
Fotorelacja z wyjazdu do Paryża w ramach projektu  

„Polska i Francja - jedność i wielość kultur europejskich” 

 

 Wraz z 16 innymi uczniami PALO miałam przyjemność uczestniczyć w projekcie „Polska                   

i Francja - jedność i wielość kultur europejskich”, w ramach którego w dniach 19-25 września 2021 roku 

odbył się wyjazd do Paryża. Każdy dzień naszego pobytu w tym mieście był podzielony na dwie części: 

przed obiadem spędzaliśmy czas w szkole, poznając społeczeństwo Francji „od środka”, z kolei 

popołudnia były przeznaczone na zwiedzanie Paryża i jego okolic. To właśnie tej drugiej części będzie 

poświęcona moja praca. 

 

  

 Zwiedzanie Paryża tak 

naprawdę zaczęliśmy już w niedzielę 

po przylocie. Nie było ono 

zaplanowane, więc po prostu 

przeszliśmy się ulicami i zobaczyliśmy 

miasto z mniej „historyczno-

zabytkowej” strony, a bardziej oczami 

zwykłego obywatela. 

 Na zdjęciu obok widać jeden    

z murali, który mijaliśmy tego dnia. 

Nawiązuje on oczywiście to znanych 

francuskich haseł: „liberté, égalité, 

fraternité” (fr. „wolność, równość, 

braterstwo”), jednakże zostały one 

użyte nie w kontekście Francji 

rewolucyjnej, a współczesnej. Można 

się tego domyślić po przeczytaniu 

napisu u góry muralu, który po 

przetłumaczeniu na język polski 

oznacza „Potrzeba wszystkiego 

[wszystkich], aby stworzyć świat.”. Te 

słowa są bezpośrednim nawiązaniem 

do problemów, z którymi obecnie 

boryka się Francja (np. dyskryminacja 

rasowa). 

  Uważam, że mimo, iż na zdjęciu widoczny jest przykład sztuki ulicznej, to głębiej go analizując 

możemy dostrzec obraz francuskiego społeczeństwa, a właśnie to było jednym z celów naszego 

projektu. 

 



 Wracając do opisu odwiedzanych przez nas zabytków – na zdjęciu poniżej widoczne jest 

wnętrze Świętej Kaplicy (Sainte-Chapelle). Ta budowla była pierwszym punktem naszego 

poniedziałkowego zwiedzania. Została ona zbudowana w stylu gotyckim, co jest najbardziej widoczne 

w licznych witrażach zdobiących okna. Przedstawiają one sceny ze Starego i Nowego Testamentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tego dnia zwiedzaliśmy jeszcze Katedrę Notre-Dame, Dzielnicę Łacińską, widzieliśmy Sorbonę, 

Ogród Luksemburski, Hotel Lambert i Plac Bastylii oraz obejrzeliśmy wnętrze Panteonu. Zdjęcie poniżej 

pochodzi właśnie z ostatniego z wymienionych przeze mnie miejsc. Widać na nim groby Marii 

Skłodowskiej-Curie i Piotra Curie. Grób noblistki był polskim pierwiastkiem w miejscu poświęconym 

najwybitniejszym francuskim postaciom. 

 



 Wtorkowe popołudnie było w całości poświęcone zwiedzaniu Pałacu w Wersalu                                    

i przylegających do niego ogrodów. Napis na przedzie budynku (widoczny po prawej stronie pierwszego 

ze zdjęć) mówi, że Pałac został postawiony „Dla wszystkich chwał Francji”. Jest to podejście niezwykle 

nacjonalistyczne i dzięki temu doskonale oddaje charakter przedrewolucyjnej Francji. Pałac został 

uświetniony za czasów panowania króla Ludwika XIV zwanego również Królem-Słońcem, monarchy 

absolutnego. Z tego powodu zarówno Pałac, jak i ogrody są niezwykle eleganckie i bogate. Najbardziej 

jest to widoczne na przykładzie słynnej Sali Lustrzanej widocznej na drugim zdjęciu. Jest ona niejako 

„wizytówką” Wersalu. 

 

 



 Naszym głównym punktem programu 

w środę było zwiedzanie Luwru. Na 

zdjęciu obok widoczny jest jeden                   

z najbardziej charakterystycznych 

elementów Muzeum - szklana piramida. 

W tle widać natomiast sam budynek 

Luwru. Znajduje się tam około 35 000 

dzieł sztuki, lecz ta liczba obejmuje tylko 

te dzieła, które są obecnie 

prezentowane. Całkowite zbiory Luwru 

zawierają ponad 380 000 rzeźb, obrazów 

i innych dzieł. 

 W Luwrze mieliśmy do wykonania 

kartę pracy w grupach. Nasze zadanie 

polegało na odnalezieniu 10 spośród 15 

wymienionych na karcie dzieł sztuki             

i sfotografowaniu się z nimi. 

Odpowiednie dobranie obrazów i rzeźb 

pozwoliło nam obejrzeć większość 

zbiorów muzeum. 

 

 

  

 Czwartek był w całości poświęcony 

zagadnieniu Unii Europejskiej. W tym celu 

spędziliśmy prawie całe popołudnie w Domu Europy 

w Paryżu. Odbyło się tam spotkanie, w którym 

braliśmy udział my wraz z francuską młodzieżą 

zaangażowaną w unijne zagadnienia. Spotkanie było 

podzielone na dwie części. Pierwszą z nich była 

rozmowa z jedną z francuskich eurodeputowanych. 

W rozmowie padały pytania zarówno od polskich, jak 

i francuskich uczniów, dotyczące wielu zagadnień, 

poczynając od tego, czym jest Unia Europejska dla 

nas, a kończąc na obecnej wewnętrznej sytuacji 

Polski w kontekście areny międzynarodowej. 

 Z całego wyjazdu, ten punkt programu 

podobał mi się najbardziej. Zyskałam szerszy obraz 

Unii Europejskiej, przedstawianej nie tylko z punktu 

widzenia Polski i Polaków, lecz również jako 

wspólnoty, w której wszyscy muszą (powinni) działać 

wspólnie. 

 



 Piątkowe zwiedzanie rozpoczęliśmy 

w Muzeum Orsay, w którym znajduje się 

wiele znanych obrazów impresjonistycznych 

malarzy takich jak Vincent van Gogh czy 

Claude Monet.  

 Po obejrzeniu zbiorów Muzeum 

Orsay udaliśmy się w stronę Hotelu 

Inwalidów i znajdującego się w środku Grobu 

Napoleona. Ze względu na swoją historię to 

miejsce stanowi obecnie swego rodzaju 

pamiątkę po Napoleonie. W centralnej części 

budynku znajduje się grób cesarza otoczony 

ze wszystkich stron płaskorzeźbami                      

i napisami mówiącymi o politycznych i 

militarnych sukcesach Napoleona.  

 

 

 

 

 

 

  Na naszym wyjeździe nie mogło 

oczywiście zabraknąć jednego z najbardziej 

rozpoznawalnych miejsc w Paryżu - Wieży 

Eiffla. Mieliśmy w planach wjechanie na 

najwyższe piętro tej budowli, lecz niestety nie 

było to możliwe. Okazało się bowiem, że 

akurat w czasie naszego pobytu w mieście dwa 

najwyższe piętra wieży były zamknięte,                

a z kolei na najniższe z pięter można było 

wjechać jedynie do 17.30, co sprawiło, że nie 

udało nam się zobaczyć pięknej panoramy 

Paryża. 

 

 

 

 

 

 



 Wreszcie, punktem kończącym nasz wyjazd było zobaczenie Łuku Triumfalnego. Dotarliśmy na 

miejsce dopiero pod wieczór, więc ten monumentalny pomnik był pięknie oświetlony. Na miejscu 

zastała nas jednak niespodzianka. Otóż Łuk Triumfalny był wtedy częścią instalacji artystycznej znanego 

artysty Christo, co spowodowało, że pomnik był zasłonięty. Został on owinięty w około 25 000 metrów 

kwadratowych srebrno-niebieskiego materiału i zabezpieczony przez 35 000 metrów czerwonej liny. 

Niemniej, Łuk nadal wywierał ogromne wrażenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Moim zdaniem zarówno sam wyjazd, jak i cały projekt wniósł wiele do naszej wiedzy o Francji 

i jej społeczeństwie. Zobaczyliśmy wiele zabytków i znanych miejsc, nierzadko z więcej niż jednej 

perspektywy. Uważam, że na pewno rzeczy, których dowiedziałam i nauczyłam się podczas 

przygotowań, samego trwania oraz podsumowania wyjazdu, zostaną ze mną na długo. 

 

 

 

Maria Pryzmont 


