
 

Zanurzyć się w języku 

Lipiec 2018 – dostajemy informację, że nasz projekt  został zaakceptowany i możemy przygotowywać się 

do wyjazdów na zaplanowane szkolenia językowe.  Przez moją głowę galopuje sto pięćdziesiąt emocji.  

Z jednej strony ogromna radość, z drugiej zaskoczenie, z trzeciej niedowierzanie i lekka obawa.  

I jednocześnie świadomość wyzwania, przed którym właśnie stanęłam.  O Losie! Wszak to będzie pełne 

zanurzenie się w języku, 24 godziny na dobę przez czternaście dni!  Utonę! Ratunku! Do momentu wyjazdu 

powtarzanie struktur gramatycznych, konwersacje, setki sprawdzianów i testów.  

I wreszcie jestem w Montpellier! Po 25 godzinach jazdy docieram do miasta Nostradamusa  i Rabelais   

i wpadam w wir niesamowitych przygód. Przypadkowo poznana na przystanku madame  Teresa okazuje się 

moją sąsiadką i kobietą o gołębim sercu, gotową pomóc w każdej sytuacji.  

Pierwsze spotkanie ze szkołą – i nie – wcale  nie jestem zdziwiona, że jestem jedyną Polką w tej szkole. 

Spodziewam się tego. Spodziewam się też spotkać ludzi z różnych krajów.  Ale w to, że poznam ludzi  

z Brazylii, Hiszpanii, Włoch, Szwajcarii, USA, Meksyku czy Kolumbii, których będą łączyć ze mną wspólne 

pasje – język i kultura francuska – chyba jednak do końca nie wierzyłam. I chociaż na początku czuję się  

jak dinozaur – jestem bowiem NAJSTARSZA w grupie, szybko przekonuję się, że ciekawość świata i wspólne 

zainteresowania wystarczą, by świetnie się czuć, wzajemnie poznawać i razem spędzać czas. Najpierw  

na zajęciach – dyskutowanie i spieranie się na tematy filozoficzne, literackie, kulturalne i językowe, 

poznawanie osobliwości współczesnej francuszczyzny, przedzieranie się przez gąszcze metafor i hybryd 

językowych – w końcu poziom C1 zobowiązuje… 

 Po zajęciach - wspólne włóczęgi po Montpellier, odkrywanie tajemnic kulinarnych Prowansji  

i Oksytanii z lodami lawendowymi na czele (to nieprawda, że smakują jak kulki na mole!!), zwiedzanie   

ogrodów fontann, rzymskich aren i kryptoportyków, szukanie grobowców Rolanda i Oliviera - bohaterów 

słynnego chanson de geste i oczywiście patrzenie na te same cudownie pokręcone drzewka oliwne,  

które z taką pasją malował pewien Vincent.  Wspaniała mozaika stylów, dzieł, postaci, nazw. Przecież tylko 

bracia Francuzi mogą wpaść na cudowny pomysł, by gigantyczne centrum handlowe nazwać Odysseum,  

a alejki pomiędzy butikami i sklepy ochrzcić imionami bohaterów eposu. Tu nikogo nie dziwi urocze rendez-

vous w kafejce przy bulwarze Penelopy czy alei Odyseusza,   Antigone – nowoczesna  dzielnica z antycznymi 

rzeźbami  sąsiadująca z ogrodem archeologicznym i  Mr BMX, który przecina mury kamienic w Montpellier 

swoimi rowerowymi instalacjami. Niech żyje sztuka! – zda się krzyczeć każdy trompe l'oeil, a kolorowe grafy 

przypominają, że tak, jak życie jest sztuką, tak i sztuka może być życiem. 

Co daje uczestnictwo w tym programie? 

Po pierwsze – niesamowitą  możliwość, by żyć językiem i w języku, pozwala poczuć, przeżyć i odkryć.  

Po drugie  daje ogromny zastrzyk energii na kolejne miesiące i lata. Po trzecie – pozwala poznać nowych 

wspaniałych ludzi.  

PS  W drugim tygodniu nie byłam już najstarsza – moją metrykę przebiła 75-letnia prawniczka 

ze Szwajcarii. Energii i witalności mógłby jej pozazdrościć niejeden osiemnastolatek! 
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