
Pamiętam zaplanowany wyjazd za granicę. Staliśmy na głównej ulicy 

osiedla i czekaliśmy na przyjazd autokaru, który miał zawieźć wycieczkę 

do celu podróży, czyli do stolicy Francji. Wszyscy uczestnicy wyjazdu sta-

wili się na miejsce zbiórki w komplecie. Wielu członków grupy odprowadzili 

znajomi lub przedstawiciele rodzin. Skupieni byliśmy w mniejszych lub 

większych gronach ludzi na arterii miejskiej. Nie znaliśmy się jeszcze 

wszyscy zbyt dobrze. Każdy uczestnik eskapady, po przybyciu na miejsce 

spotkania, meldował się u przewodnika, a pilot zaznaczał obecność na 

liście wyprawy. Sąsiadkę poznaliśmy od razu. Ucieszyliśmy się bardzo, że 

będzie uczestnikiem wycieczki. Znana szerokiemu ogółowi Agata przeby-

wała w grupie osób, spośród których część stanowiła później także całość 

zespołu.  

Tymczasem przyjazd autokaru począł opóźniać się. Zgromadzeni lu-

dzi zaczęli nerwowo spoglądać w kierunku węzła komunikacyjnego, z któ-

rego punktu miał przybyć pojazd. Opóźnienie poczęło narastać, a auto-

karu nie było widać. Niektórzy z członków ekipy zwrócili się do przewod-

nika z zapytaniem: dlaczego nie ma wciąż zapowiadanego środka loko-

mocji? Pilot przeprosił za zwłokę i zapewnił, że autokar na pewno za 

chwilę przybędzie na miejsce zebrania. Czekaliśmy więc dalej na przyby-

cie pojazdu i z niecierpliwością wyglądaliśmy pojawienia się autokaru... 

Wszyscy, oprócz Agaty, która nie przejmowała się narastającym opóźnie-

niem i nadal prowadziła wesołą konwersację z koleżankami. Po pewnym 

czasie autokar pojawił się wreszcie i mogliśmy więc przystąpić do zała-

dunku bagażu i zajęcia miejsc we wnętrzu.  

Przygotowania do wyjazdu trwały czas pewien. Każdy z uczestników 

bowiem musiał umieścić posiadany bagaż w lukach autobusu i zająć od-

powiedni fotel, w którym zamierzał kontynuować jazdę. Agatę odprowadził 

mąż. Pomógł żonie usadowić się na wybranym miejscu. Usłyszałem 

wtedy, jak zwróciła się do swojego męża słowami: „Gdy będę na Wieży 
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Eiffla, to wypiję kieliszek szampana za twoje zdrowie”. I tylko tyle; po czym 

wszystkie osoby odprowadzające podróżnych opuściły pokład wozu. Au-

tokar gotowy był do odjazdu. Kierowca włączył silnik i po chwili pojazd ru-

szył z miejsca, wśród pożegnalnych gestów osób pozostających na ulicz-

nym chodniku.  

 

* * * 

Przejechaliśmy przez Niemcy; w nocy przemierzyliśmy Holandię 

i Belgię, a następnego dnia rano znaleźliśmy się już na terytorium Francji. 

Z okien pojazdu obserwowaliśmy mijany pejzaż Pikardii. Teren był płaski, 

zielony, podzielony na równe kwartały pól, z solidnymi drogami usytuow-

anymi między zagonami. Domy nie były wysokie, z kamieni i cegieł, i choć 

stare dobrze utrzymane. Powoli zbliżaliśmy się do Paryża. Pojawiało się 

coraz więcej domostw, mijaliśmy różne osiedla, a szeroka szosa wiodła 

wprost do metropolii. Wtedy, po lewej stronie pojazdu, wysoko na niebo-

skłonie ukazała się niespodziewanie masywna sylwetka Boeinga. Samolot 

począł raptownie zniżać przyjęty kurs, przeleciał nad autokarem i następ-

nie po prawej stronie wolno pikował ku ziemi. Po chwili zniknął za hory-

zontem. Przewodnik podał przez mikrofon informację, że w miejscu, w któ-

rym zniknął statek powietrzny, znajduje się paryskie lotnisko Orly. Gdy 

tylko zniknął pierwszy samolot, już na firmamencie pojawił się następny 

Boeing, wielki i ciężki, i tak jak poprzednik przefrunął nisko nad dachem 

automobilu i przystąpił do osiadania na pobliskim lądowisku. Wkrótce uka-

zała się w powietrzu kolejna maszyna, przemieściła się, z wysuniętymi ko-

łami, nad poruszającym się autokarem i skierowała się do znanego i po-

pularnego portu lotniczego. W czasie długo trwającego dojazdu do stolicy 

Francji, bardzo wiele samolotów pasażerskich lądowało na Orly. Ruch 

w powietrzu był niezwykle duży. 
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* * * 

Przyjechaliśmy do Paryża, gdy zmierzch wolno począł zapadać nad 

miastem. Wówczas był początek lutego. Na szczęście aura dopisała, nie 

padało, a wiatr przeganiał siwe, skłębione chmury po wysoko wysklepio-

nym niebie. Pierwszy postój wypadł na przystani kutrów wodnych, les ve-

dettes. Nabrzeże portowe mieściło się przy moście Dziewiątym, pont Neuf. 

Woda w Sekwanie w wielu miejscach wystąpiła z brzegów, ale bulwar 

przybrzeżny był suchy. Rozpoczęliśmy zwiedzanie metropolii od rejsu po 

rzece. Po wąskim trapie zeszliśmy na statek. Wewnątrz była wielka, długa 

kabina, z dwoma rzędami drewnianych ławek ciągnących się wzdłuż du-

żych, przestronnych okien. Usiedliśmy w ławkach i czekaliśmy na odjazd. 

Do rąk dostaliśmy program rejsu, Circuit touristique. Z przewodnika wyni-

kało, że popłyniemy najpierw w dół Sekwany do Wieży Eiffla, tam zawró-

cimy i pożeglujemy w kierunku Katedry Notre-Dame, okrążymy wyspę za 

kościołem Saint Louis i drugą odnogą rzeki powrócimy do przystani przy 

moście Dziewiątym.  

Odpłynęliśmy o wyznaczonym czasie. Światła na kutrze zgasły, żeby 

pasażerowie mogli lepiej podziwiać uroki stolicy państwa. Zmierzch już 

zapadł, ale została włączona iluminacja na brzegach. Ominęliśmy Louvre 

i słabo oświetlony Jardin des Tuileries, przepłynęliśmy pod mostem de la 

Concorde i dotarliśmy do Grand Palais, który prezentował się bardzo oka-

zale z perspektywy rzeki. Następnie dotarliśmy do niewidocznego Palais 

de Châillot, zawróciliśmy za mostem d'Iena i natenczas oczom pasażerów 

ukazała się Wieża Eiffla w całej okazałości. Zrobiła ogromne wrażenie. 

Lśniła jak opleciona złotą koronką, wyniosła, ostro wrzynająca się w gra-

natową czeluść nieba. Dumna i majestatyczna. Dalej ujrzeliśmy błysz-

czącą kopułę kościoła Les Invalides, a za świątynią rozświetloną fasadę 
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muzeum d'Orsay. Ruch na Sekwanie był olbrzymi. W jedną, jak i w drugą 

stronę poruszały się jednostki o różnej wielkości. Niektóre przedstawiały 

się jako pływające salony. Nawodne lokale były całe przeszklone; widać 

było wszystko, od podstawy po sufit. Wyłożone były grubymi, purpurowymi 

dywanami, na których stały przykryte śnieżnobiałymi obrusami stoły. Na 

meblach znajdowały się wiaderka z mrożącym się szampanem oraz cien-

kie szkło. Przy stołach siedzieli wytwornie ubrani goście. Wiele osób koły-

sało się w tańcu na parkiecie. Panie miały długi suknie, z odsłoniętymi 

ramionami, panowie nieskazitelnie czarne smokingi. Jednym zdaniem: 

pełna gala. Dalej przepłynęliśmy pod znanym już pont Neuf; za mostem 

rzeka rozdzieliła się odsłaniając pośrodku sporą wyspę, na której umiesz-

czona była katedra Notre-Dame i Pałac Sprawiedliwości, Palais de Ju-

stice. Katedra Notre-Dame tworzyła wielką i ciężką bryłę architektoniczną; 

podparta była licznymi łukami przyporowymi, które oświetlone od dołu na-

dawały masie wygląd olbrzymiego żuka posiadającego wiele odnóży. 

Opłynęliśmy wyspę i za pont Sully skierowaliśmy się w stronę nabrzeż-

nego portu. Po drodze minęliśmy jeszcze Palais de Justice, który miał 

zwięzłą i prostą formę architektoniczną i w końcu przybiliśmy do przystani 

przy moście Dziewiątym. Pełni przeżytych wrażeń i emocji opuściliśmy 

użytkowany przez grupę statek wodny, a następnie wsiedliśmy do auto-

karu i ruszyliśmy na odpoczynek do zarezerwowanego przez organizatora 

hotelu.  

 

* * * 

Hotel znajdował się w północnej części Paryża. Po dosyć długim klu-

czeniu zatłoczonymi ulicami metropolii dotarliśmy wreszcie pod drzwi wej-

ściowe obiektu. Hotel nosił miano Relais ARCADE i stał przy avenue Per-

ret, w dzielnicy o nazwie Sarcelles. Budynek nie był okazały, czteropię-

trowy, z wąskimi oknami, ale robił przyjemne wrażenie. Weszliśmy do 
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środka. Wewnątrz był okrągły, ale niski hol, ze stolikami i fotelikami dla 

przybyłych gości. Usiedliśmy przy stolikach i poczekaliśmy aż przewodnik 

otrzyma w recepcji wykaz pokoi i rozdzieli klucze między uczestników wy-

cieczki. Otrzymaliśmy z żoną nieduży pokój z wydzieloną łazienką. W po-

mieszczeniu było szerokie łoże, pojemna meblościanka na rzeczy osobi-

ste, a na wprost leża, na półce z ruchomym ramieniem umieszczony był 

odbiornik telewizyjny. Po rozpakowaniu się i po zażyciu kąpieli położyliśmy 

się spać, by rano wypoczęci z ochotą przystąpić do dalszego zwiedzania 

miasta. 

Myślę, że pierwszy dzień pobytu w stolicy Francji zadziałał na wszyst-

kich jak narkotyk. Każdy turysta, który przybywa do Paryża, natychmiast 

ulega przemożnej atmosferze miasta. Pragnie testować z zapałem coraz 

nowsze odsłony metropolii. Zanurzyć się, a nawet zatracić się w aurze. 

Magia, której doświadcza, trwa tak długo, jak długo przebywa wśród pary-

skich murów, wśród napotkanych  paryżan. Nie gaśnie na moment, aż do 

chwili odjazdu. 
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