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Grupą 17 uczniów PALO wzięliśmy udział w 
polsko-francuskim projekcie edukacyjnym. 

Była to ciekawa intelektualna przygoda. 

Podczas pobytu w Paryżu odbywaliśmy spacery 
tematyczne, obserwowaliśmy lekcje i życie 

szkolne w paryskim liceum, a także 
uczestniczyliśmy we wspólnych warsztatach 
polsko-francuskich związanych z tematyką 

projektu: „POLSKA I FRANCJA – JEDNOŚĆ 
I WIELOŚĆ KULTUR EUROPEJSKICH”.





Dnia 20 września 2021 r., w 
poniedziałek, grupą licealistów 

PALO biorących udział w 
projekcie udaliśmy się do 

szkoły Lycee Bergson. 
Poznaliśmy nauczycieli 

prowadzących projekt ze 
strony francuskiej oraz 

zwiedziliśmy budynek szkoły.



Przez cały nasz pobyt w Paryżu poruszaliśmy się 
metrem, autobusami, pociągami i dużo 

spacerowaliśmy. Zrobiliśmy sporo kilometrów. 
Uważam, że tak najlepiej zwiedza się ciekawe miasta. 



Po zapoznaniu się ze szkołą i 
smacznym obiedzie 

wyruszyliśmy na zwiedzanie 
Paryża. Spacerując ulicami 

obejrzeliśmy  Sainte Chapelle,  
Katedrę Notre-Dame, Sorbonę, 

Ogród Luksemburski, 
Panteon, Plac Bastylii.  

Najbardziej oczarował mnie 
Ogród Luksemburski, miejsce, 

w którym paryżanie chętnie 
spędzają czas wolny.



We wtorek 21 września, po zajęciach lekcyjnych, 
udaliśmy się pociągiem do Wersalu, aby zobaczyć 
słynny z różnych wydarzeń historycznych pałac. 

Monumentalna siedziba władców Francji pobudza 
wyobraźnię zwiedzających. Można się pokusić o 

stwierdzenie, że jest najpopularniejszym francuskim 
muzeum, pomnikiem dawnej chwały królestwa, 
odwiedzanym co roku przez tysiące turystów.



Zwiedzanie pałacu to istna 
podróż w czasie. Szczególne 
wrażenie wywarły na mnie 

przepiękne i ogromne ogrody.  
Planując zwiedzanie tego 

miejsca i obejrzenie wszystkiego,  
warto przeznaczyć dużo czasu. 
Spacer po ogrodach Wersalu to 

prawdziwy wypoczynek.



Środa była dniem 
zadaniowym. Zwiedzając 
Paryż, należy pamiętać o 
przeznaczeniu czasu na 

Luwr – największe 
muzeum na świecie. We 
wnętrzach znajduje się 

ponad 35 tys. dzieł sztuki, 
które co roku oczarowują 
miliony turystów. Luwr 

oczywiście zadowala 
wszystkich koneserów 

sztuki. 



Czwartek obfitował w oglądanie 
charakterystycznych zabytków 

stolicy Francji. 

Nie można być w Paryżu i nie 
zrobić zdjęcia słynnej wieży. 

Wieża Eiffla to najbardziej znany 
obiekt architektoniczny Paryża, 
który uznawany jest za symbol 

tego miasta.



Francja i Paryż to 
oczywiście Napoleon. 

Klejnotem paryskiej 
architektury sakralnej jest 
Hotel Inwalidów. Od 1841 

roku stał się miejscem 
pochówku cesarza 

Napoleona I. 

Moim zdaniem, grób 
Napoleona to prawdziwe 

dzieło sztuki. 



Na koniec naszego pobytu piękne zdjęcie z  
symbolicznym tłem, znanym nie tylko Francuzom -
Łukiem Triumfalnym w szczególnej odsłonie. Łuk 

Triumfalny jest pomnikiem bohaterów walczących i 
poległych za Francję w czasie rewolucji francuskiej i 

wojen napoleońskich. 



Paryż to stolica Francji, choć 
Francuzi uważają, że także 
całego świata. Bez względu 

na opinię warto 
przynajmniej raz w życiu 

odwiedzić to miejsce, 
ponieważ Paryż to nie tylko 
miasto miłości, ale i zieleni, 
pięknej architektury oraz 

oczywiście sztuki. 

Dziękujemy i chętnie tu 
jeszcze kiedyś wrócimy.


