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Gdzie tym razem? Kilka słów         
o Francji – s. 2 

Miejsce naszego pobytu – s. 3 
W regionie wygasłych 

wulkanów – s. 4-8 
Jaka jest francuska szkoła?             

– s. 9-11 
Fotorelacja ze szkoły – s. 11-16 

Festiwal Chleba – s. 16-18 
Kim był Jean Monnet – patron 

francuskiej szkoły? – s. 19 
Dlaczego Napoleon Bonaparte 

występuje w hymnie Polski?           
– s. 20 

Dzień z życia nastoletniej 
Francuzki – s. 21-22 

Nasi gospodarze – s. 22-24 
Komunia św. we Francji – s. 25 

Co jedzą Francuzi i dlaczego 
lubią sery? – s. 26 

Z wizytą u Franka – s. 27-28 
Na wesoło – s. 28-32 

Francuski w pigułce – s. 33 
Od wylotu do lądowania               

– s. 34-35 
Gazetkę przygotowali – s. 36 
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Rok przystąpienia do UE: państwo 

założycielskie (1952) 

Stolica: Paryż 

Powierzchnia: 550 000 km² 

Liczba mieszkańców: 64,3 mln 

Waluta: Euro, Frank CFP 

Strefa Schengen: Członek strefy Schengen od 

1985 r. 

Numer kierunkowy: +33 

Prezydent: François Hollande 

Francja jest największym państwem           

w Europie, rozciągającym się od Morza 

Północnego, aż po Morze Śródziemne. Ten 

zróżnicowany pod względem 

geograficznym kraj na wschodzie                

i południu okalają łańcuchy górskie,           

a w jednym z nich leży Mont Blanc, 

najwyżej położony punkt Europy 

Zachodniej (4 810 m n.p.m.). W nizinnej 

części Francji leżą dorzecza czterech rzek: 

Sekwany na północy, Loary i Garonny 

płynących w kierunku zachodnim, oraz 

Rodanu, który wypływa z Jeziora 

Genewskiego i wpada do Morza 

Śródziemnego. Największymi miastami 

pod względem liczebności mieszkańców 

są: Paryż, Lyon, Marsylia, Tuluza, 

Bordeaux.               

 Udostępniła Karolina Gajęcka 

(http://europa.eu/about-eu/countries/member-

countries/france/index_pl.htm) 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_pl.htm
https://www.google.pl/search?client=firefox-a&hs=VML&rls=org.mozilla:pl:official&channel=fflb&q=francois+hollande&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgw8HnxCnfq6-QZpFjmWyEphpVJhuUqVllJ1spZ-eX5ZalJebmleCxEzMic8qLcosTslMLsnMz7MqKEotzkwBSpxpW9st0yfW3GbHe3iVibG83VnFSgBuI2hgaQAAAA&sa=X&ei=6JR4U_jUFq6v7Aa1hYC4Ag&ved=0CNgBEJsTKAIwGg
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We francuskiej krainie Auvergne spędziliśmy siedem majowych 

dni. Grupa francuska starała się, żeby pokazać nam 

najpiękniejsze miejsca. Chyba im się udało, bo niektórzy zakochali 

się w tym wyjątkowym miejscu na świecie, gdzie porośnięte 

zielenią wulkany ciągną się aż po horyzont.  

 

Jedną z atrakcji regionu jest lot paralotnią 

Kraina o wyżynno-górzystej rzeźbie położona jest w środkowej Francji, a znaczną jej część 

zajmuje Masyw Centralny. To głównie tereny rolnicze i turystyczne, bo na wulkanicznych 

zboczach mogliśmy zaobserwować pasące się krowy, owce, kozy. W rozmowie                        

z mieszkańcami dowiedzieliśmy się, że panuje tam duże bezrobocie, a do pracy trzeba 

dojeżdżać do większych miast oddalonych nawet o kilkadziesiąt kilometrów od domu. 

Magiczność miejsca dział uzdrowiskowo, a lecznicze wody wykorzystywane są m. in. przez 

Vichy. Ponadto w Owernii mieści się największy producent opon Michelin. Park Wulkanów  

Owernii jest jednym z największych parków w całej Europie. Dzięki niebywałemu 

ukształtowaniu podłoża ogromne wrażenie zrobiły na nas zamki i kaplice położone wysoko  
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Owce wypasające się na francuskich łąkach 

 

na  skarpach. Miasto Le Puy en Velay nocą przypomina Rio de Janeiro, a ponad nim unosi się 

Czarna Madonna z dzieciątkiem. Stare Miasto położone jest wśród spiczastych skałach,            

z których można podziwiać nie tylko bajeczne krajobrazy wyżyn porośniętych niebywałymi    

Black Madonna Le Puy en Velay
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drzewami, ale także ciekawą zabudowę domów i układ dachów podobny do tych                      

w Dubrowniku. Le Puy to dawne historyczne Anis. 

 

Prawie wszyscy koordynatorzy projektu Comenius (w tle kaplica św. Michała) 

Wąskie uliczki prowadziły nas w górę…za chwilę schodziły w dół. Takimi krętymi drogami 

doszliśmy do największego obiektu, katedry Notre-Dame Le Puy. Zarówno katedra, jak            

i samo miasteczko, zostały wpisane na listę dziedzictwa UNESCO.                  
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Monument został 

wybudowany na 

wulkanicznej podstawie, 

a za resztę budulca 

posłużyły skały oraz 

jasny piasek. Wykonana 

w stylu bizantyjskim 

zachwyca swoją 

dwukolorowością, jasno-

ciemnymi prążkami 

perfekcyjnie ułożonymi 

na sklepieniach, gzymsach. Przewodniczka tłumaczyła nam, że pierwotnie w tym miejscu 

stała rzymska świątynia. Dopiero w XII w. wybudowano obecną katedrę. Żeby wejść do 

środka budowli, należy pokonać kilkanaście schodów. Wnętrze jest ponure, ciemne i zimne, 

pewnie ze względu na kolorystykę 

wulkanicznej skały. Figurkę Czarnej 

Madonny, która jest tu powszechnie 

czczona, można dostrzec przy ołtarzu     

i w bocznej kaplicy. Sama historia tego 

kultu jest ciekawa. Podczas Wielkiej 

Rewolucji Francuskiej Madonna został 

okrzyknięta czarownicą i spalona na 

stosie. Jednak w pewnym okresie 

mieszkańcy zaczęli w niej dostrzegać 

egipską boginię płodności, opiekunkę 

rodziny Izydę, matkę Horusa i stąd staje 

się też opiekunką mieszkańców aż po 

dzień dzisiejszy. Le Puy nazywane jest 

„francuską Częstochową”. Ze względu 

na kult maryjny przybywają tu tłumy 

pielgrzymów.   

 Ku mojemu zdziwieniu          

z lewej strony katedry, przed wyjściem 



GIMZETKA NR 21, WYDANIE SPECJALNE Z REALIZACJI PROJEKTU „COMENIUS”. Z 
OSTATNIĄ WIZYTĄ WE FRANCJI. 

27 czerwca 
2014r. 

 

8 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu 

 

na dziedziniec, znajdował się 

kącik poświęcony Janowi 

Pawłowi II, przy którym 

mogliśmy zapalić świeczkę             

i pomodlić się…po francusku. 

Być może znalazł się tam ze 

względu na kanonizację?  

 Le Puy urzekło nas 

również różnobarwnymi  

okiennicami, a w miejscu, gdzie kiedyś było okno i został ślad po zamurowaniu, Francuzi 

malują kolorowe okiennice. W pierwszym momencie nie jesteśmy w stanie zorientować się, 

czy patrzymy na malowidło czy na prawdziwe okno. W mieście, między sklepami, naszą 

uwagę przykuwały księgarnie i antykwariaty pełne książek, które wraz z specyficzną 

zabudową miasta tworzą niesamowitą atmosferę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Swobodzian 
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Budzą się w nas różne refleksje po pobycie w Yssingeaux, czyli małej miejscowości, gdzie uczą się 

francuskie dzieci. Sama szkoła jest ogromna, położona jakieś 40 km od Le Puy en Velay. Podobnie jak my, 

uczniowie muszą dojeżdżać szkolnymi autobusami. Sporo czasu spędziliśmy w szkole, ponieważ braliśmy 

udział w Festiwalu Chleba, warsztatach „chlebowych” oraz lekcjach.                                                                   

Jak nam się podobało? Przeczytajcie sami.  

Cała grupa Comeniusa przy wejściu do szkoły w Yssingeaux 

Gdybym miała użyć kilku epitetów na określenie francuskiej szkoły, to 

powiedziałabym, że jest zwariowana, szalona, optymistyczna, rzetelna i różni 

się nieco od polskiej. Francuscy uczniowie przede wszystkim w każdą środę 

kończą lekcje o godzinie 12:00. We wszystkie pozostałe dni tygodnia szkolnego 

ich zajęcia kończą się o godzinie 14:30, 15:30, lub 17:30, w zależności od 

godziny rozpoczęcia zajęć. Lekcje we Francji trwają 45 minut lub 1 godzinę           

i nie po każdej z nich są przerwy. O godzinie 12:00 lub 13:00 większość 

uczniów ma lunch, po którym mają godzinę przerwy. W tym czasie uczniowie 

niejadający w szkole mogą ją opuścić na czas lunchu i przerwy. Gdy słychać 

dzwonek, wszyscy uczniowie mają wyjść na dwór i ustawić się przy swojej  
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Już w pierwszy dzień pobytu francuscy uczniowie uczyli nas kroków do piosenki „Happy” 

klasie. Wówczas przychodzą po nich nauczyciele (wyjątek zimą). Lekcje 

wychowania fizycznego trwają 90 minut i są podzielone na dwie części. Na 

pierwszej części jest rozgrzewka i ćwiczenia przygotowujące do drugiego etapu 

lekcji. Potem jest czas, by odpocząć, napić się i skorzystać z toalety. Po czym 

wracają i grają np. w piłkę 

ręczną, siatkówkę. Pozostałe 

lekcje wyglądają podobnie jak 

nasze. Nauczyciele prawie na 

wszystkich przedmiotach wykorzystywali 

pomoce naukowe. Podczas lekcji języka 

niemieckiego przygotowanej przez 

Laurentego nie było chwili wytchnienia. Pisaliśmy, powtarzaliśmy, 

Lekcja języka niemieckiego prowadzona 

przez Laurentego 
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śpiewaliśmy, opisywaliśmy, 

mogliśmy wcielić się w rolę 

nauczyciela i wiele innych. 

Metody przez niego 

stosowane podobały nam się. 

Nawet nie wiemy, kiedy 

minęło 45 min. 

 

 

Przygotowała Julia Dorosz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciu Paulina Wiench 

Francuska szkoła bardzo różni się od naszej, polskiej. Dzięki tym kilku zdjęciom, 

chciałabym przedstawić wam różnice i pokazać jak wygląda dzień francuskiego ucznia… 

Szkoła im. Jeana Monneta w Yssingeaux, przed szkołą … nasze europejskie  nauczycielki. 
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Szkolne korytarze we Francji nie są tak zadbane jak w Polskich szkołach. 

Są jednak duże, przestrzenne i przede wszystkim funkcjonalne. 

Zwróćcie uwagę na 

naszą flagę… Nie miała 

być biało-czerwona? 
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A to już objaw czułości…dla nauczyciela. 

Widoki ze szkolnego okna…tylko 

pozazdrościć. 

Szkolna stołówka,                  

na której odbył się        

Festiwal Chleba. 
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O ile sale były dobrze wyposażone, to 

największe zdziwienie wywołała w nas sala 

do zajęć artystycznych, gdzie panował 

totalny nieład. Nawet zegarek wisiał do 

góry nogami.  

W tej samej Sali odbyły 

się warsztaty podczas 

których p. Mariola Michala 

tłumaczyła uczniom, jak 

zrobić pierniki. Po krótkim 

wykładzie każdy ze 

słuchających mógł sam 

udekorować ciastko i je 

zjeść.   

 

 

 

 

 

Wiliam dekoruje w pełnym skupieniu, a Richard pełen podziwu chyba 

już zjadł swoje ciacho. 
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Korytarze były pełne gablot                             

z projektu. 

Raymonda mistrzem pierwszego planu. 

Naszym francuskim partnerom nie zabrakło 

pomysłowości. 
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Już                     

w pierwszych 

dniach naszego 

pobytu 

doceniliśmy, 

warunki 

panujące          

w naszej, 

polskiej szkole. 

Myślę, że 

Francuzi są 

wyjątkowym 

społeczeń-

stwem, 

zachowują się 

jakby w ogóle nie przeszkadzał im panujący wszędzie nieład. Stawiają na 

praktycyzm. Tu idealnie sprawdza się przysłowie ,,cudze chwalicie, swego nie 

znacie”.  Oliwia Wojciechowska 
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„Festiwal Chleba” odbył 

się w sobotę, jednak  

przygotowania do niego 

rozpoczęliśmy już w piątek 

po południu. Każdy              

z uczestników projektu 

przygotował prezentację 

swojego kraju. Na wykonanych stanowiskach znalazły się charakterystyczne dla każdego 

państwa specjały. Tematem całego projektu był chleb, dlatego stał się głównym                         

i obowiązkowym elementem na 

każdym stoisku.  

U nas również pojawił się chleb 

przywieziony z Polski z „Piekarni 

Wodnickiego” w Kępie. Aby 

przybliżyć klimat i smaki naszego 

kraju, zawieźliśmy do Francji 

konfiturę malinową, dżem z jagód, 

smalec, ogórki kiszone i grzybki 

marynowane.  Ponadto dla najmłodszych pierniczki i słodycze.   

Wszystkim odwiedzającym polskie 

stanowisko bardzo smakowały nasze 

produkty, chociaż okazało się, że            

w wielu krajach są one również znane, 

może z wyjątkiem ogórków kiszonych.   

Stanowiska wszystkich krajów 

wyglądały podobnie: krótka prezentacja 

kraju, zadań wykonanych w czasie 

trwania projektu i specjałów typowych 

dla danego państwa. Największy 
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zachwyt i zainteresowanie wszystkich gości festiwalu wzbudziło stoisko tureckie. Było tak 

kolorowe i pełne 

egzotycznych 

smaków i zapachów, 

że przyciągało tłumy.   

„Festiwal Chleba” to 

uroczystość, w której 

uczestniczyli nie 

tylko uczniowie           

i nauczyciele, ale 

zorganizowana 

przede wszystkim         

w celu integracji 

społeczności lokalnej. Na festiwalu prezentowali swoje produkty miejscowi piekarze. 

Ciekawostką jest fakt, że mogliśmy degustować chleb pieczony w przygotowanym przed 

szkołą piecu. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz lokalnych, 

były przemówienia i podziękowania. 

 

Elżbieta Molenda 
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Francuski ekonomista, polityk, 

architekt wspólnot europejskich. 

Choć nigdy nie pełnił publicznych 

urzędów, był obecny w tle działań 

wielu zachodnich rządów. Urodził 

się w Cognac, w rodzinie 

handlarza koniakiem. W wieku 16 

lat zrezygnował z egzaminów 

wstępnych na studia we Francji          

i wyjechał do Londynu, gdzie 

studiował biznes i język angielski. 

Potem wielokrotnie podróżował         

w interesach po całej Europie. 

Monnet zaproponował plan 

koordynacji zasobów wojennych 

Francji i Anglii, który został zaakceptowany przez władze wojskowe obu krajów. Dzięki temu 

sukcesowi, w wieku 31 lat Monnet został mianowany zastępcą sekretarza generalnego Ligi 

Narodów, Rozczarowany Ligą i jej nieskutecznym systemem jednomyślności                           

w podejmowaniu decyzji, Monnet zrezygnował w 1923 ze stanowiska W 1955 r. Monnet 

założył Action Committee for the United States of Europe, mający ożywić ideę budowy 

wspólnej Europy, zwłaszcza po nieudanym eksperymencie z Europejską Wspólnotą Obronną. 

Zjednoczył on wiele partii i związków zawodowych.  

W sierpniu 1929 r. podczas kolacji 

w Paryżu, 41-letni Monnet spotkał           

22-letnią włoską malarkę Silvię Giannini. 

Wyszła za Francisco Giannini, pracownika 

Monneta. W kwietniu 1931 roku, Silvia 

urodziła dziecko imieniem Anna. Zgodnie 

z prawem, ojcem był Francisco Giannini. 

W tym czasie we Francji i wielu innych 

krajach europejskich nie można było się 

rozwodzić. W 1934 roku, Silvia i Jean 

Monnet spotkali się w Moskwie. Monnet 

przyjechał z Chin przez Syberię, ona ze 

Szwajcarii. Zorganizował Silvii uzyskanie 

obywatelstwa sowieckiego. Natychmiast 

rozwiodła się z mężem i go poślubiła. 

Zatrzymanie Anny było problemem.          

W 1935 roku Silvia schronił się z Anną       

w radzieckim konsulacie w Szanghaju, 

gdzie żyli w tym czasie, bo Francisco 

Giannini starał się uzyskać opiekę nad 

dzieckiem.    W 1941 roku, mieli kolejne 

dziecko, Marianne. Rodzina Monneta 

powróciła do Francji w 1945 roku. Po 

śmierci Francisco Giannini w 1974 roku, 

pobrali się kanonicznie w katedrze              

w Lourdes. 

Europejskiej przyznali mu, jako 

pierwszemu, tytuł Honorowego Obywatela 

Europy. Zmarł w 1979, w wieku 91 lat. 

Jego prochy zostały złożone                        

w paryskim Panteonie. 

Małgorzata Twardawska 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1979
http://pl.wikipedia.org/wiki/Panteon_w_Pary%C5%BCu
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Napoleon Bonaparte - (ur. 
15 sierpnia 1769 r. w 
Ajaccio na Korsyce, zm. 5 
maja 1821 r., o 17:49, w 
Longwood na Wyspie 
Świętej Heleny) – pierwszy 
konsul Republiki 
Francuskiej 1799-1804, 
cesarz Francuzów w 
latach 1804-1814 oraz 
1815, prezydent (1802-

1805) i król Włoch w latach 1805-1814. Kawaler Orderu 
Orła Białego. Postać Napoleona wywoływała i wywołuje 
kontrowersje. Jest uważany z jednej strony za jednego z 
najwybitniejszych mężów stanu, przywódców, strategów 
wojny, reformatorów ustroju państwowego i prawa 
(Kodeks Napoleona, Code pénal), a z drugiej strony - za 
egotystę, tyrana i agresora. 
 

Tekst polskiego hymnu został napisany w momencie, gdy 

tworzono Legiony Polskie we Włoszech. W tym czasie Polacy 

walczyli u boku Napoleona i liczyli na jego pomoc przy odzyskaniu niepodległości Polski. 

Dzięki cesarzowi nasz naród miał szansę w bitwie. Utworzył Księstwo Warszawskie, kiedy 

byliśmy pod zaborami. 

Podczas wojny Bonaparte i jego wojska przeszły przez rzekę, by dotrzeć do wroga i się z nim 

zmierzyć, po czym wojska Napoleona wygrały i dla tego śpiewamy w hymnie: 

…Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 

Będziem Polakam. 

Dał nam przykład Bonaparte 

Jak zwyciężać mamy… 

Idea napoleońska oraz uwielbienie dla osoby Napoleona było przejawem patriotyzmu, miłości 

do ojczyzny oraz wyrazem poczucia tożsamości narodowej. 

Olga Wajer 
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Nasz dzień, tzn. mój i Elise, rozpoczynał się około 

7:00. Zjadłyśmy słodkie śniadanie i przygotowałyśmy się do 

wyjścia. Do szkoły zawoziła nas mama Elise lub mama jej koleżanki Adele. Po 

8:00 rozpoczęła się pierwsza lekcja–wychowanie fizyczne, po której była 

dziesięciominutowa przerwa. Następną lekcją była matematyka, a po niej język 

angielski. Po pierwszych trzech lekcjach miałyśmy godzinę przerwy w nauce, 

więc poszłyśmy na lunch do szkolnej stołówki. Po odpoczynku wszyscy 

uczniowie biorący udział w projekcie wybrali się na wycieczkę w góry. Kiedy 

po ciężkich zmaganiach doszliśmy do celu, mogliśmy podziwiać przepiękne 

widoki. Mimo trudności uważam, że warto było pójść w te góry. Gdy 

wróciliśmy do szkoły, czekał na nas  słodki poczęstunek. Podczas powrotu do 

domu Elise pokazała mi pobliską stadninę koni. Po powrocie do domu mojej 

Od lewej: Liz, Oliwia, Paulina i Elise 

podczas wyprawy w góry. 
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gospodyni zjadłyśmy razem z całą rodziną obiadokolację. Wieczorem grałyśmy 

w różne gry planszowe, karty, słuchałyśmy muzyki i rozmawiałyśmy. Gdy 

byłyśmy naprawdę zmęczone, poszłyśmy spać, wciąż nie mogąc przestać 

rozmawiać. Każdy dzień spędzałyśmy aktywnie, ani chwili się nie nudząc. 

Paulina Wiench 

 

 

 

Podczas pobytu we Francji mieszkałem w domu mojego comeniusowskiego 

partnera - Richarda. Ma 15 lat, jest bardzo miły, przyjacielski i bardzo 

gościnny. Jest amatorskim didżejem. Spędza wiele czasu ze znajomymi po 

szkole. Na co dzień mieszka z 

mamą, która jest również miła                         

i gościnna. Podczas tego pobytu 

nie zabrakło mi niczego 

niezbędnego. Czas wolny 

najczęściej spędzaliśmy na 

wyjazdach, przeważnie w góry. 

Oprócz tego miałem okazję 

poznać wielu jego przyjaciół         

i poznać parę typowych 

francuskich obyczajów, jak na 

przykład, jedzenie ślimaków. 

Bardzo miło spędziłem ten 

tydzień i będę go wspominał jak 

najlepiej.                                                 

        Mateusz Langos 

 

 

Mateusz i Richard 
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W moim przypadku gospodarze byli bardzo 

mili, gościnni i radośni. Często żartowali, 

dzięki czemu atmosfera nie była zbyt napięta. 

W atrakcyjny sposób organizowali czas wolny 

i byli bardzo serdeczni. Starali się bym czuła 

się jak u siebie w domu, jednocześnie 

poznając ich zwyczaje i codzienność. Tak też 

się stało. Pilnowali tego bym się nie nudziła. 

Cieszę się, że mogłam ich poznać. Jest to dla 

mnie niezapomniane przeżycie i będę za nimi 

tęsknić.                                                  Julia Dorosz 

 

 

 

 

Moją gospodynią była Chloé Pontvianne. Mieszkałam u niej podczas pobytu we Francji. Jest 

bardzo miła, koleżeńska i szalona. Ma młodszą 9-letnią siostrę. Bardzo dobrze się 

dogadywałyśmy. Rodzina 

przyjęła mnie bardzo ciepło. 

Pobyt u niej, to niesamowita 

przygoda.   

Maria Nalewaja 

 

Julia i Juline 

Maria i Chloe 
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W czasie mojego pobytu we 

Francji moją gospodynią była Liz. 

W ciągu niecałego tygodnia 

mieszkałam w domu jej mamy         

i ojczyma oraz w domu jej taty         

i macochy. Liz ma młodszą siostrę 

oraz dwójkę przyrodniego 

rodzeństwa, starszą siostrę                

i młodszego brata. Wszyscy byli 

dla mnie bardzo mili. W wolnych 

chwilach uczyłam Liz i jej rodzinę 

mówić po polsku, całkiem dobrze sobie poradzili. Tato Liz jest kucharzem, więc wieczorami 

gotowaliśmy dużo francuskich potraw i nie tylko. Bardzo mile wspominam czas spędzony       

w obydwu rodzinach. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś odwiedzę Francję i Liz.                                                            

Moimi gospodarzami była rodzina 

Guerin. Mieszkają oni w miasteczku 

Yssingeaux. Jest to bardzo miła               

i gościnna rodzinka. Tata Elise jest 

listonoszem, a mama pracuje w szkole 

z dziećmi mającymi trudności w 

nauce. Rodzice Elise potrafili trochę 

mówić w języku angielskim, dzięki 

czemu łatwiej było nam się 

porozumieć. Spędzając u nich te kilka 

dni mogłam poczuć się jak u siebie. 

Myślę, że moja francuska rodzina wspaniale mnie przyjęła i chętnie zostałabym u nich dłużej.  
 

Oliwia i Liz 

Paulina i Elise 

Oliwia Wojciechowska 

Paulina Wiench 
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18 maja w niedzielę siostra dziewczyny, u której 

mieszkałam, przystępowała do I komunii świętej. 

Wyglądała ona zupełnie inaczej niż w Polsce. 

Dzieci, które przystępowały do sakramentu nie 

miały żadnych specjalnych szat, niektóre były 

nawet ubrane w zwykłe dżinsowe spodnie               

i kurtki. Podczas gdy w naszym kraju już parę dni 

wcześniej wszystko się sprząta i szykuje. U nich  

jest to robione na ostatnią chwilę - szykowane w samym dniu komunii. Gości 

też nie było sporo - dokładnie dziesięć osób. Ceremoniał samej mszy wyglądał 

podobnie jak w Polsce. Atmosfera była bardzo miła i z pewnością na długo 

zapamiętam ten dzień.  

Maria Nalewaja 

 

Maria z siostrą Chloe 
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Początki sera są ściśle związane z udomowieniem i hodowlą 

zwierząt. Około 6000 lat p.n.e. we Francji i we Włoszech 

zaczęły powstawać duże hodowle, lecz około 2000 lat p.n.e. 

powstały pierwsze sery. Popularność serów we Francji, 

zawdzięcza się hodowlom wielu rodzajów zwierząt,        

z których mleka powstaje ser m.in. kozy czy owce. Lecz 

gatunki serów nie ograniczają się jedynie do rodzajów 

mleka, z którego powstają. Sery można podzielić na:  

 podpuszczkowe 

 miękkie 

 z porostem pleśniowym (brie, camembert) 

 z przerostem pleśniowym (roquefort, gorgonzola) 

 pomazankowe (bryndza) 

 półtwarde (ser limbruski) 

 twarde (ementaler, parmezan, gouda, radamer, ser 

tylżycki, mozarella) 

 kwasowe 

 niedojrzewające (twaróg) 

 dojrzewające (gomółka)                                                             

Francuzi więc korzystają z tego, co mają i jedzą sery prawie do każdego posiłku, jakby tego 

było mało, o każdym z nich mogą powiedzieć, czy jest kozi czy owczy, czy z porostem, czy 

przyrostem pleśniowym. Jeżeli zaś chodzi o typowe francuskie jedzenie, na pewno wielu         

z was słyszało o żabich udkach czy ślimakach. Są one nawet dla Francuzów rarytasem              

i zostają głównie przygotowywane np. na Boże Narodzenie czy Wielkanoc. Na co dzień jedzą 

potrawy, które nie specjalnie różnią się od naszych. Jest jednak jedna różnica, którą 

dostrzegłem, a mianowicie do wszystkiego jedzą pieczywo (jak również ser). Może również 

dlatego, że jest tam wiele więcej rodzajów chleba niż w Polsce. 

Mateusz Langos 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sery_podpuszczkowe
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Podczas pobytu we Francji 

mieliśmy możliwość poznać wiele 

osób. Po krótkim czasie 

nawiązaliśmy koleżeńskie relacje       

z nauczycielami z tamtejszej szkoły. Spotkaliśmy wielu miłych i pogodnych ludzi,                    

a z niektórymi powiązała nas szczególna więź przyjaźni i porozumienia. Jedną z takich osób 

był Frank, nauczyciel matematyki        

z tamtejszego college’u, przemiły           

i sympatyczny człowiek. Dzięki tej 

znajomości nadarzyła się dla nas 

okazja odwiedzenia prywatnego 

domu zwykłego Francuza. Nasza 

polska grupa nauczycielska została 

zaproszona na spotkanie z jego 

rodziną.  Frank lub Franek, jak go 

po polsku nazwałyśmy, mieszka             

w dużym wolnostojącym domu na 

wsi oddalonej około 30 km od 

szkoły, w której pracuje, a w której 

my gościłyśmy. Piękny rozłożysty dom położony jest na około 15-arowej działce. Budynek 

otoczony jest z każdej strony zielenią. Znalazło się tam miejsce na plac zabaw dla dzieci, 

miejsce do wypoczynku dla dorosłych oraz ogródek warzywny. Dookoła podziwiać można 

różnobarwne kwiaty i różnorodne zioła, które są dumą właścicieli domu. Resztę terenu 

przykrywa dywan zielonej trawy. Z tarasu domu rozciąga się widok na górzystą okolicę.  

           W drzwiach powitała nas uśmiechnięta Karolina, żona Franka, Polka wychowana we 

Francji. Jak dowiedziałyśmy się później, rodzice Karoliny wyjechali z Polski z powodów 

politycznych (ojciec był 

internowany za działalność          

w opozycji). Gdy opuszczali 

Polskę, ona i jej młodszy brat 

byli jeszcze mali. Jako dzieci 

szybko przyzwyczaili się do 

nowych warunków. Rodzice 

ciężko przechodzili okres 

adaptacji i nawet dzisiaj po 

wielu latach życia we Francji 

nie przystosowali się zupełnie, 

zachowali pewne zwyczaje            

i nawyki z Polski. Pielęgnują 

też polską mowę, dzięki czemu 

Karolina mieszkająca we 

Francji od 11 roku życia, mówi płynną, czystą polszczyzną. Frank i Karolina mają dwoje 

cudownych dzieci. Starsza dziewczynka ma 5 lat, a jej młodszy brat 3 miesiące. Córeczka         
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i synek są dumą rodziców. Karolina jest prawnikiem, jednak ze względu na małe dzieci może 

pracować tylko na pół etatu, dzieląc się opieką nad małym Saszą z mężem, swoimi rodzicami 

i teściami. Gospodarze ugościli nas godnie, domowym ciastem, które Franek przygotował 

jeszcze przed pójściem do pracy. Podczas spotkania dzieliliśmy się informacjami na temat 

życia we Francji i w Polsce. Bilans wyszedł na zero, to znaczy wszędzie są plusy i minusy. 

Każdy ma swoje miejsce na ziemi, najważniejsze jest, z kim je dzieli i jak je wykorzystuje. 

Rodzina, zdrowie, praca to wartości niezmienne niezależnie od poziomu życia i miejsca 

zamieszkania. Miło było spotkać przyjaznych, życzliwych i uczynnych ludzi i zaczerpnąć od 

nich trochę wiedzy o Francji i jej mieszkańcach.  

Mariola Gogulska-Michala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomimo zmęczenia jakie odczuwaliśmy, bawiliśmy się dobrze. Było kilka zabawnych sytuacji, 

które doprowadzały nas czasami do łez. Oto niektóre dowcipne zdjęcia. 

Zaczęło się już w samolocie, kiedy Julia ubolewała z powodu braku 

turbulencji. 
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Kiedy dowiedzieliśmy się, że w Monachium musimy czekać kolejne 5h na 

samolot, postanowiliśmy sami objąć ster. 

Mniam…Nie ma to jak francuskie frytki i hamburgery. 
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Znajdź różnice…Gdy nocowaliśmy w szkole oznaczono nasz pokój flagą 

Monako. Długo się nie zastanawiając, odwróciłam ją. 

Nie tylko my integrowaliśmy się 

podczas projektu „Comenius”            

- Bake również. 

Jesteście w gazecie, francuskim 

żurnalu, to nie żart.  
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Richard niejednokrotnie pokazywał nam 

zamki i był sprawcą naszych uśmiechów, 

szczególnie podczas francuskich 

rozmówek. Już w Polsce nauczyłam go 

dwóch słów po polsku, które zapamiętał 

i ciągle powtarzał: „kocham cię” i „tak”.  

Francuscy nauczyciele 

szykowali dla nas kolację. 

Nawet w kuchni 

dopisywał im humor. Na 

zdjęciu Mageli oraz 

Richard. 

 

Dyrekcja zastanawia się, 

czy zjeść żabie udko. 
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Dyrektor z Turcji należycie 

przygotował się do 

wyjazdu. Zaprezentował 

nam tureckie oświadczyny. 

Ten turecki taniec 

towarzyszył nam nawet na 

pożegnalnej kolacji.  

Będziemy za nimi tęsknić. 

Magdalena Swobodzian 
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Dzień dobry – bonjour 

Dobry wieczór – bonsoir 

Dobranoc – bonne nuit 

Cześć – salut 

Do widzenia – Au revoir 

 

Dziękuję – merci 

Proszę – s’il vous plăit 

Przepraszam – excusez 

moi 

Smacznego – Bon apetit 

Przykro mi – je suis 

désolé 

 

Rano – le matin 

Południe – le midi 

Wieczór – le soir 

Noc – la nuit 

 

Poniedziałek – lundi 

Wtorek – mardi 

Środa – mercredi 

Czwartek – jeudi 

Piątek – vendredi 

Sobota – samedi 

Niedziela – dimanche 

 

Głowa – la tête 

Oko – l’oeil 

Usta – la bouche 

Nos – le nez 

Uszy – l’oreille 

Włosy – les cheveux 

Dłoń – la main 

Noga – la jambe 

 

Jeden – un 

Dwa – deux 

Trzy – trois 

Cztery – quatre 

Pięć – cinq 

Sześć – six 

Siedem – sept 

Osiem – huit 

Dziewięć – neuf 

Dziesięć – dix 

Chleb – le pain 

Mleko – le lait 

Ryby – les poisons 

Jaja – les coquilles 

Woda – l’eau 

Ser – le fromage 

Kawa – le café 

Herbata – le thé 

 

Jabłko – la pomme 

Gruszka – la poire 

Ziemniaki – les pomme 

de terre 

Pomidor – la tomate 

Marchew – la carotte 

 

Ziarno – le grain 

Pszenica – le blé 

Mąka – la farine 

Sól – le sel 

 

 

Magdalena Swobodzian 

 

 

Rozmówki francuskie już za nami, ale myślę, że warto 

poznać kilka zwrotów, których chociażby można użyć 

w mailach pisanych do naszych zagranicznych 

gospodarzy. A może ktoś z was wybiera się na wieżę 

Eiffla i chce kupić bilet wstępu lub kartkę pocztową? 

Postarajcie się zapamiętać niezbędne słówka                  

i zajrzyjcie do słownika. 
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Ze względu na duże 

zainteresowanie naszych 

uczniów projektem, ale też 

samym lotem samolotem 

postanowiliśmy podzielić się 

wrażeniami z powietrznego 

potwora.  

Mamy XXI w. i dzięki 

najnowszym technologiom 

możemy już zarezerwować bilety przez Internet. Po dokonaniu wpłaty udajemy się na 

lotnisko. Jeżeli mamy bagaż, musimy zgłosić się do odprawy już dwie godziny przed 

wylotem. Stojąc w długiej kolejce, czekamy, aż pan lub pani celnik dokładnie nas sprawdzi. 

Podczas tej kontroli nawet trzeba czasami ściągnąć buty, żeby kontrolerzy mogli zobaczyć, 

czy nie przewozimy w skarpetkach jakiś ostrych narzędzi czy używek. Długie warkocze 

dziewcząt też okazują się podejrzane, więc dokładnie skontrolowane mogą dopiero przejść 

przez zielone światło. Ze względów ostrożności nie można mieć ze sobą nawet butelki z wodą 

mineralną. Zauważona, zostanie zatrzymana. Dokładnie obszukani przechodzimy do strefy 

bezcłowej. Tam można kupić sobie coś do picia np. wodę 0,5 l za 5zł i czekać na  godzinę 

odlotu. Po dwóch godzinach jesteśmy już w środku skrzydlatego potwora. Zajmujemy 

wyznaczone na bilecie miejsce. Wysłuchujemy krótkiej instrukcji dotyczącej ewakuacji, 

zapinamy pasy i … olbrzym rozpędza się, a my z niesamowitą siłą 

zostajemy wgnieceni w fotel. 

Wówczas chodzą nam po głowie 

czarne myśli, niektórzy się modlą, 

inni z niedowierzaniem patrzą w 

okna. Najważniejsze są pierwsze 

minuty. Kiedy już jesteśmy na 

odpowiedniej wysokości, możemy 

odpiąć pasy, a uśmiechnięte panie 

stewardessy częstują nas kawą, 

Alpy  - widok z samolotu 

Ponad chmurami 
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herbatą, soczkiem i niegroźne 

im turbulencje. Co jakiś czas 

odczuwalne są drgania. Podczas 

pierwszego lotu można się 

wystraszyć, ale już przy 

następnym się przyzwyczajamy. 

Uczucie to można przyrównać 

do samochodu (zależy jeszcze 

jakiego), który wjechał               

w dziurę. Samolot właśnie 

napotyka na swym torze takie 

powietrzne dziury powodujące 

wstrząsy. Wielość dziur oznacza 

turbulencje. Na szczęście nie 

mieliśmy ich, ale podczas lotu z Lyon do Monachium samolot w pewnym momencie tak 

„spadał”, że słyszalne było zbiorowe „wow”. Chwila grozy nie trwała długo. Nasze loty były 

krótkie, więc po półgodzinnym szusowaniu ponad chmurami szykujemy się do lądowania, 

które trwa mniej więcej kolejne 30 min. i nie należy do przyjemnych. Słysząc wyłączone 

silniki, obniżamy się z niezmierną prędkością. To, jak bardzo będziemy czuli siłę lądowania, 

zależy od wielkości samolotu, pogody i pilota. Jedni z nas będą odczuwali ból głowy, inni ze 

stoickim spokojem nie omieszkają podziwiać widoków zza okna, a jest na co popatrzeć. 

Jeszcze niespokojni, dostrzegamy 

lotnisko, słyszymy wysuwające się 

koła i…„bum”. Uderzamy w płytę 

lotniska, hamujemy, ale…nie 

klaszczemy. Pewność, że szczęśliwie 

wylądowaliśmy, mamy dopiero 

wówczas, gdy samolot się zatrzyma. 

Wychodząc, żegnamy się obsługą, 

odbieramy swój bagaż i możemy już 

tylko wspominać oraz dzielić się 

swoimi wrażeniami z innymi.  

Magdalena Swobodzian 

Lądowanie 

Ponad chmurami. 
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