
 W dniu 7 maja 2016 roku kolejna grupa gimnazjalistów wraz z opiekunami wyruszyła 

na ostatnią wyprawę w ramach projektu Erasmus+. Nasza podróż rozpoczęła się wyjazdem na 

lotnisko do Krakowa, skąd samolotem udaliśmy się do  Frankfurtu, następnie do Tuluzy,  

a potem pociągiem do Gourdon, skąd  zabrano nas do Salviac – małej miejscowości, 

malowniczo położonej nad rzeką Lot. Niedzielę uczniowie spędzili w rodzinach ze swoimi 

projektowymi partnerami.  

Głównym tematem mobilności była „ Edukacja emocjonalna poprzez teatr”,  dlatego 

pierwszego dnia w szkole każdy z partnerów zaprezentował przygotowane dramy, filmy 

dotyczące szkolnych problemów i sposobów ich rozwiazywania. Uczniowie wykazali bardzo 

duże zaangażowanie, a efekty ich pracy były naprawdę imponujące. Kolejne dni szybko 

upływały na wspólnych zajęciach, lekcjach i grach towarzyskich oraz warsztatach 

improwizacyjnych prowadzonych przez animatorów, aktorów Thibaut i Eliane. Uczestnicy 

mogli poznać zasady działania teatru improwizacji oraz  techniki interpretowania i wyrażania  

swoich emocji. Uwieńczeniem wszystkich działań był spektakl improwizacyjny 

zaprezentowany przez uczestników projektu w ostatni dzień naszego pobytu we Francji. 

Uczniowie wzięli udział również w grze terenowej w Salviac, która pozwoliła na zapoznanie 

się z najbliższą okolicą, a następnie  spotkali się przedstawicielami  lokalnych władz.  

Na uwagę zasługuje także spektakl przygotowany przez uczniów szkoły francuskiej oraz 

aktorów teatru Baroud. Inscenizacja nawiązywała do dramatycznych wydarzeń jakie miały 

miejsce w  Frayssinet- le- Gélat  21 maja 1944 roku, kiedy to naziści powiesili trzy  kobiety,   

a następnie spalili ich domy, po czym rozstrzelali dziesięciu mężczyzn i jedną kobietę. 

Historia zatacza różne kręgi, a odtwarzając ją, poznajemy prawdę, uczymy się lepiej rozumieć  

i przeżyć przeszłość, aby podobne tragedie nie miały już miejsca. 

W środę udaliśmy się na wycieczkę krajoznawczą do stolicy departamentu Lot - 

Cahors . Zamożne, dobrze ufortyfikowane, średniowieczne Cahors było ważnym ośrodkiem 

handlowym, bankowym i edukacyjnym. Jednak w czasie wojny stuletniej miasto zostało 

przekazane Anglikom, mieszkańcy uciekli, a miejscowość nigdy nie wróciło do dawnej 

świetności. Znakomitą pamiątką dawnych czasów jest średniowieczny, siedmioprzęsłowy 

most obronny Pont Valentré z XIV wieku, z 3 umocnionymi wieżami. Jak głosi miejscowa 

legenda, główny budowniczy zawarł pakt z diabłem, by ukończyć budowę, ale dzięki sprytnej 

sztuczce ocalił duszę.  

Główna ulica Cahors to Boulevard Gambetta, nazwana imieniem znanego radykalnego 

polityka  z XIX wieku Leona Gambetty, który urodził się w tym mieście. Na wschód od 

bulwaru Gambetty rozciąga się stara dzielnica ze średniowiecznymi domami. W sercu starej 

dzielnicy stoi katedra St. Etienne ( Świętego Szczepana) z XI-XV wieku. Najwspanialszym 

elementem katedry jest bogato zdobiony portal romański z ok. 1135 roku przedstawiający 

sceny z życia Św. Szczepana i 12 apostołów.  

Kolejnym etapem naszej wycieczki było Cabreret i grota Pech Merle odkryta przez trzech 

chłopców z okolicy w 1922 roku. Ta niezwykła galeria prehistorycznych malowideł liczy 

ponad  20 tys. lat i zawiera „obrazy” bizonów, mamutów, koni, postaci kobiet oraz tajemnicze 

odciski dłoni i stóp. Zobaczyliśmy również bardzo rzadkie formy geologiczne, jakimi są perły 

i stożki jaskiniowe. W drodze powrotnej zwiedziliśmy  miejscowość  St.-Cirq-Lapopie 

oficjalnie zaliczaną do najpiękniejszych we Francji. Kręte, brukowane uliczki, 

ufortyfikowany kościół, domy o konstrukcji szkieletowej z renesansowymi detalami zostały 

tutaj pieczołowicie odrestaurowane. W latach 50 XX wieku rozpoczęła się kolonizacja wsi 

przez artystów ( najbardziej znanym był surrealistyczny pisarz André Breton). Nic więc 

dziwnego, że przybywa tu wielu turystów. Wieczór spędziliśmy w Ostal, gdzie uczniowie 

wraz z rodzicami przygotowali poczęstunek i dyskotekę. 

Pobyt we Francji obfitował w liczne atrakcje, pozwolił na poznanie doliny rzeki Lot 

przepływającej u podnóży kremowych klifów, wijącej się wśród zielonych łąk i winnic. 



Niestety była to już ostatnia, projektowa podróż Erasmus+ i mamy nadzieję, że pozostawiła 

miłe wspomnienia … 

 

 


