Spotkanie przygotowawcze w ramach wymiany uczniów gimnazjalnych ze
szkół w Warszawie (Gimnazjum nr 54 im. A.K.ks Czartoryskiego – Żoliborz )
i Gimnazjum w Budapeszcie.

W dniach 15 – 18 stycznia 2009 w Zespole Szkół nr 54, ul. Elbląska 54, w skład
którego wchodzi LXIV LO im. S.I.Witkiewicza oraz Gimnazjum nr 54 im. A.K. ks
Czartoryskiego odbyło się spotkanie robocze dotyczące wymiany uczniów gimnazjów z
Warszawy i Budapesztu. Wymiana ta będzie częścią szerszej współpracy pomiędzy dwiema
dzielnicami – Dzielnicą Żoliborz w Warszawie oraz II Dzielnicą w Budapeszcie.
W spotkaniu wzięli udział : dyrektor Zespołu Szkół nr 54 p. Beata ZdanowiczGarnuszek, nauczyciele Gimnazjum nr 54 – p. Anna Dziekańska p. Monika Dembińska i
p.Wojciech Łukasik oraz dwie nauczycielki ze szkoły węgierskiej – p. Dorottya Tornay i p.
Kriszta Takacs.
Głównym celem spotkania było ustalenie programu wymiany oraz innych szczegółów
z nią związanych tj. terminów, liczby uczniów, opiekunów itp. Ustaliliśmy roboczy tytuł
wymiany: „Warszawa i Budapeszt – stolice państw barwnych wielokulturowością.”
Oprócz rozmów dotyczących samej współpracy zapewniliśmy naszym gościom wiele innych
zajęć i atrakcji.
Pani dyrektor Beata Zdanowicz-Garnuszek oprowadziła gości po szkole. Przy tej
okazji porównaliśmy polski i węgierski system edukacji oraz zasady i zwyczaje obowiązujące
w naszych szkołach. Panie Dorottya i Kriszta wzięły też udział w lekcji j. angielskiego i
j.niemieckiego.
Goście zwiedzili również Muzeum
Powstania Warszawskiego, w
którym przewodnikami byli
uczniowie naszego gimnazjum finaliści i laureaci konkursów
historycznych; przespacerowali się
Traktem Królewskim oraz
zwiedzili Zamek Królewski.
Na powitanie gości z
Węgier w pierwszym dniu pobytu
p. Burmistrz Janusz Warakomski
zaprosił wszystkich na uroczystą
kolację, która odbyła się w
restauracji „Antrakt” na tyłach teatru „Komedia”. Z ramienia dzielnicy w kolacji tej wzięli
udział: z-ca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz p.Witold Sielewicz, p. Jadwiga Godlewska –
Radna Dzielnicy Żoliborz, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz
nieoceniona i świetna organizatorka p. Anna Symonowicz, która zajmowała się takimi
sprawami przyziemnymi jak dowożenie gości w ustalone miejsca Warszawy, organizacją
kolacji, ale również zorganizowała gościom krótkie zwiedzanie Żoliborza z perspektywy okna
służbowego samochodu.

Wspólnie oceniliśmy, że spotkanie było niezwykle udane i z pewnością zaowocuje
długoletnią współpracą naszych szkół - warszawskiej Szkoły na Żoliborzu i węgierskiej
szkoły z II dzielnicy Budapesztu.
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