
  

Wrażenia z Francji 

Jan Zdunkiewicz  

We Francji czuję się bardzo dobrze. Wszystkie rodziny są wspaniałe. Wszyscy 

są bardzo sympatyczni i mili. Wiele wiadomości dostarczył mi pobyt we Francji. 

Dowiedziałem się o kulturze i codziennych czynnościach ludzi mieszkających 

w okolicach Mazieres En Gatine. Większość czasu spędzałem jednak poza domem 

rodziny francuskiej. Chodziłem do szkoły,wyjeżdżałem oglądać piękne krajobrazy 

bioróżnorodności w tym kraju. Bardzo fajne były rozrywki takie jak gra terenowa 

drugiego dnia w Saint Martin de Sanzay, ciekawe były też informacje o ptakach, 

o pozyskiwaniu soli na słonych bagnach na wyspie Re;  widziałem też typowy 

krajobraz bocage w Antonins. Jeśli chodzi o jedzenie, zauważyłem, że Francuzi dużo 

i długo jedzą. Na śniadanie często podają croissanty z czekoladą do picia. Ja jadłem 

też regionalne danie tomates a la provencale, jest to mięso w pomidorach. Francuzi 

jedzą również dużo chipsów i to w czasie jedzenia innych rzeczy. Za to jedzą również 

bardzo dużo warzyw (wszelkich rodzajów sałatki i kanapki). Ostatnia rzeczą, o której 

chcę napisać, jest to,że uwielbiają sery, po kolacji mają degustację wielu rodzajów 

serów z bagietką. 

 

Dziennik podróży 

Łukasz Skiepko   

W ramach projektu unijnego Erasmus+ razem z 12 polskich uczniów z Leśnej 

Podlaskiej wyruszyliśmy do Francji. 

Poniedziałek (15.05.2017r.) 

Zmęczeni po niedzielnej całodobowej podróży do Francji udaliśmy się rano do 

szkolnej stołówki, gdzie zjedliśmy pyszne śniadanie, następnie zwiedzaliśmy szkołę 

i uczestniczyliśmy w lekcji biologii, fizyki i języka angielskiego. Gdy skończyły się 

zajęcia wraz z wszystkimi uczniami tej szkoły zjedliśmy obiad w stołówce szkolnej. 



Po posiłku odpoczywaliśmy na długiej półtoragodzinnej przerwie rozmawiając 

z wieloma francuskimi uczniami. Nadjechał autobus. Wszyscy wypoczęci udaliśmy 

się do zapory wodnej w Cébron, gdzie odbyły się gry sportowe. Zjedliśmy 

podwieczorek i zapoznaliśmy się z historią i bioróżnorodnością obiektu. 

Nauczyliśmy się opisywać ptaki. Do zapory przyjechali rodzice Francuzów, 

z którymi zjedliśmy kolację w formie pikniku. Najedzeni obejrzeliśmy prezentację 

i odbyliśmy wieczorny spacer, gdzie słuchaliśmy odgłosów przyrody i opowieści 

przyrodniczych. Zmęczeni wróciliśmy do rodzin, gdzie poszliśmy spać. 

 

Dominika Denisiuk 

Dnia 17 maja 2017 r. (środa)  wraz z naszymi przyjaciółmi z Francji 

wybraliśmy się na kolejną wycieczkę. Po dwugodzinnej przejażdżce autobusem 

zobaczyliśmy niesamowity Ocean Atlantycki oraz nasz cel - Wyspę Re. 

Najpierw zwiedzaliśmy słone bagna oraz dowiedzieliśmy się jak pozyskiwana jest 

z nich sól. 

Następnie udaliśmy się w stronę brzegu wyspy, aby wejść na Latarnię Wielorybów. 

Widok z góry był wspaniały! Po podziwianiu widoków mieliśmy czas na piknik. 

Niestety, pogoda nam nie dopisała, więc w miarę szybko wróciliśmy do autokaru. 

Naszą wycieczkę zakończyliśmy zwiedzaniem miasta Saint Martin en Re, podczas 

którego mieliśmy czas wolny na drobne zakupy. Dzień, mimo marnej pogody, był 

bardzo udany. 

 


