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Jardin du Luxembourg
Drugiego dnia, podczas długiego spaceru po Paryżu,
odwiedziliśmy ogrody przylegające do Pałacu Luksemburskiego. Jest to
piękna, ogromna, zielona przestrzeń położona w VI dzielnicy Paryża.
Do ogrodów przychodzi wielu turystów oraz paryżanie. Czytają książki,
gazety. Korzystają z ostatnich słonecznych dni, leżą na trawie. W tym
miejscu
panuje
niesamowita
atmosfera.
Przebywając
w ogrodach, łatwo zapomnieć, że jest się w wielkim mieście. Nasza
wizyta w tym miejscu rozpoczęła się od wysłuchania referatu Karola,
który streścił nam historię pałacu i ogrodów. Następnie usiedliśmy na
ławkach i delektowaliśmy się otaczającą nas przestrzenią.

Panthéon
Kolejnym miejscem, które mieliśmy okazję zwiedzić drugiego
dnia wyjazdu, był Panteon. Jest to monumentalna budowla w Dzielnicy
Łacińskiej w Paryżu. Pierwotnie wzniesiona jako kościół pod
wezwaniem świętej Genowefy, jednak od 1885 roku pełni funkcję
mauzoleum wybitnych postaci związanych z Francją. W Panteonie
skupiłem się na odnalezieniu grobu wybitnej polskiej fizyczki
i chemiczki, Marii Skłodowskiej-Curie. Noblistka została pochowana
obok męża, Pierre’a Curie, w podziemiach świątyni. Na grobie Polki
znajduje się wieniec w biało-czerwonych barwach, a obok można
spotkać wielu Polaków, szukających grobu noblistki.

Hôtel Lambert
Miejscem, które zrobiło na mnie ogromne wrażenie, był Hôtel
Lambert, dawna miejska rezydencja rodziny Czartoryskich, następnie
Rothschildów, a obecnie prywatna posiadłość brata emira Kataru.
Pałac znajduje się na wyspie św. Ludwika, która została tak nazwana
na cześć króla Francji, Ludwika IX Świętego. Widoczna na zdjęciu
zaokrąglona część budynku to wewnątrz galeria Herkulesa, długi pokój
pełen obrazów, w którym kiedyś na fortepianie koncertował Fryderyk
Chopin. W pałacu przebywały wybitne postacie – Chopin, Mickiewicz,
Słowacki, a w bliższych nam czasach – Brigitte Bardot
i Grace Kelly. Budynek ma ważne znaczenie dla polskiej historii,

ponieważ po powstaniu listopadowym stał się głównym ośrodkiem
emigracji oraz siedzibą emigracyjnego obozu politycznego. Do dziś
przy Hôtel Lambert nie ma żadnej tabliczki upamiętniającej jego
historię związaną z Polską.

La Galerie des Glaces
Będąc w Wersalu, mieliśmy okazję zwiedzić słynną Salę
Lustrzaną, czyli galerię w stylu barokowym będącą jednym z
najbardziej charakterystycznych miejsc w Wersalu. Sala ma 74 metry
długości i 10 metrów szerokości. Zaprojektował ją w 1678 roku
architekt Jules Hardouin-Monsart. W galerii jest aż siedemnaście
łuków lustrzanych odzwierciedlających siedemnaście arkadowych

okien. Miejsce robi ogromne wrażenie. Przepych i skala Sali Lustrzanej
są niesamowite. Bardzo podobały mi się odbicia pięknych ogrodów w
lustrach rozciągniętych po całej długości sali.

Jardins du Châ teau de Versailles
Ogrody otaczające pałac są moim ulubionym miejscem, które
odwiedziłem podczas pobytu w Wersalu. Część ogrodów utrzymana
jest w stylu francuskim, a część – w stylu angielskim. Teren ma aż 800
hektarów. Przestrzeń jest imponująca. Oprócz głównej drogi, po
ogrodach można spacerować małymi alejkami. Z zakamarków

wyłaniają się kolejne rzeźby i pięknie zdobione fontanny. Podczas
spaceru po ogrodach towarzyszyła nam muzyka Josepha Haydna.

Musée du Louvre
Luwr zrobił na mnie ogromne wrażenie. Dawny pałac królewski,
a obecnie jedno z największych, najczęściej odwiedzanych
i najważniejszych muzeów na świecie, jest niesamowity. W Luwrze
byliśmy trzy godziny, jednak nie wystarczyło nam czasu, żeby zobaczyć
całą ekspozycję. Ilość dzieł sztuki jest oszałamiająca, a i tak dla
odwiedzających dostępne jest tylko 10% zbiorów muzeum. Na zdjęciu
widoczny jest renesansowy obraz „Mona Lisa” autorstwa Leonarda da

Vinci. Obraz powstał w latach 1503-1507, na stałą ekspozycję do Luwru
trafił w 1797 roku. Dzieło pozostaje własnością rządu Francji. Obraz
codziennie odwiedza tłum ludzi. Żeby podejść bliżej dzieła, trzeba stać
w długiej kolejce. Nam dostanie się stosunkowo blisko obrazu zajęło
ponad
20
minut.
Dzieło
znajduje
się
za
barierką
i kuloodporną szybą. Obrazu pilnuje wielu ochroniarzy.

Musée du Louvre
Będąc w Luwrze, usiedliśmy na chwilę w pięknej kawiarni, która
znajdowała się na jednym z tarasów pałacu. Z tego miejsca widać część
muzeum oraz słynną szklaną piramidę, która przed Luwrem stanęła
w 1989 roku.

Sacré Coeur
Bazylika Sacré Coeur wybudowana została na szczycie wzgórza
Montmartre w XVIII dzielnicy Paryża. Budynek pełni funkcję kościoła
rzymskokatolickiego pod wezwaniem Najświętszego Serca. Pod
świątynią znajdują się schody, na których można usiąść i podziwiać
widok rozpościerający się ze wzgórza Montmartre. Widać stamtąd cały
Paryż. Na wzgórze można wejść schodami lub wjechać kolejką (tak jak
my to uczyniliśmy).

La Tour Eiffel
Widok najbardziej znanego obiektu architektonicznego, symbolu
Paryża, towarzyszył nam codziennie. Każdego wieczoru, kiedy szliśmy
na kolację przez Place de la Concorde, mieliśmy okazję podziwiać
wieżę Eiffla na tle zachodzącego słońca. Oczywiście pod samą wieżą
również byliśmy. Niestety mimo trzech prób nie udało nam się wjechać
na taras widokowy znajdujący się na szczycie wieży. „Żelazną damę”
zbudowano specjalnie na paryską wystawę światową w 1889 roku.

Miała upamiętnić setną rocznicę rewolucji francuskiej, być symbolem
ówczesnej potęgi gospodarczej i naukowo-technicznej Francji.

L’Arc de Triomphe
Będąc w Paryżu, odwiedziliśmy jedno z najbardziej
rozpoznawalnych miejsc – Łuk Triumfalny. Mieliśmy szczęście,
ponieważ od 18 września do 3 października zabytek jest częścią
instalacji artystycznej zaprojektowanej przez nieżyjącego już Christo
i jego żonę, Jeanne-Claude. Artysta owinięcie Łuku Triumfalnego
materiałem zaplanował już w 1961 roku. Do wykonania tymczasowego

dzieła sztuki potrzebne było 25 tysięcy metrów kwadratowych
materiału oraz 3 tysiące metrów liny.
I tak zakończył się nasz tygodniowy wyjazd do Paryża. Projekt był
niesamowity i jestem szczęśliwy, że mogłem wziąć w nim udział.
Podczas naszej wizyty poznaliśmy wielu ciekawych ludzi,
a wspomnienia z Paryża zostaną ze mną na zawsze.
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