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Parie, Parie, Parie

czyli Publiczne Gimnazjum nr 1 podróżuje!

Już po raz czwarty uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 wzięli udział w kursie językowym.
W tym roku zdobywali wiedzę i szlifowali języki obce w jednym z najpiękniejszych, a na pewno
najbardziej romantycznym mieście świata –Paryżu.

06.05.2013 godzina 13.00-zbiórka, odliczenie uczestników i w drogę. Po niecałych 18
godzinach rozmów i śmiechów dotarliśmy do Brukseli. Nasz autokar zatrzymał się pod samym
Łukiem Tryumfalnym. Następnie pyszne śniadanie w jednej z kawiarenek i zaczęliśmy
intensywne zwiedzanie takich miejsc jak Dzielnica Europejska w tym Parlament Europejski,
Mannekn Pis oraz Królewskie Muzeum Broni i Wojska. Oglądając samoloty, czołgi i tysiące
rodzajów broni napotkaliśmy znanego i bardzo lubianego aktora, Andrzeja Grabowskiego lepiej
znanego jako Ferdynand Kiepski.

Podróż z Brukseli do Paryża zajęła nam cztery godziny. Zakwaterowaliśmy się w miłym
hoteliku pod Paryżem, w którym zbieraliśmy siły na podbój Paryża. Rankiem ruszyliśmy prosto
do Luwru, podziwiać najpiękniejsze dzieła sztuki takie jak Mona Lisa, Nike czy Wenus z Milo.
Gdy już nacieszyliśmy oczy , Polami Elizejskimi ruszyliśmy pod Łuk Tryumfalny, gdzie odbywały
się obchody Dnia Zwycięstwa, na które został zaproszony nasz prezydent, Bronisław
Komorowski. Cudownym uczuciem było zobaczyć Paryż obwieszony francuskimi i polskimi
flagami powiewającymi na wietrze. Na zakończenie dnia wejście na Wieżę Eiffla.

Drugiego dnia zaczęliśmy zwiedzanie od Wersalu oraz zapierających dech w piersiach
ogrodach otaczających pałac. Autokar zawiózł nas do centrum miasta, gdzie spacerowaliśmy
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od jednego zabytku do drugiego. Zwiedziliśmy Bazylikę Sacre Coeur, Kościół św. Marii
Magdaleny, Pałać Inwalidów oraz Grób Napoleona.

Nasz ostatni dzień w mieście zakochanych był najbardziej intensywny. Zachwycaliśmy się
Katedrą Notre Dame, Panteonem czy ekstrawaganckim Centrum Pompidue. Miłym akcentem
była wizyta w Muzeum Perfum Fragonard. Nasze uczennice tak bardzo zachwycały się
flakonikami wypełnionymi pachnidłami, że z trudem udało nam się je stamtąd wyciągnąć. Dla
osób interesujących się impresjonizmem ,idealnym miejscem było Muzeum De’Orsee, w którym
podziwialiśmy dzieła Van Gogha czy Moneta. Dzień zakończył się rejsem po Sekwanie, dzięki
któremu zobaczyliśmy zachwycający Paryż nocą.

Ostatni rzut oka na Wieżę Eiffla i w drogę. Ale czym byłaby przygoda bez zabawy? Po
godzinie podróży dotarliśmy do parku rozrywki Asterix. Dzięki całodobowemu karnetowi
uczniowie mogli szaleć i korzystać ze wszystkich 42 atrakcji takich jak kolejki górskie, karuzele,
delfinarium, amfiteatr czy nawet Dom Strachów.

Zmęczeni ale przeszczęśliwi ruszyliśmy w drogę powrotną. Podróż minęła nam szybko, gdyż
po takich przygodach , wrażeniach i szaleństwach wszyscy grzecznie spali.

mgr I. Zalewska i mgr M. Grubecka
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