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Wystawa fotograficzna 

„La Petite France” została 

zrealizowana w 2006 r.  

Autor tych zdjęć 

Zbigniew Kulik z Karpacza 

został zaproszony przez 

francuskiego fotografi-

ka Gerarda Lacumette  

do Alzacji we Francji do 

realizowanego projektu 

„Spojrzenie na Alzację”  

i niejako przy okazji foto-

grafował stolicę tego 

wyjątkowo pięknego 

regionu europejskiego.

Prezentowane fotogramy 

pokazują zarówno starą 

jak i nową zabudowę 

Strasbourga, miasta  

o wielu obliczach, urze-

kającego swoim osobli-

wym pięknem. Obok sta-

rego miasta noszącego 

nazwę „La Petite France” 

(„Mała Francja”) i słynnej 

katedry, oglądać można 

także bardzo nowocze-

sne budynki instytucji 

europejskich; Parlamentu 

Europejskiego, Domu 

Europejskiego, Pałacu 

Sprawiedliwości. 



Połączenie dawnej 

i współczesnej 

architektury daje 

niesamowite wrażenie. 

Jest tutaj wszystko 

to co zachwyca 

współczesnego turystę; 

piękne, stare domy 

utrzymane we 

wzorowej czystości 

i bardzo wiele 

zabytków oraz 

malownicze uliczki 

z licznymi restauracjami, 

jak i mnóstwo zieleni.

Jeżeli chce przeżyć 

się trochę atmosfery 

prawdziwej Francji, 

należy koniecznie 

zobaczyć „miasto na 

skrzyżowaniu dróg” 

czyli Strasbourg, 

a wcześniej obejrzeć 

wystawę fotograficzną 

„La Petite France”. 

Wystawa ta jest 

prezentowana 

w ramach współpracy 

Dolnego Śląska 

z Alzacją.



Symbolem Alzacji jest bocian. 
Z czasów dzieciństwa pamiętam przylatujące do nas wio-
sną bociany. Mama zawsze pytała, czy pierwszego wio-
sennego bociana widziałem w locie? Oznaczało to, że będę 
podróżował. I jak dotychczas to zawsze sprawdzało się. 
Tym razem zaproszony zostałem do Alzacji. 
A bocian jest dla mnie symbolem wiosny i wierności oraz 
przykładem Bożego porządku w przyrodzie.

Zbigniew Kulik

Zbigniew Kulik, fotografik, zamieszkały w Karpaczu na Dolnym Śląsku. 
Fotografuje góry, krajobrazy, przyrodę i zabytki architektury.

Wystawy indywidualne: Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Polska, Rumunia, 
Węgry, Włochy, Słowacja, Serbia.
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