
Wizyta w Nancy 

 

Nadszedł marzec, czas szczególnie oczekiwany przez uczestników wymiany polsko-francuskiej.  

W dniach od 12 - 21 tego miesiąca mieliśmy okazję odwiedzić naszych znajomych z Nancy. 

W sobotnie popołudnie, po długiej i męczącej podróży przybyliśmy do stolicy Lotaryngii. Serdeczne 

powitanie naszych korespondentów wprawiło całą grupę w dobry nastrój i pozwoliło zapomnieć  

o zmęczeniu. Przed nami niedziela i odpoczynek u rodzin. Różne były formy spędzania czasu wolnego. 

Niektórzy zwiedzali okoliczne zamki, inni poznawali miasto, jeszcze inni mogli poświęcić ten czas na 

lepsze poznanie swoich gospodarzy.Rozpoczął się nowy tydzień. Porządek dnia otwierało powitanie  

w liceum im Jeanne d'Arc oraz zwiedzanie szkoły. Oglądaliśmy pracownie przedmiotowe, centrum 

multimedialne, bibliotekę oraz inne ważne punkty, do których warto zajrzeć. Po spożyciu posiłku  

w szkolnej stołówce mogliśmy ruszać do fabryki czekolady Batt, gdzie zgłębialiśmy tajemnice produkcji 

lokalnych słodyczy. Wizyta była połączona z degustacją co wzbudziło ogólny aplauz.Wtorek to dzień 

wycieczki do Strasbourga. Miasto, które jest stolicą Alzacji charakteryzuje się niepowtarzalnym 

klimatem. Szczególnie imponująco prezentuje się katedra Notre Dame, zbudowana w stylu gotyckim  

z czerwonego piaskowca. Swój urok posiada również dzielnica Petite France, leżąca na wysepkach, 

poprzecinanych kanałami z charakterystyczną zabytkową zabudową. Mogliśmy do woli cieszyć się  

z uroków miasta, a podczas powrotu obejrzeć gmach Parlamentu Europejskiego.Środek tygodnia to czas 

na uczestniczenie w lekcjach z naszymi przyjaciółmi oraz na zwiedzanie muzeum sztuk pięknych,  

w którym podziwialiśmy obrazy takich artystów jak m.in. Picasso.Czwartek to wycieczka do stolicy 

Francji. Dzień minął szybko. Krótka wizyta u Mona Lisy i już byliśmy obok wieży Eiffel'a, robiąc sobie 

pamiątkowe fotografie. Potem rejs po Sekwanie i katedra Notree Dame. Następnie oczekiwany przez 

wszystkich czas wolny by kupić pamiątki. Paryż jest niepowtarzalnym miastem i będziemy musieli 

nabrać dystansu do tej wyprawy by naprawdę docenić to co podziwialiśmy.Kolejnego dnia przygotowano 

dla nas prezentację o tematyce gospodarczej, która była ukierunkowana na sprawiedliwy handel na 

świecie " Commerce equitable ". Zwieńczeniem lekcji był krótki konkurs z nagrodami. Po obiedzie 

zwiedzaliśmy prywatny zamek w Haroue , chętnie odwiedzany przez króla Stanisława Leszczyńskiego. 

Dowiedzieliśmy się tam wielu ciekawostek o tym władcy.Nadszedł czas, który nadejść musiał - koniec 

naszej wizyty w Nancy. Trzeba było się spakować i powracać myślami do szarej szkolnej 

rzeczywistości. Kiedy po południu wyjeżdżaliśmy do Polski żegnał nas deszcz spływający po szybach 

autobusu i nasi korespondenci mający nadzieję że może kiedyś się spotkamy jeszcze raz.Każdy z tej 

podróży przywiózł inne wrażenia i opinie, które przyczynią się do poszerzenia naszych horyzontów. 

Ubogaceni tym doświadczeniem będziemy mogli na nowo kształtować swój światopogląd. 
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