
  

 

                                                                        

 

 

 

Początkiem naszego pobytu we 

Francji była oczywiście paryska szkoła 

„Lycee Bergson”, do której 

uczęszczaliśmy przez cały tydzień (od 

poniedziałku do piątku). Na zdjęciu po 

lewej stronie jest ukazana sala 

informatyczno-techniczna, gdyż poza 

komputerami znajdowały się tam 

takie rzeczy jak np.: robot w kształcie 

ramienia, dzięki któremu precyzyjność 

skomplikowanych instalacji stawała 

się prostsza, czy zaawansowana 

drukarka 3d, dzięki której uczniowie 

konstruowali własnoręcznie robione 

płyty główne do komputera! 

W poniedziałek po szkole udaliśmy 

się na zwiedzanie Paryża. Pierwszą 

atrakcją była słynna na całym świecie 

Katedra Notre-Dame. Jest to 

dokładnie ta sama katedra, która 

została niemal spalona 15 kwietnia 

2019 roku. Kościół ten został 

wzniesiony w stylu gotyckim oraz jest 

jedną z najbardziej rozpoznawalnych 

budowli tego typu na świecie. Nazwa 

Notre-Dame w dosłownym 

tłumaczeniu oznacza „Nasza Pani” i 

odnosi się do Matki Bożej. 



 

                                                               

 

 

 

 

Następnym punktem dnia 

pierwszego była Kaplica Sainte-

Chapelle, co oznacza po prostu 

Świętą Kaplicę. Budowla ta, 

podobnie jak opisana wyżej Katedra, 

również została zbudowana w stylu 

gotyckim. Wewnątrz znajdują się 

piękne witraże oraz rzeźby. Cała 

kaplica jest poświęcona Jezusowi 

Chrystusowi i w przeszłości miała 

symbolizować potęgę władzy 

monarszej we Francji. 

Ostatnim punktem 

poniedziałkowego popołudnia był 

Hotel Lambert, kierowany niegdyś 

przez ks. Adama Jerzego 

Czartoryskiego, czyli powstały w 

1833 roku obóz konserwatywno-

liberalny działający na emigracji po 

upadku powstania listopadowego. 

Przebywały tam głównie  osobistości 

z bogatych kręgów Wielkiej 

Emigracji. Obecnie budynek znajduje 

się w posiadaniu księcia Kataru. 



 

 

                                                        

 

Następnego dnia po zakończeniu 

zajęć szkolnych wyruszyliśmy do 

Wersalu – dawnej siedziby królów 

francuskich, zwanej również złotą 

klatką. Wersal został wybudowany 

przez Ludwika XIII w 1682 roku, 

jednak pełną swą okazałość otrzymał 

za czasów króla Ludwika XIV, który w 

celu utrzymania całej szlachty przy 

sobie powiększył cały kompleks 

kilkukrotnie. Obecnie budynek pełni 

funkcję muzeum, a w ramach 

ciekawostki mogę dodać, że za owym 

pałacem znajdują się ogrody o 

łącznej wielkości ponad 800 

hektarów! 

W środę przyszedł czas na jedno z 

najsłynniejszych muzeów na całym 

globie – mowa tu oczywiście o 

Luwrze. Luwr przed Wersalem pełnił 

rolę pałacu królewskiego. Obecnie 

jest najczęściej odwiedzanym 

muzeum sztuki na świecie. Tematyka 

znajdujących się tam dzieł sięga 

starożytności, przez średniowiecze, 

na połowie XIX wieku kończąc. 

Najsłynniejszymi dziełami 

znajdującymi się w tej gigantycznej 

kolekcji są m.in.: Mona Lisa, Wenus z 

Milo oraz Nike z Samotraki. 



 

 

 

 

 

yW czwartek przyszedł w końcu czas 

na najbardziej rozpoznawalną 

budowlę w całej Francji – Wieżę 

Eiffla. Wzniesiona w 1889 roku na 

100-lecie rewolucji francuskiej ma 

ponad 320 metrów i jest tym samym 

najwyższą budowlą w Paryżu, a w 

momencie jej powstania była 

również najwyższą budowlą na 

świecie. Pomimo chęci nie byliśmy w 

stanie wejść na Wieżę. Z uwagi na 

pandemię ostatnie piętro było 

zamknięte, a dwa pozostałe czynne 

był tylko do 17:30 – było to dla nas 

niemożliwe. Pozostaje lekki niedosyt, 

lecz nawet widok z dołu jest bardzo 

imponujący, co widać na załączonym 

zdjęciu. 

Na sam koniec czwartkowego dnia 

udaliśmy się na najwyższe wzgórze 

miasta, gdzie znajduje się Bazylika 

Sacre-Coeur, co oznacza święte 

serce. Rzecz jasna sformułowanie to 

odnosi się do Serca Jezusowego. 

Budowla te została wzniesiona pod 

koniec XIX wieku przez Paula Abadie-

go w stylu romańsko-bizantyjskim. 

Ciekawostka: w wieży północnej 

znajduje się najcięższy dzwon w 

Paryżu ważący 19 ton, który nosi 

nazwę „Savoyarde”. 

 



 

                                                                   

 

W piątek odwiedziliśmy między 

innymi Hotel Inwalidów – miejsce, w 

którym wypoczywali emerytowani 

żołnierze Napoleona. Zdjęcie 

przedstawia właśnie grób Napoleona 

Bonapartego , którego ciało zostało 

tu  przywiezione z Wyspy Św. Heleny 

przez króla Ludwika Filipa. Ciało 

byłego pierwszego konsula leży 

obecnie w sześciu trumnach: 

pierwszej z cyny, drugiej z mahoniu, 

trzeciej i czwartej z ołowiu, piątej z 

hebanu, a szóstej z wyrzeźbionego 

czerwonego porfiru (co widać na 

zdjęciu).  

Ostatnim punktem naszej wycieczki 

były Pola Elizejskie oraz Łuk 

Triumfalny – bez wątpienia jeden z 

symboli Paryża. Na zdjęciu jednak 

wydaje się nieco inny niż zwykle, 

ponieważ akurat podczas naszego 

pobytu paryski Łuk był 

„zapakowany”. Stało się tak, gdyż 

była to część realizacji ostatniego 

projektu zmarłego w 2018 roku 

artysty o pseudonimie Christo, który 

na swoim koncie miał już tego typu 

zabiegi, m.in.: na Reichstagu, który 

tak jak paryski Łuk został całkowicie 

zakryty folią.  


