Spotkanie młodzieży żydowskiej z Nowego Jorku z młodzieżą naszego
liceum.
29 stycznia 2013 r., w pierwszy wtorek ferii zimowych, w naszej szkole gorąco powitaliśmy
żydowską młodzież z Nowego Jorku z Solomon Schechter School of Westchester, która już
po raz kolejny przyjechała do nas, by dzielić się swoimi doświadczeniami, zainteresowaniami
oraz by pielęgnować dialog i szukać tego, co buduje porozumienie między ludźmi.
Nasze spotkanie było prowadzone w języku angielskim, natomiast po hebrajsku na powitanie
wspólnie zaśpiewaliśmy żydowską pieśń „Hevenu Shalom Alehem”, co oznacza –
„a pokój niech będzie z nami”. Razem przeprowadziliśmy warsztaty w małych grupach, gdzie
rozmawialiśmy o powodach ich przyjazdu do Polski, wrażeniach z pobytu w Krakowie,
Oświęcimiu, Lublinie i Warszawie. W przyjaznej atmosferze opowiadaliśmy o swoich
rodzinach, codziennym życiu i zainteresowaniach. W ten prosty sposób poznawaliśmy siebie
nawzajem. Na koniec, trzymając się za ręce, zaśpiewaliśmy piosenkę Johna Lennona
„Imagine” a młodzi Amerykanie zaprezentowali pokaz nowojorskiego hip-hopu.
To spotkanie przekonało nas, że warto uczestniczyć w dialogu, ponieważ wzajemne
poznawanie rozwija i wzbogaca każdą ze stron.
Koniecznie obejrzyjcie film z naszego spotkania, którego autorami są Piotr Rynkiewicz
oraz Ola Dąbkowka z 2f.
http://www.youtube.com/watch?v=lUmUbDud_l4
Przeczytajcie również relację z naszego spotkania na stronie Solomon Schechter School
of Westchester:
…After concluding our time at Majdanek with a Tekes, we reboarded the buses to head north
towards Warsaw, bound for the suburb of Otwock. Before the Shoah, Otwock was a city with
a large Jewish population, as well as hospitals and sanitariums where Jews from Warsaw
would come to breathe the country air and recuperate from illness. It also holds the distinction
of having 48 citizens who have been recognized by Yad Vashem as Righteous Among the
Nations for having saved Jews during the Shoah, a very high number for such a small city.
Today, it was our destination for a meeting between our students and the local Polish Catholic
high school students. The meeting went very well as the kids met in small groups informally,
discussing what it is like to be a teenager in their respective countries. We ended by singing
John Lennon's 'Imagine' together, with many of the kids trading Facebook friend requests
before we left…

