
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Powyższe zdjęcie przedstawia jedną z najsłynniejszych 

budowli w Paryżu – Wieżę Eiffla. Na jej dolnych krańcach 

widzimy z pozoru odbiegające od niej żywopłoty, będące 

częścią pobliskiego parku. Oba te obiekty były elementami 

naszego pierwszego spaceru po Paryżu w celu nawiązania 

kontaktu z owym miastem. Niejako pomiędzy nimi możemy 

dostrzec metalową „platformę”, służącą najpewniej do 

prac remontowych, odbywających się wtedy; a także 

widoczne jeszcze niżej parasole, wraz z przebywającymi 

tam wtedy ludźmi, co wskazuje na odbywające się wtedy 

zgromadzenie. Nie wiem, jaki był jego cel, ale najpewniej 

było ono natury relaksacyjnej. Atmosfery tej nadawała 

również niespodziewanie słoneczna pogoda z odrobiną 

chmur, widocznych nad monumentem, oświetlonych 

jednocześnie światłem słonecznym. 



 Następnego dnia mieliśmy okazję doświadczyć swego 

rodzaju „szału zwiedzaniowego”, podczas którego z 

szybkością i zawziętością równą armii Napoleona 

maszerowaliśmy od jednej atrakcji turystycznej do drugiej. 

Było to oczywiście dosyć męczące, dlatego zatrzymanie się 

pod katedrą Notre-Dame było dla nas nie tylko jedną z 

okazji, by podziwiać i poznawać paryskie atrakcje 

turystyczne, lecz także, by sobie na chwilę odsapnąć. 

Niestety nie mogliśmy wejść do de facto jednego z symboli 

Paryża, z powodu prac remontowych po pożarze owego 

budynku 2 lata wcześniej; czego przykładem jest 

ogrodzenie widoczne na dole zdjęcia, metalowe 

„platformy” oraz widoczny za prawą wieżą dźwig. 

Majestatu oraz fajnego efektu katedrze nadają dodatkowo 

przebłyski słońca, układające się na kształt aureoli dookoła 

katedry, na tle pochmurnego nieba. 



 We wtorek zaś udaliśmy się do jednego z 

najpopularniejszych zabytków Francji, czyli do pałacu w 

Wersalu. Jest to zadziwiająco piękna budowla, ogromna i 

majestatyczna, już z zewnątrz jawi się jako największy pałac 

XVII-wiecznej Europy. Pałac ten i otaczające go budynki 

znajdującą się mniej więcej na osi symetrii x owego zdjęcia; 

doskonale rozdzielają brukowaną ścieżkę prowadzącą do 

rezydencji Ludwika XIV oraz kostkę brukowaną ją 

„otaczającą”, od zachmurzonego nieba z odrobiną 

przebijającego się słońca w tle owej fotografii. Wpadające 

w oko były w szczególności złote ornamenty na 

omawianym pałacu, dodatkowo ukazujące chwałę tej 

budowli. Te wszystkie zdobienia i przewspaniałość owego 

pałacu sprawiały, iż czekanie na wejście do niego było 

przyjemne i dało mi okazję zachwycenia się, wraz z 

dawnymi dygnitarzami wizytującymi króla-słońce, 

pierwowzorem, dla wszelkich innych tego typu pałaców w 

Europie, którym w mojej opinii nie został bez powodu. 



 Po zakończonym zwiedzaniu pałacu w Wersalu 

poszliśmy przespacerować się i podziwiać ogród wersalski. 

Powyższa fotografia przedstawia widok na jego część ze 

schodów do niego prowadzących. Idealnie oddaje ona 

ogrom zarówno jego piękna, jak i rozmiarów, zdobionego 

licznymi drzewkami, krzewami, trawnikami i rzeźbami. 

Widoczna na środku zdjęcia fontanna Muz wyznacza 

swojego rodzaju centrum ogrodu wersalskiego oraz punkt 

startowy dla jego zwiedzania. Za ową fontanną, pośrodku 

zdjęcia zauważyć można szeroką ścieżkę z drzewkami 

ulokowanymi po jej brzegach. Następnie rozdziela się ona 

na dwie mniejsze dróżki, pośrodku których znajduje się 

wielki trawnik. Za nim natomiast zlokalizowany jest 

ogromny, prostokątny staw. Po bokach największej drogi 

przedstawionej na zdjęciu zauważamy także bardzo dużą 

ilość drzew, wraz z żywopłotami oddzielającymi je od reszty 

ogrodu, dodającego wspomnianemu pałacowi chwały i 

wspaniałości. 



 Dzień później poszliśmy na zwiedzanie w grupach do 

jednego z najpopularniejszych muzeów świata – Luwru, 

gdzie mieliśmy możliwość zobaczyć wiele rozmaitych dzieł 

sztuki z najróżniejszych epok, w tym także tych najbardziej 

znanych, takich jak: „Mona Lisa”, „Wenus z Milo”, czy 

„Wolność wiodąca lud na barykady”. Na zdjęciu widzimy 

największą z czterech nadziemnych piramid, zdobiących 

owe muzeum, która jest jednocześnie jednym z wejść do 

Luwru. Turyści spacerujący obok niej doskonale 

odzwierciedlają jej rozmiary. Można dostrzec, iż zdjęcie 

zostało wykonane z góry, a jest tak dlatego, że w momencie 

jego robienia przebywaliśmy w kawiarence muzealnej, by 

móc naładować baterie po dłuższym czasie uważnego 

zwiedzania i podziwiania różnorodnej kolekcji muzealnej. 

Uznaliśmy, że oprócz relaksu taki odpoczynek pozwoli nam 

także na uporządkowanie myśli i w konsekwencji 

skuteczniejsze podziwianie tych wyjątkowych dzieł sztuki. 



 Oprócz kulturalnych atrakcji mieliśmy możliwość 

nacieszyć się także tymi zakupowymi. Mowa tutaj o drugim 

słynnym budynku w Paryżu, do którego wstąpiliśmy, czyli o 

jednej z największych galerii w Europie – Galerii La Fayette. 

Naturalnie byłem podekscytowany pójściem tam, jednakże 

ku zaskoczeniu moim i większości chłopaków, okazało się, 

że na 6 z 10 pięter, w tym na parterze, były wyłącznie sklepy 

z damskimi rzeczami. Na reszcie pięter były zaś albo sklepy 

z rzeczami dziecięcymi, albo kawiarenki, małe restauracje i 

przestrzenie jadalne, albo sklepy z pamiątkami. Po 

wchodzeniu przez 9 pięter w poszukiwaniu działu mody 

męskiej, na którą można by było popatrzeć, trafiliśmy na 

taras galerii. Byłem dość zaskoczony, gdyż nie 

spodziewałem się, by jakakolwiek galeria handlowa 

posiadała ogromny, płaski taras na ostatnim piętrze. Razem 

z innymi chłopakami szybko przekonaliśmy się, jak ładne się 

stąd rozciągają widoki na Paryż, co świetnie przedstawia 

powyższe zdjęcie. 



 Ostatnią atrakcją, którą odwiedziliśmy na zwieńczenie 

tego dnia, była bazylika Sacre Cœur. Jednakże to nie jej 

zdjęcie widać powyżej, lecz jedynie widoki rozciągające się 

na Paryż spod jej schodów. Ów budynek zlokalizowany jest 

na wzniesieniu, na które można się było dostać schodami, 

częściowo widocznymi w lewym rogu fotografii. 

Najważniejszym jej elementem jest jednak panorama 

Paryża, którą dodatkowo upiększa blask zachodzącego 

słońca, oświetlającego chmury nad nią. Poza tym po całym 

dniu spacerowania po Luwrze, Galerii La Fayette, po 

mieście, jak i dodatkowo wchodzeniu pod ową bazylikę, 

zobaczenie takiego widoku jak ten było dla mnie pewnego 

rodzaju nagrodą, ale też okazją na chwilowe odsapnięcie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Czwartek, w przeciwieństwie do innych dni, nie 

był już zorientowany na zwiedzanie, ani na intensywny 

spacer. Mimo to nie był on gorszy od innych dni, a w 

zasadzie był to jeden z lepszych dni wyjazdu. Świadczy o 

tym m. in. powyższa fotografia, przedstawiająca w 

niemalże pięknym ujęciu Wieżę Eiffla. Tym razem jednak 

budynek ten był główną atrakcją naszego wczesno 

wieczornego zwiedzania. Kiedy przyjechaliśmy pod nią, 

byłem zszokowany świetnością wspomnianego budynku. 

Nadana jest ona przez zadziwiająco idealne oświetlenie go 

przez zachodzące słońce, nadające wieży perfekcyjnie 

pasującego do niej pomarańczowego odcienia. Widzimy 

również, że konstrukcja remontowa znajduje się po drugiej 

stronie tejże atrakcji turystycznej, co świadczy o tym, że 

jesteśmy po innej stronie niż pierwszego dnia. Kunsztu 

owemu zdjęciu dodaje też bezchmurne niebo oraz iluzja 

„połysku” od podstawy wieży. 



 Następnego dnia mieliśmy możliwość udania się pod 

jedną z najsłynniejszych atrakcji w Paryżu – Łuk Triumfalny. 

Nie był to jednak typowy Łuk Triumfalny, który można 

oglądać w Google Grafika. Był on zawinięty w białą tkaninę, 

która została do niego nijako przymocowana przez 

czerwone wstążki. Dekoracja ta – jak się dowiedziałem –

miała być na nim jedynie na chwilę i miała być za ok. 2 

tygodnie zdjęta. Wiedziałem też, że jest to jedna z niewielu, 

jak nie jedyna szansa na całe życie, aby ów monument w 

takiej formie zobaczyć, dlatego też byłem przekonany o 

słuszności i potrzebie uwiecznienia go na zdjęciu. Zarówno 

koncept, tj. hołd dla małżeństwa zajmującego się tego typu 

dekorowaniem różnych budynków, jak i samo wykonanie 

owej dekoracji mi się bardzo podobało. Było to 

wzmocnione przez samą wyjątkowość owej ozdoby, co 

rezonowało ze mną i uczyniło mnie o tyle bardziej 

usatysfakcjonowanym z omawianego wyjazdu. 



 Na zwieńczenie naszego wyjazdu mieliśmy okazję 

posłuchać o i poprzyglądać się nowoczesnej dzielnicy 

Paryża – La Défense. Na zdjęciu widzimy ją w formie 

oddalonych wieżowców, dźwigów oraz położonej na 

samym środku budowli przypominającej Łuk Triumfalny. Po 

obu stronach fotografii możemy zauważyć rząd drzew, 

niejako wyznaczający nam drogę prowadzącą do tej 

dzielnicy. Uroku panoramie dodaje pomarańczowe światło 

zachodzącego słońca, oświetlające dolną część tła obrazu. 

Na nasze szczęście lub nieszczęście nie byliśmy tym razem 

proszeni o podejście do owej dzielnicy, a jedynie o 

obejrzenie jej panoramy. Z jednej strony nie miałem za 

bardzo ochoty na więcej spaceru, niż byłoby to konieczne, 

poza tym przystanięcie i podziwianie jej z daleka było lepsze 

niż maszerowanie tam na siłę, by się jej chwilę przypatrzeć. 

Z drugiej strony fajnie by w sumie było obejrzeć ową 

dzielnicę z bliska i mimo wysiłku, który trzeba by było przy 

tym podjąć, to byłby on na pewno wynagrodzony widokami 

tejże dzielnicy. 


