
AMBASADA FRANCJI
WEJŚCIE OD ULICY JAZDÓW
SOBOTA 21 MAJA OD 12.00 DO 18.00
WSTĘP WOLNY!

AMBASSADE
DE FRANCE

EN POLOGNE

WARSZAWA

Patroni medialni

Organizatorzy

Serdecznie witamy w Ambasadzie Francji. Proponujemy Państwu 
wizytę w budynku Ambasady, gabinecie Ambasadora, jego 
rezydencji oraz w naszych ogrodach. Liczymy, że ten dzień otwarty 
pozwoli Państwu zapoznać się z codziennymi zadaniami różnych 
działów Ambasady oraz powiązanych z nią instytucji, a także będzie 
okazją do zaprezentowania Państwu polsko-francuskich relacji i 
oferty licznych francuskich przedsiębiorstw.

Przyjdź na rendez -vous z Francją 
— zobacz, jak działa Ambasada
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Mini-lekcje języka francuskiego [16]
Kilka mini-lekcji języka francuskiego dla początkujących, 
prowadzonych w formie interaktywnej zabawy.

Firmy partnerskie

Instytucje partnerskie

Zwiedzanie gabinetu Ambasadora [17]
Gabinet Ambasadora można zwiedzać w grupach 
dwudziestoosobowych z przewodnikiem. Punkt zbiórki 
znajduje się na parterze [17A]; do gabinetu wchodzi się zaś 
po schodach na drugie piętro [17B]

Drugie piętro

Zwiedzanie budynku Ambasady [8] 
Budynek Ambasady można zwiedzać samodzielnie. Ulotka, 
którą dystrybuujemy przed wejściem głównym, przybliży 
Państwu dzieje i architekturę naszej siedziby.

Projekcja francuskich fi lmów [9] 
Proponujemy Państwu pokaz krótkometrażowych filmów 
animowanych. Pokazy rozpoczynamy o 12.15, 14.15 i 16.15. 
Za każdym razem będą to cztery filmy po 26 minut każdy. 

Zdjęcie z Ambasadorem [10] 
O 13.00, 15.00 i 16.30 będą Państwo mogli zrobić sobie 
zdjęcie z Ambasadorem telefonem komórkowym lub 
aparatem fotograficznym. 

Wybory najlepszego stoiska [11]
Sekcja konsularna zorganizuje dla dzieci symulację 
wyborów z prawdziwymi kartami do głosowania. Dzieci 
będą mogły zagłosować na stoisko, które najbardziej 
im się spodobało. Będzie to także lekcja obywatelskich 
obowiązków

Francuska oferta edukacyjna i uniwersytecka [12]
Polscy licealiści i studenci będą mogli poznać możliwości 
studiowania we Francji i ofertę polsko-francuskich 
podwójnych dyplomów.

Kącik doświadczalny [13]
Instytut Francuski wraz z Kołem Naukowym Energetyków 
Politechniki Warszawskiej zaprezentuje doświadczenia 
dotyczące czystej energii i ochrony środowiska naturalnego. 
Będzie można zobaczyć również makietę reaktora EPR.

Misja Wojskowa i modele fi rmy Airbus i DCNS [14]
Firmy Airbus i DCNS wraz z Misją Wojskową zaprezentują 
Państwu miniaturowe modele satelitów, helikopterów 
i samolotów. Będzie można także zobaczyć historyczne 
i aktualne francuskie uniformy. 

Budynek Ambasady / Parter

Stoisko „Paszport Dni Otwartych” [1]
Tutaj dzieci dostaną specjalny paszport, który uzupełnią 
stempelkami dostępnymi na licznych stanowiskach. 
Po zebraniu pięciu stempelków tutaj odbiorą upominki. 
Stempelki można zdobyć również w Ambasadzie Niemiec.

Zwiedzanie rezydencji Ambasadora [2] 
Stół nakryty zgodnie z protokołem, insygnia francuskich 
odznaczeń państwowych, w tym Legii Honorowej, oraz 
wystawa zdjęć niektórych polskich osobistości, które 
zostały nimi uhonorowane – to wszystko będzie można tutaj 
zobaczyć. 

Stoiska fi rm [3]
AGS Déménagement, Air France / Atout France / 
Neckermann, Bonduelle, EDF Polska/Fundacja Forum 
Atomowe, Francusko-Polska Izba Gospodarcza Laboratoires 
Expansciences (Mustela), Michelin, Renault, Total 

Stoiska z jedzeniem
Paul, Rue de Paris, Saint-Honoré, Sucré

Namiot „Pracowni Nauki i Przygody” [4]
Tutaj proponujemy zabawy i eksperymenty dla najmłodszych 
gości, w tym samogrające stanowisko sensoryczne: zabawę 
z ziarnami przy użyciu lejków, łopatek, łyżeczek i butelek.

Gra w bule [5] 
Tutaj można zapoznać się z zasadami gry w sławną 
„pétanque”

Punkt „Duże bagaże” i Punkt „Dzieci zagubione” [6] 
Tutaj zostawią Państwo duże bagaże, torby, etc. oraz 
odbiorą swoje zagubione pociechy.

Wystawa „ImagineFrance” [7]
Na ogrodzeniu Ambasady od ul. Pięknej będzie można 
podziwiać wystawę „ImagineFrance”, zdjęcia Mai Flore, 
artystki fotografika, która w niestandardowy sposób 
ukazuje zabytki Francji. 

Rezydencja i ogrody

Lekcje o protokole dyplomatycznym i o tym, jak 
zostać dyplomatą [15]
Nasi dyplomaci przybliżą Państwu zasady protokołu 
dyplomatycznego (o 13.45, 15.15 i 16.45) oraz opowiedzą 
o swoim zawodzie i jego arkanach (o 14.30 i 16.00). 

Pierwsze piętro
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