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To już po raz trzeci , jak byliśmy we Francji w ramach wymiany z Liceum de La Salle w Metz.  
W tym roku było bardzo dużo chętnych – 40 uczniów. Przed wyjazdem nawiązaliśmy już kontakt 
mailowy z naszymi korespondentami . Wyjazdowi , jak zwykle, towarzyszyły emocje pozytywne , jak 
również te pełne obaw. Nigdy nie wiadomo co nas czeka , jaka rodzina, jaki jest w rzeczywistości nasz 
nowy „ ami” przyjaciel. 
Przed przyjazdem do rodziny spędziliśmy cudny dzień w Brukseli. Tam rozpoczęła się nasza przygoda. 
Stolica europejska powitała nas deszczem , ale to nie był dla nas żaden problem. Najpierw 
podjechaliśmy pod Atomium 





Po  godzinie byliśmy już pod Parlamentariu na placu Solidarności.

Mieliśmy tam super wizytę interaktywną,. Można było odnaleźć całą historię Unii Europejskiej. Była 
to ciekawa lekcja historii i Wos-u. 
Potem zeszliśmy do Dolnego Miasta , czyli na Starówkę . Ryneczek brukselski to raj dla oczu!!!! 
Zwiedzaliśmy go w grupach z kartami pracy i podobało nam się to bardziej , niż wizyta z przewodnikiem. 
 

 



 
 

Zakupiliśmy oczywiście sławne praliny belgijskie , mmmm niebo w dziobie. 

 

Te pół dnia w Brukseli , szkoda, że nie dłużej, było to dla nas wielką radością i możliwością 
odkrywania ciekawych rzeczy. O 16h wyruszyliśmy do Metz. W autokarze 3 najlepsze karty pracy 
zostały nagrodzone , wszyscy dostali czekolady.  
O 19h przyjechaliśmy do liceum de LA Salle , gdzie oczekiwali na nas nasi korespondenci wraz z 
rodzicami. Kolacja w domu z nową rodziną, rozmowa po angielsku, każdy miał „ stresa”, ale okazało 
się ,że nasz angielski jest na dobrym poziomie i nie sprawiał nam problemów w komunikacji, czego 
nie można powiedzieć o Francuzach. 
W poniedziałek z rana odbyło się spotkanie z dyrektorem szkoły, który podjął nas mały poczęstunkiem. 
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Oczywiście na koniec było wspólne zdjęcie . 

 
Tego dnia uczestniczyliśmy aktywnie w lekcjach . Nauczyciel fizyki był zachwycony pracą i wiedzą 
jednego z nas. 
 
Zwiedzanie Metz odbyło się w grupach z kartami pracy. 



Metz to piękne , historyczne i urokliwe miasto( 200tys.mieszkańców),stolica Lotaryngii, położone jest 

nad Mozelą. 

 



 
Katedra                                Katedra                                                         Brama des Allemandes 

Następnego dnia w planie mieliśmy wycieczkę całodniową do Verdun ,żeby zwiedzić Cytadelę   i 
zobaczyć cmentarz. 
 

 

Wycieczka całodniowa z małym przrygodami , ale udana. 

Nastepnego dnia byliśmy w domu Roberta Schummana, który jest kluczową postacią kształtowania 

powojennej Europy, uznawany za ojca Unii europejskiej, Rady Europy i NATO. 



 

 

Czekamy na wejście , wizyta w grupach, ponieważ dom jest mały ,pogoda dopisuje . 

 

 

 

 

 



 

To jeden z jego pokoi. 
W planie naszego pobytu był przewidziany również  wyjazd do Strasburga. Zwiedzaliśmy to miasto z 
przewodnikiem w języku angielskim. 
To piękne miasto wywarło na nas ogromne wrażenie. Jest ono stolicą Alzacji i siedzibą Rady 
Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. To tutaj J.Gutenberg opracował wynalazek druku. 

 
Największy urok ma Petite France( Mała Francja) , dzielnica , w której znajdują się liczne knajpki 
serwujące typowe dania alzackie np. choucroute- alzacki bigos. To tu można poczuć ten specyficzny 
klimacik alzacki. 
 
 



 
 
Imponująca katedra NMP z jej asymetryczną fasadą dominuje nad miastem i jest symbolem Alzacji. 
 

 

To miasto pełne turystów , tętniące życiem . Wycieczka udana ,było nam tam bardzo dobrze !!!. 

Nasz tydzień w rodzinach francuskich dobiegł końca. Nasi okazali się przyjaźni , trochę zabrakło im 
inwencji, ale starali się wraz z rodzicami zorganizować wspólne popołudnia i wieczory. Tydzień 
spędzony razem minął bardzo szybko i przykro było wyjeżdżać , ale …..???? przed nami była jeszcze 
jedna atrakcja- dwa dni w Paryżu. 
Wyjechaliśmy w sobotę z rana. Po drodze mieliśmy niespodziankę – zatrzymaliśmy się w Reims , 
stolicy Szampanii, żeby zobaczyć Katedrę NMP, istne cacuszko gotyckie, gdzie można dodatkowo 
zobaczyć  witraże Chagalla i „ chichoczące anioły”. 
 
 



 



 

 

Szkoda ,że tak krótko, ale to była dodatkowa atrakcja, a na nas czekał Paryż. 

Przyjechaliśmy pod Wieżę Eiffela, pogoda była nieszczególna , ale za to wrażenia ogromne. 
Spędziliśmy cały dzień na nogach zwiedzając wszystko to , co było zaplanowane. 
 

 

Potem były Pola Marsowe i Szkoła Wojskowa, gdzie studiował Napoleon. Idąc dalej zobaczyliśmy 

Pałac Inwalidów itd., aż do placu Zgody . 



 

Potem dalej tup tup i byliśmy już przed Luwrem. A tu następna niespodzianka , która na nas czekała. 
Nie zgadniecie jaka!!!! Woody Allen we własnej osobie. Paryż, to Paryż, prawda? 

 

Zwiedzaliśmy też Luwr, każdy wd. swoich zainteresowań.  
Następnego dnia była super dzielnica, z klimatem impresjonistów( jeśli ktoś ci opowie o niej wcześniej, to 
wiesz o co chodzi) mieliśmy naszą przewodniczkę  ze szkoły. Ta dzielnica , to Montmartre.  Tętni ona 
życiem,  jest pełna turystów. Na wzgórzu stoi Bazylika Sacre Coeur, obok jest plac Du Tertre z malarzami i 
urokliwymi knajpkami. Tam nie być , to znaczy nie czuć klimatu artystycznego. Nie wkleję tu wszystkich 
naszych zdjęć , po co? . Trzeba tam być , zobaczyć i przeżyć. Czego wam życzę , bo wymiana z Liceum de La 
Salle jest kontynuowana. 



 
Nasze pożegnanie z Paryżem odbyło się wieczorem. Zrobiliśmy jeszcze objazd nocny miasta i tu ostatnie 

  
zdjęcie. Panienka , jak mówią Francuzi na wieżę Eiffela. 
 
 


