
Siostrzany duet Madeleine&Paulette prezentuje 9 powodów, dla których warto uczyć się francuskiego: 
 

Koleżanko i kolego, ucz się chętnie francuskiego 
Potrzebujesz powodu? Oto dziewięć dowodów: 

Nous apprendons le français, parce qu' il est... 
Uczymy się francuskiego, ponieważ jest... 

   FFENOMENALNY m.in. dlatego, że ułatwia naukę języków obcych, zwłaszcza opartych na łacinie języków romańskich 
(hiszpańskiego, włoskiego) oraz angielskiego (50% słów współczesnego języka angielskiego jest zaczerpniętych z języka 
francuskiego); 
   RROMANTYCZNY cóż może być romantyczniejszego od słówka "je t'aime" oraz francuskich piosenek o miłości? 
Francja słynie z biegłych w swej sztuce kochanków, a ich język jest wręcz stworzony do szeptania czułych wyznań do 
uszu ukochanej osoby... 
   AARYSTOKRATYCZNY francuski był bardzo popularny wśród arystokracji w czasie "mody na francuszczyznę", kiedy to 
w całej Europie wykształceni ludzie posługiwali się językiem francuskim na co dzień; w stopniu biegłym znały go 
wszystkie liczące się lwy salonowe oraz szlachetnie urodzone panienki; 
   NNOWOCZESNY francuski zdecydowanie nie jest językiem, który w najbliższym czasie może odejść do lamusa lub 
znacząco stracić na popularności: to oficjalny język w NATO, ONZ, UNESCO, Unii Europejskiej, 
Interpolu, Międzynarodowym Czerwonym Krzyżu, Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim, Eurowizji, i innych 
międzynarodowych instytucjach i organizacjach; 
   CC IEKAWY już samo słuchanie pięknego języka francuskiego, intryguje i zachęca do zgłębienia jego tajników; gdy już 
zdecydujemy się na jego naukę, odkrywamy wiele charakterystycznych cech, np. różnorodność czasów i trybów (np. 
część używanych wyłącznie w literaturze pięknej), specyficzna  fonetyka, duża ilość skrótów bądź często intuicyjne użycie 
akcentów; 
   UUŻYTECZNY i uniwersalny; daje możliwość "dogadania się" podczas zwiedzania bardzo dużego obszaru Europy, 
Kanady i Afryki północnej, jest także najpopularniejszym językiem, jakiego uczą się wykształceni Brytyjczycy i 
Amerykanie oraz (nieco rzadziej) Niemcy; 
   SSZANOWANY studiowanie we Francji daje możliwość uzyskania międzynarodowego dyplomu, uznawanego na całym 
świecie; do Francji przyjeżdżają zewsząd najlepsi studeci i naukowcy, a także przedsiębiorcy: Francja to 5. potęga 
handlowa i komercyjna świata, zajmuje też 3. miejsce pod względem inwestycji zagranicznych; 
   KKULTURALNY chyba każdy z nas zna zasady savoir-vivre'u, chociaż każdemu zdarza się czasem popełnić w 
towarzystwie drobne faux pas; francuski to język kultury, język wielkich artystów, filozofów i naukowców; 
 " II   NTERNETOWY" po angielskim i niemieckim, język francuski jest 3. językiem używanym w Internecie - otwiera 
dostęp do ponad 170 mln serwisów internetowych w tym języku; 
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