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Międzynarodowa wymiana uczniów w PG nr5 w Studzionce 

Polskie Stowarzyszenie – Europa Języków i Kultur, Klub Frankofoński przy PGn r 5  
w Studzionce oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, to współorganizatorzy 
projektu „Przyjaźń polsko-francuska – nawiązanie współpracy między regionami: Śląsk – 
Nord-Pas –De-Calais”, w którym wzięli udział uczniowie  uczestniczący w projekcie Klas 
Frankofońskich na Śląsku (KFŚ). 

Współpracę międzynarodową nawiązały szkoły: Institution Notre Dame des Anges z 
Saint-Amand-les-Eaux (region Nord-Pas-de-Calais)oraz Publiczne Gimnazjum nr 5 ze 
Studzionki. Celem tej współpracy są przede wszystkim działania na rzecz rzeczywistej 
integracji europejskiej pomiędzy młodzieżą z Francji i Polski, pogłębianie wiedzy  
o Województwie Śląskim i regionie Nord-Pas-d- Calais oraz przybliżenie uczniom kultury, 
tradycji i potencjału obu regionów, a w efekcie promowanie kultury regionalnej i lokalnej. 

 Nasi uczniowie odwiedzili Saint-Amand-les-Eaux w maju br. Wizyta była niezwykle 
udana, a program wypełniony po brzegi: zwiedzanie stolicy regionu Lille, Valenciennes, 
Boulogne, stara kopalnia, warsztaty koronkarskie, zajęcia sportowe i językowe. Czas mijał 
szybko i intensywnie, nawiązały się silne więzi między uczniami i ich rodzinami. Z całą 
pewnością owa wizyta oraz wciąż rozwijające się kontakty drogą elektroniczną, sprzyjają 
dynamicznemu rozwojowi umiejętności komunikacyjnych naszych uczniów w językach 
obcych: angielskim i francuskim. Powstała regionalna platforma wymiany doświadczeń 
pomiędzy uczniami, nauczycielami i środowiskami obu szkół. 

 19 czerwca br. partnerzy z Francji przybyli wreszcie do Studzionki. Czekało tam na 
nich gorące przywitanie zaprzyjaźnionej młodzieży i ich rodzin. Pierwszy dzień wizyty wszyscy 
spędzili w PG nr 5, były zabawne zajęcia językowe w klasach, rozgrywki sportowe, zajęcia 
aerobiku, zwiedzanie okolic, a na koniec dnia- tradycyjne ognisko z kiełbaskami. 21 czerwca 
(piątek) delegacja z Francji odwiedziła Urząd Miasta w Pszczynie, gdzie miało miejsce 
serdeczne spotkanie z panią wiceburmistrz Pszczyny Barbarą Sopot-Zębok. Uczniowie  
z Francji zwiedzili budynek UM, a potem tradycyjnie: Muzeum Zamkowe, Zagrodę Żubrów, 
skansen, starówkę. I co się okazuje? Nasza Pszczyna nieodmiennie robi wrażenie i zachwyca 
cudzoziemców swymi urokami i pyszną kuchnią. 

W kolejnych dniach również nie zabrakło atrakcji dla gości z Francji: była piesza wycieczka w 
góry na wielką Rycerzową i park linowy w Wiśle. Ogromne wrażenia wywarła kopania Guido, 
gliwicka palmiarnia, okoliczne drewniane kościółki, Cieszyn, Żywiec…. Organizatorom 
zależało, aby gościom pokazać jak najwięcej uroków naszego wyjątkowego regionu. 

 


