
POLSKO- NIEMIECKO-FRANCUSKIE SPOTKANIA MŁODZIEŻY 

 

 Trzeci tydzień listopada 2014 r. dwanaścioro uczniów naszej szkoły spędziło w 

Dunkierce nad Morzem Północnym we Francji. Było to drugie spotkanie cyklu 

organizowanego ze szkołami partnerskimi z Wuppertalu i Marquise.  

 
Dunkierka wieczorem 

 

 Oprócz codziennych zajęć językowych i prac w grupach trójnarodowych młodzież 

zwiedzała miejsca związane z tematem przewodnim cyklu:  „Jakie energie dla przyszłości”.  

 



 
Zajęcia międzynarodowe 

 

 Atrakcją była niewątpliwie wizyta w największej w Europie Zachodniej elektrowni 

atomowej w Gravelines i zwiedzanie centrum informacyjnego powstającego nieopodal  

terminalu metanowego.  

 
Wizyta w elektrowni atomowej 



 

 
 
Zwiedzanie modelu powstającego gazoportu 

 

 



 

 Młodzi ludzie mieli także okazję zapoznać się z pracą francuskich strażaków podczas 

wizyty w jednostce straży pożarnej w Ardres, a to dlatego, że część uczniów z grupy 

francuskiej kształci się właśnie w tym zawodzie.  

 
 
Wizyta w remizie strażackiej 

 

 Tradycyjny wieczór międzykulturowy pozwolił polskim uczniom zaprezentować 

pozostałym uczestnikom  swój kraj, region i specjalności kulinarne.  



 Nowe znajomości, możliwość sprawdzenia umiejętności językowych, urozmaicony 

program i zobaczenie ciekawych miejsc to na pewno tylko niektóre korzyści tej wymiany. 

Zapraszamy uczestników do zamieszczania własnych komentarzy 

 

 
 

Wycieczki - Cap Blanc Nez - niezapomniane widoki 

 



 Cykl zakończy spotkanie w Polsce, które odbędzie się w listopadzie 2015 w Zabrzu - 

zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 

 

M.P. 

 

 18 lutego gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli organizacji partnerskich  z 

Instytutu Gustava Stresemanna (GSI) z Bonn i Centre de l’Education et de 

FormationInterculturelRencontre (CEFIR) z Dunkierki oraz nauczycieli ze szkół w 

Wuppertalu ( Berufskollegam Haspel) i Marquise (Lycée de deuxCaps).  

 Celem spotkania było przygotowanie kolejnej wymiany, która odbędzie się w 

listopadzie 2015 w Zabrzu. Spotkanie to zakończy trwający obecnie  cykl wymian , którego 

dwa poprzednie spotkania odbyły się w listopadzie 2013 w Berlinie i listopadzie 2014 w 

Dunkierce. Po spotkaniu z Dyrekcją Centrum Edukacji goście mieli okazję zwiedzić naszą 

szkołę, po południu zaś obejrzeli nowo otwarty hostel Guido. Mamy nadzieję, że 

listopadowa wymiana w Polsce będzie równie udana, co poprzednie dwie . 

 

J.M. 


