
             Przygoda w innym kraju 

 
Erasmus+ project was a great way to learn about gender stereotypes and how they affect 
vocational choices in France. Watching French classes and observing the student’s behavior 
let students to see a different point of view. Beside the main point of the project it let 
students to get to know French culture. Participating in everyday life in France showed 
differences in behavior of Polish and French people.The project allowed students to get rid 
of national stereotypes and see that they are not that different from their foreign colleges. 
 

 
Zdjęcie grupowe po zakończeniu pracy w bibliotece.                                                   City Kart - ulotka. 
Group picture after finishing work in the library.                                                            City Kart - leaflet. 

                     
Plan muzeum w Nantes.                    Bilet do muzeum w Nantes. 
Plan of the museum in Nantes.          Ticket for the museum in Nantes.                                                               Adam Błoński 



 
W niedzielne popołudnie w dniu 18 marca 2018 razem z grupą dotarliśmy do szkoły 

w Montaigu. Wszystkie rodziny z radością oczekiwały naszego przyjazdu. Po wyjściu z 
autokaru przywitała mnie rodzina z którą miałem spędzić następny tydzień. Axel, mój 
korespondent, razem ze swoją mamą i jej partnerem zrobili na mnie dobre wrażenie. Mimo 
mojej niepewności byli życzliwi i zadowoleni z mojego przyjazdu. Po krótkim przywitaniu, 
podaniu ręki i wycałowaniu, które mnie trochę zaskoczyło, wsiedliśmy do samochodu i 
udaliśmy się do domu. Patrick, partner mamy Axela, mimo ograniczonej możliwości 
komunikacji, był bardzo rozmowny i opiekuńczy. Pytał się czy czegoś potrzebuję, czy jestem 
głodny. Frédérique, mama zagranicznego kolegi, niestety nie potrafiła porozumiewać się po 
angielsku, ale jej serdeczny uśmiech wyrażał więcej niż tysiąc słów. Axel był bardzo 
energiczny i dużo się uśmiechał. Uprawiał kajakarstwo. Interesowały go również gry wideo, 
co pomogło nam się trochę zbliżyć. Mieszkał z jeszcze jednym członkiem rodziny, którego 
udało mi się poznać następnego dnia. Była to siostra Axela, Clara. Ona również była 
pozytywnie do mnie nastawiona. Udawało nam się porozumieć bez większych problemów. 
Rodzina była bardzo zżyta. Wiele czasu spędzali rozmawiając wspólnie i razem się bawiąc. 
Nikt nie siedział odizolowany w swoim pokoju przez długi czas. We Francji życie codzienne 
nie odbiegało zbytnio od tego, co jest w Polsce. Rano wszyscy z rodziny opuszczali dom. 
Udawali się do pracy i szkoły. Razem z Axelem codzienne udawaliśmy się na przystanek i 
czekaliśmy na autobus. Po wspólnie spędzonym czasie w szkole i różnych wycieczkach 
wracaliśmy do domu autobusem. Droga była długa, więc rozmowa pomagała skrócić czas. 
Po powrocie do domu razem spędzaliśmy czas. Graliśmy w gry lub razem udawaliśmy się w 
różne miejsca. Obiad jedliśmy wieczorem. Można powiedzieć, że była to kolacja, był to 
jednak największy posiłek w ciągu dnia. Po obiedzie udawałem się zazwyczaj do pokoju. 
Zmęczony wspólną pracą i wycieczkami potrzebowałem odpoczynku. 

 
Ja i Axel. 
Me and Axel. 



 
 

Następnego dnia, w poniedziałek, po raz pierwszy miałem okazję dokładnie przyjrzeć 
się szkole, w której uczył się Axel. Była ona bardzo zadbana i czysta. Uczniowie nie mogli 
przesiadywać w środku podczas przerw. Niezależnie od pogody wszyscy byli na zewnątrz. 
Właśnie dlatego wszystkie szafki stały na dworze. Uczniowie mieli miejsce, w którym mogli 
uprawiać różne sporty. Był tak kosz do koszykówki i stoły do tenisa stołowego.Szkoła była 
bardzo dobrze wyposażona w różne sprzęty. Umożliwiały one łatwiejszą naukę jak i 
uprzyjemniały pobyt uczniom. Sale informatyczne posiadały drukarki 3D, które były czymś 
zaskakującym i niespotykanym w polskich szkołach. Nauczyciele posiadali podręczne 
skanery, które umożliwiały szybkie wyświetlenia karty pracy na ekranie projektora. 
Biblioteka, w której spędzaliśmy wiele czasu, miała ogromny zbiór książek. Było tam wiele 
komputerów, a każdy uczeń posiadał własne konto, na które mógł się zalogować w każdej 
chwili. W innym budynku szkoły znajdowała się też hala sportowa. Uczniowie mieli tam w-f 
 i uprawiali najróżniejsze sporty. Ogólne wrażenie szkoła wywarła pozytywne, lecz sama 
myśl o spędzaniu przerw na dworze w srogą zimę przyprawia mnie o ciarki. 
 
 

Po inauguracji tygodnia Erasmus+ i udaliśmy się do klas, aby obserwować lekcje. 
Zostałem przydzielony do obserwacji lekcji języka francuskiego. Uczniowie pracowali w 
grupach i swobodnie ze sobą rozmawiali. Było to miłe zaskoczenie, ponieważ spodziewałem 
się surowej i rygorystycznej atmosfery. Uczniowie, mimo luźnej atmosfery, sumiennie 
wykonywali swoją pracę. Prawie wszyscy udzielali się i wspólnie konsultowali na temat lekcji. 
Nikt nie odnosił wrażenia odizolowanego. Gdy jeden chłopiec nie chciał wykonać pracy, 
nauczycielka spokojnie z nim rozmawiała. Dziewczyny i chłopcy wspólnie rozwiązywali 
zadania. Mimo, że lekcja trwała dłużej niż w polskich szkołach, minęła ona szybko i 
przyjemnie. Po zakończeniu lekcji uczniowie zdawali się zadowoleni. Nikt nie wyszedł z 
klasy przejęty i zmartwiony. 
 
 

Wkrótce po zakończeniu lekcji wszyscy wsiedliśmy do autobusu, którym udaliśmy się 
na wycieczkę do miasta Nantes. W podróży bardzo dobrze się bawiliśmy śpiewając i śmiejąc 
się. Po dotarciu na miejsce zjedliśmy lunch w parku. Razem siedząc na ławkach 
spożywaliśmy przygotowane wcześniej dla nas kanapki i inne smakołyki. Następnie 
zwiedziliśmy okolicę. Było tam wiele pięknych roślin i ciekawych zwierząt. Atmosfera była 
relaksująca. W końcu można było trochę odpocząć. Po czasie wolnym, który wykorzystałem 
na przechadzkę po parku, udaliśmy się do miasta. Po krótkim spacerze dotarliśmy na plac 
przed Katedrą św. Piotra i Pawła w Nantes. Dostaliśmy tam więcej czasu wolnego. 
Spędziłem go zwiedzając katedrę. Kościół wyglądał spektakularnie zarówno w środku i na 
zewnątrz. Spokojna atmosfera, której można było doświadczyć wchodząc do świątyni, 
znacznie różniła się od zgiełku panującego na ulicach. Czułem się, jakbym przeszedł przez 
portal do całkowicie innego świata. Po spędzeniu chwili czasu w katedrze, udałem się w 
uliczki miasta Nantes. Obserwowałem sklepy i budynki usługowe z ciekawości i chęci 
poznania elementów życia codziennego mieszkańców miasta. Następnie wszyscy razem 
udaliśmy się do musée d’arts de Nantes, w którym mieliśmy okazję oglądać przepiękne 
obrazy i rzeźby. Naszym zadaniem było tam zrobienie zdjęć obrazom i im opisom. Po 



wykonaniu celu zwiedziliśmy resztę muzeum. Najbardziej podobała mi się tam wystawa 
sztuki nowoczesnej. Wyróżniała się i była ciekawa. Dawała inspirację. Pod koniec 
zwiedzania źle się poczułem i musiałem udać się do kawiarni znajdującej się w muzeum. 
Po odzyskaniu sił dołączyłem do grupy i wszyscy udaliśmy się z powrotem do autobusu. 
W dobrych nastrojach wróciliśmy do szkoły, a następnie udaliśmy się do domów. Tak 
zakończył się drugi dzień we Francji. 

 
Katedra św. Piotra i Pawła w Nantes 
Cathedral of St. Peter and St. Paul of Nantes 
 

 
We wtorek, 20 marca, po dotarciu do szkoły i krótkiej organizacji, wszyscy wsiedliśmy 

do autobusu. Droga była długa, ale w towarzystwie czas leciał szybciej. Cała grupa dobrze 
się bawiła śpiewając i śmiejąc się, podobnie jak było to poprzedniego dnia. Po jakimś czasie 
dotarliśmy w końcu do miejscowości Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Widoki zza okna autobusu na 
Atlantyk były przepiękne. Był to pierwszy raz, gdy miałem okazję zobaczyć ocean. Takiej 
chwili się nigdy nie zapomina. Po wyjściu z pojazdu, wszyscy udaliśmy się do wnętrza 
fabryki konserw La Perle des Dieux. Budynek wyglądał niepozornie. W środku zostaliśmy 
serdecznie przywitani przez pracownika fabryki. Został nam zaprezentowany proces 
zbierania i puszkowania sardynek. Na prezentacji mogliśmy zobaczyć obrazki i zdjęcia 
ilustrujące proces produkcji konserw. Następnie obejrzeliśmy krótki film na ten temat. Po 
małym quizie i pytaniach nadszedł czas na degustację. Każdy mógł podejść i spróbować jak 
smakują te ryby. Sporo osób bało się o to, że będą wstrętne. W końcu takie sardynki to nie 
jest coś, co je się codziennie. Ja niestety nie skorzystałem z możliwości spróbowania 
sardynek. Po degustacji została nam przedstawiona oferta sklepu i zaoferowano kupno 
sardynek. Ich ceny były jednak dość wysokie, dlatego nie zdecydowałem się ich kupić. 
Wkrótce potem wróciliśmy do autobusu i pojechaliśmy dalej. Wizyta w fabryce bardzo 
poprawiła mi nastrój, który od początku dnia nie był zbyt pogodny. 



 
Konserwa z fabryki La Perle des Dieux. 
A can from La Perle des Dieux factory. 
 
 

Piąty dzień od przybycia do Francji, czwartek, był bardzo pracowity. Cały dzień 
spędziliśmy robiąc sprawozdania i opisy pracując w grupach. Cały dzień pracowaliśmy nad 
opisami i sprawozdaniami z poprzednich dni. Pomogło to zbliżyć się z kolegami z zagranicy. 
Zaczęliśmy od pisania sprawozdań z obserwacji lekcji, która odbyła się kilka dni wcześniej. 
W grupie dwóch Polaków i dwóch Włoszek pracowaliśmy razem. Staraliśmy się, aby każdy 
miał po równo pracy i nikt nie czuł się poszkodowany. Wszyscy myśleli nad tym, co powinno 
znaleźć się w pracy. Po skończeniu pracy mogliśmy w końcu trochę odpocząć. Nie na długo 
jednak, ponieważ zaraz mieliśmy pisać kolejną pracę. Następny esej wymagał wiedzy o 
sztuce. Był on oparty na naszej niedawnej wizycie w muzeum w Nantes. Razem z Axelem, 
francuską koleżanką i dziewczyną z Włoch udało nam się uporać z zadaniem. Praca była 
trudna i czasochłonna. Na szczęście po potknięciach udało nam się ukończyć opis. 
Przyznam, że zapisanie i zamknięcie pliku po zakończeniu było bardzo satysfakcjonujące. 
Po obiedzie kontynuowaliśmy pracę. Naszym następnym zadaniem było napisanie 
sprawozdania z pobytu w liceum. Byliśmy tam i zbieraliśmy informacje poprzedniego dnia. 
Na szczęście najgorsze już było za mną więc zeszło ze mnie trochę nacisku i ostatnia praca 
był wręcz przyjemnością. Udało się ją ukończyć bez większych problemów. Problemem 
jednak było przetłumaczenie ukończonej pracy na język polski. Klawiatura francuska nie 
posiadała polskich znaków. Z pomocą jednak przyszli nasi bystrzy nauczyciele i szybko 
udało się ukończyć zadanie. Dzień ten był bardzo wyczerpujący. Pomógł on jednak zbliżyć 
się nam do siebie i poznać lepiej. Był to kluczowy czas podczas wyjazdu.  
 
 

Podczas całego wyjazdu wiele czasu spędziłem spędzając czas z kolegami z Francji. 
Pierwsze trzy dni spędziłem poznając się lepiej z Axelem. Razem graliśmy na konsoli i 
dobrze się bawiliśmy. Bardzo nam to pomogło zbliżyć się do siebie i był to dobry początek 
znajomości. Spędzanie czasu w taki sposób cieszyło nas obu. Znaleźliśmy wspólny język. 
W środę, 21 marca po szkole razem z Axelem i jego rodziną wybraliśmy się na gokarty. Było 
to dla mnie całkowicie coś nowego. Nigdy wcześniej nie ścigałem się małymi 
samochodzikami. Było to wspaniałe doświadczenie. Od razu mi się spodobało. Z chęcią 
spróbowałbym tego jeszcze raz. Udało mi się nawet wygrać jeden wyścig. Spędziliśmy 
wspaniały czas dobrze się bawiąc. Następnie poszliśmy do galerii handlowej, która mieściła 
się niedaleko. Zjedliśmy gofry w jednej z restauracji i trochę pogawędziliśmy. Ten dzień był 



jednym z najlepszych z całego pobytu. Następnego dnia po szkole razem z kilkoma osobami 
z grupy polskiej, francuskiej i włoskiej wybraliśmy się na boisko szkolne. Spędziliśmy tam 
czas grając w piłkę, słuchając muzyki i wspólnie rozmawiając. Była to wspaniała okazja do 
lepszego poznania innych osób. Miałem też możliwość skonsultowania się z kolegami z 
Polski o tym co myślą o Francji i całym wyjeździe. W piątek, ostatni dzień przed wyjazdem, 
spędziliśmy najwięcej czasu wspólnie w grupie. Razem z wieloma osobami poszliśmy 
przekąsić coś w restauracji. Następnie udaliśmy się do parku. Po drodze rozmawialiśmy, 
śmialiśmy się i słuchaliśmy muzyki. Zrobiliśmy też wiele zdjęć. Gdy dotarliśmy do parku, 
usiedliśmy na ławkach i spędziliśmy czas na placu zabaw. Graliśmy w różne gry i wspólnie 
karmiliśmy kaczki. Jakiś czas potem zdecydowaliśmy się wrócić do restauracji, ponieważ 
było tam kilka innych osób uczestniczących w projekcie. Po ponownym przekąszeniu czegoś 
wybraliśmy się do galerii handlowej znajdującej się niedaleko. Kupiliśmy kilka przekąsek 
przygotowując się na spotkanie, które zorganizowała jedna z dziewczyn. Gdy zrobiło się 
ciemno, udaliśmy się do domu koleżanki z Francji. To spotkanie było jednym z najlepszych 
wspomnień z wyjazdu. Wszyscy dobrze się bawili. Słuchaliśmy muzyki, graliśmy w gry i 
rozmawialiśmy razem. Było to wydarzenie, którego nie da się zapomnieć i świetne 
podsumowanie wyjazdu. Cieszy mnie, że mogłem w tym uczestniczyć i jeszcze bardziej 
zbliżyć się do osób tam obecnych. Było to zadowalające pożegnanie z wszystkimi. 

 
Zdjęcie grupy zrobione na szkolnym boisku. 
Picture of the group taken on a school playing field. 
 

 
Najgorszym wspomnieniem z pobytu był moment po inauguracji całego projektu Erasmus+. 
Niestety zacząłem się wtedy czuć bardzo źle. Dostałem gorączki. Moja temperatura ciała 
była za wysoka. Mimo odczuwalnego straszliwego mrozu bardzo się pociłem. Drgawki nie 
dawały mi spokoju. Był to istny koszmar. Nawet leki, które wziąłem, zbytnio nie pomogły. Na 
szczęście po jakimś czasie zrobiło mi się lepiej. Choroba utrzymywała się jeszcze przez jakiś 
czas, ale z każdym dniem było coraz lepiej. Pod koniec projektu czułem się już zupełnie 
zdrowy. Niestety zrujnowała ona kilka kluczowych momentów, pogarszając moje 



samopoczucie. Była to złośliwość losu, która okazała się najgorszą częścią całego wyjazdu. 
Na szczęście podczas całego pobytu przeważały dobre wspomnienia. Najlepszym z nich 
było wybranie się na gokarty. Mimo małej niepewności, którą miałem na początku, okazało 
się to czymś świetnym. Mimo że był to mój pierwszy raz, bawiłem się świetnie. Gdy 
dowiedziałem się, że udało mi się wygrać ostatni wyścig, byłem bardzo szczęśliwy. Mam 
nadzieję, że jeszcze kiedyś będę miał okazję pojeździć na gokartach.  

 
Zdjęcie wykonane podczas przygotowania do startu na torze wyścigowym dla gokartów. 
Picture taken while getting ready to start on a go-kart racing track. 
 
 

Po przybyciu do Francji bardzo zaskoczyła mnie życzliwość wszystkich. Miłe 
przywitanie i chęć rozmowy mimo ograniczonej komunikacji pozytywnie mnie zdziwił. Dobroć 
osób była jedną z najlepszych rzeczy podczas tego pobytu. Wielkim zaskoczeniem był 
również stan szkoły. Wyglądała ona o wiele lepiej od polskich szkół. Stan techniczny był o 
wiele lepszy od jakiejkolwiek szkoły jaką widziałem. Sprzęty używane do nauki i zabawy 
odjęły mi mowę. Trochę smutno było spostrzec w jak słabym stanie w porównaniu do Francji 
są polskie szkoły. Szokiem i niedorzecznością była jednak konsekwencja utrzymania szkoły 
w dobrym stanie. Uczniowie nie mieli prawa spędzać przerw w szkole, niezależnie od 
pogody. Nie wyobrażam sobie stać na mrozie w środku zimy przez tak długi czas. Ogólne 
wrażenie z pobytu było bardzo pozytywne. Wszyscy byli mili i rozmowni. Nikt nie był 
odizolowany od grupy. Świetnie się bawiłem i na pewno będę ten pobyt wspominał przez 
jeszcze długi czas. Takiej przygody nie da się zapomnieć. 


