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Dzień Pierwszy - Niedziela

Po wylądowaniu na miejscu, a także dotarciu do miejsca pobytu 
- polskiej szkoły w Paryżu, razem z grupą poszliśmy na spacer 
po Paryżu, oglądając cudowne miejsca, budowle i podziwiając 
architekturę francuską. Między innymi jedną z budowli, którą 
widzieliśmy była Wieża Eiffla.

Na zdjęciu widać Wieżę Eiffla, razem z moją grupą klasową.
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Dzień Drugi - Poniedziałek

Dzisiejszego dnia udaliśmy się do 
Lycee Bergson - szkoly, do ktorej 
mielismy uczęszczać jak normalni 
uczniowie przez tydzień. Po 
pierwszych czterech godzinach 
spędzonych na zapoznaniu się z 
budynkiem szkoły, udaliśmy się na 
zwiedzanie katedry Notre-Dame i 
Sainte-Chapelle, a także Sorbony, 
Panteonu i Placu Bastylii.

Na zdjęciach ja, pozująca przed 
szkołą, a także katedra 
Notre-Dame.
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Dzień Trzeci - Wtorek

Tego dnia, po czterech 
godzinach spędzonych na 
lekcjach w szkole francuskiej, 
zwiedzaliśmy Wersal i ogrody 
wersalskie - robiliśmy to 
indywidualnie z 
audioprzewodnikami. 
Spędziłam tam wiele czasu, 
słuchając historii obrazów i 
portretów, a potem podziwiając 
ogrody wersalskie razem z moją 
grupą.
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Dzień Czwarty - Środa
W środę większość czasu po lekcjach w Lycee Bergson 
spędziliśmy chodząc grupowo po Luwrze. Było tam wiele 
cudownych eksponatów i obrazów, na które można by się 
było patrzeć bez końca. Oprócz tego mieliśmy czas wolny w 
Galeries Lafayette, jednej z najdroższych galerii w Paryżu, a 
także zrobiliśmy przejazd pod Bazylikę Sacre-Coeur na 
pamiątkowe zdjęcie. 

Na zdjęciu jest widoczne muzeum, i to jak ogromnie wygląda 
w porównaniu do normalnej osoby, a także najsławniejsze 
piramidy i wyjście na ogrody Tuileries.
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Dzień Piąty - Czwartek
W czwartek po spędzeniu w szkole pierwszych dwóch 
godzin na lekcjach, a kolejnych dwóch na specjalnych 
spotkaniach pokazujących różnice kulturowe między 
Polską a Francją wróciliśmy szybko do hotelu, aby się 
przygotować na spotkanie w Domu Europy i warsztaty 
z młodzieżą francuską na temat tożsamości 
europejskiej. Po tym pojechaliśmy znów pod wieżę 
Eiffla i wróciliśmy na obiadokolację.

Pierwsza fotografia przedstawia mnie razem ze 
znajomymi z grupy, razem z nową osobą, z którą się 
zaprzyjaźniliśmy podczas wyjazdu, a druga to 
panorama Paryża zrobiona podczas powrotu do 
miejsca pobytu.
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Dzień Szósty - Piątek

Piątek był naszym ostatnim dniem przeznaczonym na 
zwiedzanie, a więc to w większości robiliśmy. Po ostatnich 
lekcjach w szkole francuskiej zwiedziliśmy Musee d’Orsay, 
Grób Napoleona, a także kilka mniejszych atrakcji takich 
jak Ogrody Tuileries, Plac Zgody, Pałac Elizejski, a także 
finalnie Łuk Triumfalny. 

Na zdjęciu widnieje nasza grupa klasowa, razem z naszym 
nauczycielem-organizatorem, stojąca przed Łukiem 
Triumfalnym.
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Dzień Siódmy - Sobota

Tego dnia udaliśmy się metrem na podróż powrotną, 
aby wrócić z powrotem do Polski. O około 9 rano 
byliśmy już na lotnisku, o 11 w samolocie, a o 13 już na 
lotnisku Chopina.

Zwiedzanie tych wszystkich budynków, poznawanie 
ich historii i możliwość zobaczenia tych wszystkich 
atrakcji na żywo było cudowną okazją, nie do 
zmarnowania. Szansa, aby chodzić także do normalnej 
szkoły francuskiej, możliwość, aby poznać smak ich 
normalnego życia i zaprzyjaźnić się z Francuzami to coś 
czego nigdy nie zapomnę.


