Spotkanie polsko-izraelskie
W dniu 1 października 2015 roku odbyło się drugie już spotkanie uczniów XV Liceum
Ogólnokształcącego im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie z uczniami izraelskimi z Liceum
Francusko-Izraelskiego im. Raymonda Levena w Holonie.
Delegacja izraelska liczyła 93 osoby (84 uczniów oraz 4 nauczycieli, 4 przewodników i
lekarz). Stronę polską reprezentowali uczniowie pięciu klas: 3 L, 3, C, 2 L, 1 L i 3 B oraz ośmiu
nauczycieli.
Podobnie jak w roku ubiegłym, wydarzenie zostało poprzedzone korespondencją mejlową
pomiędzy uczniami oraz kolacją, którą spożyliśmy wspólnie w przeddzień spotkania, w jednej z
warszawskich restauracji.
Na część oficjalną złożyły się między innymi wystąpienia pani Dyrektor Joanny
Chrapkowskiej oraz pani Ruth Ben Smihan, Dyrektora Liceum Francusko-Izraelskiego im.
Raymonda Levena w Holonie, a także entuzjastycznie przyjęte słowo powitalne pani prof. Sylwii
Sawickiej, koordynatora sekcji dwujęzycznej, wygłoszono w języku hebrajskim. Owację naszych
gości wywołała także projekcja dwóch krótkich filmów na temat współczesnej Warszawy. Pierwszy
został nakręcony w zeszłym roku przez Marcina Boguszewskiego, ubiegłorocznego absolwenta
klasy L, a drugi jest dziełem Antoniego Janasa z 3 L, który połączył dynamicznie filmowane
pejzaże warszawskie z muzyką izraelskiego zespołu Hadag Nahash, co przyniosło znakomity
rezultat.
Następnie młodzież obu szkół, podzielona na trzy grupy, uczestniczyła w warsztatach
tanecznych, by uczyć się razem krakowiaka i rock and rolla.
Wzorem ubiegłorocznego spotkania, uczniowie wzięli także udział w warsztatach poetyckoplastycznych „Pamięć i przyjaźń” poprzedzonych krótkimi zajęciami integracyjnymi. Po wspólnym
czytaniu wierszy Jehudy Amichaja, Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta (w czterech
wersjach językowych: hebrajskiej, polskiej, francuskiej i angielskiej) uczniowie w czteroosobowych
grupach polsko-izraelskich pracowali nad ilustracją do przeczytanego tekstu.
Tego samego dnia, około godziny 16, spotkaliśmy się ponownie pod Pomnikiem Bohaterów
Getta Warszawskiego, by uczestniczyć we wspólnej uroczystości upamiętniającej ofiary Zagłady.
Przedstawiciele szkoły izraelskiej odczytali między innymi tekst modlitwy za zmarłych Jizkor,
wiersz Dana Pagisa „Pisane ołówkiem w zamkniętym wagonie” oraz teksty przywołujące
powstanie w getcie warszawskim. Jedna z uczennic izraelskich w sposób niezwykle dramatyczny
zaśpiewała „La vie en rose” z repertuaru Edith Piaff. Nina Nowakowska. której na gitarze
akompaniowała Justyna Pszczołowska, zaśpiewała po hebrajsku i po polsku „Złotą Jerozolimę”.
Pozostali uczniowie „Żmichowskiej”: Jagoda Pawlak, Cezary Jasiński, Michał Flis, Ola Godula,
Maciej Pepłoński i Michał Skwarek recytowali „Cmentarz warszawski” Zbigniewa Herberta oraz
utwór Dana Pagisa. Uroczystość zakończyło odśpiewanie hymnów polskiego i izraelskiego.
Uczniowie naszej szkoły uczestniczący w tegorocznym spotkaniu podkreślali niezwykłą
otwartość oraz ochotę do wspólnej pracy i zabawy, jaka była udziałem naszych izraelskich gości.
W czasie spotkania rozpoczęliśmy snuć plany dalszej współpracy. Zaprosiliśmy panią
Rachel Zilberg, by ponownie uświetniła swą obecnością kwietniowy Dzień Kultury Żydowskiej.
Goście z Izraela natomiast zachęcali nas do odwiedzania Mikve Israel w przyszłym roku szkolnym.
Podziękowania
Sukces tegorocznego spotkania zawdzięczamy zaangażowaniu wielu uczniów i
nauczycieli.
Serdeczne podziękowania zechcą przyjąć:
- panie Dyrektor: Joanna Chrapkowska, Justyna Jankowska i Małgorzata Gronostalska;
- panie prof.: Sylwia Sawicka, Katarzyna Bober, Anna Janaszek, Katarzyna Kozłowska,
Magdalena Krawczyk, Justyna Piątek, Urszula Ratuszyńska;
- oraz pani Bogumiła Woźniak i pan Michał Hejno.
Organizatorzy dziękują zwłaszcza uczniom, którzy nie szczędzili swego czasu podczas
przygotowań do tego wydarzenia. Są to:
- z klasy 1 L: Nina Nowakowska;

- z klasy 2 L: Kinga Dłużewska, Michał Flis, Cezary Jasiński, Ula Markiewicz, Wiktoria Martyniec,
Kasia Nowak, Basia Orłowska, Jagoda Pawlak, Natalia Pieniążek, Justyna Pszczołowska,
Gabrysia Skaza, Konstanty Słoka, Gabrysia Stępniak, Daniel Wołkowyski;
- z klasy 3 L: Natalia Barszcz, Juliusz Cęcelewski, Ola Godula, Antoni Janas, Hubert
Korzeniowski, Kalina Kwiecińska, Maja Milewska, Maciej Pepłoński, Marianna SkoczekWojciechowska, Michał Skwarek, Agata Wojtera, Wiktoria Załucka;
- z klasy 3 C: Zuzanna Affek, Dominika Antonijczuk, Dominika Bankiewicz, Matylda Dmoch,
Dominik Urbaez;
- z klasy 3 B: Ruta Czaplińska.
Specjalne podziękowania kierujemy do księdza Adama Petakiewicza i Parafii
Najświętszego Zbawiciela za życzliwe wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego.
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