
1



2

Szanowni Państwo,
przedstawiamy Wam najnowsze wydanie naszego magazy-
nu. Wydanie to dla nas ma charakter szczególny, ponieważ 
składamy je w niezwykłych czasach. W ostatnich miesiącach 
na skutek pandemii COVID – 19 anulowano większość even-
tów oraz przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych. Także 
edukacja przybrała niecodzienną, zdalną formę, co stanowi 
nie tylko wielkie wyzwanie dla szkół publicznych, ale przede 
wszystkim dla instytucji prywatnych.
Trudne czasy odbiły piętno także na działaniach Fundacji 
Oui Silésie. Zmuszeni byliśmy zrezygnować bowiem z pla-
nowanych eventów m.in. 7 edycji Forum Oui Silesie. Nasza 
działalność edukacyjna także mocno została ograniczona.
Mimo wszystko, aktywnie realizowaliśmy nasze działania 
statutowe. Dzięki funduszom miejskim i europejskim uda-
ło się zrealizować niezwykłe projekty tj.: Kameleon II i Siła 
Śląskich Kobiet. Zrealizowaliśmy kilkanaście filmów eduka-
cyjnych dostępnych na francuzkawpolsce.pl. Prowadziliśmy 
zajęcia online na linii Francja-Polska, nie wspominając już 
o licznych konkursach edukacyjnych. Niebawem, bo 19 listo-
pada 2020 odbędzie się 7 Międzynarodowe Spotkanie Bizne-
su przy Kulturze Francuskiej w  wersji online. Wydarzenie 
będzie dostępne na kanałach facebook.pl fundacji Europa 
House oraz Oui Silésie.
Zapraszamy do uczestniczenia!
Milej lektury.
Anne-Sophie Basta, redaktor

Mesdames et Messieurs,
nous vous présentons la dernière édition de notre magazi-
ne. Cette édition est spéciale, car nous la publions lors d’une 
période particulière pour nous tous. Ces derniers mois, en ra-
ison de la pandémie du COVID-19, la plupart des événements 
et entreprises culturels et artistiques ont été annulés. L’édu-
cation a également pris une forme inhabituelle et à distance, 
ce qui représente un grand défi non seulement pour les écoles 
publiques, mais surtout pour les institutions privées. Des mo-
ments difficiles ont également marqué les activités de la Fon-
dation Oui Silésie. Nous avons été contraints d’abandonner les 
événements prévus, notamment la 7ème édition du Forum Oui 
Silésie. Notre activité éducative a également été très limitée.
Néanmoins, nous avons activement mis en œuvre nos acti-
vités statutaires. Grâce aux fonds municipaux et européens, il 
a été possible de mettre en œuvre des projets innovants, tels 
que: Kameleon II et Siła Śląskich Kobiet. Nous avons réalisé 
plus d’une douzaine de films éducatifs disponibles sur la page 
francuzkawpolsce.pl. Nous avons animé des cours en ligne en-
tre la France et la Pologne, sans oublier de nombreux concours 
pédagogiques. Bientôt, le 19 novembre 2020, aura lieu la 7ème 
Rencontre internationale des affaires en ligne pour la culture 
française. L’événement sera disponible sur les chaînes Facebo-
ok de la fondation Europa House et Oui Silésie.
Nous vous invitons à y participer!
Bonne lecture,
Anne-Sophie Basta, rédactrice.
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Hotelarstwo podobnie jak i  gastronomia wpisane są nie-
jako we francuską kulturę i lifestyle. To właśnie Francuzi 
mogą poszczycić się znaczącym wkładem w  rozwój bran-
ży turystycznej. Tym bardziej nam miło, iż potentat rynku 
hotelarskiego Louvre Hotels Groupe rozwija współpracę 
właśnie na śląsku.

O  planach sieci rozmawiamy z  Dyrektorem Adamem 
Koniecznym, odpowiedzialnym za rozwój sieci na Europę.

L’hôtellerie, ainsi que la gastronomie, font partie de la cul-
ture et de l’art de vivre français. Ce sont les Français qui peu-
vent se targuer de leur contribution significative au déve-
loppement de l’industrie touristique. Nous sommes d’autant 
plus heureux que le magnat du marché hôtelier, Louvre Ho-
tels Groupe, développe une coopération en Silésie.

Voici notre entretien avec le directeur Adam Konieczny, 
responsable du développement du réseau en Europe.

FRANCUSKA GOŚCINNOŚĆ
NA ŚLĄSKU!

L’HOSPITALITÉ FRANÇAISE 
EN SILÉSIE!

Redakcja: Louvre Hotels Groupe po jedna z bardziej liczą-
cych się marek na rynku hotelarskim, od lat obecna w Ka-
towicach. Jakie macie państwo plany jeśli chodzi o  rozwój 
marki na śląsku?

Adam Konieczny: Hotel Campanile w Katowicach to pierw-
szy obiekt otwarty w  Polsce przez Louvre Hotels Group 
w 1999 roku. W 2018 roku przeszedł gruntowną moderniza-
cję i został w nim wprowadzony nowy koncept marki – Ple-
asure, który charakteryzuje się atrakcyjną częścią gastro-
nomiczną. W planach jest budowa jest kompleksu 2 hoteli 
w  jednym budynku w  Katowicach – budżetowa 1* marka 
Premiere Classe oraz 3* Kyriad. Chclielibyśmy, aby hotele 
naszych marek pojawiły się także w takich miastach jak Gli-
wice, Tychy czy Bytom. W związku z obecną sytuacją roz-
ważamy bardziej współpracę z istniejącymi hotelami, gdyż 
finansowanie nowych projektów będzie ograniczone.

Rédaction: Louvre Hotels Groupe est l’une des marques les 
plus importantes du marché hôtelier, présente à Katowice 
depuis des années. Quels sont vos projets de développement 
de marque en Silésie?

Adam Konieczny: L’hôtel Campanile de Katowice est le pre-
mier établissement ouvert en Pologne par Louvre Hotels 
Group en 1999. En 2018, il a subi une modernisation en pro-
fondeur et a introduit un nouveau concept de marque – Ple-
asure, qui se caractérise par une gastronomie attrayante. 
Il est prévu de construire un complexe de 2 hôtels dans un 
bâtiment à Katowice – la marque économique 1 * Premiere 
Classe et 3 * Kyriad. Nous souhaitons que les hôtels de nos 
marques apparaissent également dans des villes telles que 
Gliwice, Tychy et Bytom. Au vu de la situation actuelle, nous 
envisageons une coopération accrue avec les hôtels existants, 
car le financement de nouveaux projets sera limité.



DIALOGI NA CZTERY NOGI
l e g e n d a r n e  s ł u c h o w i s k o  r a d i o w e j  T r ó j k i  w  n o w e j  i n t e r p r e t a c j i

„Czasy się zmieniają... Kiedyś rozmowa dwóch osób miała na celu nie tylko załatwienie sobie czegoś. Kiedyś do prowadzenia 
dialogu ludzie potrzebowali nóg, bo kiedyś się spotykali. Od dialogu społecznego, rozmów bilateralnych i dyskusji politycznych 
ważniejsze było zwyczajne pogadanie z kimś, kogo się lubi” - A. Andrus

O starych, dobrych czasach przypominają: Piotr Fronczewski, Tomasz Grochoczyński i Paweł Drzewiecki, którzy na 
warsztat wzięli teksty audycji satyrycznych Jonasza Kofty i Stefana Friedmanna „Dialogi na cztery nogi”.

„Życie światowe i towarzyskie”

To kompendium wiedzy o międzynarodowym języku przyjaźni wystukiwanym nogami. Geneza, szczegółowy opis ro-
dzajów oraz „instrukcja” obsługi tańca, zostaje przedstawiona w barwny sposób przez samego Mistrza Białeckiego 
(T. Grochoczyńki).

„Przednie brednie poobiednie”

Główni bohaterowie słuchowiska, Milord (Tomasz Grochoczyński) i Wicehrabia (Piotr Fronczewski), przenoszą odbiorcę 
w świat opisujący pozornie proste tematy i wydarzenia, w nad wyraz wyszukanych słowach. Wypowiedzi ubarwia prze-
sadzony w komiczny sposób akcent brytyjski. A co najważniejsze „Ludzie ze sfer nie rozmawiają na temat, temat sam się 
pojawia i znika...”, tak też gubienie wątku w rozmowie, nie jest problemem.

„Czyste szaleństwo”

„Czyste szaleństwo” to kolejna część inteligentnej gry słów Kofty i Friedmmanna, „ograna” w perfekcyjny sposób przez 
Piotra Fronczowskiego i Tomasza Grochoczyńskiego. Bohaterowie tego słuchowiska udają się w podróż. A może jednak 
na wycieczkę? A może jednak na grzyby? Jedno jest pewne, gdzieś na pewno podążają!

TEKST: Jonasz Kofta, Stefan Friedmann
REŻYSERIA: Paweł Drzewiecki
WYSTĘPUJĄ: Piotr Fronczewski, Tomasz Grochoczyński, Paweł Drzewiecki
REALIZACJA NAGRAŃ: Piotr Pozkoczym, Tomasz Kowalski
MIX I MASTERING: Krzysztof Kurek
UDŹWIĘKOWIENIE: Joanna Piwowar- Antosiewicz
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Red.: Czy w nowych inwestycjach będziecie chcieli Państwo moc-
no zasygnalizować francuski akcent marki, czy raczej zdecyduje-
cie się Państwo na bardziej ogólnoeuropejskie rozwiązania?

AK.: W 2015 roku, gdy startegicznym inwestorem Louvre Hotels 
Group stał się chiński holding i rozpoczęłą się ekspansja naszych 
marek w Chinach. Wszystkie nasze marki zyskały zupełnie nowe 
koncepty, bardziej lifestylowe. Gościom w Azji bardzo podoba się 
francuski design oraz elementy kuchni francuskiej.

Red.: Czym zaskoczą nas nowe inwestycje, w stosunku do oferty 
konkurencji? Na co będziecie chcieli Państwo postawić?

AK.: Louvre Hotels w przeciwieństwie do wielu swoich konkuren-
tów posiada produkty w sektorze budżetowym, takie jak Premiere 
Classe. Jest to marka, która może z powodzeniem funkcjonować 
w każdym mieście powyżej 50 tyś. mieszkańców.
Obecnie wprowadzamy kolejny koncept w tym segmencie – Hosho 
by Premiere Classe. Jest to nowoczeny produkt hostelowy.
Widzimy też rosnący popyt na produkty typu long-stay i od 2018 
roku mamy w swoim portfelu nową markę, Tulip Residences.

Red.: Jak klienci francuskojęzyczni odbierają Polskę?

AK.: Klienci francuskojęzyczni, których udało mi się spotkać, są 
często pozytywnie zaskoczeni szybkim rozwojem Polski, a przede 
wszystkim bardzo doceniają gościnność, z jaką się spotykają. Po-
dobają im się również produkty hotelowe oferowane przez mia-
sta oraz kurorty górskie i nadmorskie, bardzo lubią nasze hotele. 
Uważają Polskę za w pełni europejską, za kraj, w którym dobrze 
się żyje. Jedyna uwaga, jaką otrzymałem, dotyczyła pogody i tem-
peratury, ale pochodziła od bardzo sympatycznego Francuza 
mieszkającego na Pacyfiku, więc możemy to zrozumieć.

Red.: W jaki sposób sieć radzi sobie w tych trudnych, pandemicz-
nych czasach?

AK.: Jesteśmy świadkami załamania na rynku turystycznym, któ-
re nie miało miejsca od czasów II wojny światowej. Jest to wyzwa-
nie dla każdego hotelu i czas szukania rozwiązań i oszczędności. 
W tej sytuacji dużym wspraciem jest nasz strategiczny inwestor 
holding Jin Jiang.
Uważam jednak, że w naturze ludzkiej jest podróżowanie, pozna-
wanie nowych miejsc i spotykanie się z  innymi ludźmi. Dlatego 
wierzę, że rynek hotelowy i turystyczny odbudują się, ale na pew-
no zabierze to więcej czasu niż pierwotnie zakładaliśmy.

Ed.: Voudriez-vous marquer fortement l’accent français de la marque 
dans vos nouveaux investissements ou non?

AK.: En 2015, lorsque la holding chinoise est devenue l’investisseur 
stratégique du Louvre Hotels Group et que l’expansion de nos marqu-
es en Chine a commencé, toutes nos marques ont gagné des concepts 
complètement nouveaux, en plus du style de vie. Les visiteurs en Asie 
aiment le design français et les éléments de la cuisine française. C’est 
pourquoi nous les intégrons dans nos projets.

Ed.: Par quoi les nouveaux investissements vont-ils nous surprendre 
par rapport à l’offre de la concurrence? Sur quoi voudriez-vous parier?

AK.: Louvre Hotels, contrairement à beaucoup de ses concurrents, 
propose des produits dans le secteur économique, comme Première 
Classe. C’est une marque qui peut fonctionner avec succès dans n’im-
porte quelle ville de plus de 50 000 personnes.
Nous introduisons actuellement un autre concept dans ce segment 
– Hosho by Premiere Classe. C’est un produit d’auberge de jeunesse 
moderne.
Nous constatons également une demande croissante de produits de 
long séjour et depuis 2018, nous avons une nouvelle marque dans no-
tre portefeuille, Tulip Residences.

Ed.: Comment les clients francophones perçoivent-ils la Pologne?

AK: Les clients francophones que j’ai rencontrés sont souvent positi-
vement surpris par le développement rapide de la Pologne, et surtout, 
ils apprécient grandement l’hospitalité qu’ils rencontrent. Ils aiment 
aussi les produits hôteliers proposés par les villes et les stations de 
montagne et balnéaires, ils aiment beaucoup nos hôtels. Ils consi-
dèrent la Pologne comme pleinement européenne, un pays où il fait 
bon vivre. Le seul commentaire que j’ai eu concernait le temps et la 
température, mais cela venait d’un très gentil Français vivant dans le 
Pacifique, donc nous pouvons le comprendre.

Ed.: Comment le réseau fait-il face en ces temps difficiles et pan-
démiques?

AK.: Nous assistons à un effondrement du marché touristique, ce qui 
ne s’est pas produit depuis la Seconde Guerre mondiale. C’est un défi 
pour chaque hôtel et c’est le moment de trouver des solutions et des 
économies. Dans cette situation, notre investisseur stratégique, Jin 
Jiang, est d’un grand soutien. Cependant, je crois que c’est dans la na-
ture humaine de voyager, d’explorer de nouveaux endroits et de ren-
contrer d’autres personnes. Par conséquent, je pense que le marché de 
l’hôtellerie et du tourisme va se redresser, mais cela prendra certaine-
ment plus de temps que nous l’avions supposé à l’origine.
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Darmowy francuski online, 
dla małych i dużych!

W ostatnich, jakże trudnych dla edukacji miesiącach Funda-
cja Oui Silesie miała okazję zrealizować dwa bezpłatne pro-
jekty, które skupiały się na poznawaniu języka francuskiego 
i kultury Francji.

Pierwszy z nich to 100 godzinny projekt „Kameleon II”, czy-
li druga edycja darmowego kursu języka francuskiego dla 
dzieci mieszkających w Tychach. Projekt był sfinansowany 
w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych. Tym razem zaję-
cia odbywały się online dla dwóch grup wiekowych: 4-6 lat 
i 7-10 lat. Dla dzieci przygotowano dodatkowo 10 filmików 
edukacyjnych, e-book oraz wiele ciekawych materiałów po-
magających w nauce języka francuskiego. W ramach zajęć 
dzieci nauczyły się jak przedstawić się w języku francuskim; 
poznały liczby, kolory, dni tygodnia, członków rodziny, za-
bawki, emocje, jedzenie, zwierzątka domowe po francusku 
oraz wiele ciekawostek dotyczących frankofonii.

Le français gratuit en ligne, pour 
petits et grands!

Au cours de ces derniers mois, difficiles pour l’éducation, la Fon-
dation Oui Silésie a eu l’opportunité de mettre en œuvre deux 
projets gratuits axés sur l’apprentissage de la langue et de la cul-
ture française.Anne-Sophie Basta, rédactrice.

Le premier est le projet „Kameleon II”, qui est la deuxième édition 
d’un cours de français gratuit de 100 heures pour les enfants vi-
vant à Tychy. Le projet a été financé dans le cadre des initiati-
ves culturelles de Tychy. Cette fois, les cours ont se sont déroulés 
en ligne pour deux groupes d’enfants âgé de 4 à 6 ans et de 7 à 
10 ans. De plus, 10 vidéos éducatives, un e-book et de nombreux 
supports pédagogiques pour aider à apprendre le français ont été 
préparés pour les enfants. Dans le cadre des cours, ils ont appris 
à se présenter en français, les chiffres, les couleurs, les jours de 
la semaine, les membres de la famille, les jouets, les émotions, la 
nourriture, les animaux de compagnie en français et de nom-
breux faits intéressants sur la francophonie.
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Drugi projekt – „Siła Śląskich Kobiet” skierowany do kobiet, 
które z  różnych względów doświadczają defaworyzowania 
na płaszczyźnie zawodowej i społecznej. Głównym elemen-
tem projektu był kurs języka francuskiego dla 24 ambitnych 
Pań. Zajęcia realizowane były online w  czterech grupach. 
Dzięki uczestnictwu w  zajęciach Panie poznały podstawy 
języka francuskiego, a  niektóre z  nich po kursie postano-
wiły dalej uczyć się tego pięknego języka. Projekt nie tylko 
pozwolił na rozwinięcie kompetencji językowych, które są 
tak ważne na rynku pracy, ale także wpłynął na wzrost sa-
mooceny na płaszczyźnie zawodowej i prywatnej naszych 
uczestniczek. Co ciekawe, w projekcie realizowane były zaję-
cia na dystansie Sztrasburg – Tychy, które prowadził Samuel 
Schaller. Projekt sfinansowany był przez Narodowy Instytut 
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskie-
go ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
na lata 2014-2020.

Le deuxième projet – „Le pouvoir des femmes silésiennes” 
s’adresse aux femmes qui, pour diverses raisons, sont désa-
vantagées sur le plan professionnel et social. L’élément prin-
cipal du projet était un cours de français pour 24 femmes 
ambitieuses. Les cours se sont déroulés en ligne en quatre 
groupes. Grâce à la participation aux cours, les dames ont 
appris les bases de la langue française, et certaines d’entre 
elles ont décidé de continuer à apprendre cette belle langue 
après le cours. Le projet a non seulement permis le dévelop-
pement de compétences linguistiques, qui sont si importantes 
sur le marché du travail, mais a également contribué à une 
augmentation de l’estime de soi professionnelle et privée de 
nos participantes. Fait intéressant, le projet comprenait des 
cours entre Strasbourg et Tychy, dirigés par Samuel Schaller. 
Le projet a été financé par l’Institut national de la liberté – 
Centre pour le développement de la société civile dans le cadre 
du programme du Fonds d’initiatives civiques pour 2014-2020.
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Od blisko ćwierćwiecza działa na rzecz budowania relacji na 
linii Francja-Polska. Miarą jego sukcesu może być grupa po-
nad 18 800 obserwujących Stowarzyszenie na Facebooku, czy 
członkostwo w  radzie prestiżowej Francusko-Polskiej Izby 
Gospodarczej CCIFP. Mowa o Prezesie Stowarzyszenia Fran-
cja-Polska, który nie zwalnia tempa. Zapraszamy do prze-
czytania wywiadu z inspirującym Adamem Sankowskim.

25 lat z francuskim… 25 ans avec le français...
Depuis près d’un quart de siècle, il travaille à la construction 
des relations entre la France et la Pologne. Créateur d’un gro-
upe de plus de 18 800 adeptes de l’Association sur Facebook, 
adhérant au conseil d’administration de la prestigieuse Cham-
bre de commerce franco-polonaise CCIFP, je parle du prési-
dent de l’association France-Pologne, qui ne ralentit pas. Nous 
vous invitons à lire l’interview de l’inspirant Adam Sankowski.

Patryk Szczygieł: Skąd u Pana zamiłowanie Francją i dzia-
łalnością na rzecz jej promowania?
Adam Sankowski: Styczność z językiem francuskim mam od 
dzieciństwa, gdyż moi rodzice byli romanistami. To oni za-
szczepili we mnie miłość do tego pięknego języka i fascynu-
jącej kultury, co bezpośrednio ukierunkowało moją eduka-
cję: Instytut Romanistyki UW, Institut Français de Gestion 
i  HEC Paris. To właśnie z  gronem 19 absolwentów Master 
HEC/SGH założyliśmy 15 XII 1995 r. Stowarzyszenie Francja-
-Polska, które z sukcesem już działa ponad dwie dekady.
PSZ.: Na czym skupia się praca Stowarzyszenia na co dzień?
AS.: Stowarzyszenie realizuje liczne programy nastawione 
na promocję Frankofonii poprzez kulturę, ekologię i  tech-
nologię. . Organizowaliśmy wiele akcji charytatywnych 
i  edukacyjnych z  udziałem firm francuskim np. Orange. 
Dużą wagę przywiązujemy do promocji nauki języka fran-
cuskiego, który ma bardzo duży potencjał rozwojowy. Nie 
zapominamy także o naszej planecie, dlatego chętnie anga-
żujemy się w działania proekologiczne. Tu szczególnie pole-
cam francuski film dokumentalny „Moje życie bez śmieci” 
pełen sensu i humoru, którego dossier znajduje się na naszej 
stronie www.afp.org.pl.

Patryk Szczygieł: D’où vous vient votre passion pour la France et 
vos activités pour sa promotion?
Adam Sankowski: J’ai eu des contacts avec la langue française de-
puis l’enfance, car mes parents étaient romanistes. Ils m’ont inculqué 
l’amour de cette belle langue et de cette culture fascinante, qui ont 
directement orienté mon éducation: l’Institut d’études romaines de 
l’Université de Varsovie, l’Institut Français de Gestion et l’HEC Paris. 
C’est avec un groupe de 19 diplômés du Master HEC / SGH que nous 
avons créé l’Association France-Pologne le 15 décembre 1995, qui 
fonctionne avec succès depuis plus de deux décennies.
PSZ.: Sur quoi se concentre le travail de l’Association au quotidien?
AS.: L’association mène de nombreux programmes visant à promo-
uvoir la francophonie par la culture, l’écologie et la technologie. Nous 
avons organisé de nombreuses campagnes caritatives et éducatives 
avec la participation d’entreprises françaises, comme Orange. Nous 
attachons une grande importance à la promotion de l’apprentissage 
du français, qui a un très grand potentiel de développement. Nous 
n’oublions pas non plus notre planète, c’est pourquoi nous sommes 
prêts à nous engager dans des activités pro-écologiques. Ici, je recom-
mande tout particulièrement le documentaire français „Ma vie sans 
déchets” plein de sens et d’humour, dont le dossier est disponible sur 
notre site www.afp.org.pl.

A Sankowski, I Bokszczanin, J Czartoryska, J Potocki.
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K a n a ł  Yo u Tu b e  Te a t r u  M a ł e g o  w  Ty c h a c h

k o n c e r t  o n l i n e

MINIATURA O CISZY

Klaudia Walencik | Iwona Loranc | Krzysztof Kulbicki | Paweł Drzewiecki

E D Y C J A  K O F T A

12.11 g.18:00
t r a n s m i s j a  o n l i n e
Y o u T u b e / T e a t r M a ł y T y c h y

koncert OLGI BOŃCZYK

Paweł Drzewiecki - narracja, recytacja
Jan Zeyland - fortepian
Andrzej Święs - kontrabas
Krzysztof Szmańda - perkusja
Filip Siejka - skrzypce
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PSZ.: Stowarzyszenie niebawem będzie obchodzić jubileusz 
25 lecia, jakie są wasze największe osiągnięcia?
AS.: Z perspektywy 25 lat działalności, ciężko wymienić jed-
no lub dwa. Dziś chyba najbardziej bliskie mojemu sercu jest 
uruchomienie platformy edukacyjnej mowimypofrancusku.
pl, która zrzesza ponad 300 000 użytkowników. Ważne jest 
także nasze zaangażowanie w promocję wspomnianego fil-
mu „Moje życie bez śmieci”, który został objęty patrona-
tem Ministra Klimatu oraz Ambasadora Francji. W ramach 
tej akcji będziemy w  latach 2021-2022 promować film we 
wszystkich szkołach w Polsce.
PSZ.: Nie tak dawno objął pan nowe stanowisko Delegata ds. 
Frankofonii CCIFP, czym dokładnie będzie się Pan zajmował 
w ramach powierzonej funkcji.
AS.: Dzięki tej funkcji w rozmowach instytucjami państwo-
wymi będę mógł reprezentować nie tylko osoby fizyczne, 
jak to było dotychczas w  ramach Stowarzyszenia, ale tak-
że przedsiębiorstwa i osoby prawne. Stworzy to nowe moż-
liwości współpracy. Jednym z  ważniejszych zadań będzie 
także promocja Igrzysk Frankofonii w Polsce w 2026 roku, 
w których wezmą udział sportowcy z 88 państw Międzyna-
rodowej Organizacji Frankofonii OIF.
PSZ.: Serdecznie dziękuję za rozmowę i oczywiście trzymam 
kciuki za kolejne sukcesy!

PSZ.: L’Association fêtera bientôt ses 25 ans, quelles sont vos plus 
grandes réalisations?
AS.: Après 25 ans d’activité, il est difficile d’en nommer une ou 
deux. Aujourd’hui, ce qui me tient le plus à cœur est peut-être le 
lancement de la plateforme éducative mowimypofrancusku.pl, 
qui rassemble plus de 300 000 utilisateurs. C’est également im-
portant pour notre implication dans la promotion du film précité 
„Ma vie sans déchets”, qui s’est déroulé sous le haut patronage du 
Ministre du Climat et de l’Ambassadeur de France. Dans le cadre 
de cette action, nous allons promouvoir le film dans toutes les 
écoles de Pologne dans les années 2021-2022.
PSZ.: Il n’y a pas si longtemps, vous avez repris le nouveau poste 
de Délégué à la Francophonie CCIFP, ce qui est exactement ce que 
vous ferez dans le cadre de la fonction confiée.
AS.: Grâce à cette fonction, dans les discussions avec les institu-
tions de l’Etat, je pourrai représenter non seulement des person-
nes physiques, comme c’était auparavant au sein de l’Association, 
mais aussi des entreprises et des personnes morales. Cela créera 
de nouvelles opportunités de coopération. L’une des tâches les plus 
importantes sera également la promotion des Jeux de la Franco-
phonie en Pologne en 2026, auxquels participeront des athlètes de 
88 pays de l’Organisation Internationale de la Francophonie OIF.
PSZ.: Merci pour l’interview et bien sûr je croise les doigts 
pour vos succès futurs!

A. Sankowski, J. Ochojska, M. Witucki
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