
 

 
 

    
 
Ostatniego dnia pobytu (29.09.2017r.) naszych francuskich przyjaciół w Polsce 
pojechaliśmy do Białej Podlaskiej i Roskoszy. Poranek rozpoczęliśmy od zajęć 
edukacyjnych w Multicentrum dotyczących sów. Poznaliśmy wiele interesujących 
faktów o życiu tych ptaków. Zajęcia zostały zakończone trudnym quizem. Zadanie 
nie było łatwe, ponieważ pracowaliśmy w grupach dwujęzycznych. Jednak wszyscy 
doskonale sobie poradziliśmy. 
 
 

 
 



 
 

Następnie zwiedziliśmy Bibliotekę Multimedialną. 
 

 
 
Kolejnym punktem dnia był Ośrodek Francuski w którym zostaliśmy przywitani 



przez p. Mariana Tomkowicza. Ciekawie opowiadał nam o historii łączącej dwa kraje 
– Polskę i Francję. Nasi goście byli mile zaskoczeni  powszechnością ich ojczystego 
języka w Polsce.    
 

 
 

 



Po interesujących warsztatach udaliśmy się do centrum w celu zakupienia pamiątek 
i spędzenia wspólnego czasu. Pokazaliśmy Francuzom najciekawsze miejsca 
w okolicy. Od pozostałości majątku Radziwiłłów po zabytkowe kamienice na Placu 
Wolności. Pamiętając o naturalnych potrzebach udaliśmy się do restauracji na pizze. 
Po nabraniu energii na resztę dnia pojechaliśmy do Wioski Ginących Zawodów 
w Roskoszy. Poznaliśmy zapomniane zawody tj. piekarz, cukiernik, kamieniarz, 
dekarz, kołodziej, tkacz, kowal i rymarz. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że na 
wyciągnięcie ręki znajduje się takie piękne miejsce. Cieszymy się niezmiernie, że 
dzięki takim miejscom nasi przyjaciele dobrze zapamiętają Polskę. 



 





 
 

 
 
Ostatnim punktem wymiany była impreza w GOK-u w Leśnej Podlaskiej 
przygotowana przez naszych rodziców dla młodzieży biorącej udział w projekcie. 
Wspólna zabawa zacieśniła więź między nami. Tańce do północy pozwoliły 



odsapnąć mózgom wycieńczonym pięcioma dniami ciężkiej i zarazem owocnej 
pracy. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś spotkamy się wszyscy razem wspominając 
nasze spotkanie. 
 
Podsumowanie: 
1. Poznaliśmy gatunki sów występujących w różnych strefach krajobrazowych ze 

szczególnym uwzględnieniem gatunków żyjących w okolicy Białej Podlaskiej.  
2. Poznaliśmy ich siedliska, sposób zdobywania pokarmu. Dowiedzieliśmy się, 

dlaczego są chronione w Polsce. 
3. Przypomnieliśmy sobie historię stosunków polsko-francuskich na przestrzeni 

wieków. 
4. Poznaliśmy pracownie ginących zawodów. 
5. Poprawiliśmy swoje umiejętności językowe. 
6. Zintegrowaliśmy się jeszcze bardziej w tańcu i zabawie.  
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