„Ferie w Paryżu”
Podczas ferii zimowych, w dniach od 20 do 25 lutego 2015 r. grupa uczniów Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu wraz z nauczycielami gościła we Francji. Po długiej
podróży autokarem dotarliśmy do hotelu w podparyskiej miejscowości Le Plessis-Trevise - z
władzami tej miejscowości podpisana jest umowa o partnerskiej współpracy z Wągrowcem.
Jednym z punktów naszej wizyty było odwiedzenie „bliźniaczej” miejscowości.
Poświęciliśmy na to sobotę: byliśmy gośćmi Merostwa w Le Plessis oraz Klubu Roberta
Schumana, uczniów po urzędzie oprowadzili miejscowi radni, odwiedziliśmy również
ośrodek sportu i bibliotekę. Dzień zakończyliśmy nocną wizytą w Paryżu i rejsem po
Sekwanie.
Następny dzień spędziliśmy w Marne La Vallee – tam dobrze bawiliśmy się w kompleksie
Walt Disney Studio. Wrażeń dostarczyły uczniom szalone eskapady na rollercoaster i innych
atrakcjach tego miejsca. Poniedziałek młodzież spędziła w Paryżu odwiedzając do południa
Muzeum Luwr, a po południu zwiedzając zabytki najstarszej części Paryża z katedrą Notre
Dame na czele. Wyczerpujący, ale pełen wrażeń dzień zakończył się w późnych godzinach
wieczornych.
Wtorek 24 lutego był ostatnim dniem naszego pobytu w Paryżu. Główną trakcją tego dnia był
wjazd na wieżę Eiffell oraz Łuk Triumfalny i spacer Polami Elizejskimi do Trocadero.
Stamtąd udaliśmy się na wzgórze Montmartre, gdzie ze schodów, u stóp Bazyliki Sacre Coeur
mogliśmy podziwiać już drugą tego dnia, zapierającą dech w piersiach, panoramę Paryża.
Ten dzień zamknęła wizyta w najnowocześniejszej dzielnicy Paryża – La Demence. Z jej
perspektywy mogliśmy ujrzeć jak wielkim miastem jest stolica Francji oraz jak można
połączyć nowoczesność z przeszłością.
O godzinie 19.30 pożegnaliśmy Paryż sprzed symbolu tego miasta – wieży Eiffell – skąd
wyruszyliśmy w drogę powrotną do Polski.
Choć bardzo zmęczeni to jednak przepełnieni pozytywnymi wrażeniami powróciliśmy do
Polski. Do dziś wspominamy wiele zabawnych momentów z metra, z kontroli w Luwrze czy
przed wjazdem na wieżę Eiffel..
Dziękujemy Staroście Wągrowieckiemu panu T. Krancowi,
Zarządowi Powiatu
Wągrowieckiego oraz Urzędowi Miejskiemu w Wągrowcu za wsparcie finansowe udzielone
młodzieży z ZSP nr 2.
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