22.06.2018
Wyniki letniej sesji DELF
Miło nam poinformować, że następujący uczniowie z grup kontynuacyjnych frankofońskich
DELF zdali egzamin DELF B2 : Gwóźdź Weronika, Kieloch Mateusz, Krzempek Marta,
Sidło Klara, Stepień Joel, Szostok Natalia, Wiśniewska Aleksandra, Wójcik Magdalena,
Wrzosek Katarzyna oraz z grupy frankofońskiej DELF rozpoczynającej naukę języka
francuskiego w naszym liceum: Czernecka Natalia, Kozik Dagna, Rozmus Kinga, Szkoda
Weronika. Uczennice, które zdobyły najwięcej punktów: Gwóźdź Weronika 92,5%,
Wiśniewska Aleksandra 90% oraz Wrzosek Katarzyna 88%.
Uczennica klasy pierwszej Agnieszka Koenig zdała egzamin DELF A2.
Dyplomy te, wydawane przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, uznawane na
całym świecie, są ważne przez całe życie. Zwalniają również z egzaminów wstępnych na
uczelnie wyższe we Francji. W Polsce w zależności od uczelni dyplom DELF B2 zwalnia z
lektoratu oraz pozwala na wyjazd za granicę w ramach programu Erasmus +.
07.06.2018
Sesja DELF/DALF w naszej szkole
W dniach 08.06.2018 – 20.06.2018 Liceum im. Bolesława Chrobrego jest po raz trzynasty
zewnętrznym ośrodkiem zdawania egzaminów DELF dla uczniów grup i klas frankofońskich
południowej części województwa śląskiego, uczestniczących w projekcie „Klasy
Frankofońskie na Śląsku”, a także dla studentów i osób dorosłych. W tej sesji kandydaci
przystępują do egzaminów DELF Junior (dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej) na
poziomach A1, A2, B1, B2 oraz DELF/DALF Tout Public (dla studentów i dorosłych)
05.04.2018
Wyniki zimowej sesji DELF
Miło nam poinformować, że w sesji zimowej DELF ośmioro uczniów z naszej szkoły
zdobyło certyfikat DELF na poziomie A2 oraz piętnaścioro na poziomie B1. Uczniowie,
którzy zdobyli powyżęj 90% z całego egzaminu: Pająk Martyna, Gach Daniel, Mrzyk
Karolina, Babilas Łucja, Kurtok Grzegorz, Zuzanna Długi, Zofia Szendera, Czernecka
Natalia, Skorupka Hanna. Gratulujemy!
01.03.2018
Sesja DELF w naszej szkole
W dniu 2-3.03.2017 Liceum im. Bolesława Chrobrego jest po raz dwunasty zewnętrznym
ośrodkiem zdawania egzaminów DELF dla uczniów grup i klas frankofońskich południowej
części województwa śląskiego. W tej sesji uczniowie przystępują do egzaminów DELF na
poziomach A1, A2 i B1
Do naszego ośrodka egzaminacyjnego zgłosiło się 51 kandydatów, w tym 23 z naszej szkoły.
28.03.2018
XI Powiatowy Dzień Frankofonii

W środę, 28 marca w naszym mieście odbył się XII Powiatowy Dzień Frankofonii.
Uroczystość ta miała miejsce w Zespole Szkół nr 1 - III Liceum Ogólnokształcącym w
Pszczynie. W trakcie jej obchodów najważniejsza była znajomość języka francuskiego, ale
także taniec, śpiew oraz dobry humor i zabawa.
W trakcie spotkania uczniowie wszystkich szkół rywalizowali w wielu konkursach, w których
zwycięzcami zostali następujący uczniowie naszej szkoły:
• konkurs na najlepsze memy "Faites mieux que ça": I miejsce Marcin Wróbel, III miejsce
Hanna Skorupka
• konkurs na prezentację znanej postaci "Devine qui je suis": I miejsce Roksana Knapczyk
• konkurs drużynowy wiedzy o krajach frankofońskich: II miejsce Emilia Kolarczyk
15.12.2017
XLI Olimpiada języka francuskiego
Uczennica grupy frankofońskich DELF Zuzanna Długi z klasy 2d zakwalifikowała się do
etapu okręgowego XLI Olimpiady Języka Francuskiego. Następny etap już 12 stycznia 2018
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Trzymamy kciuki!
09.11.2017
Wyjazd na Campus France – Politechnika Śląska w Gliwicach
Uczniowie uczący się języka francuskiego w naszym liceum mieli po raz kolejny możliwość
wyjazdu na Dni Campus France w Polsce – Studia we Francji. Jest to wspólna inicjatywa
Ambasady Francji w Polsce, Instytutu Francuskiego w Polsce oraz Agencji Campus France.
Dni Campus France odbywają się w 9 miastach Polski. Celem tego przedsięwzięcia jest
przybliżenie młodzieży szkół średnich i studentom możliwości studiowania po francusku
zarówno w Polsce jak i we Francji.
Nasi uczniowie zapoznali się z ofertą podwójnych francusko-polskich dyplomów, studiami
we Francji i stypendiami rządu francuskiego. Mieli także okazję do indywidualnych rozmów
z przedstawicielami Agencji Campus France oraz z pracownikami firm francuskich w Polsce.
Ponadto uczestniczyli w warsztatach i konkursach językowych.
10.10.2017
Wyjazd do Francji
Na początku października nasi uczniowie wraz z opiekunami udali się z rewizytą do Francji.
Wymiana rozpoczęła się od wizyty w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Dzięki
uprzejmości Europosła Jana Olbrychta uczniowie mieli okazję poznać, jak pracuje Parlament
Europejski. Następne dni spędzili już we Francji mieszkając u swoich francuskich
korespondentów. Przez cały ten czas doskonalili język francuski i poznawali kulturę
północnej Francji. Ponadto zobaczyli między innymi Lille, Cap Gris Nez, Cap Blanc Nez,
Calais, Bergues, Arques.
27.09.2017
Kolejna wymiana polsko-francuska
Od środy 20.09.2017 gościliśmy w naszej szkole grupę młodzieży z Francji w ramach
kolejnej wymiany polsko-francuskiej. W czasie swego pobytu Francuzi zamieszkali u swoich
kolegów i koleżanek z grup frankofońskich DELF. Uczniowie spędzili razem cały tydzień
poznając atrakcje naszego regionu: zamek, rynek, park i zagrodę żubrów, Kraków wraz z
Kopalnią Soli w Wieliczce, obóz zagłady Auschwitz, ogrody „Kapiasa”, Katowice. Grupa
uczestniczyła również w zajęciach sportowych i warsztatach artystycznych.
06.08.2017

Wakacyjny staż w Belgii
W dniach 14.07.2017 – 05.08.2017 uczennica klasy 3e Sylwia Janik miała okazję
uczestniczyć w wakacyjnym stażu językowym na Uniwersytecie w Brukseli. Wyjazd ten był
nagrodą za bardzo dobre wyniki w nauce języka francuskiego. Stypendium zostało przyznane
dzięki ścisłej współpracy naszego liceum z Ambasadą Belgii – Delegację Walonii - Brukseli
w Warszawie oraz Polskim Stowarzyszeniem Europa Języków i Kultur.
01.06.2017
Sesja DELF w naszej szkole
W dniach 30.05.2017 – 20.06.2017 Liceum im. Bolesława Chrobrego jest po raz jedenasty
zewnętrznym ośrodkiem zdawania egzaminów DELF dla uczniów grup i klas
frankofońskich południowej części województwa śląskiego, uczestniczących w projekcie
„Klasy Frankofońskie na Śląsku”, a także dla studentów i osób dorosłych. W tej sesji
kandydaci przystępują do egzaminów DELF Prim (dzieci ze szkół podstawowych), DELF
Junior (dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej) na poziomach A1, A2, B1, B2 oraz
DELF/DALF Tout Public (dla studentów i dorosłych)
26.04.2017
Wojewódzki Konkurs Piosenki Francusko-Angielskiej
W dniu 25.04.2017 uczniowie naszego liceum zdobyli wyróżnienie w Wojewódzkim
Konkursie Piosenki Francusko-Angielskiej w Jastrzębiu-Zdroju. Natalia Szostok z klasy 2c
wykonała piosenkę w języku francuskim „Love story” z repertuaru Indilli oraz utwór w
języku angielskim „People help the people” z repertuaru Birdy. Akompaniował jej na
fortepianie Dawid Bielenin z klasy 1b. Serdecznie gratulujemy!
30.03.2017
XI Powiatowy Dzień Frankofonii
Już po raz jedenasty obchodziliśmy « Dzień Frankofonii » dla uczniów grup frankofońskich
powiatu pszczyńskiego. Święto Frankofonii organizowane jest w ramach obchodów
Międzynarodowego Dnia Frankofonii. Uroczystość odbyła się 28 marca 2017 roku (wtorek)
w Gimnazjum nr 1 w Pszczynie. W trakcie obchodów Dnia Frankofonii miały miejsce
atrakcyjne konkursy z nagrodami dla młodzieży:
Konkursy towarzyszące
1. Mon emploi du temps – plan lekcji „Klas frankofońskich w Powiecie Pszczyńskim”
2. Un weekend a Bruxelles – praca plastyczno-językowa
3. Domino "Les loisirs" – praca plastyczno-językowa
4. Règles de notre classe francophone – praca językowa
5. Le plus beau drapeau – flaga Belgii, Francji, Kanady, Maroka, Szwajcarii
6. Apprenons avec les gendarmes – aranżacja scenki z kultowych filmów o francuskich
żandarmach
Konkursy towarzyszące - prace przyniesione w dniu Frankofonii
1. Ma tarte gourmande – konkurs kulinarny na tartę francuską
2. On contruit Notre Dame de Paris – makieta Katedry Notre Dame de Paris
Konkursy w dniu Frankofonii
1. Un peu d'humour – scenka kabaretowa po polsku
2. Karaoke en français
3. Dialogue au restaurant
4. Alors, on danse - układ taneczny
03.03.2017

Sesja DELF w naszej szkole
W dniu 04.03.2017 Liceum im. Bolesława Chrobrego jest po raz dziesiąty zewnętrznym
ośrodkiem zdawania egzaminów DELF dla uczniów grup i klas frankofońskich południowej
części województwa śląskiego. W tej sesji uczniowie przystępują do egzaminów DELF na
poziomach A1, A2, B1 i B2. Do naszego ośrodka egzaminacyjnego zgłosiło się 60
kandydatów, w tym 44 z naszej szkoły.
12.12.2016
XL Olimpiada języka francuskiego
Uczennice grup frankofońskich DELF Sylwia Janik z klasy 3f oraz Katarzyna Wrzosek z
klasy 2c zakwalifikowały się do etapu okręgowego XL Olimpiady Języka Francuskiego.
Następny etap już 13 stycznia 2017 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w
Sosnowcu. Trzymamy kciuki!
07.12.2016
Wyjazd na Campus France – Politechnika Śląska w Gliwicach
Uczniowie uczący się języka francuskiego w naszym liceum mieli po raz kolejny możliwość
wyjazdu na Dni Campus France w Polsce – Studia we Francji. Jest to wspólna inicjatywa
Ambasady Francji w Polsce, Instytutu Francuskiego w Polsce oraz Agencji Campus France.
Dni Campus France odbywają się w 9 miastach Polski. Celem tego przedsięwzięcia jest
przybliżenie młodzieży szkół średnich i studentom możliwości studiowania po francusku
zarówno w Polsce jak i we Francji.
Nasi uczniowie zapoznali się z ofertą podwójnych francusko-polskich dyplomów, studiami
we Francji i stypendiami rządu francuskiego. Mieli także okazję do indywidualnych rozmów
z przedstawicielami Agencji Campus France oraz z pracownikami firm francuskich w Polsce.
Ponadto uczestniczyli w wykładzie na temat francuskich zapożyczeń w języku polskim.
30.10.2016
Nowa lektorka języka francuskiego w naszym liceum
Od nowego roku szkolnego w naszym liceum pracuje nowa lektorka języka francuskiego,
pani Manon Cuppens Zastąpiła ona Odile Bayot, która zakończyła swoją misję z Polsce.
Nowa lektorka jest również Belgijką i prowadzić będzie zajęcia w grupach frankofońskich
DELF.
Stanowisko lektora zostało powołane w 2006 roku. Manon Cuppens to już szósta lektorka
języka francuskiego, która prowadzi u nas zajęcia w ramach projektu „Klasy
Frankofońskie na Śląsku”. Jej obecność jest możliwa dzięki Przedstawicielstwu
Dyplomatycznemu Wspólnoty Walonia-Bruksela w Polsce, Wallonie-Bruxelles International
oraz Polskiemu Stowarzyszeniu Europa Języków i Kultur.
Od roku szkolnego 2015/2016 zajęcia z młodzieżą naszego liceum prowadzi też wykładowca
Uniwersytetu Śląskiego Sébastien Bauvet. Zajęcia te dotyczą tematyki społecznej. Lektor
reprezentuje Ambasadę Francji i jego stanowisko zostało powołane w ramach umowy
podpisanej między Rektorem Uniwersytetu Śląskiego, Dyrektorem Instytutu Francuskiego w
Polsce oraz Dyrektorem I LO im. Bolesława Chrobrego. Liceum Chrobrego jest od 2014 roku
Szkołą Partnerską Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego w Polsce.
22.06.2016
X lecie projektu Klas Frankofońskich na Śląsku
W zeszłym tygodniu uroczyście świętowaliśmy X lecie projektu „Klasy Frankofońskie na
Śląsku”. Z tej okazji w Sali Lustrzanej Zamku Pszczyńskiego odbyła się uroczystość

podsumowania projektu oraz uroczysty koncert w wykonaniu Królewskiej Orkiestry
Kameralnej Walonii.
Przypomnijmy, że projekt autorstwa pani Renaty Klimek-Kowalskiej został przedstawiony
podczas I Forum Frankofońskiego, które miało miejsce w naszym liceum w październiku
2005 roku. Do projektu przystąpiło kilkadziesiąt szkół województwa śląskiego.
Udział w projekcie zakłada zwiększoną liczbę godzin języka francuskiego i został
nagrodzony certyfikatem European Language Label 2007 dla nowatorskich inicjatyw w
nauczaniu języków obcych. Realizowany jest pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty,
JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego i Marszałka Województwa Śląskiego. Projekt wspierany
jest przez Ambasadę Belgii – Delegację Walonii - Brukseli w Warszawie oraz Ambasadę
Francji w Polsce. Dzięki ścisłej współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Europa Języków i
Kultur, I Liceum im. Bolesława Chrobrego jest od 2014 roku Ośrodkiem egzaminacyjnym
DELF/DALF i Szkołą partnerską Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego w Polsce”
Klasy Frankofońskie w naszym liceum to:
 zwiększona liczba godzin języka francuskiego tygodniowo;
 drożność w nauczaniu języka francuskiego (gimnazjaliści mogą kontynuować naukę w
grupach frankofońskich DELF naszego liceum – 4-5 godzin języka francuskiego
tygodniowo);
 możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w zajęciach z lektorami opłacanymi przez
Delegaturę Rządów Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii w Polsce i
Ambasadę Francji.
 przygotowanie do międzynarodowych certyfikatów językowych DELF uznawanych
na całym świecie;
 przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym;
 aktywizujące metody pracy zwiększające motywację do nauki;
 dostęp do najnowszych materiałów dydaktycznych;
 wymiana polsko-francuska;
 wakacyjne staże językowe w Belgii i Francji;
 obchody Międzynarodowego Dnia Frankofonii;
 kontakty międzynarodowe, spotkania z ciekawymi ludźmi pochodzącymi z
francuskojęzycznego obszaru językowego;
Klasy Frankofońskie to lepsza znajomość języka francuskiego, perspektywa studiów w
kraju i za granicą, a tym samym ciekawsza praca w Polsce lub we Francji, Belgii,
Szwajcarii, Kanadzie i innych krajach francuskojęzycznych.
20.06.2016
Pożegnanie belgijskiej lektorki
W przedostatnim tygodniu roku szkolnego grupy frankofońskie DELF miały ostatnie zajęcia z
belgijską lektorką języka francuskiego, Odile Bayot, która wraca do Belgii. Młodzież
podziękowała lektorce za ciekawe i aktywizujące zajęcia, które prowadziła przez cały rok
szkolny odwiedzając naszą szkołę.
Stanowisko lektora zostało powołane w 2008 roku. Odile Bayot to już piąta lektorka języka
francuskiego, która prowadzi u nas zajęcia w ramach projektu „Klasy Frankofońskie na
Śląsku”. Jej obecność jest możliwa dzięki Przedstawicielstwu Dyplomatycznemu Wspólnoty
Walonia-Bruksela w Polsce, Wallonie-Bruxelles International
oraz Polskiemu
Stowarzyszeniu Europa Języków i Kultur. Od nowego roku szkolnego zajęcia prowadzić
będzie nowy lektor.

30.05.2016
Sesja DELF w naszej szkole
W dniach 31.05.2016 – 23.06.2016 Liceum im. Bolesława Chrobrego jest po raz dziewiąty
zewnętrznym ośrodkiem zdawania egzaminów DELF dla uczniów grup i klas
frankofońskich południowej części województwa śląskiego, uczestniczących w projekcie
„Klasy Frankofońskie na Śląsku”, a także dla studentów i osób dorosłych. W tej sesji
kandydaci przystępują do egzaminów DELF Prim (dzieci ze szkół podstawowych), DELF
Junior (dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej) na poziomach A1, A2, B1, B2 oraz
DELF/DALF Tout Public (dla studentów i dorosłych) B1, B2 i C1.
4.04.2016
X Powiatowy Dzień Frankofonii w Chrobrym
Na początku kwietnia w I LO im. Bolesława Chrobrego odbył się jubileuszowy
X Powiatowy Dzień Frankofonii dla uczniów grup frankofońskich powiatu pszczyńskiego,
uczestniczących w projekcie „Klasy Frankofońskie na Śląsku”. Święto Frankofonii
obchodzone jest w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Frankofonii. W naszym
powiecie organizowane jest od 2007 roku, każdego roku w jednej z pięciu szkół
uczestniczących w projekcie.
Na uroczystą galę przybyli między innymi Franck Pezza – delegat Rządów Walonii Brukseli
w Warszawie, Laurence Capelle - szefowa działu Polska w Wallonie-Bruxelles
International, François Richerme – attaché de spraw współpracy językowej w Ambasadzie
Francji, Sylwia Wandziuk-Obłuska – radca Przedstawicielstwa Walonia Bruksela, Renata
Klimek-Kowalska – prezes Polskiego Stowarzyszenia Europa Języków i Kultur, koordynator
projektu Klasy Frankofońskie na Śląsku, przedstawiciele władz powiatu i gmin,
przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego, Kuratorium Oświaty oraz dyrektorzy i nauczyciele
szkół uczestniczących w projekcie.
Tradycyjnie najważniejszą częścią Dnia Frankofonii był quiz cywilizacyjny, w trakcie
którego drużyny z PG 1, PG 5, GP Kryry, III LO i I LO zmierzyły się w konkursach na temat
znajomości kina francuskiego, piosenki frankofońskiej, wiedzy o Normandii, geografii Belgii,
historii Genewy, atrakcji prowincji Québec.
W czasie uroczystej gali zostały również wręczone nagrody w konkursach plastycznych.
Ogromne zainteresowanie wzbudził konkurs dla szkół podstawowych „Francuski – dlaczego
nie?” Wpłynęły aż 223 prace z 16 szkół podstawowych powiatu. Wszystkie nagrodzone prace
można było podziwiać na wystawie. Rozstrzygnięto także konkursy plastyczne dla
gimnazjalistów i licealistów na kartkę pocztową z Brukseli, Genewy i Strasburga, na afisz
wybranego kraju frankofońskiego, na afisz strony internetowej TV5MONDE, konkurs
filmowy, konkurs na najlepsze przebranie za Wieżę Eiffel’a, oraz na przygotowanie
jadalnego modelu Moulin Rouge.
W trakcie gali Frankofonii mogliśmy wysłuchać występów zespołu Dudek Band z I LO,
który towarzyszył Weronice Janosz oraz Lidii Le Than. Zaśpiewała także Partycja Sołtys z
PG1 oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Studzienicach, którzy również uczą się języka
francuskiego w ramach projektu.
Organizatorami wydarzenia byli I Liceum im. Bolesława Chrobrego wraz z Delegacją
Wspólnoty Francuskiej Belgii, Regionu Walonii, Instytutem Francuskim w Polsce, Polskim
Stowarzyszeniem Europa Języków i Kultur, oraz wydawnictwem Hachette Polska.
Partnerem strategicznym przedsięwzięcia była francuska firma HUTCHINSON
POLAND Sp. z o.o Zakład w Bielsku-Białej, lider w branży samochodowej,
przemysłowej i lotniczej, która oprócz nagród dla uczestników i pomocy organizacyjnej
ufundowała zestaw multimedialny dla I Liceum im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie.

Ponadto partnerami przedsięwzięcia byli: Ambasada Kanady, Ambasada Szwajcarii,
frankofońska telewizja TV5MONDE, Orange, Bank Spółdzielczy w Pszczynie, firma
Instalbud, Biuro Promocji Regionu Normandii, Wydawnictwo Szkolne PWN, Powiatowe
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Księgarnia Nowela, Księgarnia Edukator, ZPC Mieszko.
05.03.2016
Sesja DELF w naszej szkole
W dniu 05.03.2016 Liceum im. Bolesława Chrobrego jest po raz ósmy zewnętrznym
ośrodkiem zdawania egzaminów DELF dla uczniów grup i klas frankofońskich południowej
części województwa śląskiego. W tej sesji uczniowie przystępują do egzaminów DELF na
poziomach A1, A2, B1 i B2
Do naszego ośrodka egzaminacyjnego zgłosiło się 45 kandydatów, w tym 29 z naszej szkoły.
03.01.2016
XXXIX Olimpiada języka francuskiego
Uczennica grupy frankofońskiej DELF Dorota Tomaszczyk z klasy 3d zakwalifikowała się
do etapu okręgowego XXXIX Olimpiady Języka Francuskiego. Następny etap już 15 stycznia
2016 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Trzymamy kciuki!
14.10.2015
Wymiana polsko-francuska (pobyt we Francji)
Na początku października nasi uczniowie wraz z opiekunami udali się z rewizytą do Francji.
Wymiana rozpoczęła się od wizyty w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Dzięki
uprzejmości Europosła Jana Olbrychta uczniowie mieli okazję poznać, jak pracuje Parlament
Europejski. Następne dni spędzili już we Francji mieszkając u swoich francuskich
korespondentów. Przez cały ten czas doskonalili język francuski i poznawali kulturę
północnej Francji. Ponadto zobaczyli między innymi Lille, Lens (tzw Nowy Luwr), Cap Gris
Nez, Cap Blanc Nez, Calais, Bergues, Boulogne.
10.10.2015
Nowy lektor w naszym liceum
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie jest szkołą partnerską
Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego w Polsce.
Od nowego roku szkolnego uczniowie grup frankofońskich DELF mają możliwość
uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez lektora języka francuskiego, Sébastien
Bauvet. Zajęcia dotyczyć będą tematyki społecznej.
Projekt ten został przedstawiony 31.03.2015 roku w Bibliotece Akademickiej w Katowicach,
gdzie odbyła się konferencja naukowa „Od edukacji szkolnej do zatrudnienia – kształcenie w
języku francuskim, zorganizowana przez Instytut Francuski w Polsce.
W trakcie tej konferencji podpisano list intencyjny ws. prowadzenia zajęć lekcyjnych w
liceach z udziałem francuskojęzycznego wykładowcy przedmiotów niejęzykowych. List
ten podpisał Prof. zw. dr hab.Wiesław Banyś, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego,
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Pan Stanislas Pierret,
Radca ds. współpracy kulturalnej przy Ambasadzie Francji w Polsce, Dyrektor Instytutu
Francuskiego w Polsce oraz Pani Renata Dyrda, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im.
Bolesława Chrobrego w Pszczynie
03.10.2015
Wymiana polsko-francuska (pobyt w Polsce)

W czwartek Francuzi, których gościliśmy w ramach wymiany polsko-francuskiej, wrócili do
Francji i zakończyła się pierwsza część wymiany polsko-francuskiej. Uczniowie mieli
możliwość zwiedzenia między innymi atrakcji w Pszczynie: zamku, zagrody żubrów,
skansenu, Kopalni Soli w Wieliczce, obozu zagłady Auschwitz, ogrodów „u Kapiasa” oraz
miast Krakowa, Bielska i Katowic. Grupa uczestniczyła również w zajęciach sportowych i
warsztatach artystycznych.
Według opinii młodzieży z Francji miło wspominali gościnność korespondentów, piękne
miasta oraz atmosferę wymiany. Najbardziej smakowały im pierogi, kluski, rolady, bigos i
jajecznica. Wrażenia grupy francuskiej są różnorodne, wszyscy natomiast podkreślali piękno
Polski, która ich zauroczyła, naszą uprzejmość, otwartość i twierdzili, że jesteśmy bardzo
religijni.
W czwartek wyjeżdżamy do Francji z naszą rewizytą.
10.09.2015
Nowa lektorka języka francuskiego w naszym liceum
Od nowego roku szkolnego w naszym liceum pracuje nowa lektorka języka francuskiego,
pani Odile Bayot Zastąpiła ona Lucie Erroelen, która zakończyła swoją misję z Polsce.
Nowa lektorka jest również Belgijką i prowadzić będzie zajęcia w grupach frankofońskich
DELF.
Przypomnijmy, iż lektor języka francuskiego pracuje w naszym liceum od 2006 roku, dzięki
pomocy Przedstawicielstwa Dyplomatycznego Wspólnoty Walonia-Bruksela w Polsce.
12.06.2015
Sesja DELF w naszej szkole
W dniach 13.06.2015 – 17.06.2015 Liceum im. Bolesława Chrobrego jest po raz siódmy
zewnętrznym ośrodkiem zdawania egzaminów DELF dla uczniów grup i klas frankofońskich
południowej części województwa śląskiego. W tej sesji kandydaci przystępują do egzaminów
DELF na poziomach A1, A2, B1, B2 i C1.
Do naszego ośrodka egzaminacyjnego zgłosiło się 79 kandydatów, w tym 12 z naszej szkoły.
28.03.2015
IX Powiatowy Dzień Frankofonii
Już po raz dziewiąty odbył się « Dzień Frankofonii » dla uczniów grup frankofońskich
powiatu pszczyńskiego. Święto Frankofonii organizowane jest w ramach obchodów
Międzynarodowego Dnia Frankofonii. Uroczystość odbyła się 26 marca 2015 roku w
Publicznym Gimnazjum w Kryrach. W trakcie obchodów Dnia Frankofonii zaplanowano
atrakcyjne konkursy z nagrodami dla młodzieży:
1.Konkurs wiedzy o krajach frankofońskich (kino francuskie, regiony Francji-Bretania,
Szwajcaria, Québec, belgicyzmy).
2. Konkurs na wykonanie modelu „Jadalnej Wieży Eiffel’a”.
3. Konkurs plastyczny: „Pocztówka z Alzacji”.
4. Konkurs plastyczny: „Plakat reklamujący sery francuskie, belgijskie, szwajcarskie”.
5. Konkurs plastyczny: « Francja trzech oceanów ».
6. Konkurs na filmik: „Easy Français”.
7. Konkurs na przebranie za postać z komiksu.
8. Konkurs dla młodych projektantów biżuterii.
5.03.2015
Sesja DELF w naszej szkole

W dniu 07.03.2015 (sobota) Liceum im. Bolesława Chrobrego jest po raz szósty zewnętrznym
ośrodkiem zdawania egzaminów DELF dla uczniów grup i klas frankofońskich południowej
części województwa śląskiego. W tej sesji kandydaci przystępują do egzaminów DELF na
poziomach A1, A2 i B1.
Do naszego ośrodka egzaminacyjnego zgłosiło się 26 kandydatów, w tym 18 z naszej szkoły.
3.01.2015
Nasi uczniowie stworzyli komiks
Uczniowie grup frankofońskich DELF, Agnieszka Łach (2e) oraz Karol Hupka (3a) wygrali
konkurs „Ma BD dans le classeur” (Mój komiks w segregatorze). Konkurs polegał na
stworzeniu projektu komiksu w języku francuskim, zawierającego 3-4 belgicyzmy. Zwycięski
projekt ozdobi specjalną edycję segregatorów Klas Frankofońskich, które zostaną
zaprezentowane w czasie tegorocznej Powiatowej Frankofonii.
Organizatorem konkursu było Polskie Stowarzyszenie – Europa Języków i Kultur we
współpracy z Przedstawicielstwem Walonii – Brukseli – Ambasady Belgii w Polsce i I
Liceum Ogólnokształcącym w Pszczynie.
12.12.2014
XXXVIII Olimpiada języka francuskiego
Uczennica grupy frankofońskiej DELF Agnieszka Szymańska z klasy 3b zakwalifikowała
się do etapu okręgowego XXXVIII Olimpiady Języka Francuskiego. Następny etap już 10
stycznia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Trzymamy kciuki!
26.09.2014
Gość z Kanady w naszym liceum
W piątek 26 września gościliśmy w naszym liceum panią Diane Poisson, która przybyła do
nas aż z Kanady, dzięki współpracy Polskim Stowarzyszeniem Europa Języków i Kultur. Jest
mieszkanką prowincji Québec i miasta Québec. Pracuje jako nauczycielka języka
francuskiego, kształci anglofonów uczących się tego języka.
Pani Diane Poisson prowadziła zajęcia w języku francuskim grupach frankofońskich DELF
oraz w języku angielskim w grupach FCE.
W czasie tych lekcji uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, że Québec to największa
prowincja Kanady, państwa założonego przez Francuzów i Brytyjczyków. W Québec
językiem urzędowym jest język francuski i jest to obszar prawie 4 razy większy niż Francja.
12.09.2014
Liceum Chrobrego szkołą partnerską Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego w
Polsce. Wizyta Ambasadora Francji w naszym liceum.
W piątek 12 września w Starostwie Powiatowym w Pszczynie podpisano pierwszą w Polsce,
czterostronną umowę o współpracy pomiędzy Powiatem Pszczyńskim,
I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie, Polskim
Stowarzyszeniem „Europa Języków i Kultur oraz Instytutem Francuskim w Polsce.
Umowę podpisali ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler, dyrektor Instytutu Francuskiego
w Polsce Stanislas Pierret, prezes Polskiego Stowarzyszenia „Europa Języków i Kultur
Renata Klimek-Kowalska, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w
Pszczynie Renata Dyrda oraz starosta pszczyński Paweł Sadza i wicestarosta Grzegorz Nogły.
Umowa ta jest wyrazem uznania dla zaangażowania I Liceum Ogólnokształcącego w rozwój
nauczania języka francuskiego. Warto przypomnieć, że powstało tu wiele ambitnych
przedsięwzięć, między innymi wdrożono program nauczania języka francuskiego na poziomie
rozszerzonym przygotowujący do międzynarodowego certyfikatu DELF, zorganizowano

cztery edycje ogólnopolskiego Forum Frankofońskiego a także święta Frankofonii. Dzięki
zaangażowaniu w projekt „Klasy Frankofońskie na Śląsku” nauczyciele mają możliwość
wszechstronnego rozwoju a uczniowie w atrakcyjny sposób poznają język i kulturę krajów
francuskojęzycznych.
Podczas uroczystości w sali sesyjnej wręczono także francuskie odznaczenia państwowe Palm
Akademickich pani Renacie Klimek-Kowalskiej, Prezesowi Polskiego Stowarzyszenia
„Europa Języków i Kultur”, koordynatorce projektu „Klasy Frankofońskie na Śląsku” oraz 3
nauczycielom języka francuskiego z naszego regionu: pani Edycie Wojciech (I Liceum im.
Bolesława Chrobrego w Pszczynie), pani Alinie Jaworskiej (Zespół Szkół nr1 w Pszczynie,
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej) i panu Tomaszowi Szkudlińskiemu (Zespół Szkół nr
3 w Skoczowie).
Po tej uroczystości wszyscy goście udali się przed budynek I Liceum im. Bolesława
Chrobrego gdzie ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler wraz z panią dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego Renatą Dyrdą uroczyście odsłonili tablicę
„Ośrodek egzaminacyjny DELF/DALF. Szkoła partnerska Ambasady Francji i Instytutu
Francuskiego w Polsce” na budynku szkoły.
Warto przypomnieć, że w wyniku podpisanego w 2012 roku porozumienia z Ambasadą
Francji w Polsce, Polskie Stowarzyszenie – Europa Języków i Kultur jest nowym Centrum
Egzaminacyjnym DELF w Polsce. Liceum im. Bolesława Chrobrego jest zewnętrznym
ośrodkiem zdawania egzaminów DELF dla uczniów grup i klas frankofońskich południowej
części województwa śląskiego.
Dzięki wparciu Powiatu Pszczyńskiego, Miasta Pszczyny, Gminy Suszec, dyrektorów szkół i
pracujących tam nauczycieli uczestników projektu „Klasy Frankofońskie na Śląsku, język
francuski obecnie nauczany jest w Szkole Podstawowej w Studzienicach, Gimnazjum nr 1 w
Pszczynie, Gimnazjach w Studzionce i Kryrach oraz I Liceum im. Bolesława Chrobrego i III
Liceum Ogólnokształcącym w Pszczynie.
12.06.2014
Sesja DELF w naszej szkole
W dniach 13.06.2014 – 20.06.2014 Liceum im. Bolesława Chrobrego jest po raz piąty
zewnętrznym ośrodkiem zdawania egzaminów DELF dla uczniów grup i klas frankofońskich
południowej części województwa śląskiego. W tej sesji kandydaci przystępują do egzaminów
DELF na poziomach A1, A2, B1, B2 i C1.
Do naszego ośrodka egzaminacyjnego zgłosiło się 103 kandydatów, w tym 22 z naszej
szkoły.
7.04.2014
Szkolenie dla egzaminatorów i korektorów DELF
W dniach 5-6 kwietnia odbyła się w naszym liceum druga część szkolenia regionalnego dla
grupy 30 nauczycieli języka francuskiego – przyszłych egzaminatorów i korektorów
egzaminów DELF A1-B2. Szkolenie poprowadziły panie Edyta Wojciech i Ewa Kandziora,
egzaminatorki i trenerki z ramienia Centre international d’études pédagogiques CIEP w
Paryżu. Szkolenie zakończyło się egzaminem, dzięki któremu województwo śląskie wzbogaci
się o nowych profesjonalnych egzaminatorów, którzy będą mogli egzaminować poszczególne
jednostki dyplomu DELF w ośrodkach egzaminacyjnych DELF w Pszczynie i w Zabrzu,
działających w ramach centrum egzaminacyjnego Stowarzyszenia Europa Języków i Kultur.
31.03.2014
Wyjazd do Belgii dla Agnieszki i Angeliki.

Agnieszka Szymańska z klasy 2b i Angelika Liszka z 2c, uczennice grup frankofońskich
DELF wzięły udział w finale konkursu regionalnego „Belgijskie rendez-vous: moja
europejska podróż po Walonii i Brukseli” wygrały wyjazd do Belgii w czasie wakacji.
Konkurs w języku francuskim obejmował zagadnienia dotyczące sytuacji współczesnej Belgii
oraz z zakresu literatury, sztuki, historii i geografii Belgii ze szczególnym uwzględnieniem
regionów Walonii - Brukseli. 2 osobowe ekipy przygotowały dodatkowo 5-minutowe
wystąpienie w języku francuskim dot. aspektów kulturowych Belgii Frankofońskiej. Musiały
także wykazać się dobrą znajomością piosenek i artystów belgijskich.
Organizatorem konkursu był Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w
Wodzisławiu Śląskim przy wsparciu Przedstawicielstwa Walonii – Brukseli – Ambasady
Belgii w Polsce, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem - Europa Języków i Kultur.
Konkurs adresowany był do uczniów uczących się języka francuskiego w Klasach
Frankofońskich na Śląsku.
31.03.2014
Klaudia wyśpiewała główną nagrodę.
Znamy już wyniki Festiwalu Współczesnej Piosenki Frankofońskiej, który odbył się
13 lutego w Pszczyńskim Centrum Kultury. Impreza zgromadziła młodych artystów z
różnych miast Śląska.
Naszą szkołę reprezentowała Klaudia Tworuszka z grupy frankofońskiej DELF klasy 2c,
której akompaniowali na gitarze Jakub Skulski (1e) i Karol Ochodek (2d). Klaudia zajęła I
miejsce występując wraz z 5 innymi finalistami na XVIII Powiatowej Frankofonii.
Nasza reprezentantka zaśpiewała piosenkę Ben L'Oncle Soul – „Soulman”
30.03.2014
VIII Powiatowy Dzień Frankofonii
Po raz ósmy uczniowie gimnazjów i liceów powiatu pszczyńskiego wzięli udział w
obchodach Międzynarodowego Dnia Frankofonii, który obchodzony jest na całym świecie 20
marca. Uroczystość odbyła się 28 marca 2014 roku w Publicznym Gimnazjum nr 5 w
Studzionce. Naszą szkołę reprezentowało 29 uczniów.
W trakcie obchodów Dnia Frankofonii odbyły się następujące konkursy : konkurs wiedzy o
krajach frankofońskich, konkurs plastyczny na plakat reklamujący belgijskie czekoladki,
konkurs plastyczny „moja podróż na Lazurowe Wybrzeże”, konkurs na przepis na naukę
języka francuskiego, konkurs plastyczny na pocztówkę z Québecu, konkurs na jadalne
Atomizm oraz konkurs plastyczny dla szkół podstawowych i konkurs na prezentację
multimedialną dla gimnazjalistów.
05.02.2014
Sesja DELF w naszej szkole
W dniach 07.02.2014 – 08.02.2014 Liceum im. Bolesława Chrobrego jest po raz czwarty
zewnętrznym ośrodkiem zdawania egzaminów DELF dla uczniów grup i klas frankofońskich
południowej części województwa śląskiego. W tej sesji uczniowie przystępują do egzaminów
DELF na poziomach A1, A2 i B1.
Do naszego ośrodka egzaminacyjnego zgłosiło się 26 kandydatów, w tym 20 z naszej szkoły.
18.12.2013
Wizyta pani Pauline Cocteau
Wczoraj gościliśmy w naszej szkole przedstawicielkę francuskiego Instytutu Nauk
Politycznych z Dijon (Sciences Po - Instytut d’Etudes Politiques de Paris), która

zaprezentowała uczniom grup frankofońskich DELF możliwości podjęcia studiów we Francji.
Jej prezentacja była bardzo ciekawa i uświadomiła uczniom, że studia na prestiżowej
francuskiej uczelni są w zasięgu ręki – trzeba tylko mieć ochotę, być pracowitym i znać język
francuski i angielski. Już znajomość języka francuskiego na poziomie A2-B1 i bardzo dobra
znajomość angielskiego (B2-C1) pozwalają wybrać jedną z dwóch proponowanych opcji.
Na uczelni tej studenci z różnych krajów Zjednoczonej Europy kształcą się wraz ze
studentami z Francji.
Absolwentami tej uczelni są między innymi prezydenci Francji: Georges Pompidou, François
Mitterrand, Jacques Chirac i François Hollande oraz inne znane osobistości, takie jak:
Christian Dior, Pierre de Coubertin, Dominique Strauss-Kahn.
13.12.2013
XXXVII Olimpiada Języka Francuskiego
Uczennice grup frankofońskich DELF Paulina Harazin z klasy 3f, oraz Faustyna
Grzechnik z klasy 2b zakwalifikowały się do etapu okręgowego XXXVII Olimpiady Języka
Francuskiego. Następny etap w styczniu.
02.11.2013
Wizyta w parlamencie europejskim
W drugiej połowie października grupa młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego im.
Bolesława Chrobrego w Pszczynie przebywająca na wymianie polsko-francuskiej w regionie
Nord-Pas-de-Calais, miała okazję zwiedzić Parlament Europejski w Brukseli. Dzięki
niezwykłej gościnności pani europoseł Małgorzaty Handzlik, uczniowie wysłuchali
interesujących informacji na temat historii tej instytucji, jak również poznali specyfikę pracy
Parlamentu. Ze względu na fakt, iż w czasie wizyty obrady Parlamentu miały miejsce w
Strasburgu, uczniowie mogli poczuć atmosferę obrad zajmując miejsca prowadzących obrady.
Wszyscy mieli okazję przekonać się, że praca w strukturach Parlamentu może być bardzo
ciekawa i wystarczy mieć pomysł, podjąć ciekawe studia oraz posiadać dobrą znajomość
języków obcych a szczególnie francuskiego aby móc starać się o staże w biurach Parlamentu.
31.10.2013
Nowa lektorka języka francuskiego w naszym liceum.
Od nowego roku szkolnego w naszym liceum pracuje nowa lektorka języka francuskiego,
pani Lucie Erroelen Zastąpiła ona Elodie Cailliau, która zakończyła swoją misję z Polsce.
Nowa lektorka jest również Belgijką i prowadzić będzie zajęcia w grupach frankofońskich
DELF.
Przypomnijmy, iż lektor języka francuskiego pracuje w naszym liceum od 2006 roku, dzięki
porozumieniu zawartemu pomiędzy Powiatem Pszczyńskim i Komisariatem Generalnym
Belgii. Lektor reprezentuje Przedstawicielstwo Dyplomatyczne Wspólnoty Walonia-Bruksela
w Polsce.
25.10.2013
Nasza rewizyta we Francji
Po niedawnych odwiedzinach Francuzów przyszedł czas na rewizytę. W czwartek, 10
października dziewięcioro uczniów z naszego liceum, wraz z panią Kingą Zroską-Lisowską i
panią Edytą Wojciech, wyleciało z Balic do Brukseli. Na miejscu przywitała ich słoneczna
pogoda i pan Fabien, nauczyciel z liceum Saint-Marie w Aire – sur- la Lys. Zanim spotkali się
z gospodarzami, zwiedzili Parlament Europejski. Właśnie trwały obrady w Strasburgu, toteż
panował tam względny spokój, co podobno nie jest często spotykanym zjawiskiem na co
dzień. Gdy każdy uczestnik wymiany zaopatrzył się w odpowiedni zapas belgijskiej

czekolady, ruszyli szkolnym busem do Francji. Na miejsce dotarli wieczorem, zmęczeni
podróżą, szczęśliwi z ponownego spotkania z francuskimi przyjaciółmi.
03.10.2013
Goście z Francji w ramach wymiany polsko-francuskiej
Już po raz szósty uczniowie uczący się języka francuskiego w naszej szkole wzięli udział w
wymianie z francuskim liceum z Nord-Pas-de-Calais. Zagranicznych gości powitaliśmy
25.09.2013 i spędzili u nas 6 dni. Współpraca I Liceum Ogólnokształcącego w Pszczynie z
francuską szkołą w Aire-Sur-La-Lys, rozpoczęła się w roku 2008, kiedy to na wymianę
wyjechała pierwsza grupa uczniów z Chrobrego. Od tamtej pory nasza szkoła ściśle związana
jest z Północną Francją, którą każdego roku odwiedza nowa reprezentacja młodzieży.
Wraz z uczniami Chrobrego, goście z Francji zwiedzą zamek pszczyński, zagrodę żubrów
oraz okolice naszego miasta. Zostaną również przyjęci przez starostę Pszczyny, pana Piotra
Sadzę. Ponadto zwiedzą Katowice, Kraków, Wieliczkę i Oświęcim.
23.06.2013
Sesja DELF w naszej szkole
W dniach 15.06.2013 – 22.06.2013 Liceum im. Bolesława Chrobrego było po raz trzeci
zewnętrznym ośrodkiem zdawania egzaminów DELF dla uczniów grup i klas
frankofońskich południowej części województwa śląskiego, uczestniczących w projekcie
„Klasy Frankofońskie na Śląsku”. W tej sesji uczniowie przystąpili do egzaminów DELF na
poziomach A1, A2, B1 i B2. Do naszego ośrodka egzaminacyjnego zgłosiło się 68
kandydatów, w tym 22 uczniów naszej szkoły.
15.05.2013
Konkurs na recenzję
Damian Antosz z grupy frankofońskiej DELF klas drugich zajął I miejsce w regionalnym
konkursie na recenzję dzieła kulturalnego, z kręgu kultury francuskiej " Plus près de la
culture française".
23.03.2013
Powiatowy Dzień Frankofonii
Po raz siódmy uczniowie gimnazjów i liceów powiatu pszczyńskiego wzięli udział w
obchodach Międzynarodowego Dnia Frankofonii, który obchodzony jest na całym świecie 20
marca. Uroczystość odbyła się 22 marca 2013 roku w III Liceum Ogólnokształcącym w
Pszczynie. Naszą szkołę reprezentowało 30 uczniów.
W trakcie obchodów Dnia Frankofonii odbyły się konkursy : Konkurs na wykonanie
jadalnego Łuku Triumfalnego, Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną pt: ”Le
chocolat belge”, Konkurs plastyczny dla szkół podstawowych.
02.02.2013
Sesja DELF w naszej szkole
W dniach 21.01.2013 – 25.01.2013 Liceum im. Bolesława Chrobrego było po raz drugi
zewnętrznym ośrodkiem zdawania egzaminów DELF dla uczniów grup i klas
frankofońskich południowej części województwa śląskiego, uczestniczących w projekcie
„Klasy Frankofońskie na Śląsku”. W tej sesji uczniowie przystąpili do egzaminów na
poziomie A1, A2 i B1. W sesji zimowej wzięło udział 19 uczniów naszego liceum, którzy
zdawali A2 i B1. Wszyscy zdali egzaminy pomyślnie.

10.01.2013
Koncert kolęd w języku francuskim
Miło nam poinformować, że uczennice grup frankofońskich naszego liceum , Martyna
Gargaś z klasy IIf oraz Klaudia Tworuszka z klasy Ic, wzięły udział w koncercie kolęd w
języku francuskim , który odbył się 9 stycznia 2013 roku w MDK "Prażakówka" w Ustroniu.
Zaśpiewały w duecie kolędę „Douce nuit”.
19.12.2012
XXXVI OLIMPIADA JĘZYKA FRANCUSKIEGO
Uczennica klasy IIIe, Anna Szymańska zakwalifikowała się do etapu okręgowego XXXVI
Olimpiady Języka Francuskiego.
25.10.2012
Wizyta nowego Delegata regionu Walonia-Bruksela
24 października do naszego liceum przybył Franck Pezza, nowy Delegat Rządów Wspólnoty
Francuskiej Belgii i Regionu Walonii w Polsce. Gość został przyjęty przez panią Dyrektor
Renatę Dyrdę. Wizyta jest kontynuacją wieloletniej współpracy naszego liceum z Delegacją
Walonii-Brukseli. Dzięki niej uczniowie naszej szkoły uczący się w grupach frankofońskich
DELF będą mieli znów okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez nowa lektorkę
języka francuskiego, panią Élodie Cailliau.
Pan Delegat spotkał się również ze starostą pszczyńskim Pawłem Sadzą oraz burmistrzem
Pszczyny Dariuszem Skrobolem. Miał okazję rozmawiać z dyrektorami szkół
uczestniczących w projekcie „Klasy Frankofońskie na Śląsku” oraz przedstawicielami
edukacji w mieście i gminie. Rozmawiał także z nauczycielami języka francuskiego.
W czasie swojej wizyty na Śląsku Delegat spotkał się także ze Śląskim Kuratorem Oświaty,
Rektorem Uniwersytetu Śląskiego i Marszałkiem Województwa Śląskiego.
20.10.2012
Wizyta we Francji w ramach wymiany polsko-francuskiej
Do Francji przylecieliśmy wczesnym popołudniem. Na lotnisku czekał już na nas szkolny
bus, którym mieliśmy się poruszać przez następne parę dni. Po dwóch godzinach jazdy
zjedliśmy obiad w szkolnej stołówce. W piątek uczestniczyliśmy we francuskich lekcjach,
zobaczyliśmy brzegi Wielkiej Brytanii stojąc nad samym Morzem Północnym, zwiedziliśmy
imponującą fabrykę szkła. Kolejny dzień zaczęliśmy wizytą w zamkniętej już kopalni węgla,
w której kiedyś pracowali Polacy. Popołudnie spędziliśmy w Lille – stolicy Nord-Pas-deCalais, do której dotarliśmy metrem. W niedzielę zostaliśmy w rodzinach. Każdy z nas
przeszedł bojowy test języka przy obiedzie, który we Francji trwa minimum trzy godziny.
Poniedziałek minął bardzo szybko. Zwiedzanie Bergues, w którym toczyła się akcja znanego
u nas filmu „Jeszcze dalej niż północ”, obiad w typowej dla północnej części kraju Fritterie i
wizyta w ciągle działającym wiatraku, to był moment. Ani się spostrzegliśmy, a już
siedzieliśmy w szkole na pożegnalnej kolacji, a potem ruszyliśmy w podróż powrotną.
02.10.2012
Goście z Francji w ramach wymiany polsko-francuskiej
Już po raz kolejny nasza szkoła bierze udział w wymianie z francuskim liceum z Nord-Pasde-Calais. Zagranicznych gości powitaliśmy w ubiegłym tygodniu. Współpraca I Liceum
Ogólnokształcącego w Pszczynie z francuską szkołą w Aire-Sur-La-Lys, rozpoczęła się w
roku 2008, kiedy to na wymianę wyjechała pierwsza grupa uczniów z Chrobrego. Od tamtej
pory nasza szkoła ściśle związana jest z Północną Francją, którą każdego roku odwiedza
nowa reprezentacja młodzieży.

Goście z Francji przybyli do nas 27 września i spędzili w Polsce 5 dni. Plan zajęć był jednak
na tyle bogaty, że czas ten został w pełni i aktywnie spożytkowany. Wraz z uczniami
Chrobrego, zagraniczni przyjaciele zwiedzili zamek pszczyński, zagrodę żubrów oraz okolice
naszego miasta. Zostali również przyjęci przez starostę Pszczyny, pana Pawła Sadzę. Mieli
okazję podziwiać pięknie oświetloną starówkę w Bielsku-Białej, oraz zasmakować
magicznego klimatu Krakowa. W rozkładzie tygodnia nie zabrakło także wizyty w
Oświęcimiu, które z pewnością wywarło na młodych ludziach ogromne wrażenie. Oprócz
poznawania uroków krajobrazowych oraz historii naszego kraju, goście spróbowali
tradycyjnej polskiej kuchni i zaobserwowali zwyczaje panujące w polskich domach.
26.09.2012
Nowa lektorka języka francuskiego
W nowym roku szkolnym w naszym liceum pracować będzie nowa lektorka języka
francuskiego, pani Élodie Cailliau. Jest Belgijką i będzie prowadzić zajęcia dla uczniów w
grupach frankofońskich DELF.
19.09.2012
Wizyta studyjna w naszym liceum
W czwartek 20 września będziemy gościć w naszym liceum 11 przedstawicieli edukacji z
Rumunii, Bułgarii, Szwecji, Hiszpanii, Włoch i Francji, uczestników wizyty studyjnej na
Śląsku. Językiem roboczym wizyty będzie język francuski. Tematem projektu jest „Rola
nowych mediów w nauczaniu języków obcych”
Goście spotkają się z władzami miasta, Dyrekcją Szkoły i nauczycielami. Wezmą udział w
lekcji otwartej języka francuskiego, przeprowadzonej w grupie frankofońskiej D2 klasy
trzeciej. Ponadto zobaczą główne atrakcje naszego miasta - zamek i zagrodę żubrów.
Wizyta studyjna została zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie - Europa Języków i
Kultur oraz przedstawicieli projektu „Klasy frankofońskie na Śląsku” , we współpracy z
Ambasadą Francji w Polsce oraz Fundacją Systemu Rozwoju Edukacji.
21.06.2012
Sesja DELF w naszej szkole
W tym roku po raz pierwszy Liceum im. Bolesława Chrobrego będzie miejscem zdawania
egzaminów DELF dla uczniów grup i klas frankofońskich południowej części województwa
śląskiego, uczestniczących w projekcie „Klasy Frankofońskie na Śląsku”. W ramach umowy
podpisanej między liceum i ośrodkiem Alliance Française w Katowicach, do sesji przystąpi
84 kandydatów (w tym 33 naszych uczniów), którzy zdawać będą egzaminy ustne i pisemne
A1, A2, B1 i B2 z języka francuskiego w dniach 22-23 czerwca 2012.
Wybór naszego liceum to ogromne wyróżnienie – jesteśmy pierwszą i jedyną szkołą w Polsce
w której Ambasada Francji zdecydowała się zorganizować sesję egzaminacyjną.
29.05.2012
Wizyta Delegata regionu Walonia-Bruksela
Od 2005 roku nasze liceum prowadzi ścisłą współpracę z Przedstawicielstwem
Dyplomatycznym Wspólnoty Walonia-Bruksela w Polsce.
Zenon Kowal jest Delegatem Rządów Wspólnoty Francuskiej i Regionu Walonii. Jego misja
w Polsce rozpoczęła się 1 września 2008 roku i właśnie dobiega końca.
Kiedy przyjechał do Polski 4 lata temu, pierwszą wizytą jaką odbył, była podróż do Pszczyny.
Spotkał się wtedy z Dyrekcją szkoły i Panem Starostą. Dziś, 29 maja, przyjechał się pożegnać
i podziękować za współpracę. Przedstawicielstwo dyplomatyczne Wspólnoty Walonia-

Bruksela w Polsce (w Warszawie) istnieje od 10 lat i zajmuje się także Estonią, Litwą i
Łotwą. Śląsk jest regionem partnerskim. Główne dziedziny współpracy to: kultura,
szkolnictwo, młodzież, sport, współpraca naukowa i techniczna, rozwój ekonomiczny i
społeczny, turystyka, zdrowie.
14.05.2012
Konkurs na ściągę
Uczennica grupy frankofońskiej DELF klasy 1c Aleksandra Wantuła zdobyła 3 miejsce w
konkursie na projekt graficzny ”ściągi” z języka francuskiego „Mon pense-bête favori”.
30.03.2012
Frankofonia 2012 – w nagrodę wakacyjny wyjazd do Francji
Międzynarodowy Dzień Frankofonii obchodzony jest na całym świecie 20 marca.
Również młodzież szkół naszego powiatu włączyła się tradycyjnie w obchody tego święta. 30
marca 2012 roku odbył się w Powiatowy Dzień Frankofonii – szósta edycja. Ta cykliczna
impreza, której gospodarzem jest każdego roku inna szkoła, tradycyjnie zgromadziła uczniów
uczestniczących w projekcie „Klasy Frankofońskie na Śląsku”, ich nauczycieli, dyrektorów
szkół oraz gości reprezentujących władze lokalne na czele z starostą Pszczyny panem Pawłem
Sadzą. Zaproszenie przyjęli również przedstawiciele instytucji wspierających nauczanie
języka francuskiego w Polsce.
W tym roku miłośnicy języka francuskiego i kultury frankofońskiej zgromadzili się w
budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego na uroczystej Gali.
W trakcie spotkania uczniowie poszczególnych szkół rywalizowali w quizie wiedzy o krajach
frankofońskich. Poszczególne drużyny rozwiązywały zadania dotyczące francuskiego regionu
Nord-Pas-de-Calais, filmu „Jeszcze dalej niż Północ” , Belgii frankofońskiej, czy wielkich
francuskich malarzy i ich dzieł. Ponadto ogłoszono wyniki wszystkich rozegranych wcześniej
konkursów plastycznych i językowych.
Dzięki współpracy w licznymi partnerami uczniowie otrzymali bardzo cenne nagrody.
Jedną z nich jest wakacyjny wyjazd do Francji, który wygrała uczennica I Liceum
Ogólnokształcącego – Hiacynta Sciborska za najlepsze tłumaczenie fragmentu powieści
Anny Gavaldy – „35 kilos d’espoir”. Nagrodę wręczył jej pan Thomas Laigle – attaché ds.
współpracy językowej Ambasady Francji.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim partnerom i sponsorom
tegorocznej Frankofonii.
22.03.2012
Bruksela za konkurs językowy dla Doroty Bajdy
Dorota Bajda – z klasy 3c wygrała konkurs językowy, organizowany przez Nauczycielskie
Kolegium Języków obcych w Sosnowcu.
Nasi uczniowie mieli okazję sprawdzić swoje wiadomości i umiejętności równocześnie z
języka francuskiego i angielskiego. Uroczysta Gala odbyła się 22 marca 2012.
Dorota okazała się bezkonkurencyjna – pokonała 46 innych uczestników.
Oprócz nagród rzeczowych i promesy indeksu wygrała ona zagraniczny wyjazd, tym razem
do Brukseli ufundowany przez prof. Jerzego Buzka, posła do Parlamentu Europejskiego.
22.03.2012
Wyjazd do Francji dla Patrycji Wituły
Patrycja Wituła z klasy 3f zajęła I miejsce w konkursie solowej francuskojęzycznej piosenki
musicalowej „Szansoniada 2012” Sosnowcu. Patrycja zaśpiewała piosenkę „Aimer” z
musicalu „Roméo et Juliette”.

Oprócz nagród rzeczowych Patrycja wygrała wakacyjny wyjazd do Francji, który będzie
miał miejsce w lipcu. Od strony muzycznej naszą uczennicę przygotowało do konkursu
Ognisko Muzyczne w Pszczynie.
17.02.2012
Kolejne certyfikaty językowe w naszym liceum
Kolejna grupa uczniów przystąpiła do egzaminów DELF, które odbyły się w drugim
tygodniu ferii w Ośrodkach Alliance Française w Katowicach i Rybniku. Do egzaminu A2
przystąpili uczniowie grup frankofońskich DELF z klas pierwszych i drugich, natomiast
egzamin B1 zdawali uczniowie grupy frankofońskiej DELF klasy trzeciej. Łącznie w sesji
wzięło udział 29 uczniów. Wszyscy zdali egzaminy pomyślnie.
10.01.2012
Próbne egzaminy DELF
W dniach 5-8 stycznia 2012 miały miejsce próbne egzaminy DELF dla uczniów chcących
przystąpić do sesji zimą tego roku. Brali w nich udział uczniowie z grupy frankofońskiej
DELF D1 klas drugich i grupa frankofońska DELF D1 z klas trzecich.
30.10.2011
Kolejny wyjazd uczniów do Paryża
W dniach 23-27.10.2011 uczniowie z grup frankofońskich DELF klas drugich i trzecich
uczestniczyli w mającej już ponad dziesięcioletnią tradycję wycieczce naukowej do Paryża.
Jak każdego roku uczestnicy zwiedzali Cmentarz Père Lachaise, Montmartre, Luwr,
Kompleks Inwalidów, Wieżę Eiffel’a, Trocadero, Łuk Tryumfalny, Pola Elizejskie, Sorbonę,
Cité, Katedrę Notre Dame, St-Chapelle, Conciergerie, Wersal, Défense, Centre Pompidou,
Les Halles, Palais Rogal. Wieczorny rejs statkiem po Sekwanie dostarczył wielu
niezapomnianych wrażeń. Szkoda tylko, że nie udało się zwiedzić Musée d’Orsay, które było
zamknięte ze względu na odbywający się strajk.
20.10.2011
Wyjazd naszych uczniów do Nord-Pas-de-Calais
Rewizyta młodzieży I LO rozpoczęła się 12 października, gdy wylecieli samolotem z Balic do
Charleroi w Belgii (region Nord-Pas-de-Calais leży bardzo blisko belgijskiej granicy). Od
tamtego dnia aż do końca pobytu, grafik był zapełniony. Uczestnicy wymiany zwiedzili
miasto Aire-Sur-La-Lys i mieszczącą się w pobliżu największą na świecie fabrykę szkła,
zobaczyli Bergues, miasto znane z filmu "Jeszcze dalej niż na Północ", Lille, czyli stolicę
regionu Nord-Pas-de-Calais, Dunkerque oraz Calais, gdzie piękna pogoda umożliwiła
zobaczenie kanału La Manche w pełnej swej okazałości. Oprócz wycieczek edukacyjnych,
uczniowie mieli też możliwość poznania francuskiego stylu życia, zasad codziennego
funkcjonowania i zdecydowanie odmiennej mentalności. Przejeżdżając przez Belgię,
uczestnicy wymiany obejrzeli jeszcze znany punkt brukselskiej kultury - Atomium. Odbyli
również wizytę w Parlamencie Europejskim, w którym niezwykle gościnnie przyjęła ich
polska pani europoseł Małgorzata Handzlik.
28.09.2011
Goście z Francji w ramach wymiany polsko-francuskiej
Już po raz kolejny nasza szkoła bierze udział w wymianie z francuskim liceum z Nord-Pasde-Calais. Zagranicznych gości powitaliśmy w ubiegłym tygodniu. Współpraca I Liceum
Ogólnokształcącego w Pszczynie z francuską szkołą w Aire-Sur-La-Lys, rozpoczęła się w
roku 2008, kiedy to na wymianę wyjechała pierwsza grupa uczniów z Chrobrego. Od tamtej

pory nasza szkoła ściśle związana jest z Północną Francją, którą każdego roku odwiedza
nowa reprezentacja młodzieży. W tym sezonie kulturę francuską poznawać będą uczniowie
grup frankofońskich DELF klas trzecich: Magdalena Szulc, Magdalena Spyra, Monika
Luks, Michalina Herok, Iwona Tomaszek, Joanna Helbik, Karina Kubis, Anna Błachut,
Miłosz Wojciech i Wojciech Jurczyka. Goście z Francji przybyli do nas 28 września i
spędzili w Polsce równy tydzień. Plan zajęć był jednak na tyle bogaty, że czas ten został w
pełni i aktywnie spożytkowany. Wraz z uczniami Chrobrego, zagraniczni przyjaciele
zwiedzili zamek pszczyński, zagrodę żubrów oraz okolice naszego miasta. Mieli okazję
podziwiać polskie widoki ze szczytu Czantorii oraz zasmakować magicznego klimatu
krakowskiego przedmieścia. W rozkładzie tygodnia nie zabrakło także wizyty w Oświęcimiu,
które z pewnością wywarło na młodych ludziach ogromne wrażenie. Oprócz poznawania
uroków krajobrazowych oraz historii naszego kraju, goście spróbowali tradycyjnej polskiej
kuchni zaobserwowali zwyczaje panujące w polskich domach oraz... dowiedzieli się, jak
polska młodzież spędza chłodne, jesienne wieczory.
10.07.2011
Kolejne certyfikaty językowe w naszym liceum
Kolejna grupa uczniów przystąpiła do egzaminów DELF, które odbyły się w ostatnim
tygodniu czerwca 2011 w Ośrodkach Alliance Française w Katowicach i Rybniku. Do
egzaminu B1 przystąpili uczniowie grup frankofońskich DELF D2 i D3 z klas drugich.
Do egzaminu B2 przystąpiło 6 absolwentów z klasy 3c. Łącznie w sesji wzięło udział 28
uczniów.
26.06.2011
Nowy lektor języka francuskiego w naszym liceum.
Od nowego roku szkolnego w naszym liceum pracować będzie nowy lektor języka
francuskiego. Zastąpi on Axel’a Louvrier, który wyjeżdża z Polski. Nowy lektor poprowadzi
zajęcia w grupach frankofońskich DELF.
Przypomnijmy, iż lektor języka francuskiego pracuje w naszym liceum od 2006 roku, dzięki
porozumieniu zawartemu pomiędzy Powiatem Pszczyńskim i Komisariatem Generalnym
Belgii. Lektor reprezentuje Przedstawicielstwo Dyplomatyczne Wspólnoty Walonia-Bruksela
w Polsce.
20.06.2011
Wyróżnienie w międzynarodowym festiwalu piosenki francuskiej Grand Prix Edith Piaf
Patrycja Wituła z grupy frankofońskiej DELF klasy 2f zdobyła wyróżnienia na III
Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Francuskiej Grand Prix Edith Piaf, który odbył się w
dniach 17-19 czerwca w Krakowie. Patrycja znalazła się w gronie kilkunastu finalistów
wyłonionych w czasie przesłuchań spośród ponad 150 uczestników z kilku krajów.
Interpretowała piosenkę Edith Piaf „La Foule” oraz „Quand on a que l’amour” Jacques’a
Brel’a. W czasie koncertu finałowego zaśpiewała przy akompaniamencie orkiestry Obligato
pod dyrekcją Jerzego Sobeńki. Koncert odbył się w Auditorium Maximum Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Serdecznie gratulujemy!!!
15.06.2011
Wyróżnienia w konkursie „Mon rendez-vous avec Marie Skłodowska-Curie”.
Ania Szymańska z grupy frankofońskiej DELF klasy 1e oraz Miłosz Wojciech z grupy
frankofońskiej DELF klasy 2g zdobyli wyróżnienia w konkursie „MON RENDEZ-VOUS
AVEC MARIE SKŁODOWSKA-CURIE”, skierowanego do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych uczących się języka francuskiego w województwie śląskim,

zorganizowanego w ramach ROKU MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE z okazji setnej
rocznicy przyznania jej Nagrody Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie nowych
pierwiastków polonu i radu. W konkursie wzięło udział 7 uczniów z naszej szkoły. Zadaniem
uczestników było napisanie pracy w języku francuskim, która w oryginalny sposób
przedstawiałaby epokę i fakty z życia Marii Skłodowskiej-Curie, związane z Nią miejsca,
wydarzenia, osoby z którymi się spotykała, instytucje w których pracowała, nagrody Nobla
lub anegdoty (wywiad, rozprawkę, baśń, monolog, artykuł prasowy, prozę, poezję, blog,
pamiętnik).
02.06.2011
Próbne egzaminy DELF
W ostatnich dniach maja 2011 miały miejsce próbne egzaminy DELF dla uczniów chcących
przystąpić do latem zimą tego roku. Brali w nich udział uczniowie z grupy frankofońskiej
DELF D1 klas pierwszych i grupy frankofońskie DELF D2 i D3 z klas drugich.
11.05.2011
Regionalny festiwal piosenki frankofońskiej „Magie de la chanson”
10 maja 2011 w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu odbył się II Festiwal Piosenki
Frankofońskiej. W festiwalu udział wzięli uczniowie szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych. W konkursie o tytuł Star Lycée - Gwiazdy Liceum II miejsce zajęła
Patrycja Wituła z grupy frankofońskiej DELF klasy klasy 2f, która tym razem zaśpiewała
piosenkę z repertuaru Edith Piaf „La foule”. Gratulujemy!
20.04.2011
Regionalny konkurs piosenki europejskiej
Patrycja Wituła z grupy frankofońskiej DELF klasy klasy 2f wygrała VII Regionalny
Konkurs Piosenki Europejskiej, który odbył się w Teatrze Małym w Tychach. Patrycja
zaśpiewała 2 piosenki: „Quand on a que l’amour” Jacques’a Brel’a w języku francuskim oraz
“The show must go on” grupy Queen po angielsku. W konkursie wzięło udział 33 młodych
piosenkarzy, których zadaniem było zaśpiewanie piosenki w języku francuskim oraz innym
języku Unii Europejskiej.
Oprócz nagród rzeczowych Patrycja wygrała udział w III Międzynarodowym Festiwalu
Piosenki Francuskiej Grand Prix Edith Piaf, który odbędzie się w czerwcu w Krakowie.
Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy!
26.03.2011
Sukcesy naszych uczniów w konkursie językowym
Joanna Krzempek i Marcin Nowak z grupy frankofońskiej DELF klasy 3c wzięli udział w
Konkursie Językowym, organizowanym przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w
Sosnowcu. Nasi uczniowie mieli okazję sprawdzić swoje wiadomości i umiejętności
równocześnie z języka angielskiego i francuskiego. Uroczysta Gala odbyła się 25 marca 2011.
Marcin zdobył drugie miejsce a Joasia otrzymała wyróżnienie. Uczniowie otrzymali cenne
nagrody w postaci słowników jednojęzycznych, a Marcin jako laureat ma już zapewniony
indeks tej uczelni. Serdecznie gratulujemy!
24.03.2011
Powiatowy Dzień Frankofonii – 5 edycja
Już po raz piąty uczniowie grup frankofońskich DELF naszego liceum mieli okazję
uczestniczyć w « Dniu Frankofonii », organizowanym dla uczniów grup frankofońskich
powiatu pszczyńskiego. Święto Frankofonii odbywa się w ramach obchodów

Międzynarodowego Dnia Frankofonii. Uroczystość miała miejsce 22 marca 2011 roku w
budynku Gimnazjum nr 1 w Pszczynie. Celem Dnia Frankofonii jest promocja obszarów
frankofońskich na całym świecie a także integracja środowisk frankofońskich naszego
powiatu. W trakcie obchodów Dnia Frankofonii młodzież wzięła udział w ciekawych
konkursach z nagrodami.
23.03.2011
Janek finalistą olimpiady języka francuskiego
Uczeń naszego liceum – Jan Kierski został finalistą olimpiady XXXIV Olimpiady Języka
Francuskiego. Finał odbył się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Oprócz tytułu finalisty Janek otrzyma 100% na maturze z języka francuskiego na poziomie
rozszerzonym.
09.02.2011
Kolejne certyfikaty językowe w naszym liceum
Znamy już wyniki egzaminów DELF, które odbyły się w ostatnim tygodniu stycznia w
Ośrodkach Alliance Française w Katowicach i Rybniku. Do egzaminu A2 przystąpili
uczniowie grupy frankofońskiej DELF D1. Do egzaminu B1 przystąpili uczniowie grupy
frankofońska DELF z klasy 3c. Łącznie w sesji wzięło udział 30 uczniów. Wszyscy zdali
egzaminy pomyślnie. Serdecznie gratulujemy!!!
10.01.2011
Próbne egzaminy DELF
W dniach 4-5 stycznia 2011 miały miejsce próbne egzaminy DELF dla uczniów chcących
przystąpić do sesji zimą tego roku. Brali w nich udział uczniowie z grupy frankofońskiej
DELF D1 klas drugich i uczniowie grupy frankofońskiej DELF z klasy 3c.
24.11.2010
Wizyta gości z Belgii
24 listopada gościła w naszej szkole delegacja z Komisariatu Generalnego do spraw
Stosunków Międzynarodowych Wspólnoty Walonia-Bruksela, na czele z panem Zénonem
Kowalem, Delegatem Wspólnoty Walonia–Bruksela. Goście spotkali się z Dyrekcją szkoły
oraz obserwowali i oceniali zajęcia belgijskiego lektora języka francuskiego, pana Axel’a
Louvrier. Lektor przeprowadził zajęcia w grupie frankofońskiej D2 klasy pierwszej.
Przypomnijmy, że stanowisko lektora finansowane jest z budżetu Walonii-Brukseli. Lektor
spotyka się sukcesywnie z wszystkimi uczniami grup frankofońskich DELF naszego liceum
oraz odwiedza inne szkoły uczestniczące w projekcie "Klasy frankofońskie na Śląsku".
08.10.2010
IV Forum Frankofońskie na Śląsku
Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie wraz z
Ambasadą Francji, Przedstawicielstwem Dyplomatycznym Walonia-Bruksela i innymi
partnerami, zorganizowali już po raz czwarty Forum Frankofońskie „Śląsk – Apetyt rośnie
w miarę uczenia”. Odbyło się ono 8 października 2010. Honorowy patronat nad Forum
objęli Śląski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Śląskiego oraz Rektor Uniwersytetu
Śląskiego, patronem medialnym była frankofońska telewizja TV5MONDE, a wydawnictwem
partnerskim wydawnictwo LektorKlett. Uczestniczyli zaś nauczyciele języka francuskiego ze
Śląska, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele samorządów lokalnych i władze
oświatowe. Tradycyjnie gościliśmy przedstawicieli ambasad oraz instytucji reprezentujących i
promujących język francuski w Polsce. W trakcie IV Forum Frankofońskiego podsumowano

5 lat realizacji projektu "Klasy frankofońskie na Śląsku", w wyniku którego już 2000
uczniów w 50 szkołach podjęło naukę języka francuskiego w wymiarze rozszerzonym. W
wielu miastach Śląska udało się wprowadzić drożność rozszerzonej nauki języka francuskiego
w gimnazjach i liceach. Szkoły zostały wyposażone w nowoczesne pomoce naukowe a
nauczyciele mają dostęp do szerokiej oferty profesjonalnych szkoleń. Dzięki współpracy z
partnerami zagranicznymi dla projektu pracuje lektor języka francuskiego, a nauczyciele i
uczniowie mają możliwość wyjazdu na staże zagraniczne i wymiany międzynarodowe.
Forum było okazją, aby przedstawić nowoczesne metody nauczania ze szczególnym
uwzględnieniem nowych technologii a także zaprezentować możliwości programów
europejskich dla uczniów i nauczycieli.
06.09.2010
Zajęcia z Axel’em Louvrier
Od nowego roku szkolnego lektorem języka francuskiego będzie nadal pan Axel Louvrier z
Belgii. Będzie on prowadził sukcesywnie zajęcia z grupami frankofońskimi DELF.
30.06.2010
Certyfikaty B2
W ostatnim tygodniu roku szkolnego w Ośrodkach Alliance Française w Katowicach i
Rybniku miała miejsce sesja egzaminów DELF. Do egzaminu B2 przystąpiło 6 uczniów
grupy frankofońskiej DELF z klasy 3c.Wszyscy zdali egzaminy pomyślnie. Serdecznie
gratulujemy! Zdobycie certyfikatu B2 po 3 latach nauki języka od podstaw to wielki sukces.
12.06.2010
Szkolenie dla nauczycieli projektu „Klasy Frankofońskie na Śląsku”.
W sobotę 12.06.2010 odbyło się w naszym liceum regionalne szkolenie dla nauczycieli
języka francuskiego uczestniczących w projekcie „Klasy Frankofońskie na Śląsku”.
Szkolenie pt.: „PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO EGZAMINÓW DELF A1 I A2”.
zorganizowane zostało dzięki wsparciu Ambasady Francji w Polsce, we współpracy
z Dyrekcją I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie.
W programie 8 godzinnego szkolenia prowadzonego przez panią Barbarę Klimek i panią
Edytę Wojciech, znalazły się następujące zagadnienia: Jak przekonać do certyfikacji uczniów
i ich rodziców? Miejsce egzaminu DELF w realiach polskich: realizacja podstawy
programowej i założeń ESOKJ. Przedstawienie zakresu wymagań poszczególnych jednostek
egzaminacyjnych DELF, przykładowe ćwiczenia egzaminacyjne, wypracowanie materiałów,
przedstawienie wypracowanych materiałów, ocenianie na podstawie kryteriów
egzaminacyjnych, metody pracy ułatwiające przygotowanie uczniów do egzaminów DELF.
20.05.2010
Stypendia językowe na Uniwersytecie w Brukseli dla uczniów projektu.
W uznaniu aktywnego udziału naszej szkoły w projekcie „Klasy Frankofońskie na Śląsku”
Ambasada Belgii, Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela przyznała 2 stypendia dla uczniów
naszego liceum. Joanna Krzempek (2c) oraz Mateusz Wąsowski (3c) wyjadą na
trzytygodniowy staż języka francuskiego na Uniwersytet do Brukseli (ULB) w czasie
tegorocznych wakacji. Przedstawicielstwo Walonia Bruksela pokryje również koszty przelotu
naszych uczniów Brussels Airlines.
Joanna i Mateusz zostali wybrani w uznaniu dobrych wyników w nauce i bardzo dobrej
znajomości języka francuskiego.
26.03.2010

Powiatowy Dzień Frankofonii
Już po raz czwarty uczniowie gimnazjów i liceów powiatu pszczyńskiego wzięli udział w
obchodach Międzynarodowego Dnia Frankofonii, który obchodzony jest 20 marca na
całym świecie. Do Międzynarodowej Organizacji Frankofonii należą 56 kraje i rządy. 14
krajów ma status obserwatora, w tym Polska.
Uroczystość, nad którą patronat objęli starosta i burmistrz Pszczyny, odbyła się 26 marca
2010 roku w budynku Gimnazjum w Kryrach. Na uroczystość zaproszenie przyjęli
przedstawiciele władz miasta i gminy, organów oświatowych, przedstawiciele Uniwersytetu
Śląskiego, dyrektorzy szkół. Gośćmi specjalnymi byli Pan Zenon Kowal, Delegat Wspólnoty
Walonii–Brukseli oraz Pan Profesor Marc Quaghebeur, Dyrektor Archiwum i Muzeum
Literatury Wspólnoty Francuskiej Belgii.
Celem Dnia Frankofonii jest promocja obszarów frankofońskich na całym świecie a także
integracja środowisk frankofońskich naszego powiatu. To wspólne spotkanie uczniów grup
uczestniczących w projekcie „Klasy Frankofońskie na Śląsku” to znakomita okazja do
dyskusji i wymiany doświadczeń między uczniami, oraz nauczycielami i ich dyrektorami.
W trakcie obchodów Dnia Frankofonii odbyły się atrakcyjne konkursy z nagrodami.
27.02.2010
Kolejne certyfikaty językowe w naszym liceum
Znamy już wyniki egzaminów DELF, które odbyły się w ostatnim tygodniu stycznia w
Ośrodkach Alliance Française w Katowicach i Rybniku. Do egzaminu A2 przystąpili
uczniowie grup frankofońskich DELF z klasy 2c oraz z grupy D2 i D3. Do egzaminu B1
przystąpili uczniowie grupy frankofońska DELF z klasy 3c. Łącznie w sesji wzięło udział 45
uczniów. Wszyscy zdali egzaminy pomyślnie. Serdecznie gratulujemy!!!
25.01.2010
Sukcesy w olimpiadzie języka francuskiego
Uczniowie grupy frankofońskiej DELF klasy 3c, Małgorzata Muszyńska i Mateusz
Wąsowski zakwalifikowali się do Etapu Okręgowego Olimpiady Języka Francuskiego.
Zawody te odbędą się 5 marca 2010 na Uniwersytecie Śląskim.
21.01.2010
Wizyta Attachée do spraw współpracy edukacyjnej Ambasady Francji
W czwartek 21.01.2010 naszą szkołę odwiedziła Pani Mirelle Cheval, Attachée do spraw
współpracy edukacyjnej Ambasady Francji, Koordynator Ośrodków Alliance Française w
Polsce. Spotkała się z Panią Dyrektor Renatą Dyrdą oraz nauczycielami z projektu „Klasy
Frankofońskie na Śląsku”. Pani Mirelle Cheval podkreśliła, iż jest pod dużym wrażeniem
wszystkich działań, jakie mają miejsce na Śląsku, jeśli chodzi o nauczanie języka
francuskiego. Zaproponowała wsparcie dalszych działań.
06.01.2010
Próbne egzaminy DELF
W dniach 4-5 stycznia miały miejsce próbne egzaminy DELF dla uczniów chcących
przystąpić do sesji zimą tego roku. Brali w nich udział uczniowie z grup D2 i D3 klas
pierwszych i grupy frankofońskie DELF z klas 2c i 3c.
08.12.2009
Spotkanie w Alliance Française
We wtorek 08.12.2010 w Ośrodku Alliance Française w Katowicach odbyło się spotkanie
nauczycieli realizujących projekt „Klasy Frankofońskie na Śląsku” z nowym dyrektorem

ośrodka. Pan Christophe Simon przedstawił ofertę i różne propozycje Alliance Française w
Katowicach, między innymi dotyczące sesji egzaminacyjnej DELF.
28.11.2009
Szkolenie dla nauczycieli projektu „Klasy Frankofońskie na Śląsku”.
W sobotę 28.11.2009 odbyło się w naszym liceum regionalne szkolenie dla nauczycieli
języka francuskiego uczestniczących w projekcie „Klasy Frankofońskie na Śląsku”.
Szkolenie pt: „FRANKOFONIA NA ŚWIECIE I CYWILIZACJA BELGII
FRANKOFOŃSKIEJ” zorganizowane zostało we współpracy z Przedstawicielstwem
Dyplomatycznym Regionu Walonia-Bruksela w Polsce.
Prowadząca szkolenie, Geneviève Geron, koordynatorka CEDEFLES, komórki nauczania
języka francuskiego jako języka obcego i centrum badań VALIBEL w Uniwersytecie
Katolickim w LOUVAIN-LA-NEUVE (Belgia) przyjechała do Pszczyny już po raz drugi.
W trakcie szkolenia z nauczycielami projektu i dyrekcją szkoły spotkał się Pan Zénon
Kowal, Delegat Przedstawicielstwa Dyplomatycznego Regionu Walonia-Bruksela w Polsce.
Partnerami szkolenia byli Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego PROF-EUROPE
oraz Wydawnictwo Szkolne PWN.
14.09.2009
Wyjazd naukowy do Paryża.
Dni 8-12.09.2009 grupa frankofońska DELF z trzeciej klasy spędziła w stolicy Francji Paryżu. Po wylądowaniu na lotnisku Beauvais w Paryżu uczniowie od razu odczuli magiczną
moc nocnego Paryża. Na początku zobaczyli symbol Paryża - Wieżę Eiffla, która oświetlona
promieniami słońca, zrobiła na nich ogromne wrażenie. Następnie odwiedzili Kompleks
Inwalidów, aby zobaczyć grób wielkiego Napoleona Bonaparte oraz widzieli zachwycający
Łuk Triumfalny wzniesiony na jego polecenie, po wygranej pod Austerlitz. Podczas pobytu w
Paryżu poznali też sztukę impresjonistów w Muzeum d'Orsay oraz zbiory Luwru wraz z
tajemniczą
Mona
Lisą
oraz
wspaniałą
Nike
z
Samotraki.
Pewnie każdy z nich, podczas wizyty w katedrze Notre Dame, przypomniał sobie historię
Dzwonnika i Esmeraldy, a przechodząc obok słynnego Moulin Rouge, nucili znanego
cancan'a. Siedząc na schodach białej bazyliki Sacré-Coeur podziwiali panoramę Paryża,
jednocześnie obserwując interesujących ludzi i turystów zwiedzających Montmartre.
Uczestnicy wycieczki zwiedzili także pałac królewski i przepiękne ogrody w Wersalu.
Dopełnieniem wyjazdu były zakupy ostatniego dnia w nowoczesnej dzielnicy miasta - La
Défense. Urok i magię Paryża uczniowie odkryli podczas nastrojowego rejsu statkiem po
Sekwanie.
02.10.2009
Tablica interaktywna dla naszej szkoły
W piątek 02.10.2009 w Katowicach odbyło się oficjalne przekazanie e’beam’u dla I Liceum
im. Bolesława Chrobrego. Nasza szkoła otrzymała tę cenną pomoc dydaktyczną od
Ambasady Francji, w uznaniu za wieloletnie starania o jakość nauczania i promocję języka
francuskiego. Ambasada Francji prowadzi szeroko zakrojoną akcję promocyjną „Le français
c’est branché” (Francuski i kontaktujesz), mającą na celu zwiększenie liczby uczniów
znających język francuski.
02.09.2009
Zajęcia z Axel’em Louvrier

Od nowego roku szkolnego lektorem języka francuskiego będzie nadal pan Axel Louvrier z
Belgii. Będzie on prowadził dodatkowe zajęcia z chętnymi uczniami z grup frankofońskich
DELF.
01.09.2009
Czasopismo Okapi w szkolnej bibliotece
Ambasada Francji przekazała dla liceum im. Bolesława Chrobrego roczną prenumeratę
francuskiego pisma młodzieżowego „Okapi”. Uczniowie mogą korzystać z prasy w bibliotece
szkolnej. W szczególnych przypadkach mogą wypożyczyć prasę do domu.
Ambasada Francji już kolejny raz finansuje roczną prenumeratę dla naszej szkoły i dla
innych szkół uczestniczących w projekcie „ Klasy Frankofońskie na Śląsku”
04.07.2009
Nowa umowa współpracy – lektor na kolejne 3 lata
W dniu 30 czerwca w budynku Starostwa odbyło się spotkanie starosty pszczyńskiego
Pana Józefa Tetli z Delegatem Przedstawicielstwa Dyplomatycznego Wspólnoty WaloniaBruksela, Panem Zenonem Kowalem. W trakcie tego spotkania została podpisana nowa
umowa o współpracy z Komisariatem Generalnym do spraw Stosunków Międzynarodowych
Wspólnoty Walonia-Bruksela (Wallonie-Bruxelles International) na kolejne 3 lata.
Ze strony polskiej umowę podpisał pan starosta Józef Tetla oraz Dyrektor I Liceum
Ogólnokształcącego
im.
Bolesława
Chrobrego
pani
Renata
Dyrda.
Umowa jest kontynuacją kilkuletniej współpracy między Pszczyną a Delegacją WaloniiBrukseli. W ramach zawartego porozumienia belgijski lektor języka francuskiego będzie
nadal prowadzić cotygodniowe zajęcia w pszczyńskich szkołach uczestniczących w projekcie
"Klasy Frankofońskie na Śląsku". A są to: I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława
Chrobrego, Gimnazjum w Studzionce oraz Gimnazjum w Kryrach. Lektor wspierać będzie
nauczycieli prowadzących klasy frankofońskie DELF i wszelkie ich inicjatywy. W ramach
umowy uczniowie będą korzystać również z opieki Uniwersytetu Śląskiego. Lektor odwiedzi
również inne szkoły województwa śląskiego uczestniczące w projekcie.

