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19 września lot z Polski do Francji mieliśmy z samego rana, dzięki czemu po przylocie i

rozpakowaniu się w polskiej szkole w Paryżu mieliśmy okazję zwiedzić kawałek miasta. Mimo

zmęczenia wybraliśmy się na spacer i miałam okazję zobaczyć jedną z najbardziej

rozpoznawalnych budowli Paryża, czyli wieżę Eiffla. Na żywo wywołała na mnie ogromne

wrażenie, ponieważ ma aż 320 metrów wysokości. Każdy zapewne był zmęczony długim dniem,

jednak wieża Eiffla jest miejscem, które koniecznie trzeba zobaczyć, będąc w Paryżu.



20 września po wycieczce po liceum Bersgona, uczniowie tego liceum poszli z nami na spacer

do pobliskiego parku. Podczas spaceru można było odczuć miłą atmosferę, bliskość z naturą. Park

był zadbany i miejscami przypominał mi tajemniczy ogród. Mieliśmy okazję wejść do groty oraz

przejść się mostem, który nazywany jest mostem samobójców. W parku tym można było zobaczyć

osoby w każdym wieku, od dzieci bawiących się na trawie do osób starszych odpoczywających na

ławkach. Powierzchniowo park ten jest dosyć duży, co sprzyja biegaczom, których można było

spotkać na każdym kroku.



Tego samego dnia w godzinach popołudniowych wybraliśmy się na kilkugodzinny spacer po

wszystkich zakątkach Paryża. Mieliśmy okazję zobaczyć Sainte-Chapelle, Plac Bastylii, Hotel

Lambert i właśnie Katedrę Notre Dame. Po pożarze w 2019 roku katedra wciąż była

odbudowywana. Niestety nie zwiedziliśmy katedry od środka, ale z zewnątrz można było zauważyć

świetne elementy architektury gotyckiej. Paryż odznacza się dobrze zachowanymi budowlami

architektury gotyckiej. Po wysłuchaniu referatu i zrobieniu zdjęcia poszliśmy zwiedzać dalej.



Tego dnia największe wrażenie wywarł na mnie Ogród Luksemburski. Jest to magiczne

miejsce, które ukazuje, jakie dzieło człowiek może stworzyć, niekoniecznie na płótnie. Ogród

ten ma powierzchnię przekraczającą 224 tys. metrów kwadratowych. Zwiedzając ten ogród, na

samym jego środku, ciężko było nie zauważyć ośmiokątnego basenu. To magiczne miejsce znajduje

się w środku Paryża, chociaż chodząc po nim, można było zapomnieć, że za jego granicami jest

miasto przepełnione masą ludźmi. W tym miejscu można było zapomnieć o zgiełku i hałasie. W

ogrodzie tym mieliśmy czas wolny i każdy wykorzystał go w inny sposób. Jedni usiedli na

krzesełkach i cieszyli się ładną pogodą, inni natomiast sobie spacerowali. Jeżeli będę miała okazję

być w Paryżu jeszcze raz, to z pewnością wrócę do tego miejsca.



Podczas naszego długiego spaceru jednym z punktów naszego zwiedzania był Panteon.

Mauzoleum to było inspirowane Panteonem znajdującym się w Rzymie. Wnętrze budowli pięknie

się prezentowało, a ściany są ozdobione obrazami. Jednak główną przyczyną, dla której turyści

chętnie odwiedzają to miejsce, są krypty. Nasza grupa weszła do krypt i widzieliśmy groby

słynnych postaci takich jak: Victor Hugo, Jean-Jacques Rousseau czy Maria Skłodowska-Curie.



Następnego dnia, 21 września, całe popołudnie przeznaczyliśmy na zwiedzanie Wersalu. Do

tego miejsca dostaliśmy się pociągiem. Na każdym z nas wrażenie wywarła już ogromna, złota

brama. Wnętrze tego pałacu zwiedzaliśmy z audioprzewodnikami. Dano nam czas wolny, aby każdy

w swoim tempie mógł zwiedzić całość. Całość prezentowała się wspaniale, wszystkie sale były na

swój sposób wyjątkowe. Bardzo dobrze było widać przepych w ozdobach. Jednak sala lustrzana

była najbardziej wyjątkowym miejscem, zapewne to miejsce najbardziej zapamiętałam. Lustra,

które były umocowane naprzeciwko okien, tworzyły iluzję sprawiającą, że ta sala wydawała się

jeszcze większa.



Środowe popołudnie przeznaczone było na zwiedzanie Luwru. Dowiedzieliśmy się, że w

muzeum tym turyści mogą obejrzeć ponad 30 tysięcy eksponatów. Niestety nasze zwiedzanie

zostało ograniczone do trzech godzin. Jednak w czasie tym udało nam się zobaczyć najważniejsze

dzieła, czyli „Nike z Samotraki”, „Wenus z Milo”, „Ramzes II” czy „Mona Lisę”. Aby obejrzeć

największe dzieło Leonarda da Vinci, trzeba było stać w kolejce, jednak nie wystraszyła nas ona

i czekaliśmy na swoją kolej. Wydawało się, że trzy godziny na zwiedzanie to mało, ale pod koniec

każdy był zmęczony chodzeniem.



Po zwiedzeniu Luwru poszliśmy dalej. Korzystając z metra, przedostaliśmy się pod bazylikę

Sacre-Coeur. Bazylika znajduje się na wzgórzu, więc aby ją zobaczyć z bliska, można się wspiąć.

Nas jednak gonił czas, więc skorzystaliśmy z kolejki i wjechaliśmy na górę. Z robiliśmy

zdjęcie bazyliki oraz zdjęcie panoramy Paryża, która wygląda niesamowicie z tego wzgórza.



Ostatniego dnia, w piątek 24 września, pod wieczór wybraliśmy się na słynne Champs-Elysees.

Nauczyciele dali nam czas wolny, który mogliśmy zagospodarować według własnego uznania.

Przechadzkę zaczęliśmy na początku ulicy i kierowaliśmy się w stronę Łuku Triumfalnego. Podczas

wolnej godziny, część grupy weszła na zakupy do sklepów znanych, drogich marek. Tym Champs-

Elysees się charakteryzuje. Inni po prostu postanowili sobie pospacerować i nacieszyć oko

widokami. Ja wraz z koleżankami poszłyśmy do poleconego nam sklepu ze słynnymi

makaronikami. Zrobiłyśmy w nim małe zakupy dla naszych rodziców, aby przywieźć im coś

słodkiego.



Naszą wycieczkę zakończyliśmy pod Łukiem Triumfalnym. Nie mieliśmy okazji zobaczyć, jak

wygląda, ponieważ był owinięty papierem. Podczas, gdy byliśmy we Francji Łuk Triumfalny

owinięty był w papier na cześć artysty, który w zeszłym roku zmarł, a planował ten projekt od

sześćdziesięciu lat. Była to forma oddania mu hołdu. Robiliśmy sobie grupowo pamiątkowe zdjęcia.

W tamtej chwili każdy powoli uświadamiał sobie, że nasz projekt się kończy. Osobiście

odczułam, że większości osób humor powoli się psuł na myśl, że następnego dnia już

musieliśmy wracać. Uważam ten wyjazd za bardzo udany i na pewno długo będę go wspominać.


