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W tej pracy umieściłam 10 najciekawszych  zdjęć z 
projektu z Paryża. Wszystkie zdjęcia zostały 
zrobione przeze mnie, z wyjątkiem zdjęć 
grupowych, na których jestem.                                
Chciałam, żeby oddawały one  piękno Paryża oraz 
wyjątkowość tego projektu… 

 



 

 

Zdjęcie przedstawia moich kolegów i moje koleżanki z liceum. Chodzimy do różnych klas i 

jesteśmy na różnych etapach nauki. Ten wyjazd pozwolił nam się zintegrować i poznać siebie 

nawzajem jeszcze lepiej. Miałam możliwość porozmawiania z osobami, które do tej pory 

mijałam tylko na korytarzu podczas przerw. 

  



 

 

Zwiedziliśmy wiele wyjątkowych miejsc - jednym z nich był Ogród Luksemburski. Paryski ogród 

powstał około 1630 roku, a pałac znajdujący się na jego terenie obecnie stanowi siedzibę 

Senatu. 

Tego dnia słońce tylko raz wyszło zza chmur na około godzinę. Mieliśmy to szczęście, że 

znajdowaliśmy się wtedy właśnie w tym miejscu. To zdecydowanie dodało uroku temu bardzo  

spokojnemu miejscu w centrum Paryża.  



 

 

 

 

Jednego dnia oddaliśmy się nieco od centrum i pociągiem dotarliśmy do Wersalu. Pałac jest 

ogromny, wybudowany za Ludwika XIV w stylu barokowym. Wszystkie sale opływają złotem i 

ubogacone są przepięknymi, niezwykle dokładnymi płaskorzeźbami. Dzieła dopełniają 

ogromne kryształowe żyrandole, których najwięcej było w Sali Lustrzanej (zdjęcie powyżej).  

Pałac wersalski i ogrody zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Przepych, dokładność i perfekcja 

– takich słów użyłabym, by opisać to unikatowe miejsce na Ziemi.  

  



 

 

 

Mieliśmy również przyjemność zwiedzania jednego z największych muzeów na świecie, które 

jest najczęściej odwiedzaną tego typu placówką na globie – mowa tu oczywiście o Luwrze.  

Pierwszy raz w życiu na żywo widziałam takie dzieła jak: Nike z Samotraki, Wenus z Milo, czy 

oczywiście Mona Lisa, które do tej pory oglądałam tylko na zdjęciach. To jedna z wielu rzeczy, 

jaka uczyniła ten wyjazd wyjątkowym – możliwość przyjżenia się temu wszystkiemu z bliska, 

w moim przypadku pierwszy raz w życiu, w tak świadomy sposób. 

  



 

 

 

 

Do liceum, do tych wszystkich zwiedzanych miejsc, czy na kolację przemieszczaliśmy się 

metrem. W Paryżu znajduje się 16 linii metra. Praktycznie na każdym rogu ulicy są stacje, z 

których codziennie korzysta bardzo dużo ludzi. Często nie mieliśmy miejsca siedzącego, mimo 

że pociąg przyjeżdżał średnio co trzy minuty. Podziemne przejścia są niezwykle podobne do 

londyńskich, co widać na zdjęciu powyżej. 

Oprócz metra bardzo dużo chodziliśmy. W ciągu tygodnia przeszliśmy ponad 100 km! 

Zmęczenie i bóle nóg towarzyszyły nam codziennie, ale teraz jest to nawet fajne wspomnienie. 

  



 

 

 

Zdjęcie przedstawia Panteon, który dziś pełni rolę mauzoleum wybitnych Francuzów. 

Widziałam grobowce: Woltera, Jeana-Jacques’a Rousseau, Victora Hugo i jedynej Polki tam 

pochowanej – Marii Skłodowskiej-Curie.  Wielkim Ludziom – Wdzięczna Ojczyzna to napis 

widniejący na architrawie budowli. I to również oddaje piękno tego miejsca i jego 

wyjątkowość. 

  



 

 

 

Na wycieczce byli też moi koledzy i koleżanki z klasy. To właśnie my – piękni i młodzi. Stoimy 

pod Łukiem Triumfalnym, który był ozdobiony na potrzeby projektu Christo. Wystawa ma 

pokazać zaangażowanie Francji we współczesną twórczość i jeszcze bardziej zwrócić uwagę na 

jeden z symboli Paryża. Na mnie zrobiło to ogromne wrażenie i byłam zdziwiona jak bardzo 

ten srebrny materiał pasował do Paryża i pobliskich Alej Champs-Elysées. 

  



 

 

Wieża Eiffla jest najbardziej rozpoznawalną budowlą Paryża, Francji i Europy. Można ją oglądać 

tysiąc razy w książkach i w internecie, ale zobaczenie jej na żywo robi ogromne wrażenie. 

Podziwia się ją za każdym razem, tak jak by widziało się ją po raz pierwszy w życiu. Na Polach 

Marsowych otaczających Wieżę Eiffla, mimo obecności tysięcy ludzi, panuje spokój. Jest 

miejsce, by poczytać książkę, spotkać się z przyjaciółmi, zrobić piknik, czy kupić pamiątki w 

postaci miniatury tej budowli.   



 

 

 

Ostatnie zdjęcie jest tak naprawdę zwieńczeniem naszego projektu. Było to spotkanie w Domu 

Europy. Mieliśmy możliwość zadawania pytań europosłance i dowiedzenia się, na czym polega 

taka praca. Po tym spotkaniu zostaliśmy podzieleni na małe grupy, a w nich rozmawialiśmy o 

tym, jak w naszych marzeniach chcemy, by wyglądała Unia Europejska w przyszłości i jakie 

rzeczy, czy projekty mogą w tym pomóc. Był to wspaniały czas spędzony ze wspaniałą 

francuską młodzieżą.  


