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MAREK KAMINSKI
Sens wypraw i różnych przedsięwzięć
polega dziś dla mnie na tym, że można
się nimi podzielić z drugim człowiekiem.
Z tego doświadczenia mogą czerpać inni.
Alfabet

Wypracowana przeze mnie metoda osiągania celów „Biegun”
jest wykorzystywana w projektach społecznych Fundacji i co dzień
udowadnia, że to, co wydaje się niemożliwe, staje się możliwe.
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Pomagamy niepełnosprawnym
i przewlekle chorym dzieciom
uwierzyć w siebie.

JAK MOŻESZ POMÓC?

Wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać
nasz nr KRS 0000 133 671

WESPRZYJ NAS!

Obozy Zdobywców Biegunów – prowadzone autorską
metodą Marka Kamińskiego, motywacyjne wyjazdy
letnie i zimowe dla dzieci potrzebujących wsparcia,
pokrzywdzonych przez los. Odbyły się już
II edycje Obozów Zdobywców Biegunów.
Nr konta 37 1140 1137 0000 4878 8800 1001

ZGŁOŚ SIĘ!

Zostań członkiem Klubu Odkrywcy Dobra. Twoja stała
pomoc jest drogą do lepszej przyszłości chorych dzieci.
Mamy już 150 stałych klubowiczów.
Nr konta 63 1140 1137 0000 4878 8800 1018

POMÓŻ NAM POMAGAĆ INNYM!

1% możesz podarować na rzecz Fundacji lub konkretnemu podopiecznemu.
Pod naszą stałą opieką znajduje się 10 osób.
Nr konta 04 1140 1137 0000 4878 8800 1013

]
Więcej informacji o nas na www.kaminski.pl
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Paryż
Paryż to najczęściej odwiedzane miasto świata. Chyba każdy
chciałby tu przyjechać chociaż raz w życiu. Pozwiedzać, odpocząć, zażyć luksusu, poznać nową kulturę, a może zakochać się? Zakochać się można na pewno w samym mieście.
Paryż zachwyca atmosferą, kusi muzeami, oczarowuje kościołami i ogrodami. To miasto wielkich dysput i bujnego życia
intelektualnego, stolica mody, stolica świata. Życie toczy
się tu na wielkich bulwarach i w małych dzielnicach – każde
z tych miejsc ma swój urok. Paryż jest tak różnorodny, że każdemu jawi się inaczej. Aby się o tym przekonać, koniecznie trzeba
tu przyjechać.

zwiedzanie

Paryż w 1−3 dni
Kiedy czas na zwiedzanie jest ograniczony
do 1–3 dni, najlepiej skupić się tylko na Paryżu – obejrzeć wyspy leżące w centrum
miasta, zobaczyć kilka kościołów i wejść
chociaż do dwóch muzeów. Obowiązkowym przystankiem jest Luwr, warto jednak
odwiedzić także Orsay i Oranżerię. Pozostały czas najlepiej spędzić w okolicach katedry Notre Dame, w Dzielnicy Łacińskiej, na
wyspie św. Ludwika i w niedalekiej dzielnicy
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Le Marais. Warto też znaleźć chwilę na odpoczynek w paryskich kawiarniach oraz
degustację specjałów francuskiej kuchni w jednej z licznych restauracji. Należy
wybrać się również w okolice wieży Eiffla,
skąd można popłynąć słynnymi bateaux-mouches (otwartymi łodziami wycieczkowymi) i z Sekwany podziwiać panoramę
miasta. Jedno popołudnie warto spędzić
na słynnym Montmartrze, wybrać się do
nowoczesnej dzielnicy La Défense oraz na
cmentarz Père-Lachaise.

zwiedzanie

Paryż w 1 tydzień
Tydzień to wystarczający czas, żeby dobrze poznać stolicę Francji. Na pewno bez
pośpiechu uda się zwiedzić najważniejsze
atrakcje, rozkoszując się przy tym atmosferą miasta. Warto wybrać się do dzielnicy Saint-Germain słynącej z najlepszych
domów mody, pospacerować po romantycznych uliczkach Montmartre’u i obejrzeć luksusową, XIX-wieczną część miasta

wokół opery i dzielnicy Wielkich Bulwarów.
Należy wstąpić do jednego z 400 paryskich ogrodów oraz wybrać się do Wersalu lub równie pięknego i interesującego
zamku w Fontainebleau. A może spędzić
jeden dzień zupełnie gdzie indziej, na drugim krańcu Francji? Dzięki TGV (szybkim
francuskim pociągom) w 2–4 godz. można przenieść się z Paryża praktycznie do
każdego regionu. Stolica Francji to świetna
baza wypadowa na cały kraj.
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Historia miasta
Aby zrozumieć Paryż, trzeba koniecznie poznać jego historię, którą miasto jest na wskroś
przesiąknięte.

HISTORIA miasta
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Historia Paryża sięga III w. p.n.e., kiedy to
celtyckie plemię Paryzjan założyło osadę na wyspie Île de la Cité. W 52 r. p.n.e.
wojska Juliusza Cezara dokonały podboju
osady. Rzymianie założyli tu swoją siedzibę, nazywaną od tej pory Lutecją. Centrum administracyjne Lutecji nadal znajdowało się na wyspie, ale zabudowania
mieszkalne powstawały również na lewym
brzegu Sekwany. Spacerując po Dzielnicy
Łacińskiej, można zauważyć skromne ślady obecności Rzymian. Są to ruiny term
Cluny, a także ulica Saint Jacques pełniąca niegdyś rolę rzymskiego cardo, czyli
głównej drogi wyznaczającej plan dawnej
osady.
Rzymianie pozostali na terenach dzisiejszego Paryża do III w. n.e., później
przywędrowały ludy germańskie, które
w V w. zostały pokonane przez pierwszego
chrześcijańskiego króla – Klodwiga. Późniejsi monarchowie francuscy uzasadniali swoje pretensje do tronu, odwołując się
do innego władcy, Hugona Kapeta, który
w X w. założył dynastię Kapetyngów.
Kolejni królowie musieli walczyć o władzę nad miastem z kupcami kontrolującymi przewóz towarów Sekwaną. Znaczenie
kupców władcy docenili dopiero w 1356 r.,
kiedy to miastu została przyznana autonomia, a Étienne Marcel, bogaty handlarz materiałami, został pierwszym merem, czyli burmistrzem miasta. Karol V
Mądry zdecydował także o przeniesieniu dworu z pałacu królewskiego na wyspie (dzisiejszy Palais de la Justice) do Luwru. Luwr był wówczas średniowieczną

Paryż

fortecą wzniesioną przez Filipa Augusta
(1180–1223). O dawnej świetności miasta
świadczy dziś ratusz Paryża – Hôtel de Ville
wznosi się na prawym brzegu rzeki, na
placu, na którym dawniej przyjmowano
towary przypływające Sekwaną.
W czasach średniowiecznych znacznie
szybciej rozwijał się Paryż lewobrzeżny,
w którym wokół coraz liczniejszych kościołów i klasztorów powstawały również
uniwersytety. Do dziś lewy brzeg Sekwany uważany jest za „tę część miasta, która myśli”.

Henryk IV

Kolumna Vendôme

Luwrze, kolumna na placu Châtelet czy
pomnik na placu Vendôme. Reformie administracyjnej Napoleona Paryż zawdzięcza piękne cmentarze Père Lachaise,
Montparnasse i Montmartre. Choć Francja była cesarstwem w latach 1802–1814,
do dziś w wielu miejscach można spotkać wizerunki orła (symbol ustroju) oraz
pszczoły (symbolu Napoleona).
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Pomimo że od XIV w. siedzibą królów
francuskich był Luwr, dopiero w XVI w. ze
średniowiecznej fortecy został on przekształcony w rezydencję królewską z prawdziwego zdarzenia. Stało się to za sprawą
króla Franciszka I, który rozkazał wybudować renesansowy Cour Carrée (kwadratowy dziedziniec) z pięknym Pavillon
d’Horloge (pawilonem Zegarowym).
Dopiero na przełomie XVI i XVII w. rozwinął się Paryż prawobrzeżny. Place Dauphine, Pont Neuf (Nowy Most) i place des
Vosges (plac Wogezów) to wizytówki króla
Henryka IV, który jako pierwszy doprowadził do stworzenia planu urbanistycznego
miasta. Pomnik tego króla stoi przy Pont
Neuf. Henryk IV przeszedł do historii jako
autor słów: „Paryż wart jest mszy”. Król
wypowiedział je, kiedy zgodził się zmienić
wyznanie z protestanckiego na katolickie
w zamian za koronę Francji.
Dzieło urbanistyczne Henryka IV kontynuował Ludwik XIV, który wyburzył dotychczasowe mury miasta i w ich miejscu
wytyczył Grands Boulevards (Wielkie Bulwary). Jemu także Paryż zawdzięcza klasycystyczną fasadę Luwru – budynku, który
Król Słońce znacznie rozbudował, mimo
że w tamtym czasie dwór królewski został
przeniesiony do Wersalu.
Trwająca dziesięć lat Wielka Rewolucja Francuska (1789–1799) położyła kres
staremu porządkowi przywilejów i monarchii absolutnej. Odcisnęła również swoje
piętno na mieście. To wówczas zburzono
Bastylię, desakralizowano kościoły, czego
efektem było między innymi powstanie
Panteonu. Zapełniono też więzienia Conciergerie (Dozorcowni), z której przewożono więźniów prosto na gilotynę na dzisiejszym place de la Concorde (placu Zgody).
Kres rewolucji położył Napoleon Bonaparte. Podczas spacerów po mieście nie
sposób nie wspominać wojen napoleońskich. Zachęcają do tego Arc de triomphe
de l’Étoile (Łuk Triumfalny) i Arc de triomphe du Carrousel (łuk Carrousel) przy

Zburzenie Bastylii, Bernard René Jourdan
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Paryż podczas Międzynarodowej Wystawy Światowej, 1900 r.
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W 1814 r. Napoleon Bonaparte został
wygnany na Wyspę Świętej Heleny, a monarchię restaurowano. Szczególnie duży
wpływ na miasto miał ostatni król Francuzów Ludwik Filip (1830–1848). Oprócz
tego, że zainicjował wiele liberalnych reform, sprowadził również ciało Napoleona I do Paryża i zaprojektował place de la
Concorde (plac Zgody).
Za panowania Napoleona III Paryż stał
się światową stolicą. Wybudowano palais
Garnier (operę Garnier), Georges Haussmann dokonał przebudowy miasta, a najważniejsze zabytki zostały odrestaurowane. Niestety, wiele budynków spłonęło
w 1871 r. podczas 72-dniowej rewolucji,
zwanej Komuną Paryską. Doszczętnie spalono palais des Tuileries (pałac Tuileries).
Koniec XIX w. to dla Paryża tzw. La Belle
Époque, czyli piękna epoka. Splendoru dodały miastu organizowane tu wystawy światowe, wtedy też otwarto pierwszą linię metra i wzniesiono wieżę Eiffla.

Paryż

Ocalały po II wojnie światowej Paryż nadal
się rozwijał. Szczególnie przyczynili się do
tego prezydent François Mitterand, dzięki
któremu powstały m.in. La Pyramide du
Louvre i musée d’Orsay, oraz mer Paryża
Bertrand Delanoë, który doprowadził do
rozwoju sieci miejskich wypożyczalni rowerów i zainicjował wiele festiwali.

Tłumy Francuzów oglądają przemarsz
2. Dywizji Pancernej generała Leclerc’a wzdłuż
Pól Elizejskich, po wyzwoleniu Paryża.
26 sierpnia 1944 r.

Ważne wydarzenia
100 p.n.e. – Pierwsze monety wybite przez Paryzjan.
52 p.n.e. – Rzymianie pokonują Paryzjan i zakładają Lutecję.
300 – Lutecja staje się Paryżem. Nazwa używana do dziś to skrót od łacińskich słów
civitas Parisiorum lub urbs Parisiorum oznaczających Paryzjan – plemię galijskie zamieszkujące te tereny od III w. przed Chrystusem.
451 – Paryzjanie odpierają atak Hunów. Zwycięstwo to przypisują opiece św. Genowefy.
496 – Chrzest Klodwiga.
1253 – Otwarcie Sorbony.
1345 – Po 182 latach kończą się prace nad budową katedry Notre Dame.
1546 – Franciszek I inicjuje budowę renesansowego Luwru.
23–24 VIII 1572 – noc św. Bartłomieja, rzeź hugenotów podczas wesela Henryka IV.
1682 – Ludwik XIV przenosi dwór do Wersalu.
14 VI 1789 – Zdobycie Bastylii.
1793 – Rok terroru. Ludwik XVI, Maria Antonina oraz 16 tys. skazanych osób zostaje
zgilotynowanych.
2 XII 1804 – koronacja Napoleona na cesarza Francuzów w katedrze Notre Dame.

26 III–28 V 1871 – Komuna Paryska, czyli rewolucyjny zryw mieszkańców Paryża,
głównie inteligencji i klasy robotniczej, po upokarzającej wojnie z Prusami. Uznawana za ostatnią rewolucję romantyczną, próbę obalenia państwa, ustanowienia
dyktatury proletariatu.
31 III 1889 – Ukończenie prac przy budowie wieży Eiffla.
28 XII 1895 – Pierwszy publiczny seans kinowy zorganizowany przez braci Lumière.
19 VII 1900 – Otwarcie pierwszej linii metra.

HISTORIA miasta

1816 – Pięć tys. latarni oświetla paryskie ulice. Paryż nazywany La Ville-Lumière
(Miastem Światła).

19–25 VIII 1944 – Wyzwolenie Paryża. Kres czteroletniej okupacji miasta przez nazistów podczas II wojny światowej. Dzień później generał Charles de Gaulle zapala
płomień na Grobie Nieznanego Żołnierza pod Łukiem Triumfalnym i prowadzi uroczysty pochód Polami Elizejskimi.
V 1968 – Protesty studenckie w Dzielnicy Łacińskiej.
VIII 1997 – Światowe Dni Młodzieży w Paryżu pod przewodnictwem Jana Pawła II.
12 VII 1998 – Paryżanie świętują zwycięstwo francuskiej drużyny w Mistrzostwach
Świata w piłce nożnej organizowanych w Paryżu.
2005 – Przez Paryż i jego przedmieścia przetaczają się fale agresywnych protestów
przeciwko nierównościom społecznym i rasizmowi. Płoną samochody.
2006 – Protesty studentów przeciwko rządowemu projektowi Contrat première embauche (Kontrakt na pierwsze zatrudnienie). Ten typ umowy o pracę miał pozwalać na zwalnianie pracowników do 26. roku życia przez pierwsze dwa lata od zatrudnienia, bez żadnego uzasadnienia i konsekwencji prawnych. Projekt niegdy nie
wszedł w życie.
2007 – Inauguracja miejskiego serwisu wypożyczalni rowerów Velib’.
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Paris Fashion Week

Święta, imprezy i festiwale

Paryż
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Święta, imprezy
i festiwale
Paryż to miasto, w którym codziennie odbywa się
mnóstwo ciekawych imprez – od tradycyjnych świąt
obchodzonych od wieków po salony sztuki, wystawy, na które zjeżdżają turyści z całego świata, czy
najrozmaitsze targi, dzięki którym Paryż stanowi
ważny punkt na mapie pasjonatów niemal każdej
dziedziny.

Styczeń

Luty
Open GDF Suez – (przełom stycznia i lutego). Kobiecy turniej tenisowy zaliczany do cyklu WTA Tour. Rozgrywany jest
na kortach twardych w hali Bercy od
1993 r.
Chiński Nowy Rok – (pierwsza połowa lutego) to cykl imprez związanych z kulturą Chin. Spektakle, koncerty, wystawy
oraz słynny wielki pochód z symbolem
nowego roku organizowane są w XIII
dzielnicy Paryża, m.in. na place d’Italie.
Salon International de l’Agriculture
– (ostatni tydzień lutego i pierwszy

tydzień marca). Międzynarodowe targi
rolnictwa skierowane do szerokiej publiczności, w trakcie których pokazywane są żywe zwierzęta oraz prezentowane tradycyjne dania francuskie.

Marzec
Jazz in Japan – (przełom lutego i marca)
to organizowany we współpracy z paryskim Domem Kultury Japonii festiwal
prezentujący japońską scenę jazzową
we Francji.
Carnaval de Paris – (przełom lutego
i marca) to huczne imprezy organizowane w XVI w. do 1952 r., a wznowione
od 1998 r., które inspirują karnawały
w Wenecji i Rio de Janeiro. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.
carnaval-paris.org.
Le Printemps des poètes – (druga połowa marca) to tzw. „wiosna poetów”.
Z tej okazji w Paryżu organizuje się odczyty, prelekcje i spotkania literackie.

Święta, imprezy i festiwale

Rois mages – Trzech Króli (6 stycznia), to
święto kościelne jest okazją do spróbowania słynnego galette des rois – migdałowego ciasta Trzech Króli wypiekanego
w każdej paryskiej piekarni.
Grand Prix d’Amérique – Nagroda Ameryki (koniec stycznia), to organizowana
od 1920 r., największa na świecie gonitwa kłusaczy, odbywająca się w podparyskim Vincennes. Zwycięzca otrzymuje
czek na kwotę 500 000 €.
Paris Fashion Week – (druga połowa
stycznia). Paryski tydzień mody to okazja, aby poznać najnowsze trendy. Zbiera się tu cała śmietanka towarzyska.

Kwiecień
Paris Marathon – (pierwszy tydzień
kwietnia). Maraton paryski odbywa
się już od 1976 r. Ten długodystansowy bieg organizowany jest na prawym
brzegu Sekwany w obrębie miasta.

15

