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                               Wybrane zabytki Paryża i inne znane miejsca 

Notre-Dame de Paris – gotycka katedra w Paryżu. Jedna z najbardziej znanych katedr na świecie, 

między innymi dzięki powieści „ Dzwonnik z Notce Dame” francuskiego pisarza Viktora Hugo. 

Jej nazwa tłumaczy się jako Nasza Pani i odnosi się do Matki Boskiej. Wzniesiono ją na wyspie 

na Sekwanie, zwanej Île de la Cité, na śladach po dwóch kościołach powstałych jeszcze w IX wieku. Jej 

budowa trwała prawie 170 lat (1163-1330). 

Jest to kościół pięcionawowy z krótką nawą krzyżową, dość długim prezbiterium i podwójnym 

obejściem na półkolu. Pierwotnie miało ono tylko trzy małe kapliczki. W drugiej połowie XIII 

wieku usunięto kapliczki i wybudowano pięć dużych kaplic. 

Całą szerokość fasady zajmują trzy portale, z czego środkowy jest najszerszy. Wyrzeźbiono na nim 

scenę Sądu Ostatecznego. Zamiast kolumienek (jak to było w stylu romańskim) na cokołach lub 

wspornikach ustawiono figury zwieńczone baldachimami. 

Dokładne przyjrzenie się fasadzie środkowego portalu od razu odkrywa jej asymetryczność: lewy 

portal, poświęcony Matce Boskiej, pochodzi z ok. 1210 roku i przedstawia w reliefach sceny z jej 

życia, m.in.: genealogię Maryi, Zwiastowanie, Boże Narodzenie, Zaśnięcie i Zmartwychwstanie. 

Filar dzielący odrzwia ozdobiony jest figurą NMP z Dzieciątkiem, w górnych częściach widać m.in. 

Koronację Maryi. Łuk portalu wpisany jest w trójkątne obramowanie. Prawy portal - portal św. Anny - 

powstał ok. roku 1220, ale zdobiący go ostrołukowy tympanon zawiera rzeźby sprzed 1180 roku, a 

więc najstarsze spośród wszystkich zachowanych w katedrze. 

W najwyższej części łuku znajduje się płaskorzeźba Matki Boskiej Tronującej z Dzieciątkiem, obok niej 

inicjator budowy katedry – biskup Maurice de Sully i król Ludwik VII w otoczeniu aniołów. Środkowy, 

największy portal Sądu Ostatecznego, pochodzi z ok. 1220-1230, ale jedynie kilka fragmentów rzeźb 

(m.in. postać Chrystusa w górnej części tympanonu) pochodzi z I połowy XIII wieku, reszta to XIX-

wieczna rekonstrukcja. 

Nad środkowym portalem umieszczono rozetę rozświetlającą wnętrze świątyni. W całej budowli 

umieszczono dużą ilość witraży, które wprowadzają grę światła w wielkiej i zazwyczaj, jak to bywa w 

gotyckich katedrach, mrocznej budowli. 

Pod rozetą ciągnie się tzw. galeria królewska, element charakterystyczny dla gotyckich katedr 

francuskich. 

Bazylika Sacré-Cœur (Bazylika Najświętszego Serca) - kościół na szczycie wzgórza 

Montmartre w Paryżu. 

Kiedy w 1870 roku wybuchła wojna francusko-pruska dwaj francuscy przemysłowcy przysięgli sobie, 

że jeżeli po wojnie ujrzą Paryż takim, jak przed wojną wybudują bazylikę ku sercu Jezusowemu. Gdy 

rok później, po zakończeniu działań zbrojnych, okazało się, że Paryż został nietknięty przemysłowcy 
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postanowili wypełnić swoją obietnicę. Propozycję z zadowoleniem przyjął 

ówczesny arcybiskup Paryża i już w 1876 roku rozpoczęto budowę. Ukończono ją w 1914 roku, jednak 

wybuch pierwszej wojny światowej uniemożliwił konsekrację. Odbyła się ona 5 lat później, w 

roku 1919. 

Bazylika Sacré-Cœur wybudowana została na szczycie wzgórza Montmartre (XVIII dzielnica Paryża). 

Zaprojektował ją Paul Abadie w stylu romańsko-bizantyńskim, z zastosowaniem na elewacjach 

nazywanego białym granitem trawertynu, stąd potoczna nazwa - biała bazylika. Jej kopuły mają 

wysokość 79 metrów, a wieża północna 83 metry. W owej wieży znajduje się najcięższy dzwon w 

Paryżu (19 ton), nazywany "Savoyarde", jego serce waży 500 kg. Ze szczytu kopuły można podziwiać 

panoramę Paryża i widok na tereny oddalone o 30 km. 

 

Łuk Triumfalny (fr. L'Arc de Triomphe) - pomnik stojący na placu Charles'a de Gaulle'a w VIII Dzielnicy 

(dawniej Plac Gwiazdy, Place de l'Etoile) w Paryżu, na zachodnim skraju Pól Elizejskich ( Avenue des 

Chaps – Elysees ). Jest to ważny element architektury Paryża, stanowiący zakończenie perspektywy 

Pól Elizejskich. Jest to budowla empirowa w formie jednoarkadowego rzymskiego łuku triumfalnego. 

Wysokość: 51 m 

Szerokość: 44,8 m 

Stopnie: 284 

Na łuku znajdują się 4 znaczne reliefy: 

� Marsylianka (inna nazwa Wymarsz ochotników w 1792, François Rude 1833-1835) 

� Triumf Napoleona (Jean-Pierre Cortot) 

� Obrona Francji przed koalicją 1814 (Antoine Etex) 

� Pokój (la Paix, Antoine Etex) 

Fryz obiegający Łuk Triumfalny przedstawia wymarsz i powrót w chwale armii francuskiej. 

Przedstawiono także w mniejszej formie sceny z wielu znanych bitew. 

Pod Łukiem znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza, którego Płomień Pamięci (fr. – Flamme du 

Souvenir) jest symbolicznie rozpalany każdego wieczora oraz niewielkie muzeum poświęcone historii 

tego obiektu. 

Budowę Łuku rozpoczęto w 1806 r. na zlecenie Napoleona i z przerwami prowadzono do ukończenia 

w 1836, za panowania Ludwika Filipa I. Projektantem architektury jest Jean François Chalgrin, 

dekorację rzeźbiarską wykonał François Rude. 

Na Łuku wyryto nazwiska 386 oficerów napoleońskich, w tym 7 Polaków. Są to: 

� gen. Józef Grzegorz Chłopicki (ur. w 1771 r. w Kapustyniach na Wołyniu) 

� gen. Jan Henryk Dąbrowski (ur. w 1755 r. w Pierzchowcu koło Bochni) 
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� gen. Karol Otto Kniaziewicz (ur. w 1762 r. w Asseiten w Kurlandii) 

� gen. Józef Feliks Łazowski (ur. w 1759 r. w Lunéville we Francji) 

� marsz. Francji, książę Józef Antoni Poniatowski (ur. w 1763 r. w Wiedniu w Austrii) 

� bryg. Józef Sułkowski (ur. w 1773 r., dokładne miejsce urodzenia nie jest znane,    

wychowywał się w Rydzynie w Leszczyńskiem) 

� gen. Józef Zajączek (ur. w 1752 r. w Kamieńcu Podolskim). 

Na pamiątkę napoleońskich zwycięstw wyryte są także nazwy czterech polskich miast, są to: 

� Gdańsk  

� Ostrołęka (bitwa - luty 1807) 

� Pułtusk (bitwa - 26 grudnia 1806) 

� Heilsberg- Lidzbark Warmiński (bitwa - 10 czerwca 1807) 

 

Wieża Eiffla (fr. Tour Eiffel, wym. tuȐ ǫfǫl) – najbardziej znany obiekt architektoniczny Paryża, 

rozpoznawany również jako symbol Francji. Jest najwyższą budowlą w Paryżu i piątą co do 

wysokości we Francji. 

� "Dama Paryża" stoi w zachodniej części centrum miasta, nad Sekwaną, u północno-

zachodniego krańca Pola Marsowego. 

� Wieżę zbudowano specjalnie na paryską Wystawę Światową w 1889 r. Miała 

zademonstrować poziom wiedzy inżynierskiej i możliwości techniczne epoki, być symbolem 

ówczesnej potęgi gospodarczej i naukowo-technicznej Francji. Po 20 latach wieża miała być 

rozebrana. Gustaw Eiffel nie chciał do tego dopuścić. Postanowił przekazać ją nauce. Założył 

na wieży laboratorium aerodynamiczne, laboratorium meteorologiczne. Jednak dopiero 

udane eksperymenty z umieszczonym na szczycie wieży telegrafem (bez drutu) ocaliły wieżę i 

odstąpiono od jej demontażu. W przededniu I wojny światowej wieża stała się obiektem 

militarnym - łączyła Paryż z posterunkami wojskowymi na granicy z Niemcami (do tej pory do 

łączności używano gołębi pocztowych). Ocalała budowla z czasem stała się największą 

atrakcją turystyczną Paryża, którą odwiedziło już ponad 200 milionów ludzi. 

� W 1884 został opracowany pierwszy projekt wieży o wysokości 300 m. Ostatecznie ma 324 

m. Spośród wielu propozycji minister handlu odpowiedzialny za wystawę wybrał projekt 

Eiffla. Początkowo planowano wybudowanie wieży w kształcie mostu nad Sekwaną, ale nie 

mogło to być zrealizowane z powodu złego podłoża na brzegach rzeki. Spośród 107 

propozycji lokalizacji wieży ostatecznie zdecydowano się na Pole Marsowe, na którym miała 

odbyć się wystawa. 

� W 1886 rozpoczęto prace przygotowujące teren pod budowę. Zbudowano cztery kamienne 

fundamenty o powierzchni ponad 650 m² każdy i sięgające od strony Pola Marsowego 14 m 
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pod ziemię, a z drugiej strony 8 m. Nie podobało się to artystom, którzy zorganizowali akcję 

protestacyjną przeciwko budowie wieży. Byli wśród nich pisarze, malarze, rzeźbiarze i 

architekci. Nie przeszkodziło to jednak w prowadzeniu prac budowlanych zgodnie z planem 

wg projektu. Pracowano po 10 godzin dziennie.  

31 marca 1889 Eiffel wywiesił flagę francuską. Na wieży dostępne są trzy poziomy widokowe. 

� Na budowę wieży przeznaczono 7,8 mln franków, czyli ok. 65 mln dzisiejszych złotych, z 

czego ok. 75% zwróciło się już w ciągu pierwszych 5 miesięcy (do końca roku, w którym 

zakończono budowę) od otwarcia wieży dla turystów. Dodatkowe zyski były czerpane ze 

sprzedaży małych figurek w kształcie wieży. Od momentu otwarcia wieżę zwiedziło ponad 

220 milionów osób. 

 

Panteon (fr. Panthéon) – budowla w Dzielnicy Łacińskiej w Paryżu. 

� Król Francji Ludwik XV poprzysiągł wznieść świątynię wartą patronki Paryża (świętej 

Genowefy), w miejscu wczesnochrześcijańskiego kościoła zbudowanego w VI wieku, w 

zamian za przywrócenie zdrowia. Fundamenty pod tę monumentalną świątynię położono w 

roku 1758, ale ostateczne ukończenie budowli miało miejsce  w roku 1789. 

� Panteon paryski jest klasycystyczną budowlą na planie krzyża greckiego z kopułą centralną i 4 

spłaszczonymi kopułami bocznymi oraz z kolumnowym portykiem wejściowym. Uważa się, że 

jest on wzorowany na rzymskim. 

� Od czasów Rewolucji (1791) Panteon jest miejscem spoczynku wielu sławnych Francuzów i 

Francuzek. W krypcie Panteonu znajdują się m.in. grobowce: Woltera, Jana Jakuba 

Rousseau, Honoré Mirabeu, Victora Hugo, Emila Zoli, Jeana Jaurèsa, wynalazcy pisma dla 

niewidomych Louisa Braille'a, fizyków Paula Langevina, Piotra Curie, Marii Skłodowskiej – 

Curie, chemika Marcelina  Berthelota,  przywódcy ruchu oporu z czasów II wojny światowej –

 Jeana Moulina.  

� Dwukrotnie próbowano przywrócić funkcję religijną Panteonowi, lecz od 

roku 1885 ostatecznie przeznaczono go na mauzoleum. 

 

Luwr (fr. Louvre, Musée du Louvre) – dawny pałac królewski w Paryżu, obecnie muzeum sztuki. 

Jedno z największych muzeów na świecie, najczęściej odwiedzana placówka tego typu na świecie. 

Stanowi jeden z ważniejszych punktów orientacyjnych Paryża, położony jest przy prawym 

brzegu Sekwany w obrębie Pierwszej Dzielnicy. W kompleksie budynków o całkowitej 

powierzchni wynoszącej 60,600 metrów kwadratowych znajdują się zbiory liczące około 35,000 

dzieł sztuki od czasów najdawniejszych po połowę wieku XIX, dzieła światowego dziedzictwa o 
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największej sławie takie jak np. stela z kodeksem Hammurabiego, „Afrodyta”- Wenus z Milo, Nike 

z Samotraki, Mona Lisa pędzla Leonarda da Vinci. 

� Muzeum zostało otwarte 10 sierpnia 1793 r. Ekspozycja liczyła 537 obrazów, lwią część, 

stanowiły konfiskaty dóbr kościelnych i królewskich. Ze względu na problemy związane ze 

stanem budynku muzeum zamknięto na lata 1796 - 1801. Kampania napoleońska wpłynęła 

na duży wzrost kolekcji, przy czym większość stanowiły łupy ze zbiorów na terenach 

podbitych przez dyktatora, po jego porażce pod Waterloo dzieła zwrócono prawowitym 

właścicielom. Za czasów panowania Ludwika XVIII i Karola X oraz Drugiego Cesarstwa nastąpił 

wzrost kolekcji która przekroczyła 20 tysięcy dzieł. Kolejny wzrost kolekcji to owoc licznych 

nabytków muzeum i darów prywatnych kolekcjonerów dzieł sztuki. W 2008 roku zbiory 

Luwru podzielono na osiem  odrębnych działów : 1). sztuka Starożytnego Egiptu, 2.) 

Starożytny Wschód i sztuka Islamu, 3.) Starożytna Grecja i Starożytny Rzym, 4.) Malarstwo 5.) 

Rzeźba, 6.) Rysunek i grafika, 7.) Dzieła sztuki 8.) Luwr średniowieczny. 

Historia budynku  

� 1190 - założenie przez króla Francji Filipa II Augusta pierwszego zamku jako fortecy obronnej 
przeciwko najazdom Wikingów 

� 1546 - król Francji Franciszek I Walezjusz rozpoczyna przebudowę zamku w pałac, ze względu 
na rozbudowę miasta zamek stracił swoją funkcję obronną. Średniowieczne zachodnie skrzydło 
zostało wyburzone i zastąpione renesansowymi budynkami zaprojektowanymi przez Pierre 
Lescot i wykończonymi przez Jean Goujon. 

� Przebudowa była kontynuowana również przez jego następcę Henryka II (panował w latach 
1547 - 1559) 

� 1566 – Karol IX buduje pierwszy poziom małej galerii (Petite Galerie) 

� 1595 – Henryk IV rozpoczyna budowę wielkiej galerii (Grande Galerie). Budowa została 
zakończona w roku 1608. 

� 1625 – Ludwik XIII podejmuje dalsza rozbudowę Luwru zgodnie z planami powstałymi za 
panowania Henryka IV. 

� 1672 – Ludwik XIV przenosi siedzibę królewska z Luwru do Wersalu 

� 1692 - Ludwik XIV wydaje decyzję utworzenia galerii rzeźb starożytnych w Salle des 

Caryatides. 

� 1791 – Zgromadzenie Narodowe rewolucji francuskiej podejmuje decyzję o przekształceniu 

Luwru w muzeum. 

Historia muzeum  

� 10 sierpnia 1793 - pierwsza ekspozycja udostępniona dla zwiedzających (Museum Central des 

Arts) 

� 1798 - zbiory powiększają się o zasoby Watykańskie i republiki Weneckiej 

� 1803 - Muzeum zmienia nazwę na Musée Napoléon 

� 1 maja 1847- pierwsza w Europie ekspozycja sztuki asyryjskiej utworzona w północnym 

skrzydle Cour Carrée. 
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� Maj 1871 - w ostatnich dniach Komuny Paryskiej rewolucjoniści planowali zniszczenie Luwru. 

Zbiory zostały uratowane dzięki akcji kierowanej przez Floriana Trawińskiego, zarządzającego w 

tym czasie resortem kultury i sztuki Komuny Paryskiej - wraz z zaufanymi pracownikami muzeum 

opróżnił beczki z naftą rozstawione w salach muzealnych i napełnił je wodą. Rewolucjoniści 

doprowadzili jednak do zniszczenia części pałacu Tuileries. 

� 1983 - prezydent François Mitterrand przedstawia projekt renowacji pałacu, przeniesienia 

Ministerstwa Finansów oraz stworzenia podziemnego kompleksu pod głównym dziedzińcem. 

� 15 października 1988 - otwarcie nowego wejścia na dziedzińcu głównym, które 

przykrywa Piramida Luwru Pei. 

� 1993 - ukończenie drugiej fazy projektu - podziemnego pasażu handlowego, w którego 

głównym węźle znajduje się Odwrócona piramida. 

 

Aleja Pól Elizejskich (Avenue des Champs-Elysées) to najbardziej reprezentatywna Aleja Paryża. 

Wielka, szeroka bo aż sześciopasmowa arteria rozciągająca się na długości 2 km i łącząca Łuk 

Triumfalny z Placem Zgody. Znaczenie Pól Elizejskich podkreślają znajdujące się tutaj salony 

samochodowe, hotele, ekskluzywne sklepy, siedziby prestiżowych firm, restauracje. To tutaj mieści 

się legendarny paryski „Kabaret Lido”. Każdego roku, 14 lipca w święto narodowe Francji „La Fete 

Nationale” Aleją przechodzi niebiesko–biało-czerwona defilada wojskowa. To tutaj również, końcem 

lipca, Tour de France kończy wyścig kolarski. 

Centre Georges Pompidou (Centrum Sztuki i Kultury im. Georges’a Pompidou) jest jednym z 

najbardziej znanych ośrodków sztuki i kultury na świecie. Wewnątrz budynku oprócz muzeum sztuki 

współczesnej (Musée National d'Art Moderne) i biblioteki publicznej Paryża (Bibliothèque publique 

d' information) znajdują się sale koncertowe, sale wystawowe, centrum muzyki i odnowy 

akustycznej, warsztaty dla dzieci, kino, restauracje, sklepy. Architektura budynku Centrum Pompidou 

zaskakuje i wzbudza wiele kontrowersji. Budynek został zbudowany z różnych elementów, rur o 

różnych kolorach i długościach. Instalacje budynku zostały przedstawione na zewnątrz obiektu dzięki 

czemu zagospodarowano więcej miejsca wewnątrz obiektu. 

Główne filary i ściany nośne występują w kolorze białym, kolor niebieski oznacza klimatyzację, żółty - 

instalację elektryczną, zielony - instalacje wodociągowe zaś czerwony – komunikację.  

Przeźroczyste tunele, w których zainstalowano ruchome schody, służą jako droga dla pieszych, 

turystów. 

Statua Wolności (Statue de la Liberté) nazywana bywa także „Wolnością opromieniającą świat" 

znajduje się na Wyspie Łabędzia (Ile des Cignes) nad Sekwaną, niedaleko Wieży Eiffla. Cztery razy 

mniejsza od oryginału, waży 4 tony i mierzy 11,5 m wysokości. 
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Od 1984 roku Statua Wolności znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Oryginał 

posagu znajduje się w Nowym Jorku na Wyspie Wolności (Liberty Island).  

 

Dzieło francuskiego rzeźbiarza Auguste Bartholdi wg projektu konstrukcji stalowej podstawy Gustawa 

Eiffla i projektu piedestału Richarda Morrisa Hunta. Koncepcja projektu posągu powstała pod 

wpływem pewnego obrazu namalowanego przez Eugène Delacroix „Wolność prowadząca lud na 

barykady”. Bartholdi nadał posągowi rysy twarzy własnej matki, natomiast ciało przyjęła jego 

kochanka. Pierwsza wersja Statuy Wolności została podarowana władzom Paryża. 

 

Statua Wolności została skonstruowana w latach 1875 - 1884 w 17 dzielnicy Paryża. Wykonana z 

miedzi i stali, w kolorze brązowym wzbudzała ogromne zainteresowanie wśród mieszkańców Paryża, 

szczególnie ze względu na swoja wielkość (46 m wysokości) co powodowało, ze posąg wystawał 

ponad zabudowę paryską. 

 

Oryginał Statuy Wolności został podarowany przez rząd francuski USA w stulecie uchwalenia 

Deklaracji Niepodległości (1886 r.). Posąg Statuy obrazuje postać kobiety trzymającej w prawej dłoni 

pochodnię, natomiast w lewej tablicę, która zawiera datę uzyskania niepodległości przez USA ( 4 lipca 

1776). 

Musée d' Orsay – Muzeum d’ Orsay, znajduje się w zabytkowym budynku dworca kolejowego Orsay.  

Galeria sztuki Muzeum d’ Orsay została poświęcona sztuce francuskiej XIX w. Znajdziesz tutaj dzieła 

artystów takich jak m. in. Delacroix, Ingres, Monet, Renoir, Degas, van Gogh, Pissarro, Sisley, Morisot, 

Cassatt, Cézanne i  wielu innych. Muzeum posiada największą kolekcję dzieł impresjonistów oraz 

imponujący zbiór rzeźb. 

Moulin Rouge – z franc. Czerwony Wiatrak to najsłynniejszy paryski kabaret świata, powstały w tym 

samym roku co Wieża Eiffla, w 1889 roku, w dzielnicy Montmarte. Dwa razy w ciągu wieczora i 365 

dni w roku piękne tancerki ubrane w falbaniaste spódnice koloru białego, niebieskiego, czerwonego 

wykonują taneczne show. To zapierające dech w piersiach widowisko, zwłaszcza męskiej części 

widowni, wciąż cieszy się wielkim zainteresowaniem.  

Sam spektakl to nie tylko taniec i muzyka ale również niezwykła choreografia, nowoczesna 

scenografia, specjalistyczny sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy. W ciągu jednego wieczora 

serwowanych jest od 450-700 nakryć. 

Widowisko wykonywane jest przez 60 tancerek i 20 tancerzy. Każdego roku kabaret rekrutuje swoje 

tancerki, bez których taneczne show nie byłoby w ogóle możliwe. Kryteria przyjęć są niezwykle 

surowe, wzrost min.1.75-1.79, dobra aparycja, liczne szkolenia, umiejętność tańca. Czternaście 

narodowości, średnia wieku to wiek 23 lat wśród tancerek , w większości Australijki (po popularnym 

filmie z Nicole Kidman). 
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Rewię w Kabarecie poprzedza wykwintna kolacja i szampan. To właśnie tutaj narodził się słynny 

taniec - kankan. 

 

Cmentarz Père- Lachaise  założony w 1804 r. na wzgórzu Champ- ľ Évêque przez projektanta 

Frochota. Największy i najsławniejszy cmentarz paryski założony w ogrodach przylegających do willi 

Mont-Louis, podarowanej przez  Ludwika XIV swojemu spowiednikowi, Père Lachaise (ojcu Lachaise), 

francuskiemu jezuicie. Cmentarz zajmuje 44 hektary powierzchni, jest największym terenem zieleni   

w Paryżu, obsadzonym przez 5 300 drzew, z których kilkadziesiąt ma ponad 150 lat. Cmentarz 

podzielony jest na dywizje (z franc. division). Najstarsza dywizja znajduje się najbliżej głównego 

wejścia. Część ta została zakwalifikowana w 1962 roku do Zabytków Historycznych Francji, co 

oznacza, że obszar podlega szczególnej ochronie ze względu na wartości historyczne i kulturowe.     

Na cmentarzu pochowanych jest wielu znanych ludzi : Molier, Balzak, Gioacchino Rossini, Edith Piaf , 

Jim Morrison , Eugène Delacroix , Victor Hugo , Proust , Oscar Wilde, Yves Montant , Maria Callas , 

Georges Haussmann . 

Na cmentarzu znajduje się ponad 60 grobów Polaków. Między innymi zostali tu pochowani: Fryderyk 

Chopin, Jarosław Dąbrowski (działacz niepodległościowy, generał i wódz naczelny wojsk Komuny 
Paryskiej), Ewelina Hańska (szlachcianka, żona Honore de Balzaka), Bonawentura Niemojewski 
(prawnik i polityk, prezes Rządu Narodowego w czasie powstania listopadowego) Adam Prażmowski 
(pierwszy polski astrofizyk, najwybitniejszy polski astronom XIX wieku), Walery Antoni Wróblewski 
(działacz rewolucyjno-demokratyczny, dowódca w Powstaniu Styczniowym, generał Komuny 
Paryskiej), Józef Wysocki (generał Wojska Polskiego, uczestnik polskich powstań narodowych i 
powstania węgierskiego 1848-1849). Spoczywają tu także ci, którzy zmarli przed otwarciem 
cmentarza: Jean de La Fontanie i Molier, ich prochy kazał tu przenieść Napoleon Bonaparte w celu 
swego rodzaju "promocji" cmentarza. Do najstarszych zidentyfikowanych grobów należą: Piotra 

Abelarda i jego ukochanej Heliozy (XII wiek) przeniesione w 1817 roku.  

Na cmentarzu leży obecnie ok. miliona osób, a na jego powierzchni znajduje się około 100 tysięcy 
grobów, w tym prochy wielu Polaków. 

 

 
 

 


