
                                                                                         

                                                  

W ramach projektu „Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej” 



Chcielibyśmy podzielić 

się z wami naszymi 

przeżyciami, 

zmartwieniami, oraz 

pokazać jak wyglądała 

nasza fantastyczna 

przygoda w obcym ale 

jakże bliskim miejscu. 



ZAPRASZAMY DO NASZEGO 

ŚWIATA FRANCJI!!! 

A Zaczęło się to tak :  



Każdy z nas się zastanawiał, co nam 
taki wyjazd da. ?? 
-Co nas spotka w nowym miejscu? 
-A co jak sobie nie poradzę? 
-A jeśli coś się stanie złego? 
-Tyle czasu bez bliskich..? 
-A co z moją miłością? 
-A co z językiem … przecież nie 
umiem dobrze francuskiego!? 
-A jak mnie nie polubią i się nie 
sprawdzę? 
 
 



Pytań było wiele… 

Ale… 

Odpowiedź była jedna: 

Dacie radę! My wam pomożemy! 



Przedstawiamy nasze „Mamy”  

Mama: Joanna Dołżycka 

Mama: Ewa 
Rzeszotarska 

Mama: Beata 
Henry 

Kolejność bez znaczenia 



• Składanie dokumentów i podań. 
Eliminacje. 
Zajęcia z Panią Asią oraz Panią Ewą. 
Zajęcia z Psychologiem 
Zajęcia w restauracji francuskiej z 
Panią Beatą Henry wraz z mężem. 
Ustalanie trasy.  
Kupowanie biletów, rezerwacje miejsc,  
Wyjazd! 







Lekcje pomagały nam zrozumieć kulturę 
Francji, oraz czego możemy się spodziewać 
na miejscu. Nasze Mamy angażowały się 
całym sercem, by przygotować nas 
należycie. 
 

Nie byliśmy idealnymi 
uczniami…rozrabialiśmy jak wszystkie 
dzieci, często zawodziliśmy. 

 
Za wszystkie przykrości z całego serducha 

przepraszamy!  





Po wszystkich zmaganiach, przygotowaniach pierwsza 
tura uczniów, wyjechała do Francji. 
Każdy z nas czuł, że jedzie odkrywać nieznane, 
przeżyć własną przygodę.!  
Lekki strach, niepewność, ale jednak zawsze 
świadomość, że mamy  wsparcie naszych szkolnych 
Mam, oraz naszych rodzin i znajomych.  
 
Jak wiadomo strach ma wielkie oczy!  
 
 
Następna tura wyjechała po powrocie pierwszej grupy. 
Im też nie było łatwo. 
Jednakże, wszystko wyszło cudownie!  
 



Nasze 

restauracje, 

hotele  i 

miasta 



Instytut Paul’a Bocuse 

Lyon 



Auberge du Vigneron 

cucugnan 



Auberge De la Mandrie 

Pompadour 



chateau d'ayres 

Meyrueis  



hotel Cartier , Quillan 



 restaurant la Vieille tour, 

Selestat 



Wyjazd! 



To była dłuuuga 
podróż 



A o to my! 

Podczas pracy 





Bywało ciężko… 





Chcieliśmy 
przynieść dumę… 





Bywało zabawnie… 







Nabieraliśmy 
doświadczenia… 





BYŁO WARTO!!!! 



Bywało różnie. Gorzej, lepiej, ciężej, 
łatwiej, smutno, miło, wesoło… 
Jednak ze wszystkim daliśmy radę!  
Wiedzieliśmy, że wysiłek naszych 
kochanych nauczycieli oraz ludzi 
zaangażowanych w ten wyjazd nie może 
pójść na marne. 
Chcieliśmy wypaść jak najlepiej! 
Zawsze mieliśmy wsparcie.  
 



Każdy z nas czegoś się nauczył. 
Okazało się że nie było wcale strasznie, ludzie byli 
mili, rodzinni i pomocni. 
Nauczyliśmy się, że wszyscy ludzie są podobni, 
bez względu na język, styl ubioru, pochodzenie. 
Mogliśmy z nimi żyć, uczyć się od nich oraz uczyć 
ich. 
Język…? Nawet jeśli koślawy, to się 
dogadywaliśmy. 
Z czasem, każdy docenił ten wyjazd, 
doświadczenie oraz nawiązane nowe przyjaźnie! 
To Był cudowny czas! 



Nasz czas wolny: 

Kto by go nie lubił?! 



Np.: 
Wycieczki… 





















Reszty opcji, lepiej 
nie pokazywać 

Niech to będzie 
naszą 

tajemnicą…:D 



Wszystkie wspomnienia, zachowamy w sercach. 
Doświadczenie, poznanych ludzi, oraz osoby, 

bez których tego wszystkiego byśmy nie 
mieli! 



Czas spędzony w obcym państwie, pokazał nam 
kim jesteśmy, kim możemy być, oraz kim 
chcemy być. 
Udowodniliśmy sami sobie na ile nas stać. 
Staliśmy się dojrzalsi, mądrzejsi, ale również 
teraz wiemy, że nie trzeba się bać. 



Nie wszyscy są w tym 
filmie na zdjęciach… 
Jednak wszyscy 
pamiętamy, wszyscy się 
cieszymy…i wszyscy 
wspominamy. 
Ten film powinien być dużo 
dłuższy, lecz nie ma na to 
czasu! 
Trzeba przecież 
przygotować kolejną turę 
na przygodę, zmagania oraz 
odkrycie swoich własnych 
możliwości… 
My osiągnęliśmy już bardzo 
dużo! 



Z naszej strony, chcieliśmy SERDECZNIE PODZIĘKOWAĆ!  
Dyrekcji, wszystkim którzy byli zaangażowani… 
Ale przede wszystkim: Naszym Mamusiom szkolnym!!!! 
Za wszystko co dla nas Zrobiłyście, co nam Przekazałyście, 
oraz za to, na co nas Przygotowałyście, za WSPARCIE W 
KAŻDEJ CHWILI! 
 
To wymagało cierpliwości, samozaparcia, chęci oraz sił!!! 
Wiemy że nie raz dawaliśmy w kość, ale DZIĘKUJEMY! 
Mamy nadzieję, że następne pokolenia będą równie 
wdzięczne jak my, oraz że zauważą Wasz trud, wysiłek i 
poświęcenie! 
 
Z naszej strony to wszystko! 
Niech ten film będzie cudowną pamiątką dla tak wspaniałych 
osób! <3 







Wszyscy mamy 
nadzieję, że nie 

zawiedliśmy! 




