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TEMOIGNAGES D’ETUDIANTES POLONAISES  

VENUES EN MOBILITE A L’IFSI DE NIORT 

Nous sommes deux étudiantes en soins infirmiers à l’école d’enseignement supérieur Jean-

Paul II de Biala Podlaska en Pologne. Emilia est étudiante en troisième année et Agnieszka en 

deuxième année. Nous avons eu l’occasion d’effectuer une mobilité de 9 semaines dans le 

cadre d’Erasmus à Niort en France.  

Après un long voyage en bus de 33 heures, nous sommes enfin arrivées à Niort, où nous 

avons été accueillies par un grand soleil. 

Agnieszka:  J’ai passé 5 semaines dans le service de médecine interne (hospitalisation de 

jour). Le travail dans ce service a été pour moi une découverte car à Biala Podlaska,  il n’y pas 

ce genre de service. Les patients restent seulement une journée. Ils arrivent pour faire des 

soins ponctuels comme une injection intraveineuse de médicaments ou pour une ponction. La 

communication avec la tutrice et l’équipe se faisait en anglais car je ne parle pas français. 

Ensuite, j’ai passé 4 semaines dans le service chirurgie ambulatoire avec comme tutrice, une 

infirmière polonaise, ce qui m’a beaucoup aidé car elle a pu m’expliquer les soins, les 

interventions et les différentes prises en charge en polonais.  

 Emilia: j’ai passé les 5 premières semaines dans le service de chirurgie ambulatoire où j’ai 

découvert de nombreuses spécialités telles que l’ophthalmologie, la gynécologie, la 

stomatologie, l’orthopédie… Les interventions les plus courantes sont les suivantes: cataracte, 

ablation des dents, examen cytologique, coloscopie, fibroscopie, varices, ablation de matériel 

... Les premiers jours ont été difficiles. J’ai du m’adapter à l’organisation du service, d’autant 

plus que je ne connaissais pas la chirurgie ambulatoire, inexistante à l’hôpital de Biala où ce 

genre d’interventions se fait en chirurgie générale. 

En dehors du temps de stage, nous avons profité de notre temps pour faire des activités socio-

culturelles et découvrir la region. 

Nous avons tout d’abord visité la ville de Niort. C’est une ville charmante, pas trop grande et 

pleine de petites ruelles. Nous nous sommes beaucoup promenées, notamment dans le jardin 

des plantes (parc).  

Notre première visite en dehors de Niort a été Coulon, petit village dans le Marais Poitevin. 

Nous y avons vécu notre première aventure en faisant du kayak dans les canaux du Marais. 

Nous avons ensuite visité la ville de Melle et ses mines d’argent.   
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Nous avons aussi visité La Rochelle (photo ci dessous), ville au bord de la mer avec son vieux 

port et ses trois tours. Là-bas, nous avons fait un tour en bateau, jusqu’au célèbre Fort Boyard. 

 

Nancy, ville dans la partie Est de la France, a été une autre étape. Au centre ville, nous avons 

découvert la place Stanislas Leszczynski,  qui porte le nom d’un ancien roi de Pologne. 

Nous avons été à Poitiers, ville universitaire, qui nous a plu pour son animation, notamment 

après le coucher du soleil.  

Nous avons aussi aimé la ville de Tours avec ses maisons historiques et ses fontaines. Nous 

avons eu l'occasion de visiter deux grands châteaux de la Loire: le chateau de Chambord 

(photo ci dessous) avec son grand jardin et celui d’Amboise, qui domine la ville du même 

nom. 
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Grâce à ces 9 semaines de mobilité, nous avons appris à connaître la culture française.  Nous 

avons gouté la cuisine française, réputée partout. Nos plats préférés ont été la fondue 

savoyarde avec un verre de vin rouge et la tarte au citron comme dessert.  

Le climat est génial . Même en novembre, le soleil brille. On peut se promener de l'après-midi 

et on voit beaucoup d'arbres fruitiers, que l’on ne voit pas en Pologne (kiwi, grenade, kaki, 

banane).  

Nous sommes très heureuses d’avoir pu faire cette mobilité. Cette expérience nous servira 

dans notre futur métier et nous en garderons un trés bon souvenir. 

       

 

 

Emilia et Agnieszka,  

Niort, le 23 novembre 2017 
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TRADUCTION EN POLONAIS 

Jesteśmy dwiema studentkami pielęgniarstwa  w Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła 

II w Białej Podlaskiej. Emilia jest studentką trzeciego roku pielęgniarstwa, natomiast Agnieszka 

drugiego.  Dzięki programowi Erasmus +, miałyśmy okazję kontynuować nasze praktyki w Szpitalu w 

Niort. 

 Po długiej , 33 godzinnej podróży busem dotarłyśmy do Niort, w którym przywitała nas 

słoneczna pogoda.  

Agnieszka:   Swoje praktyki zaczęłam na oddziale interny jednodniowej na której spędziłam 5 tygodni. 

Oddział ten był dla mnie wielkim zaskoczeniem, ponieważ  w szpitalu w Białej Podlaskiej  nie ma 

takiego oddziału. Pacjenci przychodzą tam tylko na jeden dzień. Wykonywane są tam drobne zabiegi 

punktowe, między innymi : zrobienie zastrzyku, podanie leków drogą dożylną bądź punkcja. Miałam 

problemy z komunikacją, ponieważ nie mówię po francusku. Z personelem medycznym rozmawiałam 

w języku angielskim. Następnie spędziłam 4 tygodnie na oddziale chirurgii ambulatoryjnej. Pracuje 

tam polska pielęgniarka, dzięki której moja praca stała się dużo łatwiejsza. Pielęgniarka wytłumaczyła 

mi postępowanie podczas opieki nad pacjentami oraz zasady zabiegów.  

Emilia : Spędziłam pierwsze 5 tygodni na oddziale chirurgii ambulatoryjnej.  Wykonuje się tam zabiegi 

z dziedziny : okulistyki, ginekologii, stomatologii, ortopedii. Najczęstszymi zabiegami są: zaćma, 

usunięcie zębów, badanie cytologiczne, kolonoskopia, fibroskopia, żylaki, . Pierwsze dni były bardzo 

trudne. Musiałam zaadaptować się na tym oddziale, choć nie było to łatwe.  W Białej Podlaskiej, 

podobne zabiegi wykonywane są na oddziale Chirurgii Ogólnej.   

 Poza czasem spędzonym na stażu w szpitalu, starałyśmy się jak najwięcej skorzystać z 

naszego wyjazdu. Nasz czas wolny spędziłyśmy na aktywnościach społeczno- kulturalnych, 

odkrywając region.  

Na początku postanowiłyśmy zwiedzić Niort. Uważamy, że jest to bardzo urocze miasto. Pełne 

krętych uliczek i starych kamienic. Uwielbiałyśmy spędzać czas w parku. 

Naszym pierwszym małym miasteczkiem, które zobaczyłyśmy było Coulon w regionie Marais 

Poitevin. Tam odbyła się nasza pierwsza przygoda z kajakiem w kanale Marais. 

Kolejną miejscowość, którą miałyśmy okazje zobaczyć było Melle, gdzie zwiedziłyśmy  Kopanie 

Srebra. 

Zwiedzałyśmy również La Rochelle ( zdjęcie poniżej). Miasto na brzegu morza z portem oraz trzema 

wieżami. Miałyśmy okazje przepłynąć statkiem, otaczając słynny Fort Boyard.  

Nancy, miasto we zachodniej części Francji. Podziwiałyśmy ogromny plac Stanisława Leszczyńskiego, 

byłego króla Polski. 

Zwiedziłyśmy również Poitiers. Miasto studenckie, które żyje również po zachodzie słońca. 

Organizowane jest tu wiele wydarzeń kulturalnych. 
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Tours, podziwiałyśmy tutaj historyczne domy oraz fontanny.  Miałyśmy okazje zobaczyć dwa zamki 

nad Brzegiem Loary: Zamek Chambord z wielkim ogrodem ( zdjęcie poniżej) . Kolejnym z nich był 

zamek Amboise, znajdujący się w mieście o tej samej nazwie. 

 Dzięki 9 tygodniowej wymianie, mogłyśmy poznać francuską kulturę. Spróbowałyśmy francuskiej 

kuchni, znanej na całym świecie. Naszym ulubionym daniem jest Serowe Fondue z lampką 

czerwonego wina, a jako deser tarta cytrynowa.  

Klimat jest wspaniały. Nawet w listopadowe popołudnie cieszymy się słońcem. Podczas naszych 

spacerów miałyśmy okazję zobaczyć wiele drzew, których w Polsce nie spotkamy, między innymi: 

kiwi, granaty, kaki, bananowce. 

Jesteśmy bardzo zadowolone z naszej wymiany. Dzięki niej zdobyłyśmy nowe doświadczenia, które 

na pewno przydadzą się w naszym przyszłym zawodzie oraz piękne wspomnienia, które zostaną z 

nami na długie lata. 

  

 

 


