
WYMIANA  Z  FRANCJĄ 

 

 

Od roku 2000 ( czyli od 11 lat ) , odbywa się regularnie , najczęściej co 

roku , wymiana naszej młodzieży licealnej i gimnazjalnej, uczącej się języka 

francuskiego, z licealistami z Nancy we Francji.  

Dzięki wyjazdom młodzieży polskiej do Nancy i przyjazdom uczniów 

francuskich do Biłgoraja, nasi licealiści i gimnazjaliści mają okazję zapoznać się  

z życiem codziennym i rodzinnym w obu krajach, poznać zwyczaje, zachowania  

i symbole kultury oraz poznać funkcjonowanie szkoły średniej we Francji  

i w Polsce. W trakcie wizyt ma miejsce integracja  młodzieży polskiej  

i francuskiej, poprzez uczestniczenie w życiu rodzin, wspólne wycieczki i zajęcia 

sportowe. Nasi uczniowie mają okazję zwiedzić Paryż,  poznać najciekawsze 

miejsca regionów Alzacji i Lotaryngii.  

 Dzięki wspólnym spotkaniom i dyskusjom w szkole młodzież może poznać 

wzajemne problemy. Uczniowie z obu krajów mają okazję przyswoić wiadomości 

na temat stosunków historycznych łączących Francję i Polskę – np. udział króla 

Stanisława Leszczyńskiego w dziejach Nancy i Lotaryngii oraz dzieje emigracji 

polskiej we Francji. 

Efektem wymiany jest także większe zainteresowanie uczniów językiem 

francuskim, wyższy poziom nauczanego tego języka, korespondencja w języku 

obcym z uczniami z Francji. Jest to również  promocja Biłgoraja i naszego 

regionu za granicą. 

Przyjazdy młodych Francuzów do Polski służą do   obalenia  mitów  

o naszym kraju. Np. Francuzi mogą  stwierdzić, że nie jesteśmy krajem 

zacofanym gospodarczo tak jak sobie to wyobrażali przed wyjazdem. Mają 

okazję zwiedzić wiele miejsc i zabytków wpisanych na listę światowego 

dziedzictwa UNESCO – Kraków, Wieliczka, Oświęcim, Zamość oraz Lublin , który 



jest miastem partnerskim Nancy. Młodzi Francuzi są mile zaskoczeni naszą 

gościnnością i serdecznością oraz tym, że nasza młodzież świetnie zna języki 

obce i potrafi obsługiwać komputery. Okazuje się, że zainteresowania i styl życia 

często młodzieży w obu krajach jest bardzo podobny.  

Również nasi uczniowie zmienili wyobrażenie o Francji. Licealiści 

początkowo uczestniczący w wymianie bardzo bali się kontaktów z „obcymi” 

ludźmi. W trakcie pobytu przekonali się jednak, że cudzoziemcy mogą być 

otwarci, przyjaźni i sympatyczni. Po powrocie uczniowie nabierali pewności siebie. 

Wierzyli, że można nauczyć się mówić w obcym języku. Czuli się wyróżnieni  

w szkole. Potrafili też zmotywować do nauki języka francuskiego swoich bliskich 

kolegów, dotąd niezbyt zainteresowanych nauką tego języka. W listopadzie tego 

roku,  wymiana odbyła się już po raz dziewiąty. W marcu 2012 r.   planowany jest 

przyjazd do Biłgoraja grupy francuskiej  z  Nancy.  

 

Opracowała Małgorzata Osińska  

– nauczyciel języka francuskiego. 


