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Sobota, 10 marca 2007 r.

Nadszedł długo oczekiwany dzień – 10 marca 2007 roku. Przed godziną 

9:30 wszyscy, a właściwie wszystkie, zebrałyśmy się na dworcu autobusowym 

w Tarnobrzegu. Każdy był bardzo podekscytowany i niecierpliwie wyczekiwał 

przyjazdu autokaru Rzeszów-Paris.  Kiedy pojawił się z dziesięciominutowym 

opóźnieniem, ucieszyłyśmy się niezmiernie.  Z pomocą rodziców włożyłyśmy 

nasze ciężkie walizki do bagażnika "Polki Service". Po czułych pożegnaniach i 

przestrogach zatroskanych mam ruszyłyśmy w drogę. 

     Trasa, jaką przemierzył autokar, którym podróżowałyśmy. 

W autobusie nie było czasu na nudę. Rozmawiałyśmy, czytałyśmy gazety 

i  oglądałyśmy  filmy.  Zatrzymałyśmy  się  w  Kielcach  na  pierwszy  postój. 

Następnie, po kolejnej godzinie jazdy zajechaliśmy do zajazdu, gdzie mogliśmy 

się posilić.  Gdy wszyscy najedliśmy się do syta, ruszyliśmy w dalszą drogę. 

Mieliśmy wiele postojów, m. in. w Częstochowie i we Wrocławiu.
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Około godziny 21:00 dojechaliśmy do granicy polsko-niemieckiej. Choć 

wszyscy  byli  bardzo  senni,  nikt  z  przejęcia  nie  mógł  zasnąć.  Każdy  miał 

przygotowany  paszport.  Godzinę  później,  po  sprawdzeniu  dokumentów, 

przekroczyliśmy granicę. Gdy wybiła północ, kierowca zarządził kolejny postój. 

Martę i Sylwię zainspirowały kręcące się muszle klozetowe, które widziały po 

raz pierwszy:-)

A oto uczestniczki wyprawy do Caen w Normandii: 

(od lewej) Sylwia Harewska, Marta Adamczyk, Agnieszka Marszałek,  

Paulina Sykutowska, Monika Pietrasik. 
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Niedziela, 11 marca 2007 r. 

W  nocy  nie  było  mocnych;  sen  zmorzył  każdego.  O  poranku 

przekroczyliśmy granicę niemiecko-belgijską. Kierowca znów włączył telewizor 

i mimowolnie oglądałyśmy "Straszny Film". Słońce wyszło zza chmur, Francja 

powitała nas słonecznie i  wiosennie.  Mimo iż jasne promienie  bardzo raziły, 

wszystkie ciekawie wyglądałyśmy przez samochodowe okna. 

Po  około  dwóch   godzinach  jazdy  wjechaliśmy  do  Paryża.  Sama 

świadomość,  iż  jesteśmy w jednym z najpiękniejszych miast  w Europie i  na 

świecie, kazała nam patrzeć na wszystko z podziwem. Droga na przystanek nie 

trwała  długo,  o  14.00  po  zabraniu  bagaży  udałyśmy  się  do  metra.  Niosąc 

walizki, nie miałyśmy czasu  narzekać na ich ciężar, gdyż zauroczone byłyśmy 

zabytkami tego cudownego miasta. 
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Na dworcu autobusowym w Paryżu, tuż po przyjeździe do stolicy 
Francji. 



Po  godzinie,  około  15:00  dotarłyśmy  do  hotelu.  Rozpakowałyśmy 

walizki, przebrałyśmy się i bez chwili zwłoki ruszyłyśmy zwiedzać Paryż. Po 

drodze zahaczyłyśmy o bar "Kebab". Marcie tak bardzo smakował posiłek, że 

postanowiła tam wrócić. Potem poszłyśmy do centrum. Spacerowałyśmy wzdłuż 

Sekwany, w pewnej chwili dotarłyśmy do katedry Notre Dame. 

Udałyśmy  się  następnie  do  Luvru.  Niestety,  okazało  się,  że  jest 

nieczynny. Poszłyśmy więc na Wieżę Eifla. Planowo miałyśmy jedynie być pod 

nią, lecz magia chwili i miejsca sprawiła, że zapragnęłyśmy być nieco wyżej od 

innych i wjechałyśmy na górę. Tam czekały na nas niezapomniane wrażenia. 

Być na tej wieży to naprawdę coś super, ale w nocy? Marzenia...  
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Podczas  spaceru  dotarłyśmy  w  pewnej  chwili  również  do  Centrum 

Pompidou.  Budynek,  w  którym  mieści  się  muzeum  sztuki,  i  jego 

otoczenie wywarły na nas spore wrażenie. 



Niestety,  czas  nas  naglił  i  musiałyśmy  wracać  do  hotelu.  W  drodze 

posiliłyśmy się i wróciłyśmy do hotelu, by śnić o dzisiejszych przeżyciach.

Paulina Sykutowska, I g
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Niezapomniane chwile spędziłyśmy na Wieży Eifla.



Poniedziałek, 12 marca 2007 r.

Godzina  6:30.  W  hotelowym  pokoju,  gdzie  śpimy,  rozlega  się 

głośny  dźwięk  budzika,  który  nastawiła  Paulina.  Budzimy  się  natychmiast. 

Idziemy  przebrać  się,  umyć,  a  potem  schodzimy  na  typowe  francuskie 

śniadanie,  czyli  na  rogaliki,  bagietki,  dżem,  gorącą  czekoladę  lub  sok 

pomarańczowy. Gdy skończyłyśmy konsumować lekki posiłek, wróciłyśmy do 

pokoi  i  zaczęłyśmy  się  pakować.  Niedługo  potem  opuściłyśmy  hotel  i 

ruszyłyśmy na zwiedzanie Luwru. 

Za okazaniem paszportów i  niewielką opłatą weszłyśmy do jednego  z 

najsłynniejszych muzeów na świecie. Wszystkie rozglądałyśmy się ciekawie po 

salach wystawowych. Szczególnie w pamięci utkwił nam posąg Nike, Wenus, a 

także powszechnie znany obraz Leonarda Da Vinci  Mona Lisa. Jest to płótno 

stosunkowo małe, lecz wykonane po mistrzowsku. Najbardziej rzuca się w oczy 

uśmiech Lisy, który jest nie do odwzorowania. 
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Naszą  uwagę  przykuła  prawie  

dwu  i  pół   metrowa  Nike 

z Samotraki.   

Zobaczyliśmy też znaną na 

całym  świecie  Monę  Lisę  

Leonarda da Vinci. 

Wenus  z  Milo.  

Afrodyta  w  szacie 

opuszczonej  poniżej 

bioder.



Nasze  zainteresowanie  wzbudziły  również  piramidy,  grobowce  i  mumie 

z Egiptu. Luwr można by zwiedzać dwa dni, a i tak z pewnością coś by się 

pominęło.  Niestety  musiałyśmy  wracać,  aby   zdążyć  na  pociąg  do  Caen. 

Niechętnie  opuściłyśmy  muzeum,  a  potem  całą  drogę  prowadziłyśmy 

konwersacje o tym, co zobaczyłyśmy. 

Około  godziny  13:00  znalazłyśmy  się  na  dworcu  kolejowym, 

gdzie przećwiczyłyśmy piosenki i układy taneczne, które przygotowałyśmy dla 

Francuzów. Godzina 14:30, przyjeżdża pociąg. Podczas drogi nie nudzimy się, 

opowiadamy  kawały  i  żartujemy.  Poznałyśmy  również  Francuzów.  Sylwia 

rozmawiała  z  nimi  po  angielsku  i  przez  pomyłkę  powiedziała,  że  ma 

sześćdziesiąt lat. 

O godzinie 16:30 byłyśmy na dworcu w Caen. Tam już na czekali nas 

francuscy  nauczyciele,  dyrektor  szkoły  Collège  Albert  Jacquard  i  Włosi.  Po 

zapakowaniu bagaży do samochodów udaliśmy się do szkoły. Na miejscu czekał 

na nas  poczęstunek i  rodziny,  u  których mieliśmy mieszkać.  Po serdecznym 

przywitaniu udaliśmy się z nowymi znajomymi do ich domów.

Agnieszka Marszałek
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Na dworcu w Caen.



Wtorek, 13 marca 2007 r.

Nadszedł ranek czwartego dnia, wraz ze swoimi rodzinami przybyłyśmy 

pod szkołę,  gdzie czekał  na nas autokar,  który zawiózł nas na piękną wyspę 

Mont  Saint-Michel.  W  trakcie  krótkiej  podróży  zawarłyśmy  wiele  nowych 

znajomości.  Szczególnie  polubiłyśmy:  Mamę,  Gundubę,  Sabrinę,  Maksia, 

Aleksandrę, Stanislawę, Marinę, Joannę oraz kilkoro innych dzieci.

Tuż po przyjeździe na miejsce francuscy nauczyciele zaprowadzili nas na 

plażę,  gdzie  dostaliśmy  prowiant.  Kiedy  posililiśmy  się,  nadszedł  czas  na 

zwiedzanie klasztoru. 

Odbyliśmy  długi  spacer  pod  górę.  Chęć  zobaczenia  pięknego 

benedyktyńskiego opactwa była tak silna, że nikt z nas nie myślał o obolałych 

nogach.  Z  ciekawością  słuchaliśmy  przy  tym  informacji  na  temat  wzgórza. 

Klasztor  powstał  jeszcze  w średniowieczu,  wzniesiono go na małej  wysepce 

blisko atlantyckiego wybrzeża Normandii, gdyż tak nakazał  św. Michał, który 
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Mont Saint Michele zwiedzaliśmy z francuskimi i włoskimi 
rówieśnikami.



pewnej  nocy  objawił  się  Aubertowi,  biskupowi  pobliskiego  miasteczka 

Avranches.

Byliśmy na stosunkowo niskiej wieżyczce, lecz widoki były imponujące. 

Szczególne zainteresowanie wzbudziły w nas duże klasztorne wirydarze, gdzie 

zrobiłyśmy  bardzo wiele  zdjęć.  Następnie  zwiedziłyśmy  opactwo od środka: 

salę, gdzie dawniej przyjmowano królewskich gości, klasztorną jadalnię, kaplicę 

i wiele krętych korytarzy. 

Po kilkugodzinnym zwiedzaniu opactwa otrzymaliśmy godzinę wolnego 

czasu i ... wpadliśmy w szał zakupów. Pomimo iż ceny były spore, każdy co 

chwila  otwierał  portfel  i  kupował  pamiątki.  Nie  obeszło  się  również  bez 

pysznych francuskich lodów oraz naleśników. 

Żal było wyjeżdżać z tego cudownego miejsca, lecz czas jak zwykle był 

nieustępliwy i nadeszła godzina powrotu do Caen. O 17:30 byliśmy  z powrotem 

w szkole. Wkrótce pojechaliśmy z francuskimi koleżankami i ich rodzicami do 

domów, gdzie czekały na nas gorące obiady. Już wtedy nie mogłyśmy doczekać 

się kolejnego dnia, który również zapowiadał się – tak jak dzisiejszy – bardzo 

ekscytująco.

Agnieszka Marszałek
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Klasztor Mont Saint Michele wzbudził w nas podziw swym pięknem.



Środa, 14 marca 2007 r.

Na dziś gospodarze zaplanowali zwiedzanie miasta szlakami wody. 

Rano  udaliśmy  się  do  Muzeum  Sztuk  Pięknych.  Oglądałyśmy  wiele 

ciekawych dzieł  związanych z  tematem przewodnim.  Naszą  uwagę przykuły 

zarówno obrazy namalowane przez mistrzów żyjących w dawnych wiekach, jak 

i  płótna  powstałe  całkiem niedawno.  Nieco  dłużej  zatrzymaliśmy  się  m.  in. 

przed  obrazem  Etretat, dziełem słynnego  normandzkiego  impresjonisty 

Claude’a Moneta. 

Na  koniec  postanowiliśmy  zrobić  sobie  wspólne  zdjęcia  na  tle 

współczesnego collage’u, który uznaliśmy za niezwykle oryginalny. Jego autor, 

pragnąc  zaapelować  do  ekologicznej  wrażliwości  odbiorców  sztuki, 

wykorzystał śmieci porzucone przez użytkowników plaż.   
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Wnikliwie obejrzeliśmy obraz Claude’a Moneta Etretat. 

Pamiątkowe  zdjęcie  na  tle  obrazu,  

który pobudził nas do refleksji o stanie

nadmorskiego środowiska.



Po  kilku  godzinach  spędzonych  w  muzeum  ruszyliśmy  w  teren. 

Zatrzymaliśmy się obok wodnego koryta, w którym w przeszłości płynęła rzeka 

Orne. 

Dostaliśmy mapy, które przedstawiały dzisiejsze Caen i to sprzed kilku 

wieków.  Zmiany  były  widoczne  na  pierwszy  rzut  oka.  Zdobyliśmy  wiele 

ciekawych  informacji  o  mieście.  Dowiedzieliśmy  się,   np.  że  w  okresie 

średniowiecza zbudowano je „na wodzie”, biegło przez nie wiele kanałów, które 

z upływem czasu ze względów higieniczno-zdrowotnych zostały zlikwidowane. 

Z morzem łączy je dziś jeden czternastokilometrowy kanał. 

Gdy spacer wodnym szlakiem po Caen dobiegł końca, mieliśmy trochę 

wolnego czasu na buszowanie po sklepach. Późnym popołudniem wróciliśmy do 

naszych gospodarzy, aby w rodzinnym gronie zjeść kolację. 

Sylwia Harewska
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Kanał na rzece Orne w Caen.



Czwartek, 15 marca 2007 r.

Rano z trudem wstałam z łóżka. Od razu stwierdziłam, że zapowiada się 

piękny, słoneczny dzień. O godzinie 8:30 spotkałam się ze swoimi koleżankami 

oraz nowymi  francuskimi  i  włoskimi  przyjaciółmi  przed budynkiem szkoły  w 

Caen. Kilka minut później wszyscy siedzieliśmy już w autobusie. „Wyruszamy 

na wycieczkę! Dzisiaj odwiedzimy polski cmentarz w Potigny, a potem czeka nas 

objazdowa wycieczka po plażach, na których w roku 1944 nastąpiło lądowanie 

wojsk alianckich” – objaśniała jedna z opiekujących się nami pań.

Kilkanaście  minut  później  byliśmy  na  cmentarzu  w  Potigny.  Każda 

z  nas  zabrała  ze  sobą  znicze,  które  mogłyśmy  zapalić  na  grobach  żołnierzy 

walczących  o  naszą  niepodległość.  Miałyśmy  też  okazję  być  na  cmentarzach 

niemieckim i amerykańskim, zwłaszcza ten ostatni ze względu na swoje rozmiary 

wywarł na nas ogromne wrażenie. 
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Potigny,  cmentarzu polskich żołnierzy walczących w Normandii w 1944 r.



Po południu dotarliśmy na plaże.  Na pierwszej  z nich spędziliśmy dużo 

czasu,  zajmując  się  zbieraniem muszli,  spacerowaniem.  Dwie godziny później 

znaleźliśmy się na kolejnej plaży. Ta zdecydowanie bardziej nam się podobała. 

Rozciągała się w miejscowości  Pointe du Hoc, usiana była  ruinami bunkrów i 

dołami po bombach. Wszystkie ślady sprzed wielu dziesiątków lat stanowiły dla 

nas dowód, że w roku 1944 stoczono w tym miejscu zażartą batalię. 

   

Niestety czas szybko mijał i trzeba było już wracać do szkoły. O godzinie 

18:00  wycieczka  dobiegła  końca.  Tego  dnia  czekało  nas  jeszcze  jedno 

niezapomniane przeżycie...

Na  dwudziestą  zaplanowano  koncert  jazzowy  i  kolację  w  stylu 

normandzkim. Wieczorek rozpoczął się naszym występem. Wykonałyśmy trzy 

piosenki: po polsku, po angielsku i po francusku. 
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Śladami walki w Normandii – Pointe du Hoc.

Wieczorne spotkanie w szkole w gronie nauczycieli, rodziców, uczniów.



Później  zaprezentowała  się  grupa  włoska,  składająca  się  z  trzech 

chłopców:  Simone’a,  Andrei  i  Alberto.  Podczas  posiłku  przygrywała  nam 

kapela. Chociaż nie wszystkie potrawy nam smakowały, bardzo podobała nam 

się atmosfera tego spotkania. 

Kolacja  trwała  do  godziny  22:00,  potem   większość  uczniów  wraz  z 

rodzinami rozeszła się do domu.

Wszystkie  byłyśmy zmęczone,  ale  równocześnie  odczuwałyśmy radość 

spowodowaną  cudownymi  przeżyciami.  Już  chwilę  po  przyjściu  do  domu 

leżałam w łóżku. Jedyna rzecz, o której wtedy naprawdę marzyłam, to dobrze 

się wyspać przed kolejnym dniem. 

  Monika Pietrasik     
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Piątek, 16 marca 2007 r.

Jak co dzień spotkaliśmy się przed szkołą. O 9:00 spacerem wyruszyliśmy 

do Memorialu, muzeum ukazującego historię Europy w  XX wieku.

Od pierwszej chwili wiedziałam, że tutaj mi się spodoba. Zwiedzaliśmy tę 

część Memorialu, która przedstawia przebieg II wojny światowej. Przy wejściu 

do sal wystawowych dostaliśmy broszury z pytaniami, odpowiedzi na nie trzeba 

było znaleźć samodzielnie, dokładnie czytając wiadomości zapisane na ścianach 

muzeum i obok zgromadzonych w nim eksponatów. Ponieważ nie znamy języka 

francuskiego  jeszcze  na  tyle  biegle,   aby  je  wszystkie  dobrze  zrozumieć,  w 

dużym  stopniu  pomogła  nam  pani  Stanny,  nasza  nauczycielka.  Wykonując 

ćwiczenie,  poznaliśmy  mechanizmy,  które  doprowadziły  do  wybuchu 

międzynarodowego konfliktu zbrojnego, zaznajomiliśmy się z jego przebiegiem, 

a przy tym dowiedzieliśmy się wielu ciekawych szczegółów dotyczących życia 

codziennego, na przykład tego, jakie gumy do żucia lubili żołnierze w latach 

czterdziestych  ubiegłego  wieku.  Widzieliśmy  amerykańskie  samochody, 

którymi transportowano sprzęt potrzebny żołnierzom walczącym na froncie. Na 

koniec  mieliśmy  okazję  zobaczyć  film  obrazujący  wojenne  zniszczenia  w 

Normandii. 
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 Dzięki wizycie w Memorialu w Caen przeżyliśmy ciekawą lekcję historii.



Popołudnie spędziłyśmy bardzo miło. Pod czujnym okiem opiekunek cała 

nasza piątka udała się na zakupy. Spacerowałyśmy uliczkami Caen, oglądając 

wystawy. Każda z nas coś sobie kupiła: łańcuszek, wisiorek, bluzkę, nawet buty. 

Bardzo  się  cieszyłyśmy  z  naszych  sprawunków.  Po  kilku  minutach 

rozdzieliłyśmy się. Wraz z Pauliną i Agnieszką weszłam do innego sklepu niż 

Sylwia i Marta. Nadeszła godzina, w której miałyśmy spotkać się na przystanku. 

W  tym  momencie  uśmiech  z  naszych  twarzy  znikł.  Wszystkie  przystanki 

wyglądały identycznie. Nie wiedziałyśmy, co zrobić. W końcu udałyśmy się na 

ten,  na  którym spotkanie  wydawało  się  nam najbardziej  realne.  Mimo obaw 

wybrałyśmy właściwy. 

Wróciłyśmy  do  szkoły,  gdzie  czekał  na  nas  pożegnalny  poczęstunek. 

Zajadałyśmy  się  pysznymi  kanapeczkami  z  rybą.  Wtedy  też  nie  zabrakło 

wspólnych śmiechów i żartów. 

Po godzinie  pożegnałyśmy  się  z  włoskimi  i  francuskimi  rówieśnikami 

oraz ich nauczycielami, z którymi już nie miałyśmy szansy więcej się zobaczyć. 

Wróciłyśmy  do „naszych”  domów,  by  ostatni  raz  spotkać  się  przy  wspólnej 

kolacji. Każda z nas wiedziała dobrze, że musimy się wyspać, bo następnego 

dnia ruszamy w długą podróż do kraju, ale nie chciałyśmy iść spać. Końcowe 

godziny pobytu w Caen chciałyśmy spędzić z osobami, z którymi zżyłyśmy się 

przez miniony tydzień.

  Monika Pietrasik     
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Sobota, 17 marca 2007 r.

Niestety, nadszedł czas powrotu do Polski, do domu. Rano pakowałyśmy 

do walizek ostanie rzeczy. Rodziny, u których mieszkałyśmy, odwiozły nas na 

dworzec  kolejowy.  Najbardziej  bałyśmy  się  pożegnania.  Ostatnie 

podziękowania za gościnę i uściski na znak dobrej przyjaźni. Nie zabrakło i łez.

Pociąg  ruszył  kilka  minut  przed  dziesiątą,  więc  do  stolicy  Francji 

dojechałyśmy na godzinę trzynastą.  Na autobus,  miał  nas zawieźć do Polski, 

trzeba  było  nieco  poczekać.  Z  ciężkimi  walizkami  dotarłyśmy  do  ogrodu 

Tuileries,  usytuowanego niemal w samym sercu Paryża, pomiędzy Luwrem i 

placem de la Corcorde. Ponieważ wszystko działo się 16 marca, w dzień święta 

narodowego  Szkotów,  mogłyśmy  zobaczyć  mężczyzn  w  prawdziwych 

szkockich spódniczkach. 

 Około godziny piętnastej przyjechał nasz autobus. Ostatnie spojrzenie na 

Wieżę Eiffla i Łuk Triumfalny. Aż serce ściskało, że nie możemy tam zostać. 

"Teraz tylko dwadzieścia siedem godzin i  będziemy w domu" – powiedziała 

Sylwia. Każda z nas uśmiechnęła się na myśl, że wreszcie zobaczymy własne 

rodziny, ale tak naprawdę było nam żal opuszczać ten piękny kraj, Francję. 
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Podróż  bardzo  się  dłużyła.  Na  zmianę  myślałyśmy  o  tym,  co  było 

i  co  będzie.  Próbowałyśmy  jakoś  zorganizować  sobie  czas.  Słuchałyśmy 

muzyki, wymieniałyśmy się wrażeniami, a przede wszystkim rozmawiałyśmy o 

wspaniałych  kolegach  i  koleżankach,  których  poznałyśmy  w  Caen.  Pan 

kierowca  okazał  się  bardzo  miłym  człowiekiem  i  wieczorem  puścił  film. 

Zmęczone podróżą, usnęłyśmy od razu. 

Nazajutrz,  rankiem  autokar  przekroczył  granicę  niemiecko–polską. 

"Wreszcie  jesteśmy  w  kraju!"  –  krzyknęłam.  To  iż  byłyśmy  w  Polsce,  nie 

zmieniało faktu, że do Tarnobrzega miałyśmy jechać jeszcze osiem godzin. W 

Częstochowie czekała nas przesiadka. Koło południa zatrzymaliśmy się na obiad 

w jednym z zajazdów pod Kielcami.  Mają tam przepyszne i  typowo polskie 

potrawy! Prosto z Kielc ruszyliśmy w kierunku Sandomierza. 

Dojechaliśmy do tarnobrzeskiego dworca PKS około godziny szesnastej. 

Całe rodziny witały nas gorąco. Zmęczone podróżą, pojechałyśmy do swoich 

domów, gdzie opowiadałyśmy o zakończonej właśnie przygodzie. 

Myślę, że wyjazd do Francji był jak najbardziej udany. Zobaczyłam wiele 

ciekawych miejsc oraz poznałam wspaniałych ludzi. Tak zafascynowała mnie 

odbyta właśnie podróż, że zaczęłam uczyć się języka francuskiego. Wyprawa do 

Caen na zawsze pozostanie w mej pamięci.

Marta Adamczyk
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