
„Ślady polskie w Paryżu”
Wycieczka uczniów Zespołu Szkół w Krynce do Francji

realizowana w ramach projektu „Świadomi odbiorcy kultury”  
w dniach 14.05 – 20.05 2007r.

Paryż! To miasto, do którego dążą turyści z całego świata, miasto 
marzeń każdego kulturalnego człowieka, miasto bardzo bliskie Polakom.

My  spełniliśmy  swoje  marzenia!  Byliśmy  na  wycieczce  w  Paryżu, 
kulturalnej  stolicy  świata.  Najpierw przygotowania  w ramach programu 
unijnego „Szkoła Przyszłości w Gminach Powiatu Łukowskiego”.

Było więc  zebranie  materiałów o Paryżu,  jego historii,  zabytkach, 
ciekawych  miejscach,  następnie  szukanie  polskich  związków  z  tym 
miastem.  Na  zajęciach  z  projektu  „Świadomi  odbiorcy  kultury” 
przygotowaliśmy  plan  wycieczki,  szukaliśmy  informacji  w  różnych 
źródłach. Z wielką niecierpliwością czekaliśmy, by nasze plany i marzenia 
stały się rzeczywistością. Było to możliwe dzięki ogromnemu wsparciu i 
zaangażowaniu Pana Dyrektora Wojciecha Sobolewskiego, który zajął się 
stroną  organizacyjną.  Wszystko  zostało  przemyślane,  uzgodnione. 
Mogliśmy, więc 14 maja w grupie 45 osób wyruszyć by „zdobywać Paryż”. 

Zwiedzaliśmy  zabytki  Paryża,  byliśmy  w  największym  i 
najbogatszym muzeum świata – w Luwrze. Podziwialiśmy Greckie rzeźby, 
galerie obrazów. Wśród nich uwagę wszystkich turystów i naszą przykuwał 
obraz Leonarda da Vinci „Mona Lisa”. 

Zachwyt  nasz  wzbudził  Wersal,  cudowne  ogrody  królewskie,  ze 
wzruszeniem  też  stanęliśmy  pod  niezwykłymi  drzwiami  katedry  Notre 
Dame! To są niezapomniane wrażenia! 

Ale naszym głównym celem były „ślady polskie”. Przygotowując się 
do  wycieczki,  odnaleźliśmy  ich  tak  dużo,  że  przewodnik  stwierdził,  iż 
musielibyśmy być w Paryżu dwa tygodnie, by to wszystko zrealizować. Ale 
dzięki naszej wytrwałości udało się dużo zobaczyć. Z wielkim wzruszeniem 
pochylaliśmy  się  nad  mogiłami  Wielkich  Polaków.  Modlitwa  i  zaduma 
towarzyszyły nam na cmentarzu Montmorency – miejscu spoczynku ponad 
70 Polaków. Grób rodziny Mickiewicza, mogiła J.U. Niemcewicza i innych 
naszych rodaków. 

Duma przepełniała nasze serca, gdy na grobie Fryderyka Chopina 
zobaczyliśmy stosy biało-czerwonych kwiatów i ciągle przybywające nowe 
grupy turystów.



Wzbogaciliśmy  naszą  wiedzę  o  związkach  Polaków  z  Francja  i 
poczuliśmy się wtedy prawdziwymi Europejczykami.  To nasi  przodkowie 
utorowali nam drogę do Unii Europejskiej.

Największe wrażenie zrobiła na nas Wieża Eiffla – symbol Paryża. 
Niezwykłe widoki, jeszcze większe przeżycia i zachwyt spowodowany jego 
architekturą i panoramą.

Paryż każdemu dziecku kojarzy się z Disneylandem! Tu też byliśmy, 
zobaczyliśmy  wiele  atrakcji,  emocjom  i  zachwytom  nie  było  końca. 
Uczestnicy wycieczki prześcigali się w zaliczaniu kolejnych ekstremalnych 
miejsc. Niezwykłości dodawała wielka parada postaci z różnych bajek. 

Nie czuliśmy zmęczenia, bo przed nami tyle cudowności! Wróciliśmy 
szczęśliwi, zachwyceni, oczarowani! Czy kiedyś tam wrócimy? 

Dziękujemy  Pani  Wójt  Kazimierze  Goławskiej  za  przygotowanie 
programu, który pozwolił nam to wszystko zobaczyć!
Dziękujemy Panu  Dyrektorowi  Wojciechowi  Sobolewskiemu,  dziękujemy 
niestrudzonym opiekunom i kierowcom. 

Wycieczka marzeń, wycieczka „na medal” – tak ją zapamiętamy!



U stóp majestatycznej Wieży Eiffla!
 





Rejs statkiem po Sekwanie



Największe muzeum świata – Luwr !



Disneyland – magiczna kraina.



Ogrody Wersalskie urzekają swoim pięknem
 



Przy grobie Fryderyka Chopina na cmentarzu Pere Lachaise



Zwiedzamy Paryż !


