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Uczestnictwo w kursie językowym Erasmus dało mi możliwość spędzenia  

dwóch niezapomnianych tygodni w malowniczej, słonecznej Prowansji. 

Zdecydowałam się, aby pojechać tam samochodem. Ponad dwa tysiące 

kilometrów. To było wyzwanie! Na szczęście miałam świetnego kierowcę. Mój 

kurs zaczynał się 27 sierpnia, więc wyjechaliśmy 24 sierpnia. Do Cannes (tam 

wynajęłam przez Airbnb mieszkanie) jechaliśmy trzy dni. Pierwszy nocleg: 

Chochołów (przejechanie kilkuset zaledwie kilometrów zajęło nam prawie 8 

godzin, w tym dwie godziny sam przejazd przez Kraków, aż zaczęłam się bać, 

czy zdążymy dojechać na czas). Na szczęście drugiego dnia bez żadnych 

problemów przemknęliśmy przez Słowację i Austrię. Nocowaliśmy w 

przygranicznym Bad Blaiberg. Wieczór był zimny i deszczowy. Cały trzeci dzień 

zajął nam przejazd przez Włochy (przez wiele godzin padało). Na dwie godziny 

zatrzymaliśmy się w Piacenzy. Do Cannes dotarliśmy około dwudziestej. 

Kurs odbywał się w Antibes, więc codziennie musiałam dojeżdżać na zajęcia 

(dlatego chciałam mieć na miejscu samochód), które trwały od dziewiątej do 

czternastej, z niewielką przerwą. Pierwszego dnia okazało się, że moja grupa 

była tak liczna, że zabrakło miejsc w klasie, ale już od następnego dnia zajęcia 

odbywały się w mniejszych grupach – w mojej zostało chyba 14 osób (niektórzy  

uczestnicy byli tyko kilka dni), w tym żadnego nauczyciela oprócz mnie. 

W czasie kursu miałam dwie nauczycielki (w pierwszym tygodniu była to Celine, 

w drugim Mirelle). Obie były znakomite, bardzo pomysłowe i narzuciły szybkie 

tempo. Celine codziennie zaczynała zajęcia od pytania, co poprzedniego dnia 

robiliśmy w wolnym czasie. O ile we wtorek (drugi dzień zajęć) odpowiadaliśmy 

bardzo króciutko, najwyżej jednym zdaniem, o tyle w piątek budowaliśmy już 

kilkuzdaniowe odpowiedzi. Zresztą tego dnia Celine kazała nam napisać 

wypracowanie o sobie. Na każdych zajęciach były też konwersacje. Chodziło 

oto, żeby w miarę możliwości rozmawiał każdy z każdym, a Celine wyrywkowo 

przysłuchiwała się naszym dialogom, poprawiała wymowę, odpowiadała na 

pytania, wyjaśniała coś jeszcze raz. Czasami dość dużo mieliśmy zadane do 

domu, np. nauczyć się liczyć z dnia na dzień od 0 do 100, a liczebniki francuskie 

do prostych nie należą (otrzymaliśmy kartkę z ,,les nombres en francais de 0 a 

100’’ i do dzieła, a przykładowo 97 to quatre-vingt-dix-sept). 



Lekcje w drugim tygodniu odbywały się w innym miejscu, w samym sercu 

najstarszej części miasta. Codzienną przerwę w zajęciach poświęcałam na 

spacer urokliwymi uliczkami , zaułkami. Rozpoczął się  wrzesień, więc nie było 

już tak tłoczno ani upalnie. Zostaliśmy przeniesieni ze względu na to, że 

rozpoczął się rok szkolny i Centre International d’Antibes nie mogło dalej 

prowadzić lekcji w budynku szkolnym. 

W drugim tygodniu zostało nas pięć (Amerykanka, Rosjanka, Białorusinka, 

Szwedka i ja). Wraz ze zmianą miejsca zmieniła się nauczycielka. Kiedy Mirelle 

dowiedziała się, że nie mówię po angielsku, nie pozwalała wspomagać się tym 

językiem, sama też tłumaczyła wszystko po francusku, za to dodatkową formą 

komunikacji była gestykulacja. Mirelle zapytała mnie nawet , czy Polacy 

,,rozmawiają rękoma’’, bo Francuzi czynią to bardzo często. Mirelle dużo 

opowiadała o zachowaniach Francuzów, m.in. o tym, co jest u nich tematem 

tabu, o co nie wypada pytać, potwierdziła też opinię o Francuzach, że 

niechętnie rozmawiają w innym języku niż francuski. 

Czas wolny (z powodu intensywnej nauki nie miałam go zbyt dużo)  to był czas 

na spacery po Cannes, Antibes, wygrzewanie się na plażach, zaglądanie do 

muzeów, wypad do Monako… 

Aż nadszedł czas na powrót. 

                                                                                                        Renata Lorenc  

 

 



 

 


