
„NA BEZDROŻACH RUMUNII”
Pisząc tą relację na myśl  przychodzi mi pierwsza podróż do Rumunii,  a właściwie 

przez Rumunię do Złotych Piasków Bułgarii.  Chyba właśnie wtedy zaczął się tlić płomyk 
fascynacji  tym krajem.  Dopiero  po dotarciu  do celu,  po kilku dniach  przyznaliśmy sobie 
nawzajem, że jesteśmy w niewłaściwym miejscu..., że cel wędrówki zostawiliśmy za sobą, w 
Rumunii.  Myślę,  że  właśnie  wtedy  obiecaliśmy  sobie,  wrócić  tu  raz  jeszcze...  I  tak  już 
wracamy od kilku lat - w lato i w zimę. Magia Rumunii wciąż nie pozwala nam odpowiedzieć 
na  zasadnicze  pytanie:  dlaczego  jako  przewodnicy  turystyczni,  piloci  wycieczek  i 
krajoznawcy zatraciliśmy potrzebę odwiedzania nowych krajów? Być może odpowiedź jest 
prosta, a skoro nasze relacje czyta wiele osób (jak wynika z licznika na stronie internetowej) 
pozwolę sobie tytułem wstępu na małą „wycieczkę ideologiczną”. 
Przewodnik  turystyczny,  jakkolwiek  specjalista  w swojej  dziedzinie,  myśli  sztampą:  styl, 
data, historia, trasa zwiedzania i... tyle. Pamiętam z moich wycieczek szkoleniowych w latach 
90-tych, jak instruktorzy mówili,  że tytuł  „przewodnik turystyczny” do czegoś (cię młody 
człowieku)  zobowiązuje,  gdyż  wpierw  zostajesz  turystą,  a  dopiero  później  stajesz  się 
przewodnikiem.  Dziś  wielu  przewodników  jest  tylko  przewodnikami,  jedynie 
„opowiadaczami”  zamkniętymi  w swoim rejonie uprawnień jak w więzieniu...  (zresztą  na 
swoje własne życzenie i ku uciesze gawiedzi oraz socjogramu) ale nie turystami, Wizyta w 
Rumunii  pozwala  nam jako przewodnikom każdorazowo uświadamiać  sobie  jak  niewiele 
znaczy  wiedza  przewodnicka,  wobec  „ogólnoturystycznej”,  ot  chociażby  wtedy,  gdy  na 
drodze stoi  nie  piękny pałac  tylko  30 -   metrowa pionowa ścianka skalna  zabezpieczona 
łańcuchami. Czy wtedy ma znaczenie wiedza przewodnicka, dotycząca stylu eklektycznego 
lub  detalu  architektonicznego,  w  tym  czy  innym  „przepięknym”  lub  „najpiękniejszym 
pałacu”? 
Z  tegorocznej  podróży  chcielibyśmy  zaprezentować  kilkanaście  miejsc,  obejmujących 
zarówno walory kulturowe jak i przyrodnicze. Większość z nich położona jest - zgodnie z 
naszą dewizą - „poza utartymi szlakami”. Pustki na ścieżkach i drogach, niedostępność oraz 
inne  „czynniki  obiektywne”  widoczne  na  zdjęciach  stanowią  o  małej  popularności 
opisywanych walorów. Jednak dotarcie do opisywanych miejsc i możliwość posiadania ich 
przez chwilę tylko dla siebie warte są każdego wysiłku i trudu!

Trasa częściowo pokrywa się z zeszłorocznym szlakiem „Rumunia - W Poszukiwaniu 
Drakuli” dlatego w tekście, co pewien czas znajdą się odnośniki do odwiedzonych w 2012 
roku  miejsc,  szczególnie  tych  położonych  w  historycznej  Transylwanii.  Niemniej  jednak 
uzupełniliśmy opis o kilka „perełek krajoznawczych”, do których nie udało się dotrzeć w roku 
ubiegłym.  Tegoroczną  trasę  można  z  powodzeniem  traktować  jako  przeciwstawność  i 
alternatywę  dla  zeszłorocznej  „Rumunia  -  W  Poszukiwaniu  Drakuli”,  gdyż  wiele  z 
przedstawianym miejsc wymaga bezwzględnie wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla 
turystyki  kwalifikowanej,  w  szczególności:  górskiej  oraz  jaskiniowej.  W  opisach  tras 
podajemy  informacje  na  temat  ekwipunku,  trudności,  dostępności  oraz  warunków 
bezpieczeństwa.  Te ostatnie były decydującą przyczyną do pominięcia w ogólnodostępnym 
opisie (a ten opis takim jest) szczegółowych lokalizacji niektórych miejsc. Jeśli jednak ktoś 
byłby zainteresowany - służymy pomocą i zapraszamy do kontaktu.  Nie sugerujemy także w 
tym  roku  żadnej  kwatery  w  miejscowościach  nadmorskich,  choć  nie  jest  tajemnicą,  że 
zakotwiczyliśmy  w  Eforie  Nord.  Jest  to  kurort  stanowiący  ogniwo  łączące  pomiędzy 
studenckim i niedrogim Costinesti, a luksusową Mamaią.
Czas zatem rozpocząć podróż przez „turystyczne pustkowia” Rumunii.      



Opis  trasy  z  Polski  przez  Słowację,  Węgry  do  obwodnicy  Bukaresztu  wraz  z 
informacjami  praktycznymi  i  krajoznawczo  -  turystycznymi  znajduje  się  w 
zeszłorocznej relacji: „Rumunia – W Poszukiwaniu Drakuli”.

Tym razem jechać będziemy północną częścią obwodnicy Bukaresztu, aż do miejsca, 
gdzie krzyżuje się ona z drogą nr 2 prowadzącą do  Buzău (proponujemy nocleg w Hotelu 
Bucegi).

FOCUL VIU, PLATOUL MELEDIC I VULCANII NOROIOSI

Z Buzău kierujemy się drogą nr 10 na Braşov i po około 15 km skręcamy w miejscowości 
Sătuc zgodnie z drogowskazami prowadzącymi do wulkanów. 

Dojazd z Buzau do Vulcanii Noroioși - Pâclele Mici

Vulcanii  Noroioși,  czyli  wulkany  błotne zlokalizowane  w  obrębie  dwóch  oddalonych  od 
siebie  o kilka  kilometrów wzgórz -  Pâclele  Mici  i  Pâclele  Mari  są  jedną  z  największych 
atrakcji w regionie Subkarpat Buzău. 

Zwiedzanie proponujemy rozpocząć od łatwo dostępnego, ale niestety zatłoczonego 
Pâclele Mici („pola małego”).  Pod same wulkany wiedzie bardzo dobra, choć pod koniec 
wąska droga doprowadzająca do parkingów przy kasach. Potem koniecznie trzeba udać się 
kilka kilometrów dalej nieco gorszą, ale dostępną dla każdego auta drogą do Pâclele Mari 
(„pola dużego”), na terenie którego zobaczymy jeszcze bardziej zróżnicowane typy kraterów i 
odmienne formy aktywności, zaś nie zobaczymy tłumów turystów. Dlaczego? Odpowiedź jest 
prosta - na  Pâclele Mici wjeżdżamy samochodem, a na Pâclele Mari od parkingu musimy 
dojść około 1,5 km. Niemniej warto, bo „pole duże” jest zdecydowanie ciekawsze. 

http://www.ttpik.pl/index.php/turystyka/krajoznawstwo/223-qrumunia-w-poszukiwaniu-drakuliq
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC1#5922749578664144722
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC1#5922755568197338642
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC1#5922749324854151426
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC1#5922748834323044034
http://cazinomonteoru.ro/hotel-bucegi-contact.html
http://cazinomonteoru.ro/hotel-bucegi-contact.html


Trasa przejazdu pomiędzy „polem małym”, a „polem dużym”.
Czerwona linia - trasa dojścia na „pole duże”

Zielone punkty - parkingi

W centralnych częściach obu pól wulkanicznych chronionych jako rezerwaty przyrody 
znajdują się ziemne kratery i otwory, z których nieustannie wydobywa się błoto wypływające 
w formie strumieni  gęstej "lawy”. Wylewając się nadbudowuje kratery i powiększa obszar 
wulkanicznego wzgórza niszcząc tym samym wegetującą na obrzeżach roślinność.  

Mechanizm działania oglądanych wulkanów nie ma w tym przypadku nic wspólnego z 
aktywnością  wulkanów  lawowych.  Erupcje  błota związane  są  z  uwalnianiem  metanu 
pochodzącego  z  rozkładu  substancji  organicznych  znajdujących  się  w  głębi  ziemi. 
Wydobywający się gaz, napotykając na swojej drodze wody podziemne, powoduje powstanie 
mieszaniny iłu, mułów, piasku i wody, a następnie transportuje ją na powierzchnię. Oprócz 
wulkanów zobaczymy tu także  rozległe,  w przybliżeniu  koliste  (o średnicy 300-400 m)  i 
uformowane  z  wysychającego  błota,  pofalowane  obszary  przypominające  nieco  scenerię 
"księżycową". Okolice  kraterów  pocięte  są  gęstą  siecią  wąwozów  i  rozpadlin,  których 
powstanie  związane  jest  z  bardzo  silną  erozją  wodną.  Wulkany  różnią  się  między  sobą 
wielkością i  wysokością  kraterów  -  od  kilkumetrowych  stożków,  po  płaskie  zagłębienia 
wypełnione wodą, których średnica dochodzi do 3-4 m. Warto zwrócić uwagę na aktywność 
erupcji poszczególnych kraterów. Znajdziemy tu wulkany wyrzucające gęstą „lawę błotną” w 
formie wolno rosnących bąbli, a także takie, które po kilku minutach uśpienia wystrzeliwują 
błoto  na  znaczną  wysokość.  Na  Pâclele  Mari zobaczymy  natomiast  kratery  wypełnione 
zabarwioną na szaro wodą, która ze względu na intensywny przepływ gazu sprawia wrażenie 
wrzenia. „Pole  duże” to  także  miejsce,  gdzie  poczujemy  bardzo  intensywny  zapach 
wydobywającego  się  gazu.  Rumuńskie  wulkany  błotne  stanowią  ciekawostkę  turystyczną 
rangi europejskiej - najbliższe takie zjawisko występuje dopiero w Azerbejdżanie!!!

https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC1#5922755562125050322
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC1#5922755459559317282
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC1#5922755568197338642
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC1#5922751317921456578
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC1#5922755659783380690
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC1#5922755613482869266
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC1#5922755482414948514
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC1#5922752515474585410
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC1#5922752994041742114
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC1#5922755659783380690
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC1#5922755552345883170
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC1#5922755622343805682
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC1#5922754148131135858
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC1#5922754117439136562
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC1#5922754219355218418
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC1#5922754096247344258
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC1#5922755579500110674


UWAGA!!!  -  na terenie  rezerwatów obowiązuje  całkowity  zakaz  palenia,  ze  względu na 
zagrożenie  wybuchu  palnych  gazów.  Należy  również  pamiętać,  aby  nie  zbliżać  się  do 
krawędzi kraterów, gdyż zasychająca warstwa błota może być niestabilna i zapaść się pod 
ciężarem człowieka.

Po  zwiedzeniu  wulkanów  wracamy  tą  samą  drogą  w  kierunku  Sătuc  i  w  przedostatniej 
miejscowości  (Berca)  jedziemy tak  jak  na  poniższej  mapie  do  kolejnej  geoatrakcji  rangi 
europejskiej, a nawet światowej - Platoul Meledic znajdującej się pomiędzy miejscowościami 
Lopătari i Mânzălești. 

UWAGA!!! - istnieje sprawdzona przez nas możliwość przejechania „skrótem” przez góry z 
wulkanów błotnych do Platoul Meledic. Jednak, aby nie narazić nikogo na pokusę pojechania 
tą  drogą  i  zniszczenie  auta  nie  podajemy  opisu  tej  trasy  -  przejazd  dostępny  tylko 
samochodem terenowym.    

Trasa z Bercy do Platoul Meledic

Platoul Meledic to  rezerwat geologiczno - speleologiczny chroniący miejsce występowania 
naturalnych złóż soli krystalizującej na zboczach okolicznych wzniesień w formie draperii i 
"nasion". Znajduje się tu druga, co do długości na świecie jaskinia wykształcona w soli o 
długości 1220 m. Wyciekająca z licznych jaskiń solanka i wysięki wody ze zboczy utworzyły 
charakterystyczne  i   niepowtarzalne  nacieki  w śnieżnobiałym kolorze.  Również  wewnątrz 
jaskiń z czynnym przepływem solanki,  powstały bardzo delikatne solne formy naciekowe 
zdobiące ściany i strop jaskini. Przybierają one formę  stalaktytów sferolitycznych, złogów 
solnych oraz szczotek.

https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC1#5922747730116927666
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC1#5922747775570038530
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC1#5922747748539027890
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC1#5922747724722520642
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC1#5922747668922684226
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC1#5922747781461627490
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC1#5922747705721435682


UWAGA!!!  -  wchodzenie  do  jaskiń  solnych  ze  względu  na  ich  ukształtowanie  i  czynne 
przepływy wody wymaga odpowiedniego przygotowania i wyposażenia.  Mając na uwadze 
bezpieczeństwo turystów nie podajemy dokładnej lokalizacji otworów wejściowych.

Kolejną,  też europejskiej  rangi  atrakcją,  całkowicie  pomijaną w opisach, przewodnikach i 
mapach będą tzw. „Żywe Płomienie”. Fakt ten najprawdopodobniej należy tłumaczyć bardzo 
trudną dostępnością tego miejsca i brakiem oznaczeń dojazdu. Od Platoul Meledic można iść 
około 20 km w jedną stronę lub przejechać do Tercy (patrz poniższa mapa). 

UWAGA!!!  -  droga do Tercy jest  trasą  gruntową o bardzo złej  nawierzchni  -  wzdłużny,  
wysoki  garb,  wystające  kamienie,  liczne  (strome)  zjazdy  i  podjazdy,  serpentyny.  Droga 
dostępna  dla  samochodów  terenowych.  Chcąc  zachować  reporterską  uczciwość,  należy 
wspomnieć, że autochtoni jeżdżą po tej drodze zwykłymi osobówkami.

Trasa z Platoul Meledic do Tercy

Jeśli  już  uda nam się  dotrzeć  do Tercy  należy minąć  wieś  i  zaparkować  samochód  przy 
zerwanym moście.  Stąd udajemy się stromo pod górę polno -  leśnymi  ścieżkami  do celu 
naszej wycieczki Focul Viu. Przejście powinno zająć około 20 - 30 minut.

Focul  Viu (Żywe  Płomienie) to  naturalne  zjawisko  polegające  na  samozapłonie 
bogatego w węglowodory gazu, wydostającego się w miejscach pęknięcia skorupy ziemskiej. 
„Żywe Płomienie” możemy oglądać na dość małym obszarze kilkudziesięciu metrów kw., a 
intensywność zjawiska uzależniona jest o warunków atmosferycznych takich jak wiatr, czy 
deszcz,  które  mogą  czasowo  zgasić  płomień.  Po  obfitych  opadach,  woda  wypełniająca 
zagłębienia  pozwala  dostrzec  liczne  pęcherzyki  gazu  unoszące  się  na  jej  powierzchni. 
Wielkość i liczba płomieni uwarunkowana jest także wahaniami ciśnienia gazu. 

https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC1#5922747539990562482
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC1#5922747515719202002
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC1#5922747492714706098
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC1#5922747396172335634
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC1#5922747338588620610
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC1#5922747318908604018
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC1#5922747289679121250


Nazwa najprawdopodobniej wzięła się od widocznych w nocy z dużej odległości łun 
świetlnych oraz od faktu, że po pewnym czasie od zgaszenia następuje ponowny samozapłon. 
Focul  Viu  wraz  pobliskimi  wulkanami  błotnymi  są  ewenementem  na  skalę  europejską. 
Dojście do obiektu ze względu na brak oznaczeń i topografię terenu stanowi duże wyzwanie, 
tym  bardziej,  że  zagłębienie  ukryte  jest  wśród  zarośli  i  wysokich  traw.  Pomimo  tych 
uniedogodnień gorąco polecamy podjęcie trudu - niezapomniane wrażenia z widoku płonącej 
ziemi pozostaną na długo w naszej pamięci.

Trasa dojścia do Focul Viu od zerwanego mostu w Tercy.

Wracając do Buzau tą samą drogą warto na chwilę zatrzymać się w najbliższej miejscowości 
za Platoul Meledic - Mânzălești, aby w centrum wsi zobaczyć stojącą na wyspie pomiędzy 
nurtem rzeki... zresztą mniejsza o to, nie wszystko chcemy zdradzać. 

Z Buzau do autostrady A2 łączącej Bukareszt z miejscowościami położonymi nad Morzem 
Czarnym  polecamy  udać  się  przez  Slobozię  i  bezkresne  tereny  rolnicze  województwa 
Ialomiţa (patrz mapka).

https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC1#5922747581015704610
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC1#5922747581015704610
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC1#5922747557879978578


Trasa z Buzau do autostrady A2

Dalej, nad morze poprowadzi nas opis trasy „Rumunia - w Poszukiwaniu Drakuli”

Jak już pisaliśmy wcześniej, w tym roku nie sugerujemy żadnych kwater w miejscowościach 
nadmorskich - jest ich tu tyle, że każdy znajdzie coś dla siebie i pod względem standardu, jak 
też preferowanego przedziału cenowego. Nie trzeba też wcześniej dokonywać rezerwacji - 
znalezienie noclegu zajmie ok. 2 godz.

Album foto wraz z lokalizacją obiektów opisywanej trasy znajduje się tu - LINK

REZERWAT BIOSFERY „DELTA DUNAJU”

Po kilku dniach „plażowania” w jednej z nadmorskich miejscowości i życia całodobowym 
zgiełkiem  oraz  gwarem  niezliczonej  ilości  restauracji,  pubów,  fast-foodów,  straganów  i 
kafejek, czas udać się w miejsce, gdzie klimat będzie... nieco odmienny. 

Jak to  już w turystyce  bywa -  najciekawsze  i  najlepiej  utrwalające  się  w pamięci 
zwiedzających  są  -  kontrasty.  Proponowany  kontrast  nie  będzie  łagodnym  przejściem 
pomiędzy  atmosferą  kurortów,  a  pozornym  spokojem  okolicznych  miast.  Przed  nami 
wycieczka,  podczas  której  przeniesiemy  się  z  zatłoczonych  miejscowości  do...  bezludnej 
„pustyni” wody, bagien i trzcinowisk. Zapraszamy na niedostępną Deltę Dunaju.   

Delta Dunaju położona w Rumunii i na Ukrainie, to druga pod względem wielkości 
Europejska  delta  rzeczna,  w  niewielkim  stopniu  przeobrażona  w  wyniku  działalności 
człowieka. Ma ona powierzchnię 3446 km². W delcie rośnie ponad 1200 gatunków roślin, 
występuje 300 gatunków ptaków, a także 85 gatunków ryb słodkowodnych,  które żyją  w 
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licznych jeziorach i bagnach. Obszary ochrony ścisłej zajmują ok. 2733 km². Na tym terenie 
gniazdują i wyprowadzają lęgi miliony ptaków przylatujące z odległych terenów Europy, a 
także  Azji,  Afryki  i  Morza  Śródziemnego.  Symbolem  Delty  Dunaju  jest  licznie  tu 
występujący pelikan.

Przeglądając  internet  w  poszukiwaniu  informacji  o  dostępności  delty  najczęściej 
natrafimy na dyskusje dotyczące tego, czy można dojechać własnym samochodem do Suliny, 
czy też  jest  to  niemożliwe.  I  tu  pojawiają  się  różne sprzeczne  odpowiedzi,  a  także  mity,  
legendy i pseudorelacje. A właściwie dlaczego Sulina? 

Lokalizacja Suliny

Otóż dlatego, że jest to miejscowość niejako odcięta od świata - Morzem Czarnym i Deltą 
Dunaju,  rozlewającą  się  tysiącem  hektarów  bagien  oraz  mokradeł.  Nas  już  od  kilku  lat 
intrygowało  rozwiązanie  tej  zagadki,  więc  postanowiliśmy  ustalić  fakty,  a  także  znaleźć 
sposób na dotarcie do miejsc, gdzie uda się zobaczyć bogactwo przyrody tego wyjątkowego 
pod względem ornitologicznym obszaru.

A  zatem...  do  Suliny  można  dotrzeć  wyłącznie  rejsowym  wodolotem  lub  łodzią 
motorową z Tulczy (Tulcea). Nie ma innej możliwości, no chyba, że ktoś dysponuje prywatną 
amfibią.  Jak  zatem  wyjaśnić  pojawiające  się  w  necie  zdjęcia  samochodów  w  tej 
miejscowości. To bardzo proste. Dotarły do Suliny promem. I gdyby komuś udało się w ten 
sposób przetransportować swoje auto,  wtedy faktycznie  ma możliwość  dostać  się  nim do 
okolicznych rezerwatów, ale tylko tych położonych w pobliżu miejscowości. Dalej dróg nie 
ma, choć jest jeszcze jedna możliwość... 

...i o niej chcielibyśmy napisać. Przestrzegamy jednak wszystkich chcących wjechać 
kilkadziesiąt kilometrów w głąb delty, że widzieliśmy na drodze strużki oleju wyciekającego 
z uszkodzonym misek olejowych, zakopane w piachu samochody i bezradność kierowców, 
którzy w skwarze, na całkowitym odludziu czekali godzinami na pomoc, gdyż czym dalej tym 
mniej śmiałków, aby dotrzeć do... końca drogi. 

Co zabrać na wycieczkę? Samochód terenowy z zapasem paliwa, środki na komary, 
lornetkę.

Z Constanty jedziemy drogą na Tulczę (Tulcea), a następnie w Luminie skręcamy na 
drogę lokalną nr 226 i za Corbu kierujemy się do miejscowości Vadu (droga nr 83).



Trasa z Constanty do Vadu.

Przejeżdżamy  przez  wieś  mijając  opuszczoną  fabrykę  i  dalej  kierujemy  się  drogą  z 
betonowych  płyt,  a  następnie  gruntówką (piasek)  w kierunku morza  i  sezonowej tawerny 
„Cherhanua  Vadu”  (zielona  strzałka  na  mapie  poniżej).  Jeśli  nie  jesteśmy  odpowiednio 
przygotowani  do  dalszej  drogi  tu  możemy  już  podziwiać  płaski  jak  stół  teren  delty  z 
niekończącymi  się trzcinowiskami  z jednej  strony i  Morzem Czarnym z drugiej.  Tawerna 
oferuje nam autentyczne, regionalne potrawy, które od setek lat były podstawą diety, żyjących 
w delcie ludzi - Lipowian. Wszystkie potrawy - smażone, pieczone, gotowane - wykonywane 
są tu z kilkunastu gatunków ryb - morskich i słodkowodnych. W menu nie znajdziecie mięs.



Trasa dojazdu z Vadu do Tawerny „Cherhanua Vadu”.

Jeśli  decydujemy  się  kontynuować  podróż  w  głąb  Delty  Dunaju  piaszczystą  drogą 
proponujemy naszykować lornetki  i  aparaty fotograficzne,  bo od tego miejsca zacznie  się 
ornitologiczne  Eldorado.  W  nielicznych  zadrzewieniach  zobaczymy  dudki,  na  liniach 
elektrycznych ptaki drapieżne, a nad brzegami jezior czaple białe, siwe, nadobne, a może uda 
się także dostrzec pelikany. 

Kilkaset  metrów  za  tawerną  (opuszczone  gospodarstwo)  skręcamy  w  lewo  i  po 
przejechaniu około 1 km w prawo w pierwszą drogę (mapka poniżej).



Po kolejnych  kilku  kilometrach  dojedziemy  do  samotnie  stojącej  placówki  Straży 
Granicznej.  Tu też pojawią się znaki informujące o Rezerwacie ścisłym  „Grindul Chituc” 
będącym   cyplem  o  pow.  (2300  ha),  który  chroni  gniazda  rzadkich  ptaków.  Zakazy, 
umieszczone  na  znakach  dotyczą  wchodzenia  i  biwakowania  na  terenie  rezerwatu,  nie 
zabraniają natomiast wjazdu drogą, na której się znajdujemy (mapka poniżej). 
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Kolejne  kilkanaście  kilometrów trasy wiedzie  częściowo po piaszczystej  drodze,  a 
momentami po dnie wyschniętych bagien i niewielkich jezior!!!



Dalej droga wchodzi na niewielką groblę biegnącą wzdłuż kanału, a nam ukazują się jeziora 
Edighiolul Mare i Edighiolul Mic. Tu już na pewno zobaczymy liczne czaple, kormorany i 
ptaki  związane  ze  środowiskiem  przybrzeżnych  trzcinowisk.  Od  tego  miejsca,  na 
kilkukilometrowym odcinku mamy możliwość pojechania (tylko w przypadku niskich stanów 
wody)  okresową drogą równoległą do naszej  (linia  przerywana na mapce powyżej),  która 
biegnie  dnem  wyschniętych  bagien  i  mokradeł.  Jest  to  doskonała  okazja  do  poznania 
kolejnych ciekawych gatunków ptaków. Dlatego proponujemy wybrać ten wariant w drodze 
powrotnej.

https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC2#5921511846110667810


Dojeżdżamy do  Kanału Edighiolul -  miejsca zwężenia cypla  lądu, skąd mamy możliwość 
widzieć jednocześnie Jezioro Sinoie oraz Morze Czarne. Tu kończymy naszą kilkudziesięciu 
kilometrową podróż  po Delcie  Dunaju,  tu  kończy się  także  dostępna droga,  ale  jak to  w 
delcie, znów rodzi się pytanie czy można było pojechać jeszcze dalej? 
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Trasa całej wycieczki „Delta Dunaju” -  z Vadu do Kanału Edighiolul

Album foto wraz z lokalizacją obiektów opisywanej trasy znajduje się tu - LINK

GÓRY BUCEGI I PARK NARODOWY PIATRA CRAIULUI

Skoro część rekreacyjno - plażową mamy już za sobą (a Pani Żona pięknie opalona) 
czas  na  zwiedzanie.  Znad  Morza  Czarnego  wracamy  znaną  nam  już  autostradą  A2  do 
północnej części obwodnicy Bukaresztu, z której skręcamy w drogę nr 1 (E60) w kierunku 
Ploiești.   
Z Ploiești kierujemy się na Brașov drogą nr E60. Za Comarnicem po naszej lewej stronie 
zobaczymy pierwsze wzniesienia  Gór Bucegi najczęściej odwiedzanego pasma górskiego w 
Rumunii,  u stóp którego zlokalizowane są najsłynniejsze kurorty letniskowe i  narciarskie: 
Predeal  -  najwyżej  położone  miasto  w Rumunii  oraz  Sinaia  -  z  dawną letnią  rezydencją 
królów  rumuńskich  Zamkiem  Peleş,  którego  projekt  nawiązuje  do  ilustracji  baśni  braci 
Grimm.
Główny grzbiet  Gór Bucegi ma plan podkowy, której wschodnie zbocza opadają stromymi 
urwiskami  ku  dolinie  Prahovy.  Powyżej  2000  m.n.p.m.  szczyty  przybierają  charakter 
wysokogórskich  grani  urywających  się  skalistymi  ścianami  dolin.  Najwyższym  szczytem 
całego pasma jest Omu (Człowiek) - 2506 m n.p.m.
Jako  punkt  wypadowy  w  góry  najlepiej  jest  wybrać  Buşteni  -  niewielką  miejscowość 
letniskową  położoną  po  "wołoskiej"  stronie  Karpat  na  wys.  ok.  900  m  n.p.m. Jeśli 
zdecydujemy  się  na  zwiedzanie  Sinai,  Brasova,  Râșnova  czy  położonego  po  zachodniej 
stronie Gór Bucegi Branu1, ze słynnym zamkiem Drakuli polecamy skorzystać z naszej relacji 

1 Nocleg w Branie -  polecamy wolnostojące wille szeregowe kompleksu turystycznego Select Holiday Villas  
Bran - www.selectholiday.ro lub w ostatniej miejscowości przed Branem, Tohanu Nou, gdzie znajdują się liczne 
motele i kwatery prywatne o cenach znacznie niższych niż w słynnym mieście Drakuli.
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-  "WAKACJE  W  RUMUNII  -  W  POSZUKIWANIU  DRAKULESCU",  Rozdział: 
„Wycieczka - Trasa Transfogaraska”

Jeśli  natomiast  chcemy  zobaczyć  fantastyczne  formy  skalne:  Babele  (Baby),  czy 
Sfinksa, ewentualnie wejść na szczyt  Omu możemy skorzystać w  Buşteni z kolei linowej, 
która zawiezie nas na wysokości 2200 m n.p.m. w okolice schroniska Babele. Należy jednak 
pamiętać,  że  trasa  kolejki  została  przeprowadzona  w  sposób  wykluczający  zupełnie 
przejażdżkę osób o słabych nerwach, czy cierpiących na jakiekolwiek „lęki górskie”. Zatem 
tą atrakcję polecamy tylko najodważniejszym turystom. 

Trasa z obwodnicy Bukaresztu do Busteni

Kontynuując  naszą  trasę  kierujemy  się  z  Buşteni  na  Brasov  i  przed  Predealem 
skręcamy na  drogę  nr  73A do Rasnova,  w którym odbijamy w kierunku  Piteşti  (nr  73).  
Mijamy słynny Bran i  za  miejscowością  Drumul  Carului  rozpoczynamy stromy wjazd na 
Przełęcz Bran o wysokości 1290 m, rozdzielającą Góry Bucegi i masyw Piatra Craiului. Na 
tym odcinku  drogi warto zatrzymać się kilkakrotnie,  aby niejako „z lotu ptaka” zobaczyć 
otaczające nas zewsząd pasma górskie. W pierwszej miejscowości za przełęczą, czyli w Podu 
Dâmboviței skręcamy zgodnie z informacjami na znakach do Jaskini Dâmbovicioara i Parku 
Narodowego Piatra Cracului,  utworzonego w celu ochrony pasma górskiego w rumuńskich 
Karpatach  Południowych.  Park  obejmuje  20-kilometrowej  długości  masyw  o  wapiennym 
grzebieniu, ze wzniesieniami sięgającymi ponad 2000 m n.p.m. Najwyższym szczytem jest 
Vârful La Om 2238 m n.p.m. Kierujemy się dalej za znakami prowadzącymi do jaskini, aż do 
granicy parku (opłata  za  wjazd -  warto  zapłacić).  Teraz  czeka  nas  przejazd  wąską  drogą 
niezwykle  malowniczym  wąwozem  skalnym (filmik)  -  Cheile  Dambovicioarei.  Po  kilku 
minutach docieramy na parking pod samym otworem jaskini. Zanim jednak tam pójdziemy 
warto przejść jeszcze  2-3 km w górę wąwozu,  choćby tylko  po to,  aby zobaczyć  jak od 
wieków, człowiek tworzy tu wraz z naturą „krajobraz kulturowy”. Niestety oprócz gospodarki 
pasterskiej zobaczymy  również  -  co  mogłoby  wydawać  się  niedopuszczalne  w  parku 
narodowym - obrazki „współczesnego krajobrazu” tworzonego przez odwiedzających.

Peștera  Dâmbovicioara o  długości  555  m  jest  jedyną  jaskinią  udostępnioną  do 
zwiedzania w Parku Narodowym Piatra Craiului. Została utworzona w skałach wapiennych w 
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wyniku poszerzenia  szczeliny skalnej  przez strumień Dâmbovicioara.  Jaskinia nie posiada 
zbyt  wiele  szaty naciekowej,  ani  imponującej  długości w porównaniu z innymi  tego typu 
obiektami  w Rumunii,  jednak ze względu na ciekawe położenie  i  topografię  z  pewnością 
zasługuje na zwiedzanie.

Trasa z Busteni do Peștera Dâmbovicioara

Album foto wraz z lokalizacją obiektów opisywanej trasy znajduje się tu - LINK

„ROSNĄCE KAMIENIE”

Wracamy do drogi nr 73 (Piteşti – Brasov) i jedziemy na południe, aż do skrzyżowania z 
drogą nr 73c, którą przez Curtea de Argeş (opis „Rumunia – w Poszukiwaniu Drakuli” ) 
docieramy do Râmnicu Vâlcea. Stąd drogą nr 67 (kierunek Târgu Jiu i Novaci) osiągamy 
kolejny cel na trasie naszego zwiedzania.
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Trasa z Peștera Dâmbovicioara do Novaci (początek Transalpiny)

Udając się w kierunku miejscowości Novaci, gdzie rozpoczniemy naszą przygodę z 
Transalpiną koniecznie trzeba zatrzymać się w okolicach małej wsi Costeşti, aby zobaczyć 
europejskiej  rangi  atrakcję  o  charakterze  geologicznym,  całkowicie  pomijaną  w 
przewodnikach i opisach tras turystycznych po Rumunii. Atrakcją tą są Trowanty - „Rosnące 
Kamienie”. (lokalizacja  -  patrz  zdjęcie)  Rezerwat  Natury  Muzeum  Trowantów (Muzeul 
Trovanţilor) został założony w 2005 roku na powierzchni 1,1 ha. Obszar ten jest jedynym w 
Europie miejscem, gdzie ochronie podlegają formacje geologiczne sprzed 6 mln lat. Nazwę 
"Trovant"  wprowadził  do  rumuńskiej  geologii  Gheorghe  Murgoci  dla  określenia  form 
skalnych, powstałych poprzez cementację osadów sypkich w skałę zwięzłą w wyniku czego 
utworzyły  się  niepowtarzalne  konkrecje  piaskowcowe. 6,5  mln  lat  temu  w  tym  miejscu 
znajdowała się delta rzeki niosąca  osady piaszczyste bogate w węglany, które wypełniając 
przestrzenie  pomiędzy  ziarnami  piasku  powodowały  jego  scalanie.  Trovanty zwane 
"rosnącymi kamieniami" powiększają swoje rozmiary o 4-5 cm na około 1200 lat. Proces ten 
następuje po obfitych opadach deszczu, kiedy to drobinki piasku przyklejając się do siebie 
powodują  koncentryczne  wzrastanie  formacji.  Rozmiary  Trovantów  wahają  się  od  kilku 
centymetrów  do  5-6  metrów.  „Rosnące  Kamienie”  powstają  na  piaszczystym  wzgórzu,  z 
którego odczepiają  się,  spadając w dolinę.  W przekroju poprzecznym pękniętych formacji 
można  zaobserwować  charakterystyczne  pierścienie  przyrostu.  Najczęściej  spotykanymi 
kształtami są  kula i elipsa. Zdarzają się też formy złożone tworzące kształt  cyfry 8. Wśród 
innych kształtów znajdziemy tu formy guzowate, sferoidalne, dyskoidalne, cylindryczne albo 
dendrytowe. Niektóre z Trovantów są bardzo podobne do siebie, co jest dość dużą rzadkością 
wśród form geologicznych pochodzenia naturalnego. Twory te wykorzystywane są do dzisiaj 
przez okoliczną ludność do ozdabiania ogródków, podwórek, a nawet grobowców.

Jadąc  dalej  w  kierunku  Novaci  przejeżdżamy  przez  miejscowość  Horezu2.  Tu  też 
należałoby się zatrzymać na kilka dni. Zainteresowanych okolicznymi atrakcjami polecamy 
nasz  opis  trasy  -  "WAKACJE  W  RUMUNII  -  W  POSZUKIWANIU  DRAKULESCU", 
Rozdział: „Wycieczka - Karpaty Południowe - „Malowane Monastery”.

Album foto wraz z lokalizacją obiektów opisywanej trasy znajduje się tu - LINK

2 Nocleg w Horezu - Hotel Horezu ** Strada Capitan Maldar 1 (centrum miasta)
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TRANSALPINA

Transalpina to  potoczna  nazwa  „krajówki”  DN67C  i  najwyżej  położona  droga  Rumunii 
osiągająca wysokość 2145 m n.p.m. (przełęcz Urdele). Trasa przecina z północy na południe 
Góry Parâng -  drugie,  co  do  wysokości  pasmo górskie rumuńskich  Karpat  łącząc  miasta 
Sebeş i Novaci.

Cokolwiek  by  napisać  o  Transalpinie  będzie  to  profanacja  wszelkich  możliwych 
doznać i wrażeń turystyczno - krajoznawczych jakie z pewnością dostarczy przejazd tą drogą. 
Najlepiej byłoby może nic nie pisać tylko odesłać do obejrzenia zdjęć i filmików z trasy, ale... 
tu  pojawia  się  następny problem,  że  ani  zdjęcia,  ani  filmy nie  obrazują  w najmniejszym 
stopniu potęgi gór, przestrzeni, przewyższeń, niezliczonych serpentyn, urwisk, dolin, zmian 
warunków atmosferycznych - właściwie nie pokażą niczego. Po prostu trzeba się tam udać. 
Bezwzględnymi  warunkami  do  pokonania  Transalpiny  są:  sprawny technicznie  samochód 
(sprzęgło,  hamulce),  opanowany  i  cierpliwy  kierowca (bez  ambicji  „mistrzów  prostego 
odcinka”, jakich możemy spotkać na Polskich drogach), ciepłe ubranie (pomiędzy Novaci, a 
przełęczą Urdele temperatura może spaść nawet o 15 stopni). Należy naszykować się również 
na bardzo silny wiatr i zamglenie, gdyż najprawdopodobniej dotrzemy do wysokości pułapu 
niskich chmur oraz ewentualnie deszcz. Absolutnie nie polecamy tej wycieczki kierowcom o 
małym doświadczeniu oraz osobom cierpiących na lęk przestrzeni. Przejazd całej drogi (135 
km) od Novaci do Sebesu zajmie nam cały dzień, co wynika nie tylko ze specyfiki drogi, ale 
także związane jest z licznymi postojami na zdjęcia, filmy, odpoczynek, wyrównanie oddechu 
i ciśnienia. Na całym odcinku Transalpiny znajdziemy liczne zatoczki drogowe, w których 
będziemy mogli się zatrzymać, aby podziwiać i chłonąć to wszystko co nas otacza.

Naszą wycieczkę rozpoczynamy w Novaci (0 km), skąd droga zaczyna wspinać się w 
górę,  aby po przejściu  przez  pierwszą  lokalną  kulminację  (ok.1500 m n.p.m.)  leżącą  już 
ponad górną granicą lasu dojść do miejscowości letniskowej Rânca (18,8 km). To właściwie 
ostatnie miejsce, gdzie możemy odwiedzić lokale gastronomiczne, oferujące jadło i napitek. 
Za miejscowością droga wspina się bardzo stromo serpentynami, by osiągną swój najwyższy 
punkt -  Przełęcz Urdele (2145 m n.p.m.), ale czy na pewno  najwyższy? Zaraz  za przełęczą 
rozpoczyna się  stromy i  niezwykle widokowy zjazd do skrzyżowania z drogą nr 7a łączącą 
Brezoi z Pietroszanami (46,9 km). I w tym miejscu większość amatorów adrenaliny kończy 
swoją  przygodę  z  Transalpiną,  która  dopiero  co  się  zaczyna!  No,  ale  najwyższy  punkt 
zaliczony. My kontynuujemy nasz przejazd w kierunku Sebesu. Dalszy odcinek (miejscami 
droga gruntowa o dobrej nawierzchni) rzadko uczęszczanej trasy będzie nas wiódł pięknymi i 
prawdziwie  dzikimi  borami  puszczy  karpackiej,  brzegiem  sztucznych  jezior  Oasa  i  Tau 
przegrodzonych  progami  wodnymi,  nad  którymi  zbudowano  hydroelektrownie  (warto 
zwrócić  uwagę  na  oświetlone  tunele  technologiczne  wydrążone  w  skałach),  miniemy 
obozowiska cygańskie,  aż  wreszcie  dotrzemy do cywilizacji,  która  pojawi  się  dopiero  na 
ostatnich kilometrach drogi, a więc na przedmieściach Sebesu.

Jeszcze jedno...  Transalpina jest doskonałą okazją do  zapoznania się z  kulturowym 
wypasem zwierząt: owiec, kóz i osłów, oślic i oślątek.
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Transalpina

Album foto wraz z lokalizacją obiektów opisywanej trasy znajduje się tu - LINK

FORTECE DACKIE W GÓRACH ORĂŞTIE - OBIEKTY Z LISTY UNESCO

Zwiedzanie, z racji noclegu, zaczynamy od Sebeşu3. W centrum miasta znajduje się  kościół 
parafialny  uważany za  najwspanialszy  przykład  gotyku  siedmiogrodzkiego.  Pierwotnie  na 
przeł. XII i XIII w. wznoszono w tym miejscu romańską bazylikę, której ukończenie przerwał 
najazd  Tatarów.  Drugą  fazę  budowy rozpoczęto  w 1242 r.  Rozwój  kupieckiego  miasta  i 
wzrost jego rangi w XIV w. był przyczynkiem przebudowy świątyni, do której zatrudniono 
mistrzów  związanych  z  warsztatem  Parlera,  dzięki  czemu  poziom  detalu  i  zdobnictwa 
osiągnął niespotykany dotąd w Siedmiogrodzie kunszt i artyzm. Z tego okresu (1360 - 82) 
pochodzą m.in.dekoracje rzeźbiarskie szkarp i wnętrza oraz portal południowy. O rozmiarze 
przedsięwzięcia  związanego  z przebudową kościoła  w XIV w.  mogą  świadczyć  rozmiary 
chóru (dł. 28,5 m, szer. 13,7, wys. 15 m). Kolejna przebudowa w XV w. obejmująca korpus 
nawowy  nie  nawiązała  do  skali  prezbiterium  -  stąd  widoczne  na  zdjęciu  dysproporcje. 
Wewnątrz  kościoła  jak  przystało  na  świątynię  miasta  kupieckiego,  znajduje  się  kolekcja 
małoazjatyckich  kobierców.  XVI  -  wieczny  ołtarz  główny, jeden  z  największych  i 
najpiękniejszych w Transylwanii przypisywany jest autorstwu Wita Stwosza Młodszego. W 
scenie głównej ukazany jest śpiący mężczyzna - Jesse. Z jego piersi, zgodnie z wizją proroka 
Izajasza wyrasta drzewo, w którego gałęziach widzimy królów z rodu Dawida. W środkowej 
części  znajduje  się  Matka  Boska  z  Dzieciątkiem.  Boczne  płaskorzeźby  obrazują  historie 
maryjne: Zwiastowanie, Pokłon Trzech Króli, Nawiedzenie Św. Elżbiety i Narodziny NMP. 
3 Nocleg w Sebesie - Motel Dacia *** – www.daciahotel.ro 
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Kościół otacza XIV w. mur, zaś w jego południowo-wschodnim narożniku znajduje się wieża 
obronna powstała w wyniku przebudowy dawnej kaplicy św. Jakuba.

Zanim znów udamy się w góry warto z  Sebeşu pojechać kilkanaście kilometrów do 
niewielkiej  wsi Câlnic (lokalizacja - patrz zdjęcie), w której znajduje się jeden z obiektów 
wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO pod nazwą - „Kościoły 
warowne w Siedmiogrodzie”. W odróżnieniu od innych tego typu świątyń, ta znajduje się w 
obrębie tzw. „zamku chłopskiego” - budowli spotykanych tylko w Transylwanii,  które nie 
pełniły funkcji siedziby feudalnej, zaś stanowiły miejsce schronienia miejscowej ludności w 
czasie wojen, najazdów i oblężeń - były małymi miastami funkcjonującymi tylko w czasie 
zagrożenia.
Tutejszy "zamek chłopski" stanowi wspaniale zachowaną twierdze, łączącą siedzibę feudalną 
z ufortyfikowanym miastem. Zamek powstał w 2 poł. XIII w. jako obronna rezydencja księcia 
Chyl  de  villa  Kelnuk.  Pierwotnie  w  jego  skład  wchodziły:  masywna  wieża obronna 
(mieszkalna) i  owalny mur otaczający dziedziniec z flankującymi go  basztami:  północną i 
południową. W 1430 roku twierdza została sprzedana przez właścicieli gminie, a następnie 
przekształcona  w warownię  -  "zamek  chłopski".  W ramach  przebudowy (1 poł.  XVI w.) 
wybudowano  drugi  pierścień  murów  obronnych,  a  wieżę  bramną  zamieniono  na  rodzaj 
"barbakanu". W obrębie wewnętrznego dziedzińca zbudowano przylegające do lica murów 
pomieszczenia  dla  rodzin zamieszkujących  wieś  i  ich  dobytku  oraz  kaplicę udekorowaną 
freskami,  których pozostałości  zachowały się  do dnia dzisiejszego. Wielokrotnie  oblegana 
twierdza tylko raz została zajęta bez walki przez tureckie wojska sułtana Amurada w 1438 
roku.  Bardzo  dobry  stan  zachowania  i  unikatowy  charakter  tzw.  "zamków  chłopskich" 
zadecydowały  o  wpisaniu  warowni  na  Listę  UNESCO. Kilka  lat  temu  twierdza,  będąca 
częścią  założenia  parafialnego  została  przekazana  przez  biskupa  ewangelickiego 
stowarzyszeniu "Ars Transilvaniae". Obecnie na zamku odbywają się wystawy, konferencje i 
koncerty, a obiekt pełni funkcję międzynarodowego centrum kultury pod patronatem Instytutu 
Archeologii i Historii Sztuki Rumuńskiej Akademii Nauk w Cluju.

Rozpoczynamy  zwiedzanie  grupy  obiektów  wpisanych  na  Listę  Światowego 
Dziedzictwa Ludzkości UNESCO pod wspólną nazwą „Fortece dackie w górach Orăştie”.
Jako pierwsza w opisie pojawi się Sarmizegetusa Regia, którą polecamy zostawić sobie na 
koniec, gdyż po jej odwiedzeniu pozostałe nie zrobią już na nas dużego wrażenia. Dojazd pod 
samą twierdze jest możliwy każdym samochodem, choć ostatnie 15 km pokonujemy kręta i 
stromo biegnącą pod górę drogą gruntową. Należy się też wyposażyć w zapas paliwa na około 
100 km.
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Trasa z Sebesu do twierdzy Sarmizegetusa Regia.

Fortece dackie w górach Orăştie - to grupa ruin dawnych twierdz dackich pochodzących z I 
w. p.n.e.  i  I  w. n.e. Podczas wojen rzymsko - dackich nazywane były "ufortyfikowanymi 
górami".  Obiekty  te  stanowiły  szczytowe  osiągnięcie  architektury  obronnej  w  okresie 
rozkwitu Państwa Daków. Ich położenie w górzystym terenie i niewielkich odległościach od 
siebie  tworzyło  zaplanowany,  koncentryczny  układ  obronny.  Jego  uzupełnienie  stanowiły 
rozlokowane pomiędzy twierdzami liczne wieże obserwacyjne. O dawnej świetności twierdz 
dackich  można  przekonać  się  oglądając  płaskorzeźby  na  rzymskich  kolumnach  Trajana 
przedstawiających jego walki z Decebalem. 

Sarmizegetusa Regia - uważana była za stolicę Daków za panowania królów Burebisty 
i Decebala. Twierdza została wzniesiona na wysokim wzgórzu (1200 m n.p.m.) otoczonym 
dolinami.  Cała  osada  o  wymiarach  240x160  m  została  otoczona  kamiennymi  murami. 
Wewnątrz znajdowały się domy, spiżarnie oraz inne obiekty pełniące funkcje gospodarcze. 
Miejsca  kultu  tzw.  sanktuaria były  budowlami  wspartymi  na  rzędach  słupów  i  kolumn. 
Wyjątkowymi na skalę światową są dwie  koliste świątynie znane właśnie z Sarmizegetusa 
Regia oraz ołtarz ofiarny, a także kamienny kalendarz astronomiczny, któremu przypisuje się 
liczne  legendy  dotyczące  jego  związku  z  pozaziemskimi  cywilizacjami.  Przez  wiele  lat 
uważano, że ruiny stolicy Państwa Daków znajdują się w dawnym rzymskim mieście Ulpia 
Traiana  Sarmizegetusa  lokowanym przez  Rzymian  już  po przegranej  Daków. Dopiero  na 
początku XX w. badania archeologiczne pozwoliły na jednoznaczne stwierdzenie, iż stolica 
znajdowała  się  tu  -  w  Górach  Orăştie.  Twierdza  wzniesiona  przez  króla  Burebistę  była 
rozbudowywana za panowania Decebala. Wzniesiono wówczas zachowany częściowo do dziś 
system kanalizacyjny,  którego  zadaniem było  dostarczanie  wody do miasta  w przypadku 
oblężenia.  Miasto zniszczyli w 106 r. Rzymianie podczas II wojny z Decebalem. Obecnie 
zachowane i udostępnione do zwiedzania są dwie części osady - mieszkalna otoczona murem 

https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC6#5924860964739407778
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC6#5924860887832194018
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC6#5924860934919380242
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC6#5924860877421768754
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC6#5924860823694511298
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC6#5924860809577216898


obronnym oraz połączona z nią autentyczną drogą z czasów budowy twierdzy, część kultowa 
- z ruinami świątyń, kalendarzem i ołtarzem.

Wracamy tą samą drogą (nr 705A) do miejscowości Costesti (ok. 27 km od Sarmizegetusa 
Regia)  i  skręcamy  za  drogowskazami  turystycznymi  w  gruntową  drogę  prowadzącą  do 
kolejnej z twierdz Cetatea Costesti (patrz mapa).

Czerwony punkt – lokalizacja twierdzy Costesti.

Niestety ostatni odcinek (ok. 700 metrów) dochodzący do samej twierdzy możliwy 
jest do pokonania tylko samochodem terenowym.
Forteca została zlokalizowana na szczycie stożkowatego wzgórza (540 m.n.p.m.). Składała się 
z wału ziemnego o szerokości 6-8 m i wysokości 2 m wzmocnionego drewnianą palisadą oraz 
wież mieszkalnych wzniesionych  z palonej  cegły (przy wznoszeniu  murów wykorzystano 
oryginalną technikę wzmacniania ich od wewnątrz drewnianymi belkami). Wieża mieszkalno 
-  obronna stanowiąca  ostatni  punkt  oporu  i  była  protoplastą  późniejszego  donżonu.  Po 
krótkim  spacerze  zjeżdżamy  do  Costesti  i  jeśli  zdecydujemy  się  na  zwiedzanie  Cetatea 
Blidaru  mamy  przed  sobą  45-60  minut  spaceru  (w  jedną  stronę)  leśną  ścieżką  biegnącą 
stromo pod górę przez urokliwe lasy bukowe na szczyt pobliskiego wzniesienia. 

UWAGA!!! - nie ma możliwości dojechania do  Twierdzy Blidaru, zaś spacer wiąże się z 
pokonaniem różnicy poziomów przekraczającej 250 m. na odcinku ok. 3 km.

Twierdze Blidar  u   ulokowano na wzgórzu o wysokości 640 m n.p.m. Składa się z dwóch 
powstałych w różnym czasie budynków. Pierwszy z nich, posiadający wieżyczki w narożach 
uważany jest za powstały w czasach panowania króla Burebisty. W jego centralnej części 
znajdowała się wieża mieszkalna. Druga budowla (wieża) został wzniesiona 
najprawdopodobniej już za czasów panowania króla Decebala. Na terenie twierdzy 
znajdowała się również cysterna z zapasem wody oraz kilka mniejszych baszt obronnych, 
których ruiny czytelne są do dnia dzisiejszego. Powrót tą samą drogą (ok. 35 min).
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Trasa dojścia od wsi Costesti do Twierdzy Blidaru.

Jeśli  kogoś twierdze  dackie  zafascynują  do tego stopnia,  że  nadal  czułby niedosyt 
proponujemy wrócić do Sebesu i udać się 16 km znaną nam już Transalpiną do miejscowości 
Căpâlna. Z centrum wsi czeka nas prawie godzinny spacer górski na najwyższe z okolicznych 
wzniesień,  gdzie znajdziemy  ruiny wieży mieszkalnej Cetatea Căpâlna.  Wśród wszystkich 
odwiedzonych  obiektów  ten  ze  względu  na  stan  zachowania  wydaje  się  być  najmniej 
interesujący, choć paradoksalnie dotarcie do niego wymaga największego wysiłku.

Album foto wraz z lokalizacją obiektów opisywanej trasy znajduje się tu - LINK

HUNEDOARA

Będąc  w  Transylwanii  mamy  kilka,  a  przynajmniej  trzy  obowiązkowe  punkty,  które 
bezwzględnie  należy  odwiedzić:  Bran,  Brasov  i  Hunedoarę  4  .   To  właśnie  tu  znajduje  się 
największy, średniowieczny zamek w Siedmiogrodzie - Castelul Corvinilor  .   Początki zamku 
sięgają istniejącej tu twierdzy (XII - XIII w.) należącej do ówczesnych władców tych terenów 
- dynastii Andegawenów. Po śmieci Karola III, ostatniego przedstawiciela rodu władzę na 
tronie węgierskim przejmuje Zygmunt Luksembuski,  który w 1409 roku przekazuje dobra 
Hwnyadwaru (Hunedoary) rumuńskiemu szlachcicowi  Vojkowi w uznaniu  jego zasług na 
dworze  królewskim.  Kolejnym  właścicielem zostaje  syn  Vojka,  Jan  Hunyady,  późniejszy 
regent  Węgier  i  władca  Transylwanii.  W  1  poł.  XV  w.  Jan  rozpoczyna  trwającą  6  lat 
przebudowę  twierdzy  na  zamek.  Wtedy  właśnie  powstają  główne  i  zachowane  do  dziś 
elementy  obronne i  rezydencjonalne  w  postaci  dwóch  pierścieni  murów,  wież,  zamku 
właściwego oraz kaplicy.  Po śmierci Jana  zamek przechodzi na własność wdowy  Elżbiety 
Szilágyi,  a  następnie  jego  syna  Macieja  Korwina  -  króla  Węgier,  który  nadał  warowni 
renesansowy,  reprezentacyjny  wygląd.  Ostatnim  właścicielem  z  rodu  Korwinów  był 
nieślubny syn Macieja - Jan. W XVI - XVII wieku zamek często zmienia swoich właścicieli. 

4 Nocleg w Hunedoarze - Hotel Maier *** - www.hotelmaier.ro 
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Największe zasługi na polu kolejnej przebudowy, w stylu barowym położył w XVII w. Gábor 
Bethlen. Za jego czasów wzniesiono tzw. Skrzydło Bethlena,  Białą Wieżę, Wieżę Bramną 
oraz platformę dla artylerzystów. Ostatnim prywatnym właścicielem zamku (k. XVII w.) była 
Katalina Apafi, żona Michała II Apafiego, zarządcy Transylwanii. Później (po 1724 r.) zamek 
przeszedł w posiadanie rządu Austro - Węgier. Za panowania Habsburgów, kiedy to wiele 
węgierskich  warowni  uległo  zniszczeniu,  zamek  w  Hunedoarze  zamieniono  na  skład 
materiałów żelaznych. XIX wiek zapisał się w kartach historii Hunedoary kilkoma pożarami, 
które doprowadziły (1854 r.) do zawalenia się dachów zamku. Restauracje przeprowadzone 
pod koniec XIX i na początku XX w. pozwoliły na zachowanie materii zabytkowej zamku. Po 
włączeniu Siedmiogrodu do Rumunii w 1918 r. obiekt został przejęty przez rumuński rząd. 
Od 2008 roku mieści się tu  Muzeum Zamkowe.
Zamek w Hunedoarze od początku swojego istnienia był rezydencją władców węgierskich i 
Transylwańskich zatem jego  architektura (wbrew pozorom) stawiała  funkcję obronną jako 
podrzędną.  Pierwsza  faza  przebudowy twierdzy za  czasów Jana  Hunyad`ego  obejmowała 
wzniesienie  dwóch  pierścieni  murów obronnych  oraz  okrągłych  wież:  Capistrano  (nazwa 
pochodzi  od  nazwiska  franciszkanina,  nadwornego  spowiednika),  Niezamieszkanej, 
Bębniarzy i Muszkatowej. Ciekawostką architektoniczną jest fakt, że do obrony przeznaczono 
tylko piętra dolne i środkowe wież, zaś górne kondygnacje mieściły pokoje mieszkalne. W 
Wieży  Capistrano  zachował  się  jedyny  na  zamku  gotycki  kominek.  Wieża  Muszkatowa 
otrzymała ozdobny fresk przedstawiający motywy geometryczne, co stanowi potwierdzenie 
faktu  rezydencjonalnej  funkcji  zamku.  Wejścia  do  zamku bronione  były  przez  zwodzone 
mosty, z których żaden nie zachował się do czasów współczesnych.
Jednym z najważniejszych elementów systemu obronnego była Wieża Ne Boisa (Nie bój się), 
której nazwa najprawdopodobniej została nadana przez stacjonujących tu żołnierzy serbskich 
za czasów Macieja  Korwina.  Posiada ona jako jedyna pięć kondygnacji  wyposażonych  w 
otwory  strzelnicze.  Wieża  ta  została  wysunięta  poza  główny  obwód  obronny  zamku  i 
połączona jest z nim 33 metrowej długości krytą galerią.
Wśród wnętrz zamkowych na szczególna uwagę zasługuje gotycka kaplica, przebudowana w 
XVII w. za czasów Gábora Bethlena oraz pomieszczenia, znajdujące się w tzw. Pałacu.
Udostępniona do zwiedzania  Sala Rycerska uważana za arcydzieło węgierskiej architektury 
gotyckiej posiada bardzo bogatą dekorację kamieniarską oraz sklepienia krzyżowo - żebrowe 
wsparte  na  filarach,  dzielących  ją  na dwie  nawy.  Na jednej  z  głowic  wieńczących  filary 
zachowała  się  inskrypcja  łacińska  z  1452 roku upamiętniająca  budowniczego  zamku Jana 
Hunyad`ego. Nad Salą Rycerską znajduje się Sala Rady pełniąca za czasów Gábora Bethlena 
funkcję  siedmiogrodzkiego  parlamentu.  Jej  zachodnią  część  zdobią  częściowo zachowane 
freski tworzące tzw. Galerię Hunyadych. 
Zwiedzając zamek warto zatrzymać się przez chwilę nad studnią znajdującą się pomiędzy 
pierścieniami murów. Została ona według legendy wydrążona przez tureckich jeńców, którym 
Jan Hunyady obiecał wolność po ukończeniu prac. Po 15 latach udało się im dotrzeć do wody, 
której lustro pojawiło się na głębokości 28 metrów. Niestety w tym czasie Jan umiera, a jego 
żona Elżbieta odmawia dotrzymania danej przez męża obietnicy.  Na jednym z kamieni  w 
cembrowinie studni więźniowie umieścili,  zachowany do dziś napis:  Macie wodę, ale nie  
macie serca.  Inskrypcja ta, obecnie znajdująca się na jednym z filarów kaplicy zamkowej 
datowana jest na XV w., co może stanowić o autentyczności legendy.

Album foto wraz z lokalizacją obiektów opisywanej trasy znajduje się tu - LINK
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JASKINIE GÓR APUSENI

Po zwiedzeniu Zamku Korwinów w Hunedoarze mamy przed sobą całodniowy przejazd w 
Góry  Apuseni,  w  których  jako  speleoturyści  pozostaniemy  kilka  dni.  Dojazd  do 
południowych stoków tego pasma górskiego z Hunedoary pokazuje mapka.

Z  Albacu  jedziemy  drogą  nr  75  biegnącą  południowym  skrajem  pasma  Apuseni  do 
miejscowości Gârda (Girda) de Sus (patrz mapka). Tu proponujemy zatrzymać się na nocleg 
w bardzo klimatycznych, drewnianych domkach z bali w Pensiunea “Mama Uta” 

W centrum wsi znajdziemy drogowskazy kierujące nas do pierwszych dwóch jaskiń: 
Peştera Scărişoara (Jaskinia Lodowa Scărişoara) i Peștera Poarta lui Ionele (Jaskinia Brama 
Ionele).  Obie  są  naprawdę  warte  odwiedzenia,  choć  tą  pierwszą  odradzamy  osobom 
cierpiącym  na  lęk  wysokości.  Tym  wszystkim,  którzy  zdecydują  się  jednak  odwiedzić 
Scărişoarę polecamy zrobić to w pogodny, letni dzień. Niezapomnianym wrażeniem będzie 
odczucie  na  własnej  skórze  jak  w  przeciągu  kilku  minut  zejścia  do  jaskini  temperatura 
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otoczenia spadnie o około 35 stopni, aby zatrzymać się na wartości 0oC. Spacer od parkingu 
do kas biletowych zajmie nam około 15 minut.

Peştera  Scărişoara to  jedna  z  najsłynniejszych  i  największa  z  rumuńskich  jaskiń 
lodowych udostępnionych do zwiedzania. Swoją popularność zawdzięcza utrzymującym się 
przez  cały  rok  taflom i  naciekom lodowym zajmującym  powierzchnię  7500m3.  Długość 
całkowita jaskini wynosi 720 m, a głębokość 105 m. Pierwsza pisana wzmianka o jaskini 
pochodzi  z  1847 roku (A.  Szirtfi  -  plan),  natomiast  już w roku 1861 przeprowadzono tu 
badania flory naskalnej (A. Borza). Obecnie w nie udostępnionej części groty prowadzone są 
stałe  obserwacje  naukowe  z  zakresu  morfogenezy  i  ewolucji  form  lodowych. Badania 
formacji lodowych po raz pierwszy przeprowadził Emil Racoviţă w 1927 roku. Pozwoliły one 
na określenie zmian klimatu jakie miały miejsce przez ostatnie kilka tysięcy lat.
  Droga do ogromnego  otworu wejściowego o wymiarach 24 m x 17 m prowadzi wąską, 
wykutą  w  skale  ścieżką schodzącą  na  dno  48  metrowej głębokości  studni. Za  wejściem 
wchodzimy do Wielkiej Sali o długości 700 m. Na dnie sali utrzymuje się stale tafla lodowa, 
zaś  wiek  lodu  określany  jest  na  4000  lat.  Trasa  turystyczna  wiedzie  wokół  komory,  po 
specjalnych pomostach ustawionych nad taflą lodu. W końcowej części sali  widoczna jest 
Sala Biserica położona za niewielkim progiem, która stanowi ścisły rezerwat przyrody i nie 
jest  udostępniona  do  zwiedzania.  Jej  dno  pokrywają  różne  formy  nacieków  lodowych 
osiągające kilka metrów wysokości. Powrót na górę studni wejściowej odbywa się tą samą 
drogą.
Zwiedzanie jaskini tylko z przewodnikiem. Trasa turystyczna jest oświetlona. Należy zabrać 
ze sobą polar lub sweter i założyć inne buty niż klapki.

Wracamy do  Gârda de Sus i kierujemy się za drogowskazem do  Peștera Poarta lui 
Ionele  dnem,  wąskiego,  opadającego  skalnymi  ścianami  wąwozu Cheile  Ordâncuşei. 
Zatrzymujemy się  w małej  zatoczce  drogowej  na  wysokości  ogromnego  okapu skalnego, 
zaopatrzonego w stoliki i ławki. Obok znajduje się otwór jaskini Peștera Poarta lui Ionele 
odkrytej  w  1857  r.  przez  J.Vassa.  Badania  i  eksplorację  prowadzone  w  kolejnych 
dziesięcioleciach  pozwoliły  na  dokładne  poznanie  podziemnych  pustek,  których  obecna 
długość wynosi 386 m. Jaskinia została przystosowana do ruchu turystycznego i udostępniona 
w 1989 roku. Obecnie jej  opiekunem jest Speleoklub Sfinks z Garda de Sus. Do wnętrza 
wchodzimy przez  22 metrowej  wysokości otwór,  za  którym rozciąga  się  równie wysoka, 
podłużna sala.  Na jej  krańcu trasa turystyczna  pokonuje  próg wprowadzający do kolejnej 
komory (Galeria Muzeu). Za nią znajduje się nie udostępniony, stromo opadający korytarz 
kontynuujący się tzw. Galerią Polaris. Powrót do wyjścia tą sama drogą.
Zwiedzanie jaskini tylko z przewodnikiem. Trasa turystyczna jest oświetlona. Należy zabrać  
ze sobą polar lub sweter i założyć inne buty niż klapki. 

Wracamy do Gârda de Sus i kontynuujemy podróż u stóp południowych zboczy Gór Apuseni 
drogą nr 75 w kierunku miejscowości Lunca. Na tym odcinku czekają nas liczne serpentyny i 
wjazd na Przełęcz Vartop (1160 m). Po dojechaniu do drogi E79 kierujemy się na Oradeę i w 
Sudrigiu  skręcamy  zgodnie  z  drogowskazami  turystycznymi  do  Jaskini  Niedźwiedziej 
(Peștera Urșilor) - patrz mapka.
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Trasa z Gârda de Sus do Jaskini Niedźwiedziej

Przez najbliższe 2 km podziwiać możemy całą panoramę Gór Apuseni wyrastających 
z całkowicie płaskiego otoczenia, przez które wiedzie nasza droga. Po minięciu wsi Chișcău 
dojeżdżamy do dużego parkingu otoczonego przez bary, restauracje i kramy oferujące wyroby 
regionalne i tutejsze sery, miody, nalewki oraz soki. Spacer do otworu jaskini zajmie nam stąd 
około 10 minut.
Peștera Urșilor (Jaskinia Niedźwiedzia) to  najpiękniejsza i najczęściej odwiedzana  jaskinia 
Rumunii,  wiodąca  absolutny prym pod  względem  bogactwa i  różnorodności szaty 
naciekowej. Corocznie odwiedza ją ponad 200.000 turystów. 
Peștera Urșilor została odkryta przez przypadek w 1975 roku, kiedy to w wyniku odstrzelenia 
skały  w  funkcjonujących  tu  kamieniołomach  marmuru  odsłonił  się  otwór  wejściowy.  Po 
badaniach przeprowadzonych w jaskini przez naukowców z Instytutu Speleologii im. Emila 
Racoviţă, obiekt został  przystosowany do ruchu turystycznego i udostępniony 14 lipca 1980 
roku. Jaskinia zawdzięcza swą nazwę odkrytym tu licznie szkieletom wymarłych ok. 15.000 
lat  temu  gatunków zwierząt  -  przede  wszystkim niedźwiedzia  jaskiniowego,  a  także  lwa 
jaskiniowego i hieny jaskiniowej. Obecna długość dwupoziomowej  jaskini wynosi 1500 m. 
Górny poziom o długości  488 m został  udostępniony do zwiedzania,  zaś  dolny (521 m) 
stanowi ścisły rezerwat przyrody dostępny tylko dla naukowców. Temperatura we wnętrzu 
jaskini jest stała i wynosi 10oC, a wilgotność dochodzi do 97%. Trasa turystyczna obejmuje 3 
galerie (ciągi sal i korytarzy): "Urșilor", "Emil Racoviță" i "Lumânărilor" (Niedźwiedź, Emil 
Racovita i Świeca). Podczas zwiedzania zobaczymy większość z możliwych do wykształcenia 
w  środowisku  jaskiniowym  nacieków  -  żebra, polewy,  zasłony,  stalagmity,  misy 
martwicowe,  stalagnaty,  stalaktyty, stalaktyty  rurkowe  (makarony)  -  niektóre  z  nich,  ze 
względu na swój kształt otrzymały nazwy: Meduza, Pałac, Grzebień, Mastodont, Radni, czy 
Burmistrz. W namulisku jednej z sal wyeksponowano także kompletny szkielet niedźwiedzia 
jaskiniowego. Trasa prowadząca przez kolejne komory i sale, zatacza pętlę i wyprowadza do 
drugiego otworu położonego nieopodal pawilonu wejściowego. 
Zwiedzanie jaskini tylko z przewodnikiem. Trasa turystyczna jest oświetlona. Należy zabrać 
ze sobą ciepłą odzież i założyć inne buty niż klapki - zwiedzanie trwa ok. 1 h.

Album foto wraz z lokalizacją obiektów opisywanej trasy znajduje się tu - LINK
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CETATILE PONORULUI I PESTERA GHETARUL DE LA FOCUL VIU
(Twierdza Ponor i Jaskinia Lodowa Żywych Płomieni)

Czas  na  zakwaterowanie  w  Górach  Apuseni.  Najlepszą  lokalizacją  będzie  miejscowość, 
stanowiąca dobry punkt wypadowy, a więc położona w „centrum” interesującego nas obszaru. 
Z  pełną  odpowiedzialności  polecamy  Pensiunea  Apuseni  *** w  Bodze  (Boga).  Cena, 
standard, wyposażenie pokoi, uprzejmość gospodarzy, możliwość zamówienia posiłków oraz 
„chata grillowa” stanowią o najwyższej  klasie obiektu!!!  Zresztą to wszystko pozostaje w 
cieniu krajobrazu widzianego z okien pokoju jako pierwszej rzeczy po otwarciu oczu...  

Trasa z Jaskini Niedźwiedziej do Bogi

Proponowana  trasa  obejmować  będzie  największą  atrakcję  Gór  Apuseni - 
rumuńskiego  „zagłębia  jaskiniowego”, czyli  zapadlisko  Cetățile  Ponorului  oraz  jedną  z 
najpiękniejszych jaskiń lodowych w Rumunii - Peștera Ghețarul de la Focul Viu. 

Jako,  że  nocleg  mamy w  Bodze, (lokalizacja  na  zdjęciu)  udajemy się  w kierunku 
Płaskowyżu  Krasowego  Padis,  a  następnie  skręcamy w  drogę  gruntową o  bardzo  dobrej 
nawierzchni prowadzącą przez urokliwą Dolinę Balileasa do Schroniska - Cabana Cetățile 
Ponorului (patrz poniższa mapka).  Jadąc przez dolinę zobaczymy w całej swojej okazałości, 
czym jest tu gospodarka pasterska i tzw. „kulturowy wypas zwierząt”.   
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Mijamy pole namiotowe oraz znajdującą się tam dyżurkę SALVAMONT (GOPR), a 
także odbicie szlaku niebieskiego i zatrzymujemy się w miejscu, gdzie w prawo odchodzą 
szlaki oznakowane żółtymi oraz niebieskimi kółkami. 
Początkowo trasa wchodzi w las i wygodną ścieżką schodzi w dół, aby po kilkuset metrach 
dojść  do  miejsca  rozwidlenia  szlaków.  My  podążamy  za  znakami  niebieskimi.  Od  tego 
miejsca  rozpoczyna  się  bardzo  strome  zejście, które  po  osiągnięciu  krawędzi  zapadliska 
przechodzi  w  prawie  pionowy,  zabezpieczony  łańcuchami piarg  ograniczony  ścianami 
skalnymi. Od tego miejsca zauroczenie nieopisaną potęgą skalnych urwisk, kotłów, otworów 
jaskiń i wapiennych skał będzie nam towarzyszyło  aż do powrotu do... samochodu. Przed 
oczami  mamy  największy w  Europie  otwór  wejściowy  do  jaskini  o  wysokości  74  m. 
Dochodzimy do dna zapadliska  i  otworu jaskini.  Stąd mamy dwa warianty dalszej  drogi. 
Przeanalizujmy oba. Przed nami znajdują się poręcze i łańcuchy sprowadzające pionowym 
progiem skalnym kilkunastometrowej wysokości do wnętrza jaskini. Obecnie wejście w ciąg 
korytarzy jest zabronione - można tylko dojść pod okap otworu. W niektórych przewodnikach 
znajdziemy informację, że można przejść przez jaskinie do tzw. Doliny 2 - skalnego kotła 
urywającego się ponad stumetrowym ścianami skalnymi. 

UWAGA!!!  -  abstrahując  od  możliwości  -  jak  wspomnieliśmy  do  jaskini  obecnie 
obowiązuje zakaz wstępu. Zainteresowanych informujemy, że technicznie dojście przez 
jaskinię  do  Doliny  2  jest  wykonalne,  ale  wymaga  przejścia  wąskim  trawersem  pod 
podziemnym wodospadem. Z tego powodu jako speleolodzy absolutnie odradzamy tej 
próby, która może być niebezpieczna dla zdrowia i życia.

Wracamy  z  jaskini  tą  samą  drogą,  po  poręczach  do  dna  zapadliska.  Stąd 
rozpoczynamy strome podejście,  zabezpieczone łańcuchami  i  przekraczające  rygiel  skalny 
oddzielający  Dolinę  1,  w  której  jesteśmy  do  Doliny  3. Schodzimy  następnie  do  ścieżki 
trawersującej rozległe piarżysko i dochodzącej do kolejnego otworu znanej nam już z Doliny 
1 jaskini. Dalej  trawersujemy płasko zbocze doliny i dochodzimy do miejsca,  gdzie szlak 
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opuszcza zapadlisko bardzo stromą  piarżysto-skalną ścieżką zabezpieczoną łańcuchami. Po 
wyjściu nad krawędź doliny spotykamy szlak żółty, który niedługo później znów opuści naszą 
trasę znakowaną nadal niebieskimi kółkami. 
Następnie  szlak  leśną  ścieżką  dochodzi  do  tzw.  Balkonów  -  punktów  widokowych 
zlokalizowanych  na  górnej  krawędzi  zapadliska  Cetățile  Ponorului.  Osoby  wrażliwe  na 
ekspozycję,  a  mówimy  tu  o  ponad  stumetrowych  urwiskach,  powinny  trzymać  się  lewej 
strony szlaku, tak aby skutecznie uniknąć spoglądania w przepaść. Po przejściu „Balkonów” 
dochodzimy  do  drogi  gruntowej,  którą  po  kilkunastu  minutach,  po  zatoczeniu  pętli, 
dojdziemy do miejsca,  gdzie pozostawiliśmy samochód.  Całe przejście powinno zająć 3-4 
godziny. Nie polecamy tej  trasy z dziećmi młodszymi niż 5 lat. W ciepłe dni należy pamiętać 
o zabraniu odpowiedniej ilości wody (napojów) do picia.

Trasa przejścia przez Cetățile Ponorului.
zielony punkt - miejsce pozostawienia samochodu; czerwone strzałki - otwory wejściowe 

jaskini; zielone strzałki - łańcuchy, poręcze, drabinki. 

Wracamy  „gruntówką”  w  kierunku  drogi  Boga  -  Padis  i  po  kilkuset  metrach 
zatrzymujemy się, aby osiągnąć drugi cel naszej wycieczki Jaskinię Lodową Żywego Ognia - 
bezdyskusyjny  fenomen piękna natury.  Znajdujące się  wewnątrz jaskini tafle  i  stalagmity 
lodowe oświetlane przez kilka minut w ciągu dnia promieniami słonecznymi, wpadającymi 
przez skalne okno, tworzę niesamowitą grę refleksów przypominających płomienie. W jaskini 
utrzymuje  się  przez  cały  rok  bardzo  niska  temperatura,  uniemożliwiająca  topnienie lodu. 
Zjawisko  to  możliwe  jest  właśnie  dzięki  otworowi  w  sklepieniu,  który  w  miesiącach 
zimowych  pozwala  na  wlot  mroźnego,  cięższego  powietrza  do  wnętrza  jaskini,  które  w 
wyniku braku wentylacji (statyce termicznej) zostaje tu uwięzione przy spągu (dnie jaskini) 
na pozostałą część roku. Obecnie ze względu na ryzyko załamania się tafli lodowych i śliski 
pionowy próg oddzielający komory, wejście do jaskini jest zabronione (bez zezwolenia), co 
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podyktowane jest bezpieczeństwem turystów. Z tego właśnie powodu nie podajemy dokładnej 
lokalizacji jaskini !     

UWAGA  - jaskinia nie jest udostępniona do turystyki!!!

Album foto wraz z lokalizacją obiektów opisywanej trasy znajduje się tu - LINK

PESTERA GHEŢARUL DE LA BARSA I CETĂŢILE RĂDESEI
(Jaskinia Lodowa Barsa i Twierdze Radesei)

Kolejny dzień zaczynamy z Doliny Balileasa znanej nam już z poprzedniej wycieczki 
do zapadliska Cetățile Ponorului. 
Na  początku  naszej  wędrówki  kierujemy  się  polną  drogą  biegnącą  zboczem  doliny.  Po 
wyjściu  na  wierzchowinę,  a  następnie  minięciu  kilku  urokliwych  polan,  z  których  każda 
wybitnie nadaje się na całodzienny odpoczynek przy ognisku, wchodzimy w las, od granicy 
którego wąska, łagodnie opadająca ścieżka poprowadzi nas do skrzyżowania szlaków. Kilka 
metrów(!) dalej znajduje się ukryty w zapadlisku otwór wejściowy do Jaskini Lodowej Barsa 
(polecamy wejście otworem widocznym na zdjęciu). Do tego miejsca będziemy szli około 45 
min.  Po  przejściu  komory  wejściowej w  jej  najniższym  krańcu  znajduje  się  przełaz 
prowadzący poprzez kilkumetrowy prożek do kolejnych partii jaskini. Kierując się głównym 
ciągiem będziemy  zmuszeni  do  pokonania  jeszcze  dwóch  (łatwych  technicznie)  progów 
przedzielających  korytarze  łączące  kolejne  komory. Za  ostatnią  z  nich  znajduje  się  niski 
korytarz, doprowadzający po kilkunastu metrach do końca jaskini. 
Wracamy  tą  samą  drogą  do  miejsca  rozwidlenia  ciągów (przed  najbliższym  progiem)  i 
skręcamy  w lewo.  Od  tego  punktu  mamy  dwie  możliwości  dalszego  zwiedzania  jaskini. 
Pierwsza opcja doprowadzi nas do innego otworu wejściowego (drogę wskaże docierające tu 
rozproszone  światło  dzienne),  zlokalizowanego  kilkanaście  metrów  dalej  od  miejsca,  w 
którym weszliśmy do jaskini. Wybór tej drogi pozwala na ominięcie progów, a tym samym 
brak konieczności ich pokonywania w przeciwnym kierunku oraz wyjaśni „lodową”  nazwę 
jaskini.  Druga  opcja  to  drugi  korytarz,  który  dochodzi  do  ogromnego  pola  naciekowego, 
tworzącego stromą pochylnię. Jeśli zdecydujemy się pójść tą drogą (UWAGA ŚLISKO!!!) 
doprowadzi nas ona do niewielkiego komina zamykającego ten fragment jaskini. Powrót do 
komory  ze  względu  na  bardzo  dużą  pochyłość  i  błoto  wymaga  zachowania  największej 
ostrożności.

Po wyjściu z jaskini wracamy tą samą drogą do Doliny Balileasa.

UWAGA!!! - POKONANIE OPISANEJ PRZEZ NAS TRASY „TURYSTYCZNEJ” 
(OKOŁO 370 M)  WYMAGA PRZEJŚCIA PRZEZ WSPOMINANE PROGI I 

DOBREJ ORIENTACJI W JASKINI. Z OCZYWISTYCH ZATEM WZGLĘDÓW NIE 
PODAJEMY LOKALIZACJI I SZCZEGÓŁOWEGO OPISU DROGI DOJŚCIOWEJ. 

CAŁA JASKINIA MA PONAD 3 KM DŁUGOŚCI I 112 M GŁĘBOKOŚCI. W 
DALSZYM CIĄGU JASKINI ZNAJDUJĄ SIĘ POCHYLNIE ORAZ 

KILKUNASTOMETROWE PROGI. KATEGORYCZNIE ODRADZAMY 
WCHODZENIA W NIEOPISANE FRAGMENTY PROWADZĄCE W KOLEJNE 

PARTIE JASKINI.
ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT.
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Wracamy  Doliną  Balileasa do  drogi  asfaltowej  Boga  -  Padis i  po  osiągnięciu 
Płaskowyżu  Krasowego  Padis skręcamy  w  lewo,  w  „gruntówkę”.  Mijamy  Schronisko 
Vărăşoaia i parkujemy auto na charakterystycznym zakręcie (patrz mapa).

niebieski punkt - Boga; zielony punkt - Padis; 
niebieska linia - dojazd do Cetăţile Rădesei

Od  tego  miejsca  kierujemy  się  za  znakami  szlaku  (czerwone  kółka).  Najpierw 
łagodnie pod górę, nad zbocze doliny, a następnie coraz bardziej stromo schodzącą ścieżką do 
dna  zapadliska i  otworu  Jaskini  Cetăţile  Rădesei (30  min.)  Za  kilkudziesięciometrowej 
wysokości  otworem wejściowym, wchodzimy do ogromnej sali, dnem której płynie  potok - 
towarzysz  naszej  wędrówki  przez  całą  jaskinię.  Idąc  lewą  stroną  sali dochodzimy  do 
zwężającej  się  półki  skalnej,  trawersującej  (odcinek  zabezpieczony łańcuchami)  najniższy 
poziom jaskini z czynnym przepływem wody. Półka ta urywa się progiem, który pokonujemy 
po trzymającej się na „słowo honoru” drewnianej  drabinie. Dalej czeka nas najpiękniejszy 
naszym  zdaniem  odcinek  jaskini  -  wielkie  komory,  doświetlone  światłem  słonecznym 
wpadającym tu przez cztery okna skalne znajdujące się w stropie. Największe z nich Fereastra 
Mare tworzy wraz ze światłem dziennym niepowtarzalną grę refleksów. Z tego tylko powodu 
można by już stwierdzić,  że  Cetăţile  Rădesei jest  obowiązkowym punktem zwiedzania  w 
Górach  Apuseni.  Po  kilkunastu  metrach  dochodzimy  do  podstawy  kolejnego  progu, 
wyprowadzającego na półkę skalną (łańcuchy), która urywa się kilkumetrowym progiem do 
dna jaskini. Za ostatnią komorą  i otworem wyjściowym rozpoczyna się wąski, skalny kanion 
dnem którego  płynie  potok wypływający  z  Cetăţile  Rădesei.  Kolejne  progi  i  wodospady 
pokonujemy za pomocą łańcuchów zabezpieczających zejście. Należy w tym miejscu uważać 
na mokre, śliskie skały oraz pnie drzew tarasujących zejście. Po zejściu na polanę mamy dwie 
możliwości.  Pierwsza  to  kontynuowanie  wędrówki  skalnym  wąwozem  Cheile  Someşului 
Cald.  Jeśli  zdecydujemy  się  na  ten  wariant  musimy  zaplanować  całodniową  wycieczkę 
łączącą zwiedzanie wąwozu i Cetăţile Rădesei. Cała pętla od miejsca zostawienia samochodu 
zajmie około 6 godzin. Należy jednak wziąć pod uwagę, że Someşului Cald to kolejna trasa, 
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gdzie spotkamy „Balkony”, poręcze, łańcuchy, przewyższenia itd. „Lęki górskie” wykluczają 
uczestnictwo w tym przejściu.
Druga  opcja  pozwala  nam wariantem szlaku  czerwonego  wrócić  nad  jaskinią  do  otworu 
wejściowego.  Minus  tego  przejścia  jest  tylko  jeden  -  początkowy  odcinek  jest  prawie 
pionowym  podejściem  doprowadzającym  do  okien  skalnych,  które  widzieliśmy  będąc 
wewnątrz  Cetăţile  Rădesei.  Dalej,  tzn.  od  powrotu  pod  otwór  wejściowy  jaskini  drogę 
znamy... Całe „kółko” powinno zająć nie więcej niż 2-2,5 godziny.

UWAGA  -  zwiedzanie  jaskini  Cetăţile  Rădesei  wymaga  posiadania  odpowiedniego 
obuwia, własnego oświetlenia oraz braku lęku wysokości.  Trasa nie jest wskazane dla 
dzieci poniżej 10 roku życia (spotkane na trasie dzieci bały się schodzić z pionowych 
progów, hamowały  ruch na trasie,  turyści  się  denerwowali,  a  dzieci  jeszcze  bardziej 
stresowały).

Album foto wraz z lokalizacją obiektów opisywanej trasy znajduje się tu - LINK
     

CHEILE GALBENEI (WĄWÓZ ŻÓŁTY)

Ostania  z  polecanych  przez  nas  tras  turystycznych  w  Górach  Apuseni jest 
zdecydowanie zadaniem dodatkowym „dla chętnych”... wrażeń i adrenaliny. 
Wąwóz Żółty (Cheile Galbenei) stanowi kontynuację krasowej doliny potoku wypływającego 
ze znanego nam już  Cetățile  Ponorului.  Szlak  będzie  nas  wiódł  skalnym kanionem,  oraz 
wąskimi,  eksponowanymi  trawersami  skalnymi  wzdłuż  doliny  potoku  wypływającego  z 
Wywierzyska Żółtego (Izbucul Galbenei). Na przejście całego wąwozu o długości niecałe 1,5 
km  należy  przeznaczyć  około  2,5  godziny!  Fakt  ten  niech  świadczy  o  trudności  trasy, 
przewyższeniach, ekspozycji oraz oczywiście atrakcyjności szlaku. 
Przejście to należy zdecydowanie zaliczyć do najtrudniejszych technicznie w całym masywie 
Apuseni!

UWAGA!!!: ZDECYDOWANIE ODRADZAMY PRZEJŚCIE W/W TRASĄ OSOBOM 
Z MAŁYM DOŚWIADCZENIEM W TURYSTYCE GÓRSKIEJ, WRAŻLIWYM NA 
EKSPOZYCJĘ,  LĘK  WYSOKOŚCI,  A  PRZEDE  WSZYTSKIM  TURYSTOM  Z 
DZIEĆMI  (ODLEGŁOŚCI  POMIĘDZY  ŁAŃCUCHAMI  NA  RĘCE  I  NOGI 
WYNOSZĄ OD 150 DO 170 CM)  
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Naszą wycieczkę rozpoczynamy od zjechania z drogi asfaltowej łączącej Pietroase z 
Bogą  w  „gruntówkę”  (czerwona  strzałka).  Skrzyżowanie  to  oznaczone  jest  tablicą 
informującą o Cheile Galbenei. Warto zatrzymać się na chwilę w okolicy skrzyżowania, aby 
zobaczyć kaskady przepływającego doliną Potoku Bulz. Przez następne 12 km trawersujemy 
zbocza  okolicznych  wzniesień,  mijając  otwory  jaskiń,  strome  podjazdy  i  urwiska 
niedostępnego  dla  turystów  Cheile  (wąwozu)  Jghiabului.  Na  całym  odcinku  polecamy 
trzymać się z dala od zewnętrznej strony drogi ze względu na liczne osuwiska.

UWAGA!!! droga ta jest  ogólnodostępna i  choć widzieliśmy przejeżdżające nią nieliczne, 
„miejscowe”  samochody  osobowe  ze  względu  na  wystające  kamienie  i  osuwiska  nie 
polecamy przejazdu samochodem innym niż terenowy.  

https://picasaweb.google.com/Poniek3/RUMUNIA2013CZESC9#5923162447668549730


Samochód  parkujemy  w  zatoczce  łuku  zakrętu  (niebieska  strzałka).  W  miejscu 
naszego postoju znajdziemy tablicę z informacją o wąwozie oraz oznaczenie szlaku (strzałki) 
z  napisami  „Spre  Izbucul  Galbenei”  oraz  „Spre  Poiana  Florilor”.   Od  tego  miejsca 
konieczne będą: latarka -  czołówka, dobre buty górskie oraz rękawice ochronne (do 
jaskiń i ochrony rąk przed mokrymi poręczami i łańcuchami). 

Rozpoczynamy  wędrówkę idąc zgodnie ze znakami szlaku (żółte kółka) w kierunku 
„Spre  Izbucul  Galbenei”  (południowe  zbocze  wąwozu  -  wejście  w  okolicy  mostka  nad 
potokiem). Po kilkunastu metrach przejścia  doliną potoku napotykamy pierwsze  łańcuchy i 
poręcze przechodzące  ponad  wodą  (podczas  niskich  stanów  potoku  możne  je  obejść 
przeciwległym brzegiem po kamieniach). Po kolejnych kilkudziesięciu metrach szlak zaczyna 
trawersować pod górę skalistą ścianę (łańcuchy),  aby w kulminacyjnym punkcie podejścia 
zejść bardzo stromo w dół (łańcuchy) przez jaskinię (tunel) do dna wąwozu. Idąc dalej doliną 
potoku  dochodzimy do  wysokiego  progu  i  Wodospadu Evantai  wypływającego  z  Jaskini 
Ponor,  do  której  wejdziemy w dalszej  części  naszej  wędrówki.  Próg ten  pokonujemy po 
ogromnych głazach ryglujących tą część doliny lub w przypadku wysokich stanów wody po 
poręczach trawersując południową ścianę. Za progiem wąwóz skręca w kierunku północnym, 
a szlak (strome podejście) doprowadza do otworu  Jaskini Ponor (zielona strzałka na mapce 
poniżej).  Zaraz  za  wejściem usłyszymy  bardzo  głośny  szum  wody przepływającej  przez 
jaskinie,  potęgowany  niewielkimi,  podziemnymi  wodospadami. Po  przejściu  komory 
wejściowej, za niewielkim, gliniastym progiem możemy skierować się w stronę znanego nam 
już otworu (zbliżanie się do krawędzi wodospadu jest  bardzo niebezpieczne - ślisko!!!),  z 
którego  wypływa  Wodospad  Evantai  lub  w  przeciwnym  kierunku  wzdłuż  podziemnego 
potoku do kolejnego wejścia, które później zobaczymy ze szlaku kontynuując wycieczkę. Po 
kolejnych  kilkunastu  minutach  dochodzimy  do  miejsca,  gdzie  szlak  podchodzi  prawie 
pionowo po ścianie skalnej (długi odcinek łańcuchów) na wyższe piętro wąwozu i prowadzi 
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dalej wąskim, eksponowanym trawersem 30 m nad dnem doliny (należy trzymać się blisko 
ściany skalnej  -  ślisko!!!)  Stąd roztaczają  się  najpiękniejsze  widoki  na Cheile  Galbenei  - 
wodospady, ponory i wywierzyska oraz kotły skalne  wypełnione wodą widziane z  wąskiej 
półki pozostaną na długo w pamięci turystów odwiedzających to miejsce. Dalej szlak powoli 
schodzi  do  dna  doliny  trawersując  jeszcze  w  jednym  miejscu  niewielką  grań  skalną 
(łańcuchy). Dochodzimy do rygla skalnego, zamykającego cały wąwóz i jednocześnie do celu 
naszej wędrówki Wywierzyska Żółtego (Izbucul Galbenei - żółta strzałka na mapie poniżej). 
W tym miejscu musimy przekroczyć potok - można to zrobić na dwa sposoby - po głazach 
nad wodospadem („metoda polska”) lub obchodząc wywierzysko zgodnie ze znakami szlaku 
(łańcuchy).

W tym punkcie naszej wędrówki musimy podjąć decyzję: czy wracamy tą samą drogą, 
czy decydujemy się na „szybki  odwrót”.  Skoro drogę przez wąwóz znamy,  kierujemy się 
dalej  stromo  podchodzącą,  leśną  ścieżką  (żółte  kółka).  Po  wyjściu  nad  zbocze  wąwozu 
dochodzimy do skrzyżowania szlaków (czarna strzałka na mapie poniżej). Problemem może 
być  to,  że  spotykają  się  tu  znaki:  żółte  kółka  z  żółtymi  kółkami  i  kółkami  żółtymi 
obwiedzionymi  żółtym  kółkiem.  Należy zejść  tak  jak  pokazuje  drogowskaz  lub  napis  na 
drzewie w kierunku Poiana Florilor  - Polana Kwiatowa (strzałka wskazuje błędnie,  że do 
Polany  Kwiatowej  mamy  45  min.)  Potwierdzeniem  słuszności  wybranej  drogi  jest 
następujący fakt: schodzimy stromo drogą leśną wykorzystywaną przez ciągniki. Na wyżej 
wspominanym  skrzyżowaniu  istnieje  też  opcja  pójście  na  Balkon  -  punkt  widokowy,  do 
którego kierunek wskazuje drogowskaz i oczywiście żółte kółka. Po 15 minutach od węzła 
szlaków żółtych wychodzimy z lasu na Polanę i skręcamy za znakami szlaku (drogowskazy 
umieszczono nieco dalej/niżej, co powoduje, że kierunek dalszej drogi nie jest jednoznaczny), 
który po ponownym wejściu w las z żółtych kółek zmienia się na żółte kółka obwiedzione 
jakżeby inaczej - żółtymi kółkami. Następne kilkanaście minut stromego zejścia leśną ścieżką 
doprowadzi nas do zbiegu dolin Galbenei i Luncsoary, czyli do punktu, gdzie zostawiliśmy 
samochód. Na tym kończymy wycieczkę po Wąwozie Żółtym. 

Czerwone strzałki oznaczają miejsca, gdzie znajdują się łańcuchy lub poręcze.
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Niebieska linia oznacza najbardziej urokliwy odcinek szlaku trawersujący wyższe piętro 
wąwozu.

Album foto wraz z lokalizacją obiektów opisywanej trasy znajduje się tu - LINK

JASKINIA MEZIAD

Opuszczając Płaskowyż Padiș i Góry Apuseni warto zboczyć w miejscowości Beiuş z 
głównej trasy biegnącej do Oradei, aby zobaczyć jedną z najsłynniejszych rumuńskich jaskiń 
-  Peștera  Meziad. Od  Beiusa  pod  samą  jaskinię  będą  nas  prowadziły  drogowskazy 
turystyczne.  Ostatni  kilkukilometrowy odcinek trasy biegnie drogą gruntową dostępną bez 
problemu dla każdego samochodu. Spacer od parkingu ze szlabanem do otworu jaskini zajmie 
nam około 10 minut. 

Trasa z Beiusa do Jaskini Meziad

Imponujących rozmiarów otwór wejściowy, za którym znajduje się kasa biletowa wprowadza 
do  ogromnej  komory wstępnej  przedzielonej  od  dalszego  ciągu  sztuczną  ścianą, 
rozpoczynającą  trasę turystyczną dostępną wyłącznie z przewodnikiem (można poprosić o 
oprowadzanie w języku angielskim.) 
Jaskinia Meziad to jedna z największych  grot w Górach Apuseni odkryta w 1921 r. przez 
ekipę geologów pod przewodnictwem światowej sławy rumuńskiego zoologa i speleologa, 
prekursora biospeleologii  i  badacza Antarktyki  - Emila Racoviţă (Instytut Speleologii  jego 
imienia znajduje się w Cluj - Napoca). Jaskinia została udostępniona do zwiedzania w 1972 
roku  i  jest  obecnie  jedną  z  najliczniej  odwiedzanych  i  najciekawszych  pod  względem 
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różnorodności nacieków jaskiń rumuńskich. Obecnie długość korytarzy i komór rozwiniętych 
na kilku poziomach wynosi 4750 m. Trasa turystyczna obejmuje najciekawsze pod względem 
geomorfologicznym dwa poziomy.

Spacer rozpoczyna się na  dolnym poziomie, aby po przejściu kilku sal ozdobionych 
prawie  wszystkimi formami nacieków (stalaktyty, stalagmity,  heliktyty,  stalagnaty, polewy, 
nacieki sferolityczne, zasłony i  draperie)  wejść na  wyższe piętro, z którego co pewien czas 
będzie  widoczny dolny  poziom.  Następnie  po  zatoczeniu  pętli  trasa  wraca  do  miejsca 
rozpoczęcia wycieczki. Zwiedzanie zajmie nam około godziny, zatem należy się zaopatrzyć w 
ciepłe ubranie i koniecznie aparat fotograficzny (można robić zdjęcia). Jedną z największych 
ciekawostek  Jaskini  Meziad,  na  które  zwróci  uwagę przewodnik będą:  nietypowe nacieki 
przypominające  ludzi,  zwierzęta  i  przedmioty oraz  komory,  w których  zobaczymy  liczne 
kolonię nietoperzy, latających nad głowami zwiedzających. 

ORADEA

Oradea to miasto położone na trasie turystycznej wiodącej z Polski nad Morze Czarne. 
Na trasie, ale jakby poza nią, gdyż na początku urlopu nieodparta potrzeba jak najszybszego 
dotarcia nad ciepłe morze jest zdecydowanie silniejsza od wrażeń krajoznawczych. Natomiast 
po  udanych  wakacjach  wracamy  najczęściej  szybko  do  domu,  aby  ostatni  dzień  urlopu 
spędzić na aklimatyzacji do zbliżającej się codzienności. Z tych oto powodów rodacy z Polski 
przejeżdżają przez Oradeę, ale jej  nie poznają. A warto zatrzymać się tu choćby na kilka 
godzin, aby zobaczyć najwyższej klasy europejskiej zabytki - szczególnie te z epoki secesji.

Oradea - pierwotnie  Varad została  założona w średniowieczu jako stolica księstwa 
Bihar. Miasto zyskało swoją rangę dzięki założonemu tu w 1093 r. przez króla Władysława I 
Świętego biskupstwu, obejmującemu obszar historycznej Kriszany. Święty król opiewany w 
licznych  rumuńskich  legendach  oraz  będący  tematem  wielu  przedstawień  malarskich  w 
Transylwanii  został  pochowany  w  kryptach  tutejszej  katedry  katolickiej.  Jego  następcą  i 
jednocześnie pierwszym biskupem w Varadzie został brat Władysława - Koloman Uczony, 
który  po  kilku  latach  wstąpił  na  tron  węgierski.  Dzięki  temu  miasto  stało  się  obok 
Székesfehérváru centrum duchowym i religijnym Królestwa Węgierskiego. Niestety najazd 
tatarski w 1241 r. przerwał rozwój miasta, które do rangi stolicy regionu powróciło dopiero w 
XIX w. Dzięki działalności w tym okresie wybitnych architektów wiedeńskich Nagyvarad 
(późniejsza nazwa) otrzymuje przydomek „perły w koronie Habsburgów”. 
Obecnie niszczejące i zaniedbane zabytki secesji i waradyńskiej belle epoque, mimo swojego 
wyglądu  wciąż  przypominają  o  czasach  świetności  tego  miasta...  położonego  z  całą 
pewnością poza utartymi szlakami!
Zwiedzanie  proponujemy  zacząć  od  Cytadeli. Pierwotnie  w  tym  miejscu  znajdowała  się 
warowna  siedziba  biskupstwa  przekształcona  w  XV  w.  w  zamek  obronny,  który  po 
zniszczeniach  został  przebudowany  jako  typowa  dla  XVIII  w.  twierdza  bastionowa. 
Dziedziniec,  na terenie  którego zachowały się  obiekty koszarowe i  kaplica nie  są jeszcze 
udostępnione  do zwiedzania,  ale  możemy obejść bastiony i  działobitnie odrestaurowanym 
parkiem otaczającym  fortyfikacje,  w  którym  umieszczono  tablice  opisujące  poszczególne 
dzieła obronne (w tym także w języku angielskim).
Następnie udajemy się na Piata Unirii pełniący funkcję rynku miejskiego (parkingi płatne - 
należy wcześniej przygotować monety). Tu i w najbliższej okolicy znajdują się najciekawsze 
zabytki Oradei.
Na  jednej  z  pierzei  placu  stoi  Pałac  biskupów  greckokatolickich z  1904  r.  stanowiący 
książkowy wręcz przykład architektury waradyńskiej belle epoque. Po przeciwległej stronie 
naszą uwagę od razu zwróci Pałac "Vulturul Negru" (Czarny Orzeł) zbudowany w l. 1907 - 
09  wg  proj.  Marcela  Komora  i  Dezso  Jakaba  stanowiący  jeden  z  najwspanialszych 
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przykładów rumuńskiej secesji. Wewnątrz pałacu zaprojektowano nakryty świetlikiem pasaż 
handlowy pełniący do dziś swoją pierwotną funkcję. Szczególnie godnymi zobaczenia są dwa 
secesyjne witraże - oryginał z 1909 r. i kopia z 2007 r., przedstawiające unoszącego się nad 
okolicznym krajobrazem orła. Wijący się pasaż wyprowadza nas do bocznej uliczki, którą 
wracamy do placu w okolicy Cerkwi pod Księżycem (Biserica cu Lună) zbudowanej w l. 90-
tych  XVIII  w.  w stylu  barokowo -  klasycystycznym.  Świątynia  swoją nazwę zawdzięcza 
umieszczonemu  na  wieży  mechanizmowi wskazującemu  fazy  księżyca.  Kierując  się  w 
przeciwną stronę dochodzimy do mostu, z którego widać eklektyczny gmach ratusza z pocz. 
XX w., położonego przy samym nadbrzeżu Szybkiego Kereszu. Spacer kontynuujemy ulicą 
Republicii,  będącą miejską promenadą/deptakiem, przy której znajdują się najpiękniejsze , 
secesyjne  kamienice.  Wśród  nich  na  szczególną  uwagę  zasługują:  Pałac  Moskovitsów - 
zbudowany  w  1905  r.,  reprezentujący  monachijską  szkołę  secesji  oraz   Pałac  Apollo  - 
wzniesiony w latach 1912 - 14 reprezentujący berlińską szkołę secesji i ozdobiony detalami 
nawiązującymi  do  stylu  empire.  Nieopodal  na  Piata  Ferdinand  stoi  gmach  Teatru 
Państwowego z  1900  r.  zaprojektowany  przez  słynną  parę  wiedeńskich  projektantów  z 
pracowni "Fellner i Helmer" oraz dawny Pałac Sztarillów - zbudowany w l. 1902 - 1906 jako 
rezydencja  Ferenca  Sztarilla.  Pałac  stylowo  nawiązywał  do  nurtu  romantycznego  z 
elementami secesji. Pierwotnie mieściła się tu najsłynniejsza miejska kawiarnia (EMKE), a od 
1930 roku do dnia dzisiejszego ekskluzywny Hotel Astoria.
Po około godzinnym spacerze przejeżdżamy w północną część miasta do Parku Petofiego. 
Znajduje się tu największa budowla barokowa Kriszany - Katedra katolicka zbudowana w l. 
1752  -  56  wg  proj.  Jana  Baptysty  Ricca  z  Lugano.  Świątynia  została  ukończona  przez 
znanego architekta wiedeńskiego Antoniego Hillebrandta, który zmienił projekt dodając dwie 
przekątnie  ustawione  wieże  i  wklęsłą  fasadę.  Przed  Katedrą  stoi  replika  pomnika  św. 
Władysława. Oryginał wykonali w 1390 bracia Marcin i Jerzy  - rzeźbiarze z Cluju - niestety 
pomnik zaginął,  najprawdopodobniej wywieziony przez wojska tureckie,  które spustoszyły 
miasto  ponownie  w  XVII  w.  Nieopodal  zobaczymy  Pałac  Biskupi z  l.  1762  -  80 
zaprojektowany  podobnie  jak  Katedra  przez  wiedeńskiego  muratora  F.A.  Hillebrandta, 
stanowiący  przykład  typowej  dla  epoki  habsburskiej  rezydencji  miejskiej.  Jego  projekt 
wzorowano na pałacu arcybiskupim w Würzburgu i wiedeńskim Belwederze. 

Album foto wraz z lokalizacją obiektów opisywanej trasy znajduje się tu - LINK

I tak oto nasza miesięczna wycieczka „Poza Utartymi Szlakami” dobiegła końca. Z 
Oradei  do przejścia granicznego w Carei mamy już dobrą,  biegnącą po nizinach drogę,  z 
której  rozciągają  cię  widoki  na  tereny  rolnicze  tej  części  kraju.  Warto  zatrzymać  się  w 
mijanych wioskach, aby zakupić - PROSTO Z POLA - świeże warzywa, owoce, a przede 
wszystkim słodkie arbuzy, z których najmniejsze będą ważyły 10 kg.

Przez te kilka tygodni mogliśmy doświadczyć prawdziwego „rest and travel” - „rest” 
nad Morzem Czarnym i „travel”...
... widzieliśmy niedostępne bagna i mokradła Delty Dunaju, odwiedziliśmy „Płonącą Ziemię” 
i wulkany błotne wraz z jaskiniami solnymi Platoul Meledic. Byliśmy w kurortach Gór Buzau 
oraz  „speleozagłębiu”  Gór  Apuseni,  a  także  w  wielu  innych  miejscach,  do  których  nie 
docierają  turyści,  wybierający  wygodę  zorganizowanych  wycieczek  z  biur  podróży  - 
proponujących  w  ramach  tzw.  fakultetów  zwiedzanie  miejsc  standardowo zatłoczonych  i 
huczących międzynarodową zbieraniną odwiedzających. 

Naszą wycieczkę i niniejszy opis dedykujemy wszystkim tym, dla których turystyka 
kwalifikowana jest ciągle najwyższą formą krajoznawczego wtajemniczenia, tym, dla których 
ważne jest poznawanie i odkrywanie miejsc niedostępnych, nie odwiedzanych, ale pięknych... 
pięknych  niepoznaniem  i  swoistą  tajemniczością.  Większość  (choć  nie  wszystkie)  z 
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opisywanych przez nas „perełek” można mieć naprawdę tylko dla siebie, bez towarzystwa 
innych, a po powrocie, gdy spotkamy się w gronie znajomych pokazujących swoje zdjęcia z 
wakacji,  prezentujące  podobne ujęcia  tych  samych  zabytków w otoczeniu  nieogarnionych 
tłumów,  być  może  fotki  „naszych  odludzi”  skłonią  kogoś  do  wyjścia  z  szarego  i 
bezimiennego tłumu standardowych tras turystycznych. 

Dla  turystów  „all  inclusive”  relacja  ta  może  wydać  się  podróżą  w  pył  i  upał 
wysuszonych dróg Dobrudży, błoto i ciemność jaskiń Gór Apuseni, bezdroży Delty Dunaju - 
obiekty małe,  niepozorne,  o których  nikt nigdy nie słyszał  i  nie  usłyszy,  nie  przeczyta  w 
przewodnikach czy ofertach biur turystycznych.  Po co zatem jechać naszą trasą? Przecież 
można łatwiej, przyjemniej i ekskluzywniej. Faktycznie, można. Jeśli jednak ktoś zapragnie 
wakacyjnych wspomnień i zdjęć, na których nie będzie oprócz fotografowanego obiektu i 
turysty  nikogo  po  sam  horyzont...  jeśli  ktoś  marzy  o  zachodzie  słońca  nad  górami  i 
sprawdzeniu swoich możliwości na urwiskach, przepaściach, w jaskiniach - z pewnością nie 
będzie zawiedziony. 
Choć nie było zbyt wielu pięknych pałaców, kamienic, zamków i muzeów były za to „cuda 
natury” obecne tu od zawsze... ot jak zawsze był wiatr, deszcz, czy góry.

Zapraszamy raz jeszcze „NA BEZDROŻA RUMUNII”
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