
Młodzi Izraelczycy po raz trzeci w kraśnickim Liceum na Górce.

Już po raz trzeci  I  Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki  w Kraśniku
gościło uczniów z Izraela. 23 listopada   mury naszej szkoły  odwiedziła 70 osobowa grupa
młodzieży  z  Jerozolimy.  Poprzednie  spotkania  miały  miejsce  w  2010  oraz  2013  roku.
Tym  razem  do  Kraśnika  przyjechali  uczniowie  z  dwóch  szkól   z  Jerozolimy:  DROR
oraz Yerucham. Na początku spotkania gości z Izraela przywitały pieśni hebrajskie Hevenu
Shalom  Alechem  oraz  Hava  Nagila,  które  przełamały  pierwsze  oznaki  nieśmiałości
i niepewności. Bardzo szybko w ich śpiewaniu udział wzięła młodzież z Izraela. W części
oficjalnej  gości  z  Izraela  powitał  dyrektor  szkoły  Piotr  Miecznikowski  oraz  Kierownik
Wydziału Edukacji i Sportu – Zbigniew Leziak. Następnie głos zabrał przedstawiciel grupy
izraelskiej, który dziękując za miłe przyjęcie wyraził nadzieję na następne wspólne spotkania.
Kolejnym  punktem  wizyty  były  prezentacje,  podczas  których  uczniowie  trzech  szkół
przedstawili system edukacji w Polsce i Izraelu oraz przybliżyli historię oraz specyfikę trzech
szkół: DROR, Yerucham oraz I LO. Następnie  odbyły się warsztaty zapoznawcze, podczas
których  uczniowie  z  Polski  i  Izraela  zapisywali  na  samoprzylepnych  karteczkach  swoje
imiona: w języku polskim oraz hebrajskim. Gwiazda tożsamości oraz wspólne poszukiwanie
zainteresowań doprowadziły do utworzenia mniejszych grup, w których toczyły się rozmowy
i dyskusje przybliżające do siebie Polaków i Izraelczyków. 

Spotkanie  zakończyło  wspólne  śpiewanie  piosenek  polskich  i  hebrajskich,
które  potwierdziło  stwierdzenie,  iż  muzyka  nie  zna  granic.  Hej  sokoły,  czy  Oczy  zielone
porwały do tańca młodzież polską i izraelską. Również goście z Jerozolimy zaprezentowali
swoje pieśni, do śpiewania których bardzo szybko przyłączyli się uczniowie I LO. 

Na  zakończenie  młodzież  oraz  opiekunowie  wymienili  się  upominkami.  Gadżety
przedstawiające  tradycję  i  współczesność  województwa lubelskiego,  powiatu  kraśnickiego
oraz miasta ufundowały: Urząd Marszałkowski w Lublinie, Starostwo Powiatowe w Kraśniku
oraz  Urząd  Miasta  Kraśnik.  Jak  wszyscy  wspólnie  podkreślali  spotkanie  to  pomogło
przezwyciężyć wzajemne uprzedzenia, czy nieufność. Dla młodych Polaków i Izraelczyków
było pomostem łączącym obydwa narody. Szkoda tylko,  ze wizyta młodych Izraelczyków
trwała tylko dwie godziny. Może następnym razem będzie więcej czasu na wspólne poznanie.
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