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WPROWADZENIE do części czwartej - 2. dzielnica Paryża

Druga dzielnica nie zawiera tak wielu imponujących zabytków lub typowych urokliwych uliczek jak 

sąsiadujące z nią pierwszy, trzeci i czwarty dystrykt. Nie jest również tak żywa, jak dziewiąta czy dziesiąta 

dzielnica, które są w jej sąsiedztwie po stronie północnej. Jednak nie jest pozbawiona uroku. I tu znajdzie-

my mnóstwo punktów i miejsc wartych obejrzenia oraz eksploracji. 

Druga dzielnica Paryża jest siedzibą Giełdy Papierów Wartościowych (la Bourse), która znajduje się 

w jej centrum i zajmuje Palais Brongniart, prostokątny neoklasycystyczny budynek ukończony w 1826 roku. 

To dzielnica bogata w galerie handlowe i pasaże: Passage des Panoramas, Galerie Vivienne, Passage 

Choiseul, Galerie Colbert, Passage des Princes czy Galerie du Caire. 

Piękna i malownicza rue Montorgueil rozciąga się od pierwszej do drugiej dzielnicy i obsadzona jest  

restauracjami, kawiarniami, boulangeries, poissonneries, fromageries, fleuristes, cavistes i épiceries. Jest 

to doskonałe miejsce, aby zrobić zakupy w paryski sposób.

 2. dzielnica jest często pomijana przez turystów, ponieważ nie zawiera wielu słynnych zabytków i 

pomników. A jest to duży błąd, gdyż znajdują się tu również warte obejrzenia dziedzictwa narodowe i kul-

turalne.

Muzea, to właściwie jedno miejsce, czyli Bibliothèque Nationale de France. 

Jeden niezwykły, z pośród sześciu znamienitych teatrów tej dzielicy: Théâtre national de l’Opéra-

-Comique. Paryskie kino w stylu art déco z 1932, Le Grand Rex. 

Jeżeli miałbym wymienić 4 architektoniczne punkty omawianej dzielnicy, to poza Palais Brongniart, 

należy odwiedzić Place des Victoires z pomnikiem konnym Ludwika IV, Basilique Notre-Dame-des-Victoires 

i Tour Jean-sans-Peur. Ale jest to tylko wersja dla leniwych. Pozostali powinni w tej okolicy obaczyć: Hôtel 

de La Feuillade, Hôtel Clairambault, Hôtel de Rambouillet, Place i Passage des Petits Peres, Galerie Vivienne, 

Fontaine du Monument aux morts...

Jest tu naprawdę co podziwiać. 

Oczywiście spacer i odpoczynek w przepięknym Square Louvois z Fontaine des fleuves. Kolejna zna-

komita fontanna znajduje się w Square Jacques-Bidault.

Druga dzielnica jest najmniejszą z dzielnic Paryża, a jej obszar wynosi 99 ha i rozciąga się na granicy 

siedmiu bulwarów. Łączy się z 1., 3., 9. i 10. dzielnicą.

W obecnym kształcie 2. dzielnica istnieje od 1860 roku. Jej historia sięga XVII-XVIII wieku. Powstają 

wówczas rue des Petits-Champs, Danielle Casanova, des Capucines i wielkie Bulwary. W XIX wieku budowa-

ne są: rue Etienne Marcel, czy Boulevard de Sébastopol. Dzielnica początkowo znajdowała się w granicach 

muru Karola V, a zamieszkiwana była przez arystokrację, generalnych poborców, oficerów królewskich, 

kupców burżuazyjnych i architektów.

Tak więc druga dzielnica zawsze charakteryzowała się różnorodnością i współistnieniem odrębnych 

środowisk i działań. Zachowuje bogactwo dziedzictwa, mniej znane niż inne dzielnice, słynące z bardziej 

turystycznego powołania.


