Sprawozdanie z pobytu młodzieŜy z Jerozolimy w Liceum Stanisława Ignacego
Witkiewicza w Warszawie.
W dniu 05.03 2010 r. przyjechała do naszego Liceum duŜa grupa uczniów z Izraela ze szkoły
ZIV High School w Jerozolimie.
Wraz z nimi przyjechało dwóch nauczycieli i dwóch opiekunów.
Jest to ta sama szkoła, z którą nasi uczniowie rozpoczęli współpracę w ubiegłym roku
szkolnym, kiedy to spotkaliśmy się z nimi na mieście.
Tym razem zaprosiliśmy ich do szkoły
Początek spotkania nastąpił w starej sali gimnastycznej. Jak zwykle w tego typu
wydarzeniach szkolnych naleŜało przygotować nagłośnienie, laptop z projektorem i ekranem
oraz ustawić krzesła i sprzęt. Uczniowie odpowiedzialni za sprawy techniczne spisali się
wspaniale i dzięki temu nie zanotowaliśmy Ŝadnych opóźnień w programie wizyty. Tymi
uczniami zasługującymi na pochwałę byli: Krzysztof Zagrodzki, Grzegorz Sobczak, Kuba
Radzimowski.
Początek spotkania rozpoczął się od krótkich wypowiedzi wicedyrektor szkoły pani Kariny
Jankowskiej i nauczyciela przedsiębiorczości pana Zygmunta Kaweckigo podczas których
serdecznie powitaliśmy naszych gości.
Następnie naszym gościom przedstawiliśmy prezentację poprowadzoną z werwą
i dynamicznie przez dwie uczennice z klasy 3d; Basię Kozioł i Agnieszkę Masztalerz.
Prezentacja połączona z quizem nawiązywała do osiągnięć wybitnych Polaków oraz dorobku
kulturalnego naszego kraju.
Po tym oficjalnym spotkaniu zaprosiliśmy naszych gości na piętro do trzech sal, w których
grupy młodzieŜy polskiej i izraelskiej integrowały się pod okiem trenerów z Fundacji Dialogu
Między Narodami. Zostali oni zaproszeni do szkoły przez pana Zygmunta Kaweckiego
i okazało się, Ŝe jednym z trenerów była absolwentka Liceum Witkiewicza.
W trakcie tych momentów, którym towarzyszyły gorące dyskusje, uczniowie z obu szkół
mogli degustować ciasta z domowych wypieków, które były przygotowane przez uczniów
klasy 2b.
Po spotkaniu w szkole, które zakończyło się w ok. 15.30 spotkaliśmy się z nimi ponownie,
chwilę później, na ulicy Miodowej pod pomnikiem Powstańców Warszawy, pod którym
młodzieŜ z obu krajów wspólnie złoŜyła bukiet kwiatów. Ze strony nauczycieli naszego
liceum oprócz uczniów, w złoŜeniu kwiatów, uczestniczyła pani Beata KoŜdoń i pan
Zygmunt Kawecki. Następnie wszyscy uczniowie mieli czas wolny, który spędzili
na wspólnym zwiedzaniu zabytków Starego Miasta.
Następnego dnia nasi goście wyjeŜdŜali poza Warszawę. Wrócili ponownie późno wieczór.
Dlatego teŜ mogliśmy się z nimi spotkać dopiero o godzinie 21 w ich hotelu. Tam na początek
poczęstowano nas posiłkiem, a następnie wystąpił zespół artystyczny w tradycyjnych polskich
strojach. Były wspólne śpiewy i tańce. Uczyliśmy ich polskich tradycyjnych pieśni
biesiadnych oraz tańczyliśmy z nimi poloneza i polkę.
Spotkanie zakończyło się po godzinie 23.
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