
W dniu 14 maja 2017 r. wyruszyliśmy w niezwykłą podróż do Francji, 
a dokładniej  do  Mazieres-en-Gâtine.  Po  trzynastu  godzinach  spędzonych 
w różnych środkach transportu dotarliśmy do celu. Na miejscu czekali na nas 
nasi  francuscy  przyjaciele  z  rodzinami.  Było  to  nasze  pierwsze  wspólne 
spotkanie. Wcześniej widzieliśmy się tylko na Skype.

Następnego dnia rano zostaliśmy uroczyście powitani, po czym udaliśmy się na 
lekcje  z naszymi kolegami i  koleżankami.  Dzięki  temu mieliśmy możliwość 
porównania systemu edukacji w Polsce z edukacją we Francji.



Po pysznym obiedzie w stołówce szkolnej wszyscy pojechaliśmy nad jezioro 
Cébron.  Na  początku  w  ramach  integracji  dobraliśmy  się  w  grupy  polsko-
francuskie i szukaliśmy skarbów przy pomocy map.



Mogliśmy doskonalić język angielski opisując ptaki na zajęciach terenowych. 
Następnie  udaliśmy  się  do  obserwatorium,  gdzie  obserwowaliśmy  ptactwo 
wodne żyjące nad jeziorem Cébron. Było to możliwe dzięki lornetkom, które 
dostaliśmy oraz lunetom znajdującym się w obserwatorium. 



Wkrótce po tym wróciliśmy na miejsce zbiórki, gdzie czekali na nas rodzice. 
Nad pięknym jeziorem odbył się wspólny piknik.

Najedzeni  poszliśmy  do  budynku  znajdującego  nieopodal,  aby  obejrzeć 
projekcję filmu na temat naturalnych siedlisk ptaków i ich ochrony.  Po tych 
zajęciach  poszliśmy  na  krótki,  wieczorny  spacer  aby  słuchać  odgłosów 
przyrody. 



Kolejnego  dnia,  tj.  16  maja,  uczestniczyliśmy w zajęciach  terenowych w la 
Vallée  du  Pressoir.  Podczas  spaceru  po  tym  niezwykłym  miejscu 
dowiedzieliśmy się,  jak ważna jest  w naszym życiu bioróżnorodność,  czemu 
służy  i  jak  możemy ją  chronić.  Dzięki  wypełnianiu  kart  pracy  utrwaliliśmy 
uzyskaną wiedzę.





Zmęczeni,  lecz  uśmiechnięci  dotarliśmy  do  bajecznego  miejsca  jakim  było 
Cascade  de  Pommiers.  Mogliśmy zjeść  posiłek  przygotowany przez  rodziny 
przy cudownym wodospadzie.





Po  krótkiej  drodze  wysiedliśmy  w  miejscu  dla  nas  obcym.  Było  to  Louzy. 
Zapoznaliśmy  się  z  cyklem  rozwoju  żaby  szponiastej  w  specjalne 
przeznaczonych do tego zbiornikach.  Następnie  uczestniczyliśmy w połowie 
gatunku inwazyjnego, raka luizjańskiego.





17  maja  udaliśmy  się  na  całodniową  wycieczkę  na  wyspę  Ré.  Zgłębiliśmy 
swoją wiedzę na temat pozyskiwania soli ze słonych bagien, dowiedzieliśmy się 
również jak było to robione kiedyś. Poznawaliśmy gatunki ptaków i roślin tam 
występujących. 







Około  godziny  12:00  rozpoczęliśmy  zwiedzanie  Latarni  Wielorybów.  Mimo 
niesprzyjającej pogody poszliśmy choć na chwilę zobaczyć Ocean Atlantycki. 



Znaleźliśmy  miejsce,  gdzie  mogliśmy  w  miłej  atmosferze  zjeść  posiłek. 
Najedzeni  pojechaliśmy  do  Saint-Martin.  W  godzinach  popołudniowych 
wróciliśmy do domów.

Piątego dnia zwiedzaliśmy okolice Mazeries. Zajęcia odbyły się w Bocage des 



Antonins.  Mimo  nieustającego  deszczu  mogliśmy  podziwiać  cudowny 
krajobraz tego miejsca składający się z łąk, żywopłotów i sadzawek. 



Właśnie na tym terenie nasi przyjaciele z Francji zbudowali miejsce składania 
jaj,  które stanowiło schronienie gadów. Następnie pan przewodnik i  wybrani 
uczniowie wyławiali gatunki zamieszkujące sadzawki. Dzięki temu mogliśmy 
poznać  okazy  tam  żyjące.  Po  powrocie  do  szkoły  pracowaliśmy  nad 
materiałami do tablic. 





W  przeddzień  naszego  wyjazdu  mogliśmy  podziwiać  Marais  Poitevin  w 
Coulon. Po krótkim spacerze po miejscowości zwiedzaliśmy muzeum Marais 
Mouillé.  Poznaliśmy  historię  tego  miejsca,  udzielono  nam  informacji  o 
wykorzystywaniu kanałów wodnych przez ludzi oraz o tym, że są one miejscem 
siedlisk wielu zwierząt. 



Następnie udaliśmy w umówione miejsce, gdzie czekały na nas barki. Podczas 
spływy łódkami obserwowaliśmy różne gatunki fauny i flory charakterystyczne 
dla środowiska podmokłego. 



Następnie wróciliśmy do szkoły,  gdzie czekała  na nas kolacja  przygotowana 
przez rodziców. W budynku obok odbyła się dyskoteka.



Po tygodniu we Francji nastał czas rozstania. Z samego rana wyruszyliśmy w 
drogę powrotną. Zatrzymaliśmy się na kilka godzin w Paryżu. Zobaczyliśmy 
najbardziej  znane  obiekty  tej  stolicy:  Wieża  Eiffla,  Łuk Triumfalny,  Katedrę 
Noterdam itd. Po długiej drodze powrotnej wróciliśmy do Leśnej Podlaskiej, 
gdzie czekali na nas nasi stęsknieni rodzice.







 



Opracowały: Karolina Spychel i Karolina Podkańska

To jeszcze nie koniec...


