
Przylecieliśmy do Paryża w niedzielę, którą spędziliśmy na poznawaniu okolic polskiej
szkoły, w której mieliśmy wygodne noclegi. Poszliśmy na zakupy śniadaniowe, zjedliśmy
obiad w kawiarnii oraz kolację w Parafii Polskiej.

Poniedziałek
Śniadanie - tak jak każdego następnego dnia - zjedliśmy o godzinie 6:30, żeby zdążyć
pojechać metrem do szkoły Bergson - Jacquard na godzinę 8:00.
Lekcje codziennie trwały od 8:15 do 12:20. Jedliśmy obiad w szkole na stołówce o 12:20.
Odniosłam wrażenie, że Francuzi dużą wagę przywiązują do obiadów i kolacji. Ich przerwy
obiadowe są znacznie dłuższe od naszych 25-minutowych. Francuscy uczniowie, z którymi
rozmawiałam, wyrazili duże zdziwienie, jak krótkie są nasze przerwy na lunch.

Po obiedzie pojechaliśmy metrem na wyspę Île de la Cité na Sekwanie pod Katedrę
Notre-Dame. Ten klasyczny przykład francuskiego gotyku jest nadal naprawiany po
uszkodzeniach doznanych w pożarze w 2019 r. Katedra ma piękne witraże i detale, ale
ciężko mi było poczuć klimat tego miejsca z uwagi na metalowe rusztowania i brak
możliwości wejścia do środka. Porównałabym to do lizania cukierka przez papierek.

Następnie udaliśmy się na godzinę 14:00 do Sainte-Chapelle. Wnętrze dwukondygnacyjnej
budowli zdobią XIII-wieczne witraże. Zachwyciła mnie architektura oraz historyczność i
klimat tego miejsca.
W dalszej kolejności przeszliśmy się po Dzielnicy Łacińskiej, gdzie mieliśmy okazję
zobaczyć Sorbonę.



Następnie spacerowaliśmy po Ogrodach Luksemburskich. Bardzo podoba mi się idea
krzeseł rozstawionych w różnych miejscach. To urokliwa przestrzeń, gdzie z chęcią
spędziłabym więcej czasu.

O 16:00 zwiedzaliśmy Panteon, a w nim wiele imponujących obrazów. Kolejne obiekty, jakie
udało nam się obejrzeć, to: wyspa Św. Ludwika, Hotel Lambert i Plac Bastylii.

Na zakończenie dnia czekała nas obfita kolacja u sióstr o godz. 20:00 oraz powrót do
ośrodka.

Wtorek

Drugiego dnia po zajęciach w szkole i po kolejnym pysznym obiedzie szkolnym, złapaliśmy
dwupiętrowy pociąg podmiejski do Wersalu, gdzie znaleźliśmy się koło 14:40. Bardzo
przypadł mi do gustu pomysł samodzielnego zwiedzania pałacu z audioprzewodnikami, a
także obszernych ogrodów w stylu francuskim (geometrycznym). Kontrastowały z angielskim
dzikim stylem ogrodowym. Ogrody odbieram jako znacznie piękniejsze od samego pałacu,
który w mojej ocenie był przesadny, kapiący złotem i przepychem.



Środa

Trzeciego dnia jako pierwszy o 13:30 zwiedzaliśmy Luwr. Mieliśmy przyjemność wykorzystać
czas wolny na zakupy w Galeries Lafayette. Bardzo zaimponował mi piękny widok z dachu
oraz ogrom tego miejsca.
Następnie pojechaliśmy pod Bazylikę Sacre-Coeur. To bardzo klimatyczna świątynia
zwiedzana przez tysiące ludzi. Było tłocznie, ale pięknie i ciekawie.



Czwartek

Czwartego dnia o godzinie 14:30 byliśmy w Domu Europy na warsztatach z młodzieżą
francuską na temat tożsamości europejskiej. Panowałą przyjemna atmosfera.
Kolejnym punktem programu był przejazd pod Wieżę Eiffla. Szkoda, że z powodu pandemii
wjazd na szczyt nie był możliwy.

Piątek

Piątego dnia udaliśmy się o 13:30 do Musée d'Orsay, gdzie moglibyśmy spędzić znacznie
więcej czasu, podziwiając ogrom przemawiających do wyobraźni i odczuć estetycznych dzieł
malarstwa europejskiego.
O 15:30 pojechaliśmy do Grobu Napoleona, który z mojego punktu widzenia jest miejscem
symbolem, ale tak naprawdę wydaje się przereklamowany jako miejsce odwiedzin dla
młodych ludzi.



Na koniec udaliśmy się na spacer po ogrodach Tuileries, Placu Zgody, zobaczyliśmy Pałac
Elizejski i Pola Elizejskie i na koniec Łuk Triumfalny, pięknie oświetlony wieczorną porą.

Wyjazd oceniam niezmiernie pozytywnie.


