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Atrakcje Paryża

NAJWAŻNIEJSZE ZABYTKI
Les Invalides
Od początku swego istnienia kompleks
ten służył jako szpital dla weteranów wojennych. Dziś znajdują się tam muzea oraz
grób Napoleona.

Kup książkę

Luwr
Najsłynniejsze i najczęściej odwiedzane muzeum na świecie. Zgromadzono tu dzieła
sztuki reprezentujące dzieje ludzkości na
przestrzeni tysięcy lat.
Łuk Triumfalny
Powstał na pamiątkę zwycięstw napoleońskich. Dziś stanowi zakończenie Pól Elizejskich, których panoramę można podziwiać z tarasu na szczycie tego monumentalnego pomnika.

Poleć książkę

Musée d’Orsay
Dawny dworzec, który w 1986 r. stał się muzeum sztuki, odwiedzanym rocznie przez
ponad 4 mln osób. Muzeum prezentuje bogatą kolekcję obrazów impresjonistycznych.
Palais Garnier
Wspaniały gmach paryskiej opery mieści
2200 osób. Budynek zachwyca zarówno
z zewnątrz, jak i w środku.
Wieża Eiffla
Ukończona w 1889 r., nie przestaje zachwycać milionów turystów z całego świata.
Roztacza się z niej wspaniały widok na
cały Paryż.
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NAJCIEKAWSZE ŚWIĄTYNIE

Bazylika Sacré-Cœur
Bazylika na malowniczym wzgórzu Montmartre jest dobrym miejscem zarówno
do zadumy, jak i obserwacji turystów ze
wszystkich stron świata czy podziwiania
panoramy miasta.

Katedra Notre Dame
Wizytówka Paryża i jeden z najpiękniejszych budynków na świecie. Wzniesiona
na wyspie Cité, budowana przez 170 lat
gotycka świątynia jest ozdobą Paryża od
ponad siedmiu stuleci!

Sainte-Chapelle
Na dwóch kondygnacjach tej gotyckiej kaplicy można podziwiać wspaniałe
rzeźby i jedne z najpiękniejszych witraży
w Europie.
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Montmartre
Malownicza dzielnica artystów i kabaretów
do dziś zachowała urok czasów, gdy królowała tam bohema artystyczna.

Champs-Élysées
Słynna ulica, na której można poczuć arystokratyczny klimat Paryża. Luksusowe sklepy,
kina i hotele mają swoje siedziby właśnie
tutaj. Tu też odbywają się parady podczas
uroczystości państwowych.

Cmentarz Père-Lachaise
Tajemnicze miejsce pełne wspaniałych nagrobków i rzucających cień drzew. Tu pochowanych jest wielu znamienitych ludzi, wśród
nich polski kompozytor Fryderyk Chopin.

MIEJSCA Z KLIMATEM
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FRANCUSKIE PRZYSMAKI

Bagietka
Francuska podłużna bułka, podawana do
śniadań, obiadów i kolacji. Sprzedawana
jest w licznych piekarenkach, z których zapach pieczywa roznosi się po ulicy.
Camembert
Będąc we Francji, nie można nie spróbować słynnych francuskich serów. Camembert jest jednym z najpopularniejszych.

Wino
Doskonałe francuskie wino można przywieźć do Polski jako prezent. Ale lepiej wypić je na miejscu, do obiadu lub romantycznej kolacji przy świecach.
Crêpes
Bardzo cienkie naleśniki, robione na mące
pszennej. Serwowane z wieloma dodatkami, są daniem konsumowanym codziennie przez miliony Francuzów.
Croissant
Tradycyjny rogalik bez nadzienia, spożywany na śniadanie razem z filiżanką kawy
lub herbaty. Obecny we Francji od 1839 r.
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Przed wyjazdem
Do każdego wyjazdu trzeba się przygo
tować – dotyczy to również podróży do
Paryża. Kilka chwil spędzonych w domu
nad przewodnikiem, zebranie podstawo
wych informacji o mieście i o tym, czego
można oczekiwać po dotarciu na miej
sce, pozwoli uniknąć przykrych niespo
dzianek i w pełni cieszyć się wycieczką.

wybór czasu podróży
Turyści najchętniej odwiedzają Paryż
wiosną, kiedy tamtejsze parki rozkwitają,
ulice budzą się do życia, a zabytki ską
pane w słońcu najlepiej „pozują” do zdjęć.
Także latem do stolicy Francji ściągają
tysiące przyjezdnych, więc trzeba liczyć
się z czekaniem w kolejkach do popular
niejszych atrakcji. Osoby przedkładające
niższe ceny i mniejszą liczbę turystów po
nad słoneczną, ciepłą pogodę będą zado
wolone z wycieczki do Paryża jesienią lub
zimą. Spadające liście, ludzie wracający
do swoich pozasezonowych zajęć czy ni
skie ceny biletów lotniczych – wszystko
to przemawia za wybraniem jesieni jako
pory odwiedzenia stolicy Francji. A zima?
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Zimne, pochmurne dni mogą zniechęcać
do długich wędrówek, ale to doskonały
czas na odwiedzenie paryskich muzeów,
kin czy teatrów oraz spacery po Polach
Elizejskich urozmaicane częstymi przer
wami na ciepłą herbatę w pobliskich
kawiarenkach.

źródła informacji
Nietypowe przewodniki
Popularność miejsca poznaje się m.in.
po liczbie publikacji na jego temat – są
dząc po ofercie krajowych księgarni, Pa
ryż od lat cieszy się niesłabnącym zain
teresowaniem Polaków. Dla miłośników
sztuki i architektury Martina Padberg,
wraz z wydawnictwem H.F. Ullmann,
opracowała 480stronicowy przystęp
nie napisany przewodnik po sztuce i ar
chitekturze Paryża (Paryż. Sztuka i architektura, 2009). Przybliża on dzieje naj
słynniejszych budynków w mieście oraz
„zmienną historię i żywą teraźniejszość
metropolii nad Sekwaną”.
Komu spodobała się historia kodu
Leonarda da Vinci, nie powinien ominąć

Poleć książkę

oryginalnej książki wydawnictwa Alba
tros: Paryż śladami kodu Leonarda da Vinci
(2007), poprzez którą „Peter Caine, z wy
kształcenia historyk sztuki, proponuje po
dróż po stolicy Francji wraz z bohaterami
słynnego Kodu Leonarda da Vinci […] Wraz
z Sophie Neveu i Robertem Langdonem
poszuka klucza sklepienia i linii krwi, dowie
się, jak odczytać ukryte kody, uzyska wy
czerpujące odpowiedzi na pytania, które
frapowały go w trakcie lektury powieści”.
Do listy inspirujących przewodników
dopisać trzeba też publikację wydawnic
twa Trio, autorstwa Philipa Freriksa, zaty
tułowaną Południk Paryża. Fascynująca
wędrówka przez stolicę Francji (2007). Osią
owego dzieła jest chęć odnalezienia mate
rialnych oznaczeń południka paryskiego –
135 płytek z brązu umieszczonych w par
kach, na placach i na ulicach stolicy Fran
cji, a odzwierciedlających przebieg daw
nego południka zerowego, wyznaczo
nego na początku XIX stulecia.
Następna propozycja ukazała się
dzięki PWN i nosi tytuł Filmowy Paryż
(2014). Autor, Michał Bąk, proponuje czy
telnikom podróż po miejscach znanych
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z najpopularniejszych produkcji kręco
nych w stolicy Francji, takich jak Dzwonnik z Notre Dame, Królowa Margot, Amelia czy O północy w Paryżu.

Mapy
Plany Paryża oferuje wiele wydawnictw,
m.in. Expressmap Polska (1 : 15 000,
1 : 16 500), Freytag & Berndt (1 : 13 000)
i Michelin Travel Publications (1 : 10 000).
Doskonałe atlasy i mapy kieszonkowe, za
równo po francusku, jak i po angielsku,
proponuje wydawnictwo L’Indispensable.
Plan Paryża, przejrzysty i łatwy w użyciu,
otrzymamy za darmo w każdym biurze
turystycznym (office de tourisme) już na
miejscu. Tam też niemal na każdej ulicy
można kupić dokładny atlas miasta, np.
wspomnianego już wydawnictwa L’Indi
spensable (w przystępnej cenie). Jak naj
bardziej godny polecenia jest też plan
Paryża dostępny bezpłatnie na stronie
www.paryz.plan.pl.

Słowniki i rozmówki
Jednym z najlepszych samouczków ję
zyka francuskiego jest Francuski. Pas de
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Krajoznawcze ABC
Paryż, stolica Francji, leży w środkowej
części Basenu Paryskiego – rozległego
obniżenia w północnej części kraju. Jest
ośrodkiem administracyjnym regionu
ÎledeFrance i tworzy departament Pa
ryż o powierzchni 105 km2. To największa
aglomeracja Francji (19% ludności pań
stwa) i zarazem jedna z największych me
tropolii na świecie. Paryż stanowi centrum
gospodarcze, naukowe i kulturalne kraju,
jest też ważnym międzynarodowym wę
złem drogowym, kolejowym i lotniczym.
Miasto leży nad Sekwaną, na obu jej
brzegach. Centralną i zarazem najstar
szą częścią Paryża jest Île de la Cité – wy
spa na Sekwanie. Nad doliną rzeki górują
liczne wzniesienia: Montmartre (na pół
nocy), Belleville, Ménilmontant i Romain
ville (na północnym wschodzie) oraz
Wzgórze św. Genowefy (na południu).
W okolicy miasta znajdują się duże kom
pleksy leśne, m.in. las Fontainebleau.
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dzielnice paryża
W stolicy Francji nie sposób nie spo
tkać się z terminem arrondissements. Ze
tkniemy się z tą nazwą, chodząc po zauł
kach Paryża, pytając o drogę czy zerkając
na tabliczki z nazwami ulic. „Arąndismą”
(tak wymawia się to słowo) to nic innego
jak dzielnice – okręgi, na które w 1860 r.
Napoleon III podzielił miasto. Nazwa wy
wodzi się od czasownika arrondir (‘za
okrąglać’). Arrondissement znaczy więc
dosłownie „zaokrąglenie”. Takich „zaokrą
gleń” jest w Paryżu 20. Pierwsze znajduje
się przy Luwrze, w samym centrum mia
sta. Kolejne dzielnice rozchodzą się „śli
makowo” zgodnie z ruchem wskazówek
zegara. Dzielnice administracyjne obej
mują jedynie Paryż, czyli teren zamknięty
tzw. peryferykiem.
W każdym arrondissement znaj
dują się ciekawe miejsca, choć podział
ten służy celom administracyjnym, nie
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turystycznym. Niektóre przewodniki (np.
Routard) opisują wszystkie ciekawe miej
sca w poszczególnych okręgach, jednak
takie przedsięwzięcie wymaga kilku
set stron czystego tekstu. Przystępniej
szy wydaje się podział na powszechnie
uznawane dzielnice turystyczne, stoso
wany w większości przewodników. Po
niższy spis ułatwi skojarzenie okręgów
z najważniejszymi ich zabytkami:
◆◆1er arrondissement: Châtelet, kościół
SaintEustache, Forum des Halles, Jeu
de Paume, La ComédieFrançaise,
Musée de l’Orangerie, Musée du Lo
uvre, ogród Tuileries, Palais Royal,
place Vendôme, Pont Neuf, Sainte
Chapelle, wieża SaintJacques;
◆◆2e arrondissement: Bibliothèque natio
nale de France, Bourse de Paris, Grands
Boulevards, Le Grand Rex, Passage
des Panoramas, wieża Jean sans Peur;
◆◆3e arrondissement: dzielnica Marais,
Musée Carnavalet, Musée Picasso,
Musée des Arts et Métiers, Musée de
la Poupée;
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◆◆4e arrondissement: Centre Georges
Pompidou, dzielnica Beaubourg, dziel
nica Marais, dzielnica żydowska (rue
des Rosiers), Hôtel de Sens, Hôtel de
Ville, Île SaintLouis, kościół SaintGer
vaisetSaintProtais, kościół Saint
PauletSaintLouis, katedra Notre
Dame, place de la Bastille, place des
Vosges;
◆◆5e arrondissement: Arènes de Lutèce,
Institut du Monde Arabe, Jardin
des Plantes, Grande Mosquée de
Paris, Musée de Cluny, Panthéon,
place SaintMichel, rue Mouffetard,
Sorbonne;
◆◆6e arrondissement: Café Les Deux
Magots, kościół SaintGermaindes
Prés, kościół SaintSulpice, kawiar
nia Le Procope, Jardin du Luxembo
urg, teatr Odéon;
◆◆7e arrondissement: Assemblée Na
tionale, École Militaire, Les Invali
des, Hôtel Matignon, Musée de Quai
Branly, Musée d’Orsay, Musée Dela
croix, Musée Rodin, wieża Eiffla;
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Pierwsza paryska wystawa wytworów
przemysłu odbyła się w 1798 r. na Po
lach Elizejskich. Towarzyszyły jej zawody
sportowe, a konkretnie walka konna na
kopie (frazę „na kopie” należy oczywi
ście rozumieć jako coś, czym się walczy,
a nie miejsce walki…). Parada zawodni
ków podczas ceremonii otwarcia była
nowością, która później stała się czę
stą praktyką podczas zawodów sporto
wych. Wystawa ta zapoczątkowała całą
serię czasowych ekspozycji, organizowa
nych we Francji w nieregularnych odstę
pach czasu. W latach 1798–1844 zorgani
zowano ich 11. Punktem kulminacyjnym
był rok 1844, kiedy miała miejsce kolejna
wystawa przemysłowa, przygotowująca
grunt pod ekspozycje uniwersalne na
skalę światową.
W 1855 r. ulice Paryża przez kilka mie
sięcy były zapełnione przyjezdnymi z ca
łego świata. Napoleon III postarał się,
aby nie brakowało atrakcji. Państwo wy
dało wówczas ok. 5 mln dolarów, czyli
ogromną sumę jak na tamte czasy. Na
16 ha rozmieszczono dzieła przemysłu
i sztuk pięknych, które obejrzało łącz
nie ponad 5 milionów ludzi! Pozostało
ścią po wystawie jest dzisiejszy Théâtre
du RondPoint na Polach Elizejskich. Za
projektował go Gabriel Davioud.
Pole Marsowe wybrano na lokalizację
kolejnej wystawy, zaplanowanej na rok
1867. Powstały główny budynek o pro
stokątnym kształcie z zaokrąglonymi
końcami miał 500 m długości i 380 sze
rokości. Wokół niego wyrosło jeszcze
100 mniejszych konstrukcji, także służą
cych celom wystawy. Na tym obszarze
ok. 50 tys. eksponentów z Francji i jej ko
lonii, ze Stanów Zjednoczonych, Kanady,
Irlandii, Anglii, Chin, Japonii i innych pre
zentowało wiele zdumiewających dzieł.
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Znowu okazało się, że koszty są o połowę
większe niż zyski. Mimo to wystawa była
ogromnym sukcesem, gdyż odwiedziło
ją 10 mln osób, co zapewniło miastu do
datkowy rozgłos.
Także ekspozycję z 1878 r. zbudowano
na Champ de Mars. Była ona większa od
poprzednich. Zajmowała 267 tys. m2. Po
dziwiano wystawę sztuk pięknych i ma
szynerii, ciągnącą się na 800 m wzdłuż
avenue des Nations. Na placu Trocadéro
zachwyt budził ogromny pałac zbudo
wany na tę okazję w stylu mauretań
skim i posiadający dwie wieże o wysoko
ści 76 m. W ogrodach przed pałacem po
stawiono głowę Statuy Wolności, a inne
jej części ustawiono na Champ de Mars.
W 1885 r. wysłano ją w darze do USA,
gdzie do dziś wznosi się dumnie nad
Manhattanem i jest symbolem wolnej
Ameryki. Innymi atrakcjami ukazywa
nymi światu w Paryżu w 1878 r. były: te
lefon, który wykonał Alexander Graham
Bell, megafon i fonograf – dzieła Thomasa
Edisona, czy… ludzkie zoo – wioska Mu
rzynów, gdzie odwiedzający oglądali 400
przedstawicieli afrykańskich plemion…
Tego rodzaju ekspozycje, bardzo popu
larne na przełomie wieków, były stałym
punktem wielu światowych imprez. Pa
ryska Wystawa Światowa z 1878 r. przycią
gnęła 13 mln ludzi i była kolejnym wielkim
sukcesem, tym razem także finansowym.
W 1889 r. Paryż zabudowano ponow
nie, z jeszcze większym rozmachem. Wej
ściem do wystawy był wówczas obecny
symbol miasta – wieża Eiffla. Zaprojekto
wał ją Gustave Eiffel, ten sam, który za
projektował konstrukcję Statuy Wolno
ści. Wieża mająca 300 m wysokości była
wtedy najwyższym budynkiem na świe
cie. Zaprojektowany przez Ferdinanda
Duterta i Victora Contamina 111metrowy
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Paryskie wystawy
światowe
budynek Galerii Maszyn zachwycał deko
racją wnętrza. Setna rocznica zburzenia Ba
stylii była dobrą okazją do… odbudowa
nia twierdzy na potrzeby ekspozycji. Jedną
z głównych atrakcji stała się ponownie wio
ska Murzynów. Wielu znanych kompozytorów
umilało zwiedzającym wieczory swymi dzie
łami. Esclarmonde – opera skomponowana
specjalnie na tę wystawę przez Jules’a Mas
seneta – grana była kilkadziesiąt razy. Pary
ską Wystawę Światową w 1889 r. oglądał m.in.
Mohandas Karamchand Gandhi, znany później
całemu światu jako Mahatma Gandhi. W czasie
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Była to łódź plemienia Paryzjan (łac. Parisii), od których pochodzi obecna nazwa
miasta. Z czasem podobnych łodzi było
coraz więcej ze względu na naturalne
walory obronne wysepek. Przybywało
ludzi, pojawiały się pierwsze prowizo
ryczne mosty, rozkwitało życie. Lutecja

Rue

Żadne miejsce w Paryżu nie pamięta tylu
wydarzeń co dwie niewielkie wyspy na
Sekwanie. Historia Paryża zaczęła się po
nad 2 tys. lat temu właśnie tutaj. W III w.
p.n.e. niezmącony spokój przyrody wy
sepek został zakłócony przez pierwszą
łódź, która dobiła do brzegu jednej z nich.
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Ta największa wyspa na Sekwanie jest
historyczną kolebką Paryża. Stanowi
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topograficzne i duchowe centrum mia
sta od ponad 2 tys. lat. Tu znajdowała się
pierwsza osada – zalążek Paryża, tu też
założono galijską Lutecję. Dziś Île de la
Cité jest jednym z najpopularniejszych
miejsc w stolicy Francji. Z obydwoma
brzegami Sekwany łączy ją siedem
mostów, a na sąsiednią Île SaintLouis
(Wyspę św. Ludwika) można przejść po
kolejnym – ósmym.

du

rozrastała się, aż w 52 r. opanowali ją Rzy
mianie. To oni nadali miastu imię pocho
dzące od nazwy plemienia, które na te
tereny przybyło jako pierwsze, i tak zo
stało do dzisiaj.
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Pont Neuf łączy Île de la Cité z mia
stem po obydwu stronach rzeki, a jego
długość wynosi 275 m.
Nazwa konstrukcji jest myląca, bo
wiem znaczy ona „nowy most”, a tym
czasem jest to najstarszy most w Pa
ryżu. Henryk III rozpoczął jego budowę
w 1578 r., a inauguracja przeprawy od
była się w 1607 r.
Z Pont Neuf można zejść na place du
Vert-Galant, gdzie latem miło jest odpo
cząć w cieniu drzew. Zapewne to wła
śnie ten koniuszek wyspy Cité był punk
tem obserwacyjnym w czasach Lutecji.
Dziś jest to doskonałe miejsce do podzi
wiania przepływających statków. Nazwa
placu – Vert Galant (zielony galant) – to
przydomek króla Henryka IV, który pod
jął się wysiłku upiększenia Paryża poprzez
budowę licznych parków i którego konny
pomnik stoi blisko Pont Neuf.
Bardziej na wschód znajduje się place
Dauphine – jeden z najpiękniejszych pla
ców Paryża. Ma on kształt trójkąta, a ota
czają go XVIIwieczne kamienice. Stąd
blisko już do Palais de Justice (Pałacu
Sprawiedliwości) 4, boulevard du Pa
lais; www.caparis.justice.fr; otwarte:

latem pn.–pt. 9.30–18.00, zimą pn.–pt.
10.00–17.00; wstęp wolny (z wyjątkiem
SainteChapelle i Conciergerie). W mu
rach tego okazałego budynku przetrwały
pozostałości najstarszego pałacu kró
lewskiego w Paryżu. W ciągu wieków
gmach był powiększany, m.in. w XIII w.
powstała słynna SainteChapelle (zob.
dalej), a w XVIII stuleciu reprezentacyjne
schody. Gdy w XIV w. rezydencję królew
ską przeniesiono w inne miejsce, budynek
został w większości zajęty przez instytucje
wymiaru sprawiedliwości. Swój obecny
kształt Palais de Justice w dużej mierze
zawdzięcza XIXwiecznej rekonstrukcji.
Współcześnie jest siedzibą sądów.
Usytuowane w kompleksie Pałacu
Sprawiedliwości Conciergerie 2, bou
levard du Palais; www.parisconciergerie.
fr; otwarte: codz. 9.30–18.00; bilety: 9 EUR,
ulg. 7 EUR, bilet łączony z SainteChapelle
15 EUR, to część dawnego zamku królew
skiego z XIV w. Nazwa obiektu pochodzi
od słowa concierge (‘strażnik’) i nawiązuje
do urzędnika dworu, który sprawował
tu niższe sądy. W końcu XIV w. zamek
przekształcono w więzienie. Złą reputa
cję budowla zyskała w czasach rewolucji

▼◆Pont Neuf
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francuskiej, gdy była siedzibą Trybunału
Rewolucyjnego. Otrzymała wówczas
przydomek „przedpokoju do gilotyny”,
a zginęło w niej ok. 4 tys. osób, w tym kró
lowa Maria Antonina oraz Danton i Ro
bespierre, przywódcy rewolucji. W 1914 r.
Conciergerie przekształcono w muzeum.
Okazałą gotycką budowlę zdobią
z zewnątrz cztery wieże. Wejście do
muzeum znajduje się po prawej stro
nie podwórza zamkowego, od strony
ulicy. W Conciergerie zachowała się m.in.
ogromna (70 × 27 × 7 m) Sala Gwardii
Królewskiej – wspaniały późnogotycki
westybul. Zwiedzając muzeum, można
obejrzeć kilka odtworzonych pomiesz
czeń z czasów, gdy istniało tu więzienie,
w tym celę Marii Antoniny.
W kompleksie Palais de Justice ko
niecznie trzeba zobaczyć klejnot archi
tektury późnogotyckiej: Sainte-Chapelle (Święta Kaplica) 4, boulevard du
Palais; www.saintechapelle.fr; otwarte:
codz. IVX 9.00–19.00, XIII 9.00–17.00;
bilety: 10 EUR, ulg. 8 EUR, bilet łączony
z Conciergerie 15 EUR, ulg. 12 EUR. Ta XIII
wieczna kaplica kiedyś stanowiła część

zamku królewskiego. Wzniesiono ją w za
ledwie 33 miesiące. Inicjatorem budowy
był Ludwik IX Święty (1214–1270), a w ka
plicy miała być przechowywana korona
cierniowa – relikwia, którą król przywiózł
z wyprawy krzyżowej.
Budowla zachwyca lekkością kon
strukcji. Sklepiony dach spoczywa na
cienkich murach, po których jak woal
ciągną się w dół wielkie okna. Szczyt
jednego z pinakli zdobi replika korony
cierniowej. Kaplica jest dwupoziomowa.
Dolna część, przeznaczona dla dworu
królewskiego, jest mniejsza i ciemniej
sza. Spiralne schody prowadzą z zacie
nionego miejsca w kryształową prze
strzeń górnego poziomu (pierwotnie
przeznaczoną dla rodziny królewskiej),
gdzie przez wielkie okna wpadają na
wet najsłabsze promienie słońca. Wie
lobarwne XIIIwieczne witraże przedsta
wiają 1134 sceny biblijne. Na zachodniej
elewacji kaplicy znajduje się wielka ro
zeta ze scenami z Apokalipsy św. Jana,
ufundowana przez Karola VIII w 1485 r.
W SainteChapelle regularnie organi
zowane są koncerty, które w świetlnej

▼◆Conciergerie
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artyści i filozofowie, np. Antoine de Saint
Exupéry czy JeanPaul Sartre. Znajduje
się tu także grób nieznanego więźnia.
W mauzoleum złożono również ziemię
z różnych obozów zagłady.
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île saint-louis
Druga pod względem wielkości wyspa na
Sekwanie (po Île de la Cité) to oaza spo
koju i zamożności, wolna od miejskiego
zgiełku i tłumów turystów. Przez wiele
stuleci wyspa była niezamieszkana, po
kryta bagnistymi pastwiskami. Wspaniałe
kamienice, które dziś tu stoją, zaczęły wy
rastać dopiero w XVII stuleciu.
Na południowym skraju Île Saint
Louis znajduje się budynek Société Historique et Littéraire Polonaise (Towa
rzystwa HistorycznoLiterackiego), zało
żonego w 1832 r. w Paryżu przez polskich
emigrantów (więcej zob. s. 85). W gma
chu ma siedzibę również Bibliothèque
Polonaise (Biblioteka Polska) 6, quai
d’Orléans; www.bibliothequepolonaise
parisshlp.fr; otwarte: czytelnia wt.–pt.
14.15–18.00, pracownia zbiorów specjal
nych wt.–pt. 9.15–13.00, 14.15–18.00, muzea
wt.–pt. 14.15–18.00; wstęp: muzea – 5 EUR;
rezerwacja wizyty z przewodnikiem tel.:
▼◆Île Saint-Louis

(0)1 55 428385 utworzona przy Towarzy
stwie w 1838 r. Jest ona jednym z naj
ważniejszych ośrodków nauki i kultury
polskiej poza granicami kraju. W tym sa
mym budynku mieszczą się też nieduże
muzea Adama Mickiewicza oraz Fryderyka Chopina.
We wschodniej części wyspy wznosi
się Hôtel Lambert – najwspanialsza XVII
wieczna rezydencja Paryża (więcej zob.
s. 85).
Nieco dalej na północny zachód stoi
Hôtel de Lauzun ( 17, quai d’Anjou). Bu
dynek powstał w XVII stuleciu, dzięki
pracy architekta Louisa Le Vau i malarza
Charles’a Le Brun, dekorującego wnę
trza wielu reprezentacyjnych gmachów.
W 1682 r. posesja została sprzedana fran
cuskiemu dowódcy wojskowemu, księ
ciu de Lauzun. Od 1845 r. spotykali się
tu w ramach tzw. klubu haszyszystów
(Le club des Hashischins) m.in. Charles
Baudelaire, Honoré de Balzac i Théophile
Gautier. Na spotkaniach tych – jak suge
ruje nazwa klubu – zażywano haszysz.
W pałacyku mieszkał również Richard
Wagner. Władze miejskie odkupiły bu
dynek w 1928 r. i obecnie służy on m.in.
jako miejsce przyjęć wydawanych przez
mera Paryża.

Paryż
Travelbook to Twój
niezastąpiony towarzysz
podróży. Wskaże Ci
najważniejsze atrakcje,
podpowie, czego szukać
poza głównymi szlakami,
i wprowadzi w świat
miejscowych obyczajów.
Znajdziesz w nim opisy
najciekawszych regionów
i miast, a sprawdzone
informacje praktyczne
umożliwią staranne
zaplanowanie podróży.

Stolica Francji to jedno z tych
miejsc, które trzeba zobaczyć
choć raz w życiu. Warto zagubić
się w wąskich uliczkach, przysiąść
przy kawiarnianym stoliku,
pospacerować nad Sekwaną
o świcie lub o zmierzchu, odpocząć
w jednym z malowniczych parków...
Wystarczy tu przyjechać, by się
przekonać, że Paryż rzeczywiście
jest niezwykły. Luwr, wieża Eiffla,
Montmartre, katedra Notre Dame,
ale też plaża w środku miasta,
tunele metra, mroczne katakumby...
Każdy znajdzie tu coś, co go
zachwyci!

Niezliczone zabytki architektury
Słynne muzea i wspaniałe galerie
Moda, sztuka i rozrywka
Romantyczne zaułki i oazy zieleni
Niezwykłe nekropolie
Francuska kuchnia i wyborne wina
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