KO L E KC J A F R A N C U S K A
FRENCHCOLLEC TION

NICEA / NICE

MARSYLIA / MARSEILLE

PARYŻ / PARIS

AWINION / AVIGNON

MONAKO / MONACO

WERSAL / VERSAILLES

LYON

NICEA

NICE

Nazwa tego położonego nad Zatoką Aniołów miasta
pochodzi od łacińskiego słowa „nike”, czyli zwycięstwo.

The name of this located on Angel Bay city comes
from latin word “nike” which means victory.

Nie bez powodu Nicea nazywana jest stolicą Lazurowego Wybrzeża
oraz anielskim remedium, bowiem orzeźwiające powietrze unoszące
się nad tym miastem stało się ukojeniem wielu dolegliwości. Do Nicei
zjeżdżały elity z rodu królewskiego oraz cesarskiego, wielu pisarzy,
poetów oraz malarzy - wśród nich mistrzowski Henri Matisse. Promenade
des Anglais rozciągająca się wzdłuż wybrzeża Nicei stanowi spektrum
przyjemności artystycznej, która jest odbiciem lustrzanym rajskiej enklawy.

Nice is named the capital of Côte d’Azur (French Riviera) and is
considered an angelic remedy. The refreshing air floating above the
city became relief from many aches and pains. Many royal and imperial
elites, writers, poets and painters – the masterful Henri Matisse
among them – had arrived and stayed in the city. Long Promenade
des Anglais stretching along the Nice Coast, provides a broad
spectrum of artistic pleasure, which reflects the paradise enclave.
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NICEA

Nice

MARSYLIA

MARSEILLE

Marsylia określana jest przez wielu poetów jako najpiękniejsze miasto portowe o zachwycającym błękicie nieba.

Many poets consider Marseille to be the most
beautiful port city with delightful blue sky.

Marsylia rozciąga się wzdłuż krajobrazu przejrzystej tafli Morza
Śródziemnego i jest określana jako brama prowadzącą do innych krain. Jest
to najstarsze miasto Francji a także miejsce narodzin hymnu narodowego
zwanego Marsylianką. Zachwycający błękit, bogaty i barwny klimat miasta
portowego, starożytne fundamenty architektury i sztuki oraz krajobraz
świateł cumujących jachtów otulonych nocą Marsylii stanowią inspirację
do tworzenia dzieł sztuki oraz przeniesienia obrazu w rzeczywisty twór.

The city extends along the transparent panes of the Mediterranean
See landscape and is considered the gate to other lands. This is
the oldest city of France and also the birthplace of the national
anthem The Marseillaise. Startling blue, rich and colorful climate
of port city, the ancient foundation of architecture and art,
landscape of berthed yachts’ lights cradled by night of Marseille
are an inspiration to create art and transform the image to life.
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MARSYLIA

Marseille

PARYŻ

PARIS

Victor Hugo mawiał: „Wszystko, co istnieje w dowolnym
miejscu na ziemi, istnieje też w Paryżu.”

Victor Hugo used to say: „ Anything existing
anywhere in the world, exists also in Paris.”

Napoleon III w 1852 roku zarządził wielką przebudowę Paryża. Tak
powstało miasto uporządkowane, stateczne, z szerokimi ulicami
przecinającymi go w dwunastu liniach prostych. Nowy Paryż stał się
hołdem złożonym ładowi i geometrii. Dzisiejsza stolica Francji to wzór
szyku i elegancji, żywa inspiracja dla artystów wielu dziedzin oraz
majestat wielowiekowej kultury skąpany w aurze romantyzmu. Miejsce,
którego sama nazwa wywołuje emocje. Oto Paryż - miasto marzeń.

In 1852 Napoleon III ordered the grand reconstuction of Paris. As a
result an orderly and stable city has arisen with twelve wide streets
intersecting it in straight lines. New Paris had become a tribute to the
geometry and order. Contemporary capital of France is quintessence
of chic and elegance, a living inspiration for artists of many areas and
centuries-old majesty of culture wrapped in aura of romance. That’s
where the name itself evokes emotions. Paris - the city of dreams.
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PARYŻ

Paris

AWINION

AVIGNON

W roku 1309 papież Klemens V przeniósł siedzibę Kurii Rzymskiej
do Awinionu rozpoczynając tym samym okres Wielkiej Schizmy.

In 1309 pope Clement V moved the curia from Rome to
Avignon ushering the period known as the Avignon Papacy.

Potężny masyw Pałacu Papieży z górującą nad wzgórzem monumentalną
rzeźbą Matki Boskiej dodają całemu miastu wymiar sakralny. To tutaj znajduje
się najstarszy z zachowanych mostów średniowiecznych: Most d’Avignon.
W powietrzu unosi się wspomnienie melodii Sur le pont d’Avignon. Przepiękne
ogrody ukrywające się wśród wysokich skał oraz lazurowa rzeka Rodanu
tworzą perłę Prowansji, pachnącą lawendą stolicę papiestwa – Awinion.

The mighty edifice of the Popes’ Palace with towering statue of
Our Lady adds some sacred ambience to the place. There is the
oldest preserved medieval bridge in the world: Pont d’Avignon. The
air is filled with melody of Sur le Pont d’Avignon. Beautiful gardens
hiding among the tall cliffs and azure river Rhône create a pearl of
Provence, lavender smelling capital of the papacy - Avignon.
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AWINION

Avignon

MONAKO

MONACO

Nazwa tego państwa-miasta wywodzi się ze starożytnej greki
i oznacza „jeden dom”. Motto kraju brzmi: „z pomocą Boga”.

The name of this city-state came from ancient greek and
means „one home”. Monaco’s motto is „with the help of God”.

Wielkie małe księstwo położone na Lazurowym wybrzeżu. To właśnie
tutaj znajduje się siedziba rodu Grimaldich zamieszkująca XIII-wieczny
pałac książęcy wzniesiony w miejscu dawnej fortecy genueńskiej.
Najsłynniejszą dzielnicą jest oczywiście zamieszkane przez 20 tys.
osób Monte Carlo, które słynie z kasyn i przystani jachtowej. Co roku
ulicami Monako odbywają się najbardziej prestiżowe zawody Formuły 1.
Monako to drugie po Watykanie najmniejsze państwo na świecie.

Big small duchy located on the French Riviera. The ruling dynasty
of Grimaldi lives here in a 13th century ducal palace rised in a site
of old Genoese fort. The most well-known district is naturally
Monte Carlo, inhabited by 20 thousands people, famous for its
casinos and marina bay. Every year the most prestige Formula One
Grand Prix race takes place on the streets of the city-state. Monaco
is second after Vatican City smallest country in the world.
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MONAKO

Monaco

WERSAL

VERSAILLES

Wielu uważało, iż sam Wersal wystarczy by zapewnić
Francji wieczną chwałę i w pewnym sensie mieli rację.

Many belived that Versailles alone would be enough to ensure
eternal glory for Frace and in some sense they were right.

Ludwik XIV w 1661 roku nakazał budowę pałacu wersalskiego, która
trwała 50 lat. Wersal to symbol królewskiej Francji oddający potęgę
majestatu oraz miejsce, w którym podziwiamy spektakl geometrii
i optyki. Monumentalna rezydencja, boskiety strzyżonych drzew, zielone
gaje, fontanny, z taflami jak lustra, majestatyczne rzeźby: wszystko to
składa się na arcydzieło i spektakularne zwycięstwo wyobraźni nad
realizmem. Do dzisiaj nad Sekwaną nie powstało nic wspanialszego.

In 1661 Louis XIV ordered the construction of Versailles Palace, which
lasted for 50 years. Versailles is a symbol of French Royalty reflecting
power of majesty and a place where we admire the spectacle of geometry
and optics. Monumental residence, green boskets of well-trimmed trees,
fountains with mirror ponds, majestic sculptures - all these make up for
a truly masterpiece and spectacular triumph of imagination over reality.
There hasn’t been anything greater by the river Seine to this day.
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WERSAL

Versailles

LYON

LYON

Założone przez Rzymian w 48 roku p.n.e. jako Lugdunum
miasto stało się znaczącym w Galii na długo przed Paryżem.

Rised by ancient Romans in 48 b.c. as Lugdunum, this
city became significant in Gaul long before Paris.

Położony u zbiegu rzek Rodanu i Saony Lyon to miasto wynalazków.
Wyprodukowano tu pierwszą maszynę do szycia, a André Ampère dokonał
wielu odkryć w dziedzinie elektromagnetyzmu. To także miejsce narodzin
braci Lumière, pionierów kinematografii. Lyon określany jest też jako światowa
stolica jedwabiu. Przepiękna architektura, podniebne mosty, urokliwe
uliczki oraz iluminacja barw, którą eksponuje doroczny Festiwal Światła,
malują olśniewający pejzaż Lyonu. Miastem partnerskim Lyonu jest Łódź.

Located at the junction of rivers Rhône and Saône Lyon is a city of
inventions. First sewing machine was made here, and André Ampère
performed many of his experiments in electromagnetic field. It’s also the
birthplace of Lumière brothers, cinematography pioneers. Lyon is refered
to as a world capital of silk. Gorgeous architecture, soaring bridges,
charming streets and color illumination - exposed by annual Festival of
Light - all paint brillant landscape of the city. Lyon’s partner city is Łódź.
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LYON

Lyon
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