
W dniach 20-28.10.2009r. nasza szkoła miała okazję goscić francuską młodzież  
z Nancy, która przyjechała tutaj w ramach wymiany uczniowskiej. Strona polska 
zapewniła bardzo ciekawy plan zajęć i wycieczek, które miały na celu pokazanie 
zagranicznym gosciom kultury, obyczajów oraz zabytków naszej ojczyzny. 

Uczniowie z Francji przybyli do Biłgoraja we wtorkowe popołudnie. Ten dzień był 
przeznaczony na wzajemne zapoznanie się, aklimatyzację w nowym miejscu i na 
odpoczynek. 

Nazajutrz odbyło się oficjalne powitanie gosci przez Dyrekcję, przedstawicieli 
Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli Urzędu Miasta. Następnie nasi 
zagraniczni koledzy udali się na spacer po szkole oraz zwiedzanie miasta wraz 
Zagrodą Sitarską. Po zjedzeniu obiadu w szkolnej stołówce i kilku godzinach czasu 
wolnego powrócilismy do szkoły. Tym razem na otrzęsiny klas pierwszych, które były 
połączone z dyskoteką. 

Nic tak nie łączy jak wspólna zabawa. Zmęczeni, lecz szczęsliwi z niecierpliwoscią 
czekalismy na to co przyniesie jutro. 

Czwartek był dniem spędzonym w bardzo intensywny sposób. Młodzież z Nancy miała 
okazję poznać nieco historii naszego kraju. Odbyła się bowiem wycieczka do Lublina. 
Zwiedzalismy Stare Miasto, Bramę Krakowską, Muzeum Wsi Lubelskiej oraz obóz 
koncentracyjny na Majdanku. Szczególnie ostatni punkt wyjazdu wprowadził nas  
w atmosferę refleksji i zadumy. 

Dzis nasi zachodni rówiesnicy zapoznali się ze stanem polskiej sytuacji ekonomicznej 
na przykładzie firmy Model. Podczas zwiedzania zakładu produkcyjnego, dowiedzieli 
się, iż nie należy mysleć według przestarzałych stereotypów, a każdy kraj posiada 
niewątpliwe zalety na polu gospodarczym. Po powrocie do szkoły rozpoczęła się 
zacięta rywalizacja - konkurs wiedzy o Francji i Polsce. Uczestnicy byli bardzo dobrze 
przygotowani, choć pytania zaskakiwały swa dogłębnoscia i poziomem trudnosci. 
Wszyscy, którzy odważyli się wziać w nim udział otrzymali pamiatkowe nagrody. 

Nastał upragniony weekend - czas do zagospodarowania dla rodzin polskich oraz ich 
korespondentów. Każdy miał swój pomysł na spędzenie tych dni i starał się by były one 
niezapomniane i jedyne w swoim rodzaju. Z pewnoscia stały się one okazja do 
bliższego poznania się i zakosztowania naszej goscinnosci. 

W poniedziałek Francuzi odbyli wycieczkę do Zamoscia i Zwierzyńca. Zwiedzali 
Stare Miasto, fortyfikację oraz przemierzali szlaki Roztocza. Po powrocie do 
Biłgoraja rozpoczęli przygotowania do wyjazdu. 

Następnego dnia, o swicie wyjechalismy do Krakowa, który niewatpliwie okazał się 
gwoździem programu. Zwiedzalismy Stare Miasto, Wawel, muzeum Czartoryskich oraz 



Dom Jana Matejki. Mielismy okazję do zrobienia zakupów oraz pamiatkowych 
fotografii. Nocleg zorganizowany był w schronisku młodzieżowym. Kolejny dzień minał 
nam na spacerowaniu po uliczkach Krakowa, odwiedzeniu kilku muzeów i galerii. 
Niestety był to także dzień rozstania. Ze smutkiem i nadzieja na kolejne spotkanie  
w marcu pożegnalismy naszych serdecznych gosci z Nancy. 
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