Uczniowie i nauczyciele z Amiens z Francji z wizytą w naszej szkole
5 i 6 listopada 2014 roku mieliśmy przyjemność gościć 49 uczniów i 4 nauczycieli ze szkoły
średniej Lycee Edouard Branly z Amiens we Francji. Ich wizyta była uwieńczeniem projektu
realizowanego od stycznia 2014 roku, w ramach europejskiej współpracy szkół eTwinning
przez młodzież klasy 3tb pod nadzorem pani Beaty Jastrzemskiej. Francuzi byli zachwyceni
nasza otwartością i ciepłym powitaniem. Najbardziej podobało im się wyposażenie
warsztatów, budynek OZE oraz sportowa i przyjacielska atmosfera podczas towarzyskiego
meczu koszykówki.
Oto krótka relacja z pobytu Francuzów w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2:
W pierwszym dniu, po przywitaniu w budynku OZE przez wicedyrektora Grzegorza Grzelkę,
goście z Francji zostali oprowadzeni przez naszych uczniów po Centrum Kształcenia
Praktycznego oraz budynku szkolnym ZSM nr 2. Potem, przy wspólnym posiłku, mieliśmy
okazję bliżej się poznać i porozmawiać o ich pierwszych wrażeniach z pobytu w Polsce.
W godzinach popołudniowych i wieczornych, uczniowie klasy 3tb byli odpowiedzialni za
pokazanie swoim rówieśnikom z Francji i ich opiekunom najważniejszych zabytków i miejsc
historycznych w Bydgoszczy.
Rano, 6 listopada, uczniowie i nauczyciele z Amiens zostali oprowadzeni po budynku OZE,
a następnie uczestniczyli w towarzyskim meczu koszykówki: polska kontra francuska
reprezentacja szkół. Mimo iż mecz wygrali „nasi”, Francuzi byli bardzo zadowoleni z
wyrównanej rywalizacji i na koniec otrzymali od pani wicedyrektor Ewy Bratz symboliczny
puchar i dyplom za grę fair play. Następnie, nasi goście zostali zaproszeni do świetlicy, gdzie
młodzież z 3tb wraz z opiekunami przygotowała poczęstunek, po którym nastąpił czas
pożegnania z Zespołem Szkół Mechanicznych nr 2. Każdy z uczniów i nauczycieli z Francji
otrzymał teczkę z logo naszej szkoły i tytułem projektu „Know Your Foreign Peer” oraz tarczę
ZSM nr2. Kilka słów na pożegnanie i podziękowanie za wizytę wygłosił pan dyrektor Ryszard
Lewandowski oraz pani wicedyrektor, Ewa Bratz.
Po chwilach pełnych emocji i wzruszeń, uczniowie klasy 3tb wraz z panią Beatą Jastrzemską
udali się z gośćmi z Francji na krótki spacer nad Brdą, aby pokazać jeden z ładniejszych
mostów w mieście – most Uniwersytecki. Wszyscy zrobili sobie tam pamiątkowe zdjęcia
i pożegnali się.
Mamy nadzieję, że nam również uda się niedługo odwiedzić szkołę w Amiens!

