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Po odwiedzinach naszych rówieœników z part-

nerskiego miasta Commentry we Francji, po-

stanowiliœmy zobaczyæ jak wygl¹da ich ¿ycie

codzienne, poznaæ zwyczaje oraz miasto, 

a przede wszystkim wykorzystaæ ca³oroczn¹

naukê jêzyka francuskiego w praktyce.

Wszystko zaczê³o siê od niewinnego e-maila

z podziêkowaniami dla p. Stephanie Escura

za pomoc w redagowaniu specjalnego wyda-

nia gazetki “GIMBEK” o Commentry. Ko-

rzystaj¹c ze swoich, jeszcze niedu¿ych, umie-

jêtnoœci pos³ugiwania siê jêzykiem francus-

kim, przy pomocy Internetu nawi¹za³em bli¿-

sz¹ wspó³pracê z p. Stephanie w wyniku, której

nasze plany mog³y zostaæ zrealizowane.

I heyahhhh! 17 sierpnia o godzinie 10.00 wy-

ruszyliœmy w podró¿ autobusem “Krychy”!

Mimo tak wyczerpuj¹cej i d³ugiej drogi przy-

jechaliœmy do Commentry o 5.00 rano

œwie¿y i rzeœcy. Na miejscu czeka³ na nas

Pan Chris-tian z cieplutkimi croissantami.

Nastêpnie zjedliœmy uroczyste œniadanie z

przedstawi-cielami merostwa oraz zostaliœmy

przydziele-ni do rodzin, u których mieliœmy

nocowaæ no.... i oczywiœcie próbowaæ spec-

ja³ów francuskiej kuchni. Wieczorkiem

wybraliœmy siê na spektakl przedstawiaj¹cy

muzykê i taniec irlandzki, tu¿ po nim

m³odzie¿ francuska za-bra³a nas do weso³ego

miasteczka.

Ca³¹ sobotê spêdziliœmy z lokaln¹ dru¿yn¹

USP Commentry: zwiedzaliœmy razem bib-

liotekê, graliœmy mecz pi³ki no¿nej, do czasu

a¿ pi³ka siê przebi³a i poszliœmy na barbecue

(grill), na którym urz¹dzono nam dyskotekê.

Nastêpnego dnia o godz.11.00 poszliœmy na

mszê, na której czarnoskóry ksi¹dz piêknie

odœpiewa³ po polsku “Abba Ojcze”. Zaraz po

mszy rozpocz¹³ siê s³ynny francuski apéritif,

a wieczorem podziwialiœmy nocn¹ Kawal-

kadê po ulicach Commentry. Jednak najcie-

kawszym dniem zapowiada³ siê poniedzia³ek

- SP£YW KAJAKOWY po rw¹cej rzece Sioule.

I rzeczewiœcie tak w³aœnie by³o! Ju¿ na sa-

mym pocz¹tku wszystkie kajaki zderzy³y siê,

a co niektóre utknê³y na wystaj¹cych kamie-

niach i wioœlarze mieli lekki problem z rusze-

niem w dalsz¹ podró¿. Staj¹c na wysokoœci

zadania, aby nie zhañbiæ mêskiego rodu

wskoczyliœmy z Damianem do lodowatego

nurtu górskiej rzeki i poci¹gnêliœmy kajaki

uwalniaj¹c dziewczyny z opresji. Po pokona-

niu kilkunastu kilometrów niebezpiecznej

rzeki, nasza ekipa, po wodnych wojnach na

wios³a, przemoczona do suchej nitki rzuci³a

siê na l¹d, z okrzykiem na ustach: “gor¹cy

pryyysszzzniicc!!!!! “

Ju¿ wysuszeni pojechaliœmy do starodawnego

miasta Charroux, gdzie mo¿na by³o poczuæ

ducha œredniowiecznego ¿ycia. Wieczorem

podziwialiœmy rewelacyjny pokaz sztucznych

ogni, który trwa³ ponad 30 min i by³ zsyn-

chronizowany z muzyk¹. Tego widoku nie da

siê opisaæ! To trzeba zobaczyæ!!! 

Kolejne dni naszego pobytu w Commentry

up³ynê³y równie przyjemnie. Pojechaliœmy na

mini golfa do Nérie les Bains, wypoczywa-

liœmy w gor¹cych termach i zabawialiœmy siê

w ogromnym Aqua Parku. Ostatni wieczór

by³ magiczny. Spêdziliœmy go w restauracji

“Le Pirate” gdzie zjedliœmy z gospodarzami

nasz ostatni wspólny posi³ek.

Najsmutniejszy by³ moment po¿egnania.

Jednak rzadko kiedy wyprawy obywaj¹ siê

bez przygód. ¯egnaliœmy siê trochê d³u¿ej,

ni¿ to by³o przewidziane, gdy¿ jedna z na-

szych kole¿anek przypomnia³a sobie, ¿e

paszport zostawi³a w ogromnej torbie na

samym spodzie stosu pakunków. Trzeba by³o

ca³ego busika przepakowywaæ od nowa.

Pobyt w Commentry przeszed³ nasze naj-

œmielsze marzenia. Program pobytu by³ nie-

zwykle atrakcyjny. Osoby, które zaplanowa³y

go w³o¿y³y wiele serca, abyœmy siê nie nu-

dzili i dobrze siê tam czuli. Rodziny, u któ-

rych mieszkaliœmy okaza³y nam wiele ¿yczli-

woœci, serdecznoœci i poœwiêci³y nam sporo

swojego czasu, za co im z serca serdecznie

dziêkujemy.

W imieniu uczestników 

– P. Piasecka i J. Stasiewicz

Sk³adamy serdeczne podziêkowania tym

wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji

tego wyjazdu:

- stronie polskiej - Urzêdowi Miasta Choj-

nowa i Burmistrzowi Janowi Serkiesowi,

wicedyrektorowi Gimnazjum nr 2 Andrzejowi

Urbanowi, t³umaczce p. Malwinie Olszew-

skiej, p. Tadeuszowi Stasiewiczowi oraz fir-

mie przewoŸniczej “Kry-cha”,

- stronie francuskiej - Urzêdowi Miasta

Commentry wraz z merem Jean Luisem Gaby,

panu Henrykowi, panu Chrystianowi oraz

wszystkim przemi³ym mieszkañcom piêknego

miasta Commentry.

Za wszystko gor¹co dziêkuj¹ uczestnicy wy-

jazdu - Kasia Hyclowska, Kamil Hyclowski,

Dagmara Ozimek, Patrycja Piasecka,

Damian Piaseczki, Dominika Rudzik, Natalia

Gadzina, Jakub Stasiewicz, Joanna Kogut,

Jakub Mormul, Marcin Semczuk, Kasia

Sienkiewicz, Ania D¹browska, Jacek Dzia³o.

W dniach 17-24 sierpnia 13-osobowa delegacja z Gimnazjum nr 2 
im. Miko³aja Kopernika pod opiek¹ p. Andrzeja Urbana oraz p. Malwiny
Olszewskiej (t³umaczki) przebywa³a we francuskim mieœcie
Commentry. Jest to pocz¹tek zaplanowanej na d³ugi czas letniej wymia-
ny m³odzie¿y z naszych partnerskich miast.

O pobycie chojnowskiej m³odzie¿y w Commentry,

napisa³a lokalna prasa.


