Paryż śladami Marii Skłodowskiej-Curie – trasa i informacje
praktyczne
1. Boulevard Kellermann 106
W czasach Marii Skłodowskiej-Curie były to przedmieścia
Paryża. Obecnie jest to 13 dzielnica miasta znajdująca się
w pierwszej strefie komunikacji miejskiej.
Wysiadamy na stacji metra Porte d'Italie
Stąd tramwajem nr 3a przejeżdżamy dwa przystanki
(lub 15 minutowy spacer) i wysiadamy na przystanku Stade
Charléty.
Nie ma już domku państwa Curie w tym miejscu, ale na
wieżowcu naprzeciwko stadionu pod nr 106 znajdziemy
pamiątkowy medalion.

2. Rue de la Glacière 24
Wsiadamy w autobus linii 21 na przystanku Stade Charléty,
Porte de Gentilly w kierunku Gare Saint-Lazare i wysiadamy
na Glacière – Arago.
Tu przy Rue de la Glacière 24 było pierwsze mieszkanie Marii
i Piotra zaraz po ślubie, co upamiętnia tablica na bramie
wejściowej.

3. Rue Flatters 3
Zaczynamy spacer po przepięknej Dzielnicy Łacińskiej.
Na końcu Rue de la Glacière przecinamy Boulevard
de Port-Royal i skręcamy w pierwszą uliczkę w lewo.
Znajdujemy się na Rue Flatters, gdzie pod nr 3 obecnie
znajduje się mały hotelik The Five. Na samej górze tej wąskiej
kamieniczki Maria wynajęła swoje pierwsze samodzielne
paryskie mieszkanie.

4. Rue Vauquelin i Rue
Lhomond

Z Rue Flatters wychodzimy na Rue Berthollet, a następnie
skręcamy w lewo w Rue de l'Arbalète, a następnie w lewo w
Rue Lhomond. Tą uliczką dochodzimy do Rue Vauquelin.
Tu pod nr 10 w Wyższej Szkole Fizyki i Chemii Przemysłowej
Miasta Paryża wykładał Piotr, a przy Rue Lhomond
znajdowało się ich pierwsze samodzielne laboratorium,
w którym odkryli polon i rad. Na budynku szkoły znajdziemy
ich piękne portrety, a nieopodal tabliczkę upamiętniającą
dawne laboratorium, z którego nic więcej nie zostało.
Jeżeli z Rue Vauquelin skręcimy w lewo w Rue P. Brosselette,
na budynku szkoły zobaczymy medalion z podobizną Piotra
Curie.

5. Rue des Feuillantines 11
Rue P. Brosselette przechodzącą w Rue Erasme dochodzimy
do Rue d'Ulm. Skręcamy w lewo i na jej końcu skręcamy
w prawo w Rue des Feuillantines.
W latach 1893/94 Maria znalazła swoje drugie paryskie chambre
de bonne, o tyle ważne, że tu po raz pierwszy odwiedził ją Piotr.

6. Rue Pierre et Marie Curie
Wracamy na
Rue d'Ulm, na której już znajdujemy
drogowskazy kierujące do Instytutu Radowego. Skręcamy
w lewo w Rue Pierre et Marie Curie i dochodzimy do Instytutu.
Tu w jego najstarszej części znajduje się muzeum rodziny
Curie, które warto zobaczyć. Na dziedzińcu, o którego zieleń
dbała Maria jest popiersie małżonków Curie.

7. Place du Panathéon
Rue d'Ulm kończy się na Place du Panathéon. Tu znajdziemy
miejsce ostatniego spoczynku państwa Curie.
Warto poświęcić trochę czasu na zwiedzenie tego mauzoleum
wybitnych Francuzów.

8. Rue de la Sorbonne
Z Place du Panathéon skręcamy w Rue Cujas, którą
dochodzimy do Rue de la Sorbonne. Już z Rue Cujas można
podziwiać mury tej znamienitej uczelni. Na Place de la
Sorbonne możecie sobie zrobić przerwę na kawę w jednej
z kafejek.

9. Rue Jussieu
Z Rue de la Sorbonne możecie wybrać prostą drogę
Rue des Écoles albo – jeżeli jeszcze nie nacieszyliście się
urokami Dzielnicy Łacińskiej – dojść do Rue Jussieu klucząc
między małymi uliczkami.
Przy Rue Jussieu znajdziemy nowoczesny Universites Paris VI
im. Marii i Piotra Curie.
Rue Jussieu dochodzimy do Rue Cuvier, miejsca urodzenia
Piotra Curie. Warty odwiedzenia jest też znajdujący się tuż
obok Jardin des Plantes, przepiękny zwłaszcza wiosną i latem.

10. Quai de Béthune 36
Opuszczamy już Dzielnicę Łacińską.
Z Rue Cuvier skręcamy w lewo w Quai Saint-Bernard
i dochodzimy do mostu Pont de la Tournelle. Tu na wyspie Św.
Ludwika (Île St-Louis) przy Quai de Béthune 36 na trzecim
piętrze przez 22 lata mieszkała Maria Skłodowska-Curie po
przeprowadzce z Sceaux. Z mieszkania rozciągał się widok na
Sekwanę i Dzielnicę Łacińską. Mieszkała tu aż do śmierci,
co upamiętnia tablica pamiątkowa przy drzwiach wejściowych.

11. Skrzyżowanie Rue Dauphine z Pont Neuf
Spacerując słynnymi paryskimi wyspami – najpierw Île StLouis, następnie Île de la Cité mijamy katedrę Notre-Dame
i dochodzimy do najstarszego paryskiego mostu Pont Neuf.
Skręcamy w lewo i dochodzimy do jego skrzyżowania z wąską
uliczką Rue Dauphine. To na tym właśnie skrzyżowaniu
w kwietniu 1906 roku zginął tragicznie Piotr Curie.

12. Rue de Châteaudun 39
Mostem Pont Neuf przechodzimy na drugą stronę Sekwany.
Stąd Rue de la Monnaie dochodzimy do stacji Louvre Rivoli
przy Rue de Rivoli. Tu wsiadamy w żółtą linię metra nr 1
w kierunku La Défense i na stacji Concorde przesiadamy się
w zieloną 12 w kierunku Aubervilliers. Rue de Châteaudun 39
znajduje się tuż przy stacji metra Notre-Dame de-Lorette.
Tu pod nr 39 było ostatnie panieńskie mieszkanie Marii
Skłodowskiej.

Naszą wędrówkę zakończymy w miejscu pierwszego 13. Avenue Jean Jaurés 92
(w czasach Skłodowskiej
mieszkania Marii, gdy tylko przyjechał do Paryża.
Było to mieszkanie Bronisławy i Kazimierza Dłuskich – siostry Rue d'Allemagne)
i szwagra Skłodowskiej.
Aby się tu dostać Rue de Châteaudun dochodzimy do
Rue la Fayette i po skręceniu w lewo docieramy do stacji metra
Cadet. Tu wsiadamy w różową linię nr 7 w kierunku
La Courneuve – 8 Mai 1945 i na stacji Stalingrad przesiadamy
się w pomarańczową 5 w kierunku Bobigny Pablo Picasso.
Wysiadamy na stacji Laumière.
Budynek nr 92 znajduje się tuż przy stacji metra, a na nim
widnieje tablica pamiątkowa.

Jeżeli chodzi o poruszanie się po Paryżu, to najprzyjemniejszy jest spacer, a najprostszy – metro.
Dlatego tych dwóch metod użyliśmy do naszej wycieczki. Nasza trasa jest tylko propozycją, Wy
możecie zacząć tam, gdzie będzie Wam najwygodniej. Lepiej wcześniej obejrzeć mapę metra, jak i
samego Paryża. Miasto jest dość rozległe i piękne, więc łatwo można się zagubić w jego ulicach
podziwiając kamienice, place i odpoczywając w jednym z wielu parków.
Na tą wycieczkę wybraliśmy całodniowe bilety na całą komunikację w pierwszej strefie Paryża –
koszt jednego biletu 7 euro. Możecie przez cały dzień podróżować dzięki niemu nie tylko metrem,
ale też tramwajami i autobusami. Pamiętajcie jednak, że są to bilety całodniowe, a nie
całodobowe !!! Bilet jednorazowy to koszt 1,80 euro za bilet i możecie na nim przesiadać się w
metrze dopóki nie wyjdziecie poza bramki. Po wyjściu „spod ziemi” traci ważność. Plan paryskiego
metra oraz wszelkie informacje odnośnie cen biletów i poruszania się metrem znajdziecie na
stronie: www.parisbytrain.com .
Co dobrze mieć przy sobie podczas tej wyprawy? Naprawdę niewiele:
– przede wszystkim wygodne buty,
– coś przeciwdeszczowego – w Paryżu, szczególnie wiosną, przelotny deszcz może Was
zaskoczyć... ale ponoć Paryż w deszczu wygląda najpiękniej :) ; najlepsza będzie foliowa
peleryna, która zmieści się nawet w damskiej torebce. Nie jest ciężka i zajmuje niewiele
miejsca, a podczas deszczu ochroni nie tylko Was, ale też plecak i aparat,
– mapę Paryża,
– mapę paryskiego metra – kieszonkowe wydanie możecie otrzymać w każdej kasie przy
wejściu do metra,
– drobne na kawę i bilety (chociaż bilety można też kupić w biletomacie płacąc za nie kartą),
– i dla maniaków fotograficznych – aparat.
A teraz pozostało już tylko życzyć Wam bon voyage!!! :)

