta, zwłaszcza starszego 
pokolenia, o czym przekonaliśmy się w 

 do wizyty młodych 

 w Sulejówku  podczas pewnego wrześniowego spotkania nauczycieli 
polskich i izraelskich szkół.  Otrzymaliśmy  wówczas propozycję nawiązania kontaktu ze szkoł

 miejscowością położoną  w odległości kilkudziesi
rdzo szybko okazało się, że ta niewielka miejscowo

blisko dwustutysięczne miasto! 

cy tworzyliśmy misterną nić porozumienia między szkołami, uczniami i 
cie za pośrednictwem Internetu i Facebooka! Kontakt ten słu

dopracowaniu wszelkich szczegółów wizyty, której termin zaplanowano na marzec 2011r.

ntensywnym przygotowaniom towarzyszyły pytania, jak wizyta zostanie przyj
ci, a przede wszystkim, jak zareaguje na nią nasze lokalne 

opublikowaniu  w mediach informacji o planowanej wizycie, zaczęły dociera
ców sprzeczne sygnały, od  bardzo pozytywnych do skrajnie negatywnych, niestety.  Te 

obawy, czy wizyta przyniesie spodziewane efekty i uda nam si
 i negatywne stereotypy. Przygotowaliśmy też 

ślić wartości i przesłanie, jakie zawiera w sobie projekt edukacyjny 
ej siebie”. A te świetnie wyrażały, naszym zdaniem

Respect each other! Tolerance!  Let’s be more human!

Nadszedł 15 marca 2011r. Punktualnie o 10.00 pod budynek naszej szkoły  podjechały dwa 
my na naszych gości z niecierpliwością i lekkim niepokojem

pierwszych powitaniach poczuliśmy, że się świetnie rozumiemy i będzie dobrze!  Delegacja 

 

T. Kościuszki w Busku- Zdroju 

e spotkanie   w I Liceum 

najbardziej znana z uzdrowiska i jego 
przez typowe żydowskie sztetle 

niowego spotkania nauczycieli 
ązania kontaktu ze szkołą 

ci kilkudziesięciu kilometrów od 
niewielka miejscowość, to piękne, 

 porozumienia między szkołami, uczniami i 
! Kontakt ten służył także 

, której termin zaplanowano na marzec 2011r. 

, jak wizyta zostanie przyjęta przez 
nasze lokalne środowisko. Tuż po 

ły docierać do nas  ze strony 
ców sprzeczne sygnały, od  bardzo pozytywnych do skrajnie negatywnych, niestety.  Te 

, czy wizyta przyniesie spodziewane efekty i uda nam się 
 specjalną scenografię, 

ci i przesłanie, jakie zawiera w sobie projekt edukacyjny 
, naszym zdaniem, takie hasła, jak:  

Tolerance!  Let’s be more human!  

Punktualnie o 10.00 pod budynek naszej szkoły  podjechały dwa 
i lekkim niepokojem, ale już  po 

ędzie dobrze!  Delegacja 



izraelska była dość liczna. Z grupą ok. 60 uczniów, przyjechało 5 nauczycieli, towarzyszyli im 
izraelscy przewodnicy oraz spora grupa rodziców. W sumie ok. 75 osób. 

Zaplanowaliśmy szczegółowy harmonogram spotkania:  uroczyste powitanie na Sali 
gimnastycznej z udziałem, rzecz jasna, przedstawicieli naszych lokalnych władz, rodziców oraz 
sponsorów, następnie warsztaty integracyjne, międzynarodowy mecz w piłce siatkowej, pokazy 
taneczne i akrobatyczne, wspólny lunch oraz wspólne zwiedzanie naszego miasta. Bardzo szybko 
okazało się, że musimy go dość znacząco skrócić. Nasi goście jeszcze tego samego dnia 
odlatywali z Krakowa samolotem do Tel Awiwu, byli też bardzo zmęczeni kilkunastodniową, 
bardzo intensywną podróżą po Polsce. Jak zgodnie stwierdziły później obie strony: Choć na tak 
krótko i tak warto było się spotkać w takim gronie w Busku! 

Podczas oficjalnego powitania, mimo, że niektórym uczestnikom spotkania udało się rozpoznać, 
obie grupy dość uważnie i z 
dystansem przyglądały się 
sobie na wzajem. 
Odczytaliśmy list do całej 
społeczności szkolnej w 
Navon High School z 
wyrazami szacunku i 
podziękowaniami za wizytę w 
naszej szkole.   Głos zabrali 
przedstawiciele władz oraz 
Hani Milchan - szefowa 
izraelskiej delegacji. I wtedy 
zdarzyło się coś niezwykłego! 
Nasza wyjątkowo uzdolniona 
muzycznie uczennica Joasia 
Bartocha zaśpiewała po 
HEBRAJSKU słynną piosenkę Naomi Shremer „Gold Jerusalem”. Nasi izraelscy goście, 

początkowo zaskoczeni, szybko podchwycili  
melodię i zaczęło się wspólne śpiewanie. 
Śpiewaliśmy wszyscy stojąc  i trzymając się za 
ręce. Polacy i Izraelczycy! Uczniowie i 
nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście! Był 
bis, a przede wszystkim ogromna radość i łzy 
wzruszenia! Pękły lody  nieufności, 
porzuciliśmy wzajemne obawy i niepokoje. 
Wytworzył się cudowny, pozytywny  nastrój, 
który towarzyszył nam już do końca spotkania.  

Po zakończeniu oficjalnej części rozpoczęły 
się warsztaty integracyjne. W czterech 
mieszanych grupach uczniowie polscy i 

izraelscy zastanawiali się nad istotą swojej  tożsamości: osobistej, narodowej etc.  



Potem odbyły się pokazy sportowe oraz mecz piłki siatkowej, zainaugurowane pięknie 
odtańczonym przez tegorocznych maturzystów polonezem do muzyki Wojciecha Kilara. Młoda 

dziewczyna, która towarzyszyła grupie 
izraelskiej w charakterze fotografa, 
powiedziała, ze nigdy dotąd nie przeżyła 
tak silnych wzruszeń i tak silnego 
związku z Polska, z której wyemigrowała 
jako dziecko.  

Spotkanie zakończyliśmy  lunchem . Ze 
względów logistycznych musieliśmy 
zrezygnować ze spaceru i wspólnego 
zwiedzania Buska. Czas do odjazdu 
naszych gości spędziliśmy na wspólnych 
i całkiem swobodnych rozmowach w 
małych grupach i podgrupach, przy 
kawie i herbacie. Wymieniliśmy także 

upominki. Naszym gościom przygotowaliśmy rozmaite gadżety z informacjami na temat naszego 
miasta, uzdrowiska i szkoły oraz pamiątkowe  t-shirty z logo projektu „Zachować Pamięć - Bliżej 
Siebie”. 

Spotkanie z młodymi Izraelczykami było niezwykłym doświadczeniem dla nas wszystkich. 
Pokazało, jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem, by lepiej rozumieć współczesny świat. 

 

W realizacji projektu wzięło udział: 
4 nauczycieli języka angielskiego, 
4 nauczycieli w-f, nauczyciel biologii 
oraz nauczyciel historii. 

 

 

 

 

 

 

Szkolny koordynator projektu:   Małgorzata Grabska 

 

Galeria zdjęć: 

http://lvl-rp.pl/izrael/Polska-Izrael08.html 

 


