
Gmina Zielonki już od 2012 roku oficjalnie 

przyjaźni się z francuską gminą do Hersin-

Coupigny. Współpracę zainicjował Elie 

Gervois.



Francuz Elie Gervois, który wyrastał wśród potomków 

polskiej imigracji, już w roku 1982, w czasie stanu 

wojennego, gorąco zaangażował się w akcję zbiórki i 

transportu darów, w tym leków, z Francji do Polski.

 E. Gervois założył Comite d'Artois
Solidarite-Solidarność, działającą w 
północnej Francji. W 1997 roku włączył 
się w akcję organizowania pomocy dla 
powodzian w Polsce. Za swoją działalność 
Elie Gervois otrzymał wiele wyróżnień, w 
tym jako pierwszy obcokrajowiec Brązowy 
Medalu Cracoviae Merenti. 

 Elie Gervois pośredniczył w 
nawiązaniu pierwszych kontaktów z 
gminą Zielonki. Aktualne władze 
Hersin zobowiązały się w swoim 
programie wyborczym, że 
doprowadzą do takiego 
zbliźniaczenia. 



Hersin-Coupigny leży w departamencie Nord-

pas-de-Calais w dawnym zagłębiu górniczym. 

W sercu Europy - w promieniu 300 km od 

Hersin-Coupigny leżą Paryż, Bruksela, 

Luksemburg, Amsterdam i Londyn. 



6.10.10 roku Jerome Antochewicz

przedkłada list intencyjny od pana mera 

Jean-Marie Caramiaux



8.03.11 parafowanie porozumienia o 

intencji współpracy w Zielonkach



10.03.12 potwierdzenie partnerstwa –

podpisanie umowy w Hersin-Coupigny



8.10.12 Parafialno-Gminna Orkiestra Dęta z 

Zielonek zagrała na Jarmarku Europejskim 

w Hersin-Coupigny



8.09.2013 orkiestra Harmonie du

Commerce wraz z orkiestrami z gminy 

Zielonki wystąpiła na festiwalu orkiestr 

dętych w Zielonkach



17.02.2015 dyplom za współpracę na XX 

gali wręczenia śledzika samorządowego dla 

Komitetu Współpracy Hersin-

Coupigny/Zielonki 



29.04-3.05.16 chór Fermata 

koncertuje we Francji 



8-11.12.17 w gminie Zielonki gości 

delegacja z Hersin-Coupigny wraz z chórem 

Chant’Hersin



15-22 września 2019 roku - do Hersin-

Coupigny wyjechali uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Korzkwi



W 2019 roku szczególnie uroczyście w Nord-

pas-de-Calais wspominano stulecie polskiej 

emigracji we Francji 



Od 25 do 28 października 2021 r. gościł w 

gminie Zielonki mer Hersin-Coupigny Jean-

Marie Caramiaux ze współpracownikami oraz 

Młodzieżowa Rady Gminy z Hersin-Coupigny



Prócz gminy partnerskiej odwiedzicie: 

Arras, Ohlain, Boulogne-sur-Mer.



Pamiętajcie, że jedziecie w miejsce, gdzie 

Polskę darzy się szczególnym uczuciem.



https://zielonki.pl/category/gminy-

partnerskie/


