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Zaczęli od maili 
W ramach projektu „Peace -

lekcja tolerancji" do płockiego 
III LO przyjechała grupa mło-

! dych Izraelczyków. I chociaż wi
zyta nie trwała długo, to ucznio
wie „trzeciego" mieli okazję poz
nać osoby, z którymi do tej pory 
kontaktowali się tylko mailami. 

Projekt ruszył trzy lata temu. Po 
pół roku młodzież ze szkoły Kfar 

i Silver z Aszkelonu po raz pier-
i wszy przyjechała do Płocka. 

- Wtedy młodzież nie bardzo się 
znała - mówi Zofia Rynkiewicz, 
nauczycielka w III LO, która 
wspólnie z Hanną Drzewiec-
ką-Krawczyk i Katarzyną Walczak 
zajmują się projektem. - Trochę 
trwało, zanim zostały przełamane 
pierwsze lody.. W te wakacje 
wspólnie z koordynatorką projektu 
ze strony izraelskiej wpadłyśmy na 
pomysł, aby młodzież kontaktowa
ła się przez maile. Różnie z tym by
ło, bo niektórzy byli bardziej kon
taktowi, inni mniej, ale w sumie 
w ten sposób mieli okazję się poz
nać. Z tego co wiem, wysyłali sobie 
informacje na różny temat. Były 
np. zdjęcia z burz w Płocku. Dzięki 

W czwartek uczniowie z Aszke
lonu pojawili się po raz drugi w III 
LO. Oczywiście to zupełnie inna 
grupa niż ta sprzed prawie trzech 
lat. Dla blisko 40 młodych Izrael
czyków uczniowie „trzeciego" 
przygotowali specjalne warsztaty, 
pokaz multimedialny. Niestety, nie 
udało się zrealizować wszystkich 
zamierzeń. Wszystko przez napię
ty program wizyty w Polsce. Do 
Płocka jechali z Treblinki i nie • 
zdążyli na czas. Ale i tak była 
szansa na rozmowy i bliższe poz
nanie. Był spacer po Starówce, od
wiedziny na cmentarzu żydow
skim, a na koniec wspólna kolacja. 
- Dla mnie wizyta w Polsce to nie 
nowość, ale dla wszystkich na
szych uczniów to pierwsze spotka
nie z waszym krajem - mówiła Est-
her Schwartz, jedna z opiekunek 
Izraelczyków. - Zawsze bardzo się 
cieszę, gdy do was przyjeżdżam, bo 
moja babcia i dziadek pochodzili 
z Polski. Nie wiem jak wielu na-
szych uczniów ma polskie korze- i 
nie, ale na pewno są tacy. W tej 
grupie jest chłopak, który ma naz-
wisko Warszawski. GSZ 

temu, gdy się spotkali, nie było już 
takiej bariery między nimi. Szybko 
nawiązali kontakt. 


