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Nasza m³odzie¿ - nasza przysz³oœæ

ANDRZEJ CECHNICKI, HAIM KNOBLER

Nasza m³odzie¿ - nasza przysz³oœæ*

Autor przedstawia wstêpne za³o¿enia oraz
pierwsze doœwiadczenia wynikaj¹ce z realizacji projektu: "Byæ m³odym w Polsce - byæ
m³odym w Izraelu" . Rysuje historiê dochodzenia do niego poprzez doœwiadczenia spotkañ miêdzy profesjonalistami pracuj¹cymi w
psychiatrii krakowskich i jerozolimskich katedr.
"Czas Adama Szymusika i Marii Orwid dla
krakowskiej psychiatrii to czasy jagielloñskie.
Myœl¹c o Adamie i Marii wspominamy, jak
wiele mamy im do zawdziêczenia. Pamiêtamy, ¿e jednoczyli nas wszystkich razem córki i synów Abrahama, wierz¹cych i niewierz¹cych, ¯ydów, Polaków i Niemców. To
im zawdziêczamy odwagê do wyjœcia z cienia, do szukania drogi na pustyni, drogi do
Krakowa, do Kanaan, Neve Shalom, Jeruzalem, Berlina, Warszawy - drogi do nadziei".
Tak pisa³ Fryderyk Leidinger po œmierci Marii
Orwid [1]. Ta umiejêtnoœæ jednoczenia jest
istotnym przes³aniem na nasz¹ dalsz¹
wspóln¹ drogê.

Pocz¹tek rozmowy
Rozmowy zaczê³y siê w 1996 roku, w Polsko-Niemieckim Towarzystwie Zdrowia Psychicznego. Stawialiœmy w centrum zaintere* Referat wyg³oszony w sesji: Na pocz¹tku ...dedykowanej pamiêci Adama Szymusika w X Sympozjum
Polsko-Izraelskiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego: Pamiêæ i poza pamiêci¹ w Krakowie, 4
lipca 2009 r
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sowania trudne bycie osobno i pocz¹tek bycia razem Polaków i Niemców. Widzieliœmy,
jak¹ integruj¹c¹ rolê odgrywa ten proces w
¿yciu krakowskiej psychiatrii i psychiatrii w
Polsce - psychiatrii zorientowanej na potrzeby pacjentów, wiernej przes³aniom Antoniego
Kêpiñskiego i Klausa Doernera. W Pozaniu,
w Forcie VII powiesiliœmy tablicê upamiêtniaj¹c¹ zbrodnie ludobójstwa dokonan¹ przez
Niemców na chorych psychicznie [2]. Maria
Cechnicka zwróci³a wówczas nasz¹ uwagê
na milczenie ocalonych. Cytuj¹c Mariê Orwid [3], pisa³a:
"Mam w swojej >ukrytej pamiêci< tej, która
niechêtnie obleka siê w s³owo, która s¹siaduje z lêkiem i dziwnym wstydem >innoœci<
rozleg³e przestrzenie milczenia. Milczenia,
które w radykalny sposób odsy³a do nieistnienia to, co jako istniej¹ce mo¿e raniæ lub
zagra¿aæ. Historia XX wieku dostarczy³a nam,
mieszkañcom wschodniego zak¹tka Europy,
wielu ró¿norodnych powodów do milczenia.
PrzeraŸliwego milczenia ocalonych z Holocaustu, pe³nego poczucia winy wobec zamienionych w dym ca³ych rodzin, równoczeœnie
przepe³nionego lêkiem o los nastêpnego pokolenia, by nie zazna³o trwogi œwiadomoœci
przynale¿enia, by odci¹æ milczeniem od niemo¿liwego do przyjêcia dziedzictwa. Milczenia tych, którzy wojnê prze¿yli walcz¹c o
Polskê, a gdy Polska nasta³a, ustanowiona
w Ja³cie, uznani zostali za wrogów-wiêzieni,
katowani, mordowani lub wychodz¹cy z wiê-
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zieñ w '56 czêsto jako ludzie >z³amani<" [4,
str. 109].
Postanowiliœmy, ¿e tak dalej byæ nie
mo¿e, ¿e musimy przywo³aæ naszych dawnych s¹siadów, "starszych braci w wierze" z
prywatnej krainy milczenia, z³amaæ tabu,
otworzyæ drogê nadziei. W 1996 roku, Andrzej Cechnicki, uzbrojony w "Dialog": Byæ
razem, byæ obok" [4] i adres, który dosta³ od
Marii Orwid, zapuka³ do starego domu Haima
Dasberga w Jerozolimie. Rozmawiali od wczesnego popo³udnia do pó³nocy. Jak by³o dalej
- opisa³ Haim Knobler w artykule Kraków i
Jerozolima -znowu razem [5].

Przez 10 lat rozmawialiœmy
Jakie korzyœci mog³y wynikaæ z faktu, ¿e
rozmawiaj¹ ze sob¹ profesjonaliœci w psychiatrii, w tym obszarze medycyny, który opiera
siê na dialogu: - mo¿e wiêksza gotowoœæ do
wspó³odczuwania i wspó³czucia; domaganie
siê pluralizmu pogl¹dów; tworzenie klimatu
zaufania; unikanie p³ytkiej, gazetowej polaryzacji stanowisk; unikanie upolityczniania dyskursu i umacniania wrogich stereotypów o
Polakach i ¯ydach; unikanie dzielenia na
"swoich" i "obcych"; mo¿e trochê wiêksza
symetria w s³uchaniu i opowiadaniu; prawo
do wzajemnej krytyki?
To wszystko by³a wiedza p³yn¹ca z naszego doœwiadczenia zawodowego. Czy rozmawialiœmy staraj¹c siê byæ dla siebie tolerancyjni i nie wykluczaj¹c nikogo z krêgu?
Nie zawsze siê to udawa³o. Mo¿e zabrak³o
Adama Szymusika i jego umiejêtnoœci scalania, ³¹czenia ludzi. Nie ma te¿ Marii Orwid,
która by³a z nami i na ulicy w dniu solidarnoœci z osobami choruj¹cymi psychicznie i w
Berlinie na Sympozjum PNTZP "Zestarzeæ siê
i umrzeæ u siebie" i na naszych polsko-izraelskich sympozjach.
Na jednym z pierwszych sympozjów, Ginette Shaked zapyta³a Andrzeja Cechnickiego: "Czy Ty byœ mnie obroni³?" Ci¹gle o tym
myœla³, chocia¿ do dzisiaj nie wie, czy pytanie Ginette dotyczy³o czasów mrocznych, czy
dnia dzisiejszego. Mówi¹c o przesz³oœci,
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Adam Szymusik na to pytanie odpowiedzia³,
¿e nie wie, jakby siê sam zachowa³ ryzykuj¹c ¿yciem ca³ej swojej rodziny. To pytanie
kieruje nasz¹ myœl do tych, co ratowali i najczêœciej uwa¿ali to za zupe³nie normalne zachowanie. Czy to pytanie jest te¿ aktualne i
dzisiaj?
W Polsce, a¿ do lat 80., tematy zwi¹zane
z prawdziw¹, wspóln¹ histori¹ Polaków i
¯ydów by³y najczêœciej przemilczane. Niejednokrotnie wykorzystywano wzajemne antagonizmy do walk politycznych. Dzieci w szkole
nie uczono o historii naszych braci, którzy od
wieków dzielili nasz wspólny los, ¿ycie codzienne. Historia drugiej wojny œwiatowej by³a
czêsto okrojona o tragediê narodu ¿ydowskiego, podobnie jak przemilczana i fa³szowana
by³a ca³a nasza historia. Czas pierwszej Solidarnoœci trwa³ zbyt krótko i dopiero po milczeniu stanu wojennego wraz z odzyskaniem
niepodleg³oœci w 1989 roku zaczêto wreszcie
przywracaæ pamiêæ przesz³oœci. Przywracaæ
zaczêliœmy pamiêæ zarówno tê bohatersk¹ o
Irenie Sendlerowej, jak i tê bolesn¹ o Jedwabnem i innych gwa³tach zadanych ¯ydom przez
Polaków.
Dopiero wówczas odkryliœmy te¿, jak bardzo m³odzie¿ izraelska skazana jest na podtrzymywanie stereotypu o Polakach i o Polsce, i zarazem pozbawiona szansy na jego
zmianê. Prze³omowym momentem by³ warsztat z grup¹ pedagogów z Izraela i z Krakowa,
z udzia³em Lei Balint, podczas którego wyraŸnie zobaczyliœmy koniecznoœæ zmiany w
pracy z m³odzie¿¹. Po latach zrozumieliœmy,
¿e dzisiaj wielk¹ tragedi¹ w stosunkach polsko-¿ydowskich jest wychowywanie kolejnych
pokoleñ m³odzie¿y izraelskiej w duchu, w którym Polska jest tylko miejscem Zag³ady. Po
podró¿ach do Polski, w izolacji i poczuciu
zagro¿enia, odwiedzaj¹c kolejne obozy œmierci, 85% m³odych ludzi mówi o uczuciu nienawiœci do Polski i do Polaków.
To jest zwyciêstwo Hitlera, ¿e Polska by³a
wykorzystywana do umacniania uczuæ nacjonalistycznych, byæ mo¿e paradoksalnie koniecznych do przetrwania izraelskiego narodu. W Niemczech, w kraju morderców, istnia-
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³y inne regulacje. Szko³y izraelskie mog³y
budowaæ partnerstwa, m³odzie¿ mog³a przebywaæ u niemieckich rodzin, pog³êbiaæ porozumienie i czuæ siê bezpiecznie. Napisaliœmy
do Dova Aleksandrowicza, ¿e je¿eli pretekstem do unikania kontaktów z nami jest problem bezpieczeñstwa i terroryzmu, to go rozwi¹¿emy. Bêdziemy tu razem - wymieszani odwiedzaj¹ca nas m³odzie¿ i ich opiekunowie. Obronimy was. Obronimy Was przez to,
¿e bêdziemy razem.

Grupa zadaniowa ds. wymiany
m³odzie¿owej w PITZP
Zanim przedstawimy nasz projekt "Byæ
m³odym w Polsce - byæ m³odym w Izraelu",
chcemy podkreœliæ, jak by³ on wa¿ny zarówno dla prof. Adama Szymusika jak i dla prof.
Marii Orwid. W Izraelu koledzy zwrócili siê
do tamtejszego ministra edukacji i IPMHA
sta³o siê agencj¹ konsultuj¹c¹ sprawy podró¿y izraelskiej m³odzie¿y do Polski, zwi¹zanych z uczczeniem pamiêci Holocaustu. W
roku 2005 odby³y siê spotkania z psychologami z Ministerstwa Edukacji Izraela, a w kilka miesiêcy póŸniej Katedra Psychiatrii w
Krakowie goœci³a ich delegacjê. W roku 2006
w Neve Shalom, Maria Orwid, Menachem
Stern oraz Haim Knobler przewodniczyli pierwszej grupie zadaniowej dotycz¹cej wymiany
m³odzie¿y. W grupie tej prof. Dan Bar-On
stwierdzi³, ¿e podró¿e m³odzie¿y izraelskiej
do Polski maj¹ ukryty nacjonalistyczny motyw. Grupa zadaniowa uwa¿a³a, ¿e izraelska
m³odzie¿ powinna uczyæ siê polskiej historii,
obejmuj¹cej równie¿ pozytywne zdarzenia,
podkreœlaj¹ce tak¿e polskie cierpienie podczas wojny i wielk¹ liczbê polskich Sprawiedliwych wœród Narodów Œwiata, którzy ratowali ¯ydów nara¿aj¹c swoje ¿ycie. Historia
,,¯egoty" musi zostaæ zawarta w programie.
Rok póŸniej zaprosiliœmy do grupy zadaniowej nauczycieli i dyrekcjê Krakowskiej Plastycznej Szko³y Œredniej oraz Ewê Domagalsk¹ i jej uczniów z Zespo³u Szkó³ nr 2, i
zaczêliœmy tworzyæ konkretne plany.
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Kilka impresji i refleksji dotycz¹cych tego
projektu
The Polish-Israeli project "To be young in
Poland - to be young in Israel" jest na stronach www.cinfo.org.pl. Cele wspó³pracy:
• Zg³êbianie historii i kultury obojga narodów, czasów Zag³ady i historii wspó³czesnej
poprzez wspólne zwiedzanie miejsc pamiêci
oraz poznawanie osobistych prze¿yæ i wspomnieñ.
• Przeciwdzia³anie stereotypom zwi¹zanym z obydwoma narodami.
Znakiem-symbolem warsztatów polsko¿ydowskich czynimy drzewo ¿ycia. Szczególn¹ cech¹ tego drzewa jest niezniszczalnoœæ. Wprawdzie nie jesteœmy w stanie uciec
od ran, czêsto jeszcze nie zabliŸnionych, ale
mo¿emy ju¿ obserwowaæ, jak drzewo powoli
siê odradza. Pomaga nam sztuka budz¹ca
duchowy imperatyw dobra. Chcemy, aby nasze spotkanie by³o opowieœci¹ o wielowiekowym wspó³istnieniu i mozolnym zwyciê¿aniu
¿ycia. Chcemy siê poznaæ i zrozumieæ. I byæ
razem, ze sob¹. W czasie warsztatów ws³uchiwano siê w czytany po polsku i hebrajsku
wiersz Wis³awy Szymborskiej Koniec i pocz¹tek [7]:
Po ka¿dej wojnie
ktoœ musi posprz¹taæ
Jaki taki porz¹dek
sam siê przecie¿ nie zrobi.
Ktoœ musi zepchn¹æ gruzy
na pobocza dróg,
¿eby mog³y przejechaæ
wozy pe³ne trupów.
………………
Ktoœ z miot³¹ w rêkach
wspomina jeszcze jak by³o.
Ktoœ s³ucha
przytakuje nie urwan¹ g³ow¹.
Ale ju¿ w ich pobli¿u
zaczn¹ krêciæ siê tacy,
których to bêdzie nudziæ.
Ktoœ czasem jeszcze
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wykopie spod krzaka
prze¿arte rdz¹ argumenty
i poprzenosi je na stos odpadków.
Ci, co wiedzieli
o co tutaj sz³o,
musz¹ ust¹piæ miejsca tym,
co wiedz¹ ma³o.
I mniej ni¿ ma³o.
I wreszcie tyle co nic.
W trawie, która poros³a
przyczyny i skutki,
musi ktoœ sobie le¿eæ
z k³osem w zêbach
i gapiæ siê na chmury.

Projekt 2008
Zaproszona przez szko³ê plastyczn¹ grupa m³odych muzyków i ich rodziców z konserwatorium muzycznego w Jerozolimie odwiedzi³a Kraków w marcu 2008. M³odzi muzycy byli goszczeni w polskich domach i
natychmiast nawi¹za³y siê bliskie relacje.
Prowadzone by³y warsztaty, podczas których
Izraelczycy grali, a Polacy malowali, czytano wiersze w jêzyku polskim i hebrajskim,
odby³ siê koncert w szkole, zorganizowano
wspóln¹ wyprawê do Auschwitz oraz wycieczkê po Kazimierzu, przyjêcie w hotelu Cogito
ze studentami, nauczycielami, rodzicami,
ocalonymi, przyjació³mi z IPMHA, koncert w
Synagodze Tempel, wspólny marsz z krakowskiego getta do obozu w P³aszowie oraz po¿egnalny dzieñ, przed odlotem goœci z powrotem do Izraela. Prof. Orwid i Menachem
Stern odegrali g³ówn¹ rolê w tych zajêciach od pierwszego dnia, poprzez uczestnictwo w
grupowych spotkaniach, spotkaniu z m³odymi ludŸmi po ich przyjeŸdzie z Auschwitz,
koncercie na przyjêciu, do ostatnich godzin
pobytu izraelskiej grupy. Ewa Domagalska z
m³odzie¿¹ z krakowskiej Kliniki Psychiatrii
Dzieci i M³odzie¿y by³a te¿ ca³y czas aktywna w tym projekcie.
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Po wizycie
Poniewa¿ mamy w pamiêci drogê do Krakowa, jak¹ odby³ Moshe Landau - dziêki temu,
¿e podzieli³ siê z nami swoim porusz¹j¹cym
doœwiadczeniem[7] - tym uwa¿niej powinniœmy ws³uchaæ siê w g³os m³odzie¿y.
Ron Argon: "Chcia³bym przedstawiæ swoje odczucia po naszej wizycie. Po pierwsze chcia³bym zaznaczyæ niezwyk³e przyjêcie ze
strony naszych przyjació³ i pracowników
szko³y. To niesamowite, ¿e po zaledwie tygodniu czujê siê tak zwi¹zany z Wami. Nale¿y
wspomnieæ o wspólnej wizycie w Auschwitz.
By³o to niezwykle silne emocjonalnie doœwiadczenie, które dzieliliœmy z naszymi gospodarzami i przyjació³mi. Dzieliliœmy siê tak¿e zainteresowaniami w zakresie sztuki. Nie mogê
siê doczekaæ jak najszybszego spotkania z
Wami w Izraelu i pragnê kontynuowaæ nasze
wyj¹tkowe relacje".
Rent Livnat: "Có¿, najwa¿niejsz¹ rzecz¹,
która przychodzi mi do g³owy, jest to, jak bardzo zmieni³a siê moja opinia i spojrzenie na
Polaków i polsk¹ kulturê. Teraz jestem bardzo
szczêœliwa, ¿e mog³am zobaczyæ Polskê w
taki sposób jak Wy nam j¹ pokazaliœcie, a nie
tylko przez okno autokaru. [...] Wed³ug mnie
bardzo wa¿na jest kontynuacja tego projektu,
poniewa¿ jest to najlepsza mo¿liwoœæ po³¹czenia m³odzie¿y polskiej i izraelskiej. Nasze kraje
maj¹ bardzo wiele wspólnego (g³ównie druga
wojna œwiatowa i trauma z ni¹ zwi¹zana) i bardzo istotne jest wspólne zrozumienie. Wydaje
mi siê, ¿e ten projekt jest tak wa¿ny z kilku
powodów:
- po pierwsze, po stronie Izraelskiej istnieje ca³a masa uprzedzeñ w stosunku do
Polaków (jestem pewna, ¿e vice versa), a ten
projekt mo¿e to zmieniæ;
- po drugie, wed³ug mnie, fakt, ¿e wszyscy uczestnicy projektu to artyœci daje mo¿liwoœæ osi¹gniêcia niezwyk³ych rezultatów zarówno na p³aszczyŸnie artystycznej, jak i osobistej;
- i w koñcu naprawdê wierzê w to, ¿e
poprzez ten projekt obie strony s¹ w stanie
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lepiej poznaæ historiê i spojrzeæ z bardziej
obiektywnej perspektywy na to, co siê sta³o".
Ori Kimchi: "Projekt rozpoczêliœmy mieszank¹ literatury, muzyki i malarstwa, a
wszystko to w nawi¹zaniu do tytu³u "Koniec i
pocz¹tek". My graliœmy, Polacy malowali, a
wszystko to po wys³uchaniu wiersza Szymborskiej. Polacy traktowali nas z dobroci¹,
poœwiêceniem i wyrozumia³oœci¹, których
zupe³nie siê nie spodziewaliœmy, a ich goœcinnoœæ by³a lepsza ni¿ w piêciogwiazdkowym
hotelu. Czêœæ projektu obejmowa³a wizyty w
Auschwitz i P³aszowie, które to wizyty by³y
dla nas wszystkich pe³ne emocji i zupe³nie
wyj¹tkowe ze wzglêdu na pomys³ zwiedzania tych miejsc wspólnie przez nastolatków
z Izraela i Polski. Nastêpnego dnia wspólnie
zwiedzaliœmy Kazimierz, razem z ocala³ym
z Holokaustu Menachemem Sternem […] Ten
projekt siê nie skoñczy³. Dopiero go rozpoczêliœmy".
Joanna Kozak, Joanna Walczy oraz Anna
Wróbel "Przemyœlenia i wra¿enia po wizycie
spisane wierszem":
- jak mo¿na siê zgubiæ na dworcu w Krakowie? (how can you lost on the railway station in Kraków?)
- spóŸniaj¹ siê (they are late)
- jestem ubrana w narodowe barwy Izraela (I'm wearing Israeli national colours)
- jak ja mam to powiedzieæ? (how can I
tell this?)
- Izraelit/ka czy ¯ydówka? (Israeli or
Hebrew?)
- który bêdzie mój? (which one will be
mine?)
Przydatne zwroty (useful expressions)
- can I help you?
- you will sleep in my home
- w koñcu przyjechali (finally they came)
- minuta po czasie (one minute after
time)
- Nowa wiadomoœæ (new massage)
- [ הדותsilcha] - przepraszam
- [ החילסtoda] - dziêki
- Wróæ (come back).

cechnicki, knobler pl.p65

6

- gdyby nie wojna to bylibyœmy s¹siadami (if there was no second war we would
be neighbours)

Refleksje z pocz¹tku drogi po pierwszym
roku projektu
Uczucia podzielane przez obie grupy, zrozumienie historii cierpienia narodu ¿ydowskiego w czasie Holocaustu i polskiego w czasie
II wojny œwiatowej, i po jej zakoñczeniu, pozwoli³o m³odzie¿y g³êbiej wnikn¹æ i lepiej zrozumieæ potwornoœæ obu totalitaryzmów.
Ciep³e wiêzi powsta³e niemal natychmiast
miêdzy uczniami podkreœlaj¹ potrzebê takich
projektów. Wszyscy uczniowie, ale te¿ ich
rodzice i nauczyciele stwierdzili, ¿e wizyta
by³a zbyt krótka. Szczególne znaczenie dla
uczniów z Jerozolimy mia³ fakt, i¿ nocowali w
domach swoich kolegów, ¿e wspólne warsztaty pozwala³y na w³¹czenie wszystkich
uczestników, a dla uczniów polskich - rewizyty w Izraelu.
To niezapomniane doœwiadczenie wpisuje siê w now¹ historiê w relacjach miêdzy
polsk¹ a izraelsk¹ m³odzie¿¹, pomiêdzy szko³ami w Polsce i Izraelu. Staje siê szans¹ na
przekszta³cenie "bycia obok " w "bycie razem". Opowiadaliœmy o tym publicznie w
wywiadach [8, 9] i napisaliœmy interpelacjê.

Interpelacja
Napisaliœmy interpelacjê do polskiego Ministerstwa Edukacji w sprawie wymiany m³odzie¿owej: "Zwracamy siê do Pani Minister z
interpelacj¹ w sprawie zintensyfikowania wymiany polskiej m³odzie¿y gimnazjalnej oraz
licealnej z m³odzie¿¹ z Izraela, przy jednoczesnym wsparciu instytucjonalnym tych inicjatyw wed³ug kompetencji kierowanego przez
Pani¹ ministerstwa. Obecna sytuacja w tej
dziedzinie jest wysoce niezadowalaj¹ca.
Wymiany m³odzie¿y organizowane s¹ indywidualnie przez zmotywowanych do podjêcia
tego rodzaju dzia³añ nauczycieli, b¹dŸ przez
instytucje kulturalne i organizacje obywatelskie w ramach realizowanych przez nie programów (np. Muzeum Historii ¯ydów Polskich,
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program PIYE). Z tego powodu inicjatywy te
nie maj¹ zagwarantowanego Ÿród³a finansowania, które zale¿y wy³¹cznie od kreatywnoœci
ich pomys³odawców. Konsekwencj¹ jest incydentalnoœæ tego typu dzia³añ na przyk³ad szko³a w Go³dapi, wymiana krakowskiej szko³y plastycznej przy wspó³pracy z Polsko-Izraelskim
Towarzystwem Zdrowia Psychicznego.
Historia obecnoœci ¯ydów w Polsce jest
tak d³uga, jak dzieje polskiej pañstwowoœci.
Jesteœmy œwiadomi wspólnego, ponadtysi¹cletniego dziedzictwa, zniszczonego przez
Szoah, które mia³o miejsce na naszych ziemiach podczas II wojny œwiatowej. Polska nie
ze swojej winy sta³a siê cmentarzyskiem prawie ca³ej trzymilionowej przedwojennej spo³ecznoœci ¿ydowskiej, zamieszkuj¹cej ziemie polskie. Wspó³czesna m³odzie¿ z Izraela przybywa do naszego kraju przede wszystkim, by
odwiedziæ miejsca zwi¹zane z Zag³ad¹. Powoduje to utwierdzenie przez goœci przekonania, ¿e to polskie spo³eczeñstwo i polski antysemityzm odpowiedzialne s¹ za tê wyj¹tkow¹
w dziejach ludzkoœci tragediê. M³odzie¿ izraelska nie ma wiêc motywacji do bli¿szego
poznania naszego kraju, jego kultury i tradycji, kszta³towanej przecie¿ tak¿e przez ¯ydów.
M³odzi ludzie poznaj¹ wiêc przede wszystkim
ow¹ najboleœniejsz¹ czêœæ historii swojego
narodu, nie maj¹c jednoczeœnie mo¿liwoœci
poznania rówieœników, którzy myœl¹ podobnie
i którym obca jest ksenofobia i brak tolerancji.
Ich podró¿e do Polski przebiegaj¹ zatem w
izolacji. Ze strony polskiej sytuacja wygl¹da
analogicznie. Od 1999 roku nauczanie o Holocauœcie zosta³o wprowadzone do programów
szkolnych. Oznacza to, ¿e polska m³odzie¿
jest systemowo i rzetelnie uczona wzajemnej
historii, nie maj¹c jednoczeœnie mo¿liwoœci poznania wspó³czesnego ¯yda, obywatela Izraela, a co za tym idzie - kultury, tradycji oraz
obecnej sytuacji spo³eczno-politycznej wspó³czesnego pañstwa Izrael.
Dopiero osobiste spotkanie, poznanie siê i
zdobyta wiedza pozwalaj¹ w sposób naturalny na wyrobienie rzetelnego pogl¹du i porzucenie uprzedzeñ. Pokazuj¹ to doœwiadczenia
wymiany m³odzie¿y w krajach Unii Europej-
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skiej, szczególnie zaœ wymiany niemieckoizraelskiej, których czêœci¹ jest przebywanie
u zaprzyjaŸnionych rodzin oraz bezpoœredni
kontakt z mieszkañcami odwiedzanego kraju.
Nieliczne dotychczasowe doœwiadczenia polsko-izraelskiej wymiany m³odzie¿y pokazuj¹
wzajemne zainteresowanie naszymi krajami i
zdziwienie, ¿e obok cmentarza ¿yj¹ te¿ ci,
którzy o te cmentarze siê troszcz¹.
Czy Minister Edukacji Narodowej dostrzega problem i czy rozwa¿a mo¿liwoœæ jego rozwi¹zania przez instytucjonalne zagwarantowanie organizowania wymian m³odzie¿y polskoizraelskiej? Czy Ministerstwo Edukacji
Narodowej zamierza przygotowaæ koncepcjê
takiej regularnej wymiany m³odzie¿owej i zapewniæ jej finansowe wsparcie? Zmiana wizerunku Polski za granic¹ w kontekœcie Holocaustu powinna bowiem nale¿eæ do polskiej
racji stanu" [10].
Zosta³y przyznane odpowiednie œrodki, a
nawet sta³y grant reguluj¹cy te wymiany i polscy uczniowie, nauczyciele, rodzice mogli
udaæ siê z rewizyt¹ do Jerozolimy.

Frustracja i jej pokonywanie
A jednak to, co by³o pocz¹tkiem drogi, okaza³o siê wkrótce jej koñcem. Szko³a w Jerozolimie oficjalnie odmówi³a wspó³pracy. To by³o
dla polskiej m³odzie¿y niezrozumia³e, zw³aszcza, ¿e wymieniane by³y listy, e-maile. Nie
chcieliœmy ich zawieœæ. Czuliœmy siê za nich
odpowiedzialni. Razem ze Stowarzyszeniem
Krakowian w Izraelu oraz Towarzystwem PrzyjaŸni Izraelsko-Polskiej, Collegium Wigierskim
- Fundacja Pro Publico Bono planujemy nastêpn¹ wspó³pracê pomiêdzy szko³¹ krakowsk¹ a szko³¹ œredni¹ w Tel Awiwie. Spotkanie odbêdzie siê we wrzeœniu w Krakowie,
rewizyta w paŸdzierniku w Tel Awiwie. Pierwsze spotkanie bêdzie trudne, gdy¿ organizacyjnie bêdzie podobne do prowadzonych
przez Muzeum Historii ¯ydów Polskich "spotkañ jednego dnia" w trakcie pañstwowej podró¿y.
Nastêpnym krokiem bêdzie szukanie 20
dyrektorów szkó³ w Izraelu, którzy podobnie
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jak Miriam Gol zgodz¹ siê z nami wspó³pracowaæ. Pomó¿cie nam ich znaleŸæ.

powiedzia³, ¿e gdybyœ przyjecha³ do Palestyny, to ¯ydzi przywitaj¹ Ciê kwiatami, jakby drugiego Balfoura, tylko z wiêksz¹ mi³oœci¹" [12].

Zakoñczenie
W³adys³aw Bartoszewski, honorowy obywatel pañstwa Izrael i wiêzieñ dwóch totalitaryzmów, opublikowa³ w 2007 roku w "Haaretz"
artyku³ pod tytu³em Tolerancja musi byæ wzajemna. Pisa³: "Ktokolwiek z ¯ydów, kto zosta³
pokrzywdzony przez Polaków, ma prawo mówiæ o tym, i to samo prawo ma ka¿dy Polak,
który czuje siê zraniony przez ¯ydów. Lecz
bêdzie lepiej, je¿eli siê zatrzymamy i pomyœlimy: Czemu to s³u¿y? Czy nie jest lepiej pielêgnowaæ dobre wspomnienia?" [11]. Mia³ prawo
tak napisaæ, bo wiedzia³, co to s¹ z³e wspomnienia. Rozumia³ chyba te¿ tych, którzy nie
mogli odwo³aæ siê do ¿adnych dobrych wspomnieñ. Nasze Towarzystwo ma szansê przyczyniæ siê, aby nasze dzieci mog³y mieæ dobre wspomnienia -- jak Ron, Ori, Joanna czy
Ania. To ju¿ nie jest sprawa jednego czy drugiego psychologa z Yad Vashem, który siê
zastanawia, czy to ma sens. To jest zmiana
ca³ej polityki, to jest wychowanie z myœl¹ o
pokoju, wychowanie z myœl¹ o polsko-izraelskiej przysz³oœci. Proszê was nie zawiedŸmy
naszych dzieci.. Nie zapominaj¹c o przesz³oœci, dbajmy o przysz³oœæ.

Poza pamiêci¹
Dzisiaj Polska jest sojusznikiem Izraela w
Europie. Poza nasz¹ pamiêci¹ jest pewne
wydarzenie w roku 1947, kiedy to Ksawery
Pruszyñski, przedwojenny krakowski przyjaciel Moj¿esza Pomerantza, jako dyplomata i
sojusznik sprawy ¿ydowskiej po wojnie, pe³ni¹c w 1947 roku funkcje przewodnicz¹cego
ONZ-etowskiej komisji umiejêtnie uzasadnia³
historyczn¹ koniecznoœæ utworzenia pañstwa
Izrael. Jego postawa zadecydowa³a o przygotowaniu pamiêtnej ustawy, o której przyjêciu
zawa¿y³ zaledwie jeden g³os (Anglia wstrzyma³a siê od g³osu). Pomerantz pisa³ z Palestyny do Ksawerego: "Nie mogê zrelacjonowaæ w tym liœcie, jak ka¿de Twoje wyst¹pienie
budzi podziw, entuzjazm dla Ciebie. Ktoœ mi
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