
COMENIUS 

W dniach 4-9 kwietnia gościliśmy w Warszawie uczestników programu Comenius. Były to 
grupy z Hiszpanii, Włoch, Francji i ze Szwecji. Zostali przyjęci przez klasę 1h, która bierze 
udział w projekcie pod opieką pani profesor Moniki Zwierzyńskiej- Pióro i pana profesora 
Rubéna Cristobal Hornillos – nauczycieli z Polski koordynujących projekt.  
 
Nasi goście przyjechali 4 kwietnia. Na każdą grupę czekała na lotnisku kilkuosobowa 
delegacja uczniów wraz z jednym z naszych nauczycieli. Następnie pomogliśmy im dotrzeć do 
hostelu położonego w samym centrum Warszawy, przy ul. Jasnej. Należy nadmienić, iż grupy 
przylatywały o różnych godzinach przez cały dzień, więc był to pierwszy sprawdzian dla 
naszej organizacji. 
 
Cała nasza klasa została podzielona na małe zespoły, które, w zależności od zadania (a było 
ich niemało), mogły łączyć się lub zmieniać swój skład. Trzeba przyznać, iż taki podział bardzo 
ułatwił nam wykonywanie zadań. Niektóre osoby zajmowały się wyszukiwaniem informacji, 
inne towarzyszeniem naszym gościom w zwiedzaniu różnych miejsc w Warszawie, oraz 
jedna, brała udział w projektach multimedialnych, które miała przygotowywać w zespołach 
wspólnie z naszymi europejskimi przyjaciółmi. Naszym zadaniem była interpretacja obrazów, 
wyszukanie i porównanie różnych technik malarskich oraz ich zastosowania w dzisiejszym 
świecie. Prace te odbywały się codziennie po to, aby ostatniego dnia zaprezentować owoce 
naszego wysiłku.  
 
Oczywiście nasi goście mieli również możliwość odwiedzenia wielu ciekawych i ważnych 
miejsc w stolicy, związanych z tematem projektu. Były to: Centrum Nauki Kopernik, Muzeum 
Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Warszawy. Nie zabrakło również atrakcji 
podczas których można było wręcz „dotknąć kultury”, tzn. Warsztaty w Muzeum Żydowskim 
oraz spacer Starymi Piwnicami naszego miasta. 
 
7 kwietnia, w związku z Dniem Sekcji Dwujęzycznej, nasi goście zostali zaproszeni na wspólne 
świętowanie, podczas którego mogli się dowiedzieć m.in. jak wygląda w Polsce 
funkcjonowanie tego programu oraz obejrzeć przedstawienie teatralne po hiszpańsku pt.: „El 
bigote de Marilyn” autorstwa Juana Pablo Heras González, przygotowane przez 
p. prof.Monikę Zwierzyńską- Pióro oraz uczniów z klasy 1h i 3h.  
 
Ostatniego dnia, tak jak wspomniałam, każda grupa przedstawiła efekt swojej codziennej 
współpracy w formie prezentacji multimedialnej na forum wszystkich uczestników projektu. 
Wszystkie zadania były naprawdę bardzo dobrze wykonane i zaprezentowane. Wieczorem, 
goście ze Szwecji zaprosili wszystkich na pożegnalną kolację „Festiwal polskich pierogów”. 
 
Jako uczennica klasy 1h, mogę szczerze powiedzieć, że wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni 
z udziału w tym projekcie, z możliwości przyjęcia naszych europejskich rówieśników w szkole 
i, nie ukrywamy, z niecierpliwością czekamy na wyjazdy do Włoch i Francji, które czekają nas 
w przyszłym roku szkolnym. Była to wyjątkowa okazja do zawarcia nowych znajomości oraz 
pokazania części naszej polskiej, bogatej kultury. 
 


