
DUNAJ, STOLICA I... BOKSYTY - RUMUNIA 2014

Przeglądając relacje z podróży po Rumunii  z  lat  ubiegłych,  nie  przychodzi  mi  nic 

nowego  do  głowy,  o  czym  mógłbym  jeszcze  napisać  we  wstępie.  Cała  ideologia  pasji 

podróżowania po tym kraju została już wcześniej przedstawiona. Warto do niej wrócić, chcąc 

przejechać naszym szlakiem, aby zrozumieć wybór zwiedzanych miejsc, istotę długości trasy 

i kolejne 30 dni wojaży po obcym kraju. Zatem w tym roku wstęp będzie krótki. Składać się 

będzie właściwie z dwóch przypisów-uzupełnień poprzednich relacji.

Jako przystało na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, dane nam było 

odwiedzić wiele krajów, ale trudno przywołać w pamięci, choć jeden z nich, który tak jak 

Rumunia wpisywałby się w tezę, iż zwiedzanie tego kraju na zorganizowanej wycieczce z 

biurem turystycznym jest czystym przykładem „świętokradztwa” krajoznawczego. Dlaczego? 

To proste! Najzwyczajniej w świecie nie da się tu dotrzeć do najciekawszych miejsc „spoza 

utartych  szlaków”  autokarem,  a  często  również  i  samochodem.  Do  niektórych  z  nich 

dojedziemy  dobrą  „terenówką”,  ale  większość  jest  osiągalna  tylko  po  wielogodzinnych 

wędrówkach pieszych, z których pozostają niezapomniane wspomnienia i często pytanie - czy 

dojście  to  tych  miejsc  nie  jest  świadectwem całkowitego  braku  rozsądku,  który  przecież 

winien towarzyszyć ludziom oprowadzającym zawodowo turystów?

Drugi  przypis  dotyczy  tegorocznych  planów.  Miało  być  „Dunajskim  Szlakiem” 

przerywanym,  co  pewien  czas  zabytkowymi  miastami.  Miała  być  „Zachodnia  Rumunia”, 

przerywana,  co  pewien  czas  spacerami  górskimi,  ale  gdzieś  pomiędzy  tym  tkwiła 

podświadoma myśl, że pewnie jak co roku skończy się... pod ziemią. I tak też się stało. Tak 

oto dla czytelników naszych relacji mamy i po tej podróży gwarantowaną dawkę mniejszych i 

większych „dziur w ziemi”, bo jak mówi przysłowie - „gdy ktoś szuka, dziury w całym na 

pewno ją znajdzie”.

Zapraszamy na podróż przez Dunaj, stolicę i... podziemny świat zachodniej Rumunii.

BUKARESZT

Trasa  z  Warszawy  do  Bukaresztu  wraz  informacjami  praktycznymi  i  atrakcjami 

turystycznymi obejmującymi również Słowację i Węgry została opisana w relacji „Rumunia – 

W poszukiwaniu Drakuli”. Na nocleg, ze względów cenowych proponujemy jeden z moteli 

znajdujących się na obwodnicy Bukaresztu (Centura Bucureşti).

http://www.ttpik.pl/attachments/223_RUMUNIA.pdf
http://www.ttpik.pl/attachments/223_RUMUNIA.pdf


Jeśli już uda nam się dotrzeć do centrum miasta, lawirując pomiędzy bukareszteńskimi 

„mistrzami kierownicy”, proponujemy zaparkować samochód w wielopoziomowych garażach 

centrum handlowego (patrz mapka poniżej) przy Piața Unirii. Choć postój jest płatny - mamy 

zagwarantowane: miejsce w samym centrum miasta i monitoring oraz relatywnie niższą cenę 

niż na innych parkingach płatnych-niestrzeżonych. 

Stolica Rumunii - Bukareszt -  pozostaje najczęściej w cieniu innych zwiedzanych w 

tym  kraju  miast,  jak  chociażby  -  Braszowa,  Timiszoary,  czy  Konstancy.  Stereotypowe 

postrzeganie  miasta  przez  turystów  daje  pogląd  stwierdzający,  iż  prócz  kilku 

socrealistycznych placów i osiedli nie ma tu nic ciekawego. Tymczasem jest zupełnie inaczej.

Legenda  odnosząca  się  do  powstania  miasta  wspomina  pasterza  o  imieniu  Bucur, 

który na początku XV w. założył wioskę o nazwie Bucureşti („należąca do Bucura”). Ponoć 

wzniósł  tu  także  pierwszą  świątynię.  Do  dzisiaj  historycy  spierają  się  o  faktyczną  datę 

powstania miasta - jedni podają datę 1328 rok, a inni 1459 rok, kiedy to pojawia się pierwsza 

pisana wzmianka w dokumentach o Władzie Palowniku, ówczesnym hospodarze tych ziem. 

Z  całą  pewnością  początki  ufortyfikowanego  grodu  obronnego  należy  wiązać  ze 

wspomnianym powyżej władcą, który bardziej znany jest jako Drakula. Choć w tym czasie 

stolicą Wołoszczyzny na terenie, której znajduje się Bukareszt, było Târgoviste. Ze względu 

na istnienie w tych miastach rezydencji hospodarskich, w pewnym sensie oba ośrodki były 



uważane  za  nominalne  stolice.  XVII  -  wieczny  rozwój  handlu  i  korzystne  położenie 

Bukaresztu  na  skrzyżowaniu  szlaków  kupieckich  sprawiło,  że  miasto  stało  się  oficjalną 

stolicą,  do  której  przeniesiono  Hospodarstwo  Wołoszczyzny.  Do  XIX  wieku  Bukareszt 

pozostawał w strefie wpływów Imperium Osmańskiego, a włodarzami byli tu wywodzący się 

ze  Stambułu  -  Fanarioci  -  kupcy  pochodzenia  greckiego,  albańskiego  i  bułgarskiego.  To 

właśnie  w tym czasie  miasto  stało  się  mozaikom europejskich  oraz  orientalnych  kultur  i 

stylów,  z  których  relikty  zachowane  do  dnia  dzisiejszego  udało  nam  się  odnaleźć.  Po 

połączeniu Wołoszczyzny i Mołdawii przez księcia Aleksandra Cuzę w 1859 r. miasto stało 

się stolicą Zjednoczonych Księstw. Druga połowa XIX wieku to dla Bukaresztu całkowita 

zmiana wyglądu architektonicznego. Pośród tureckich zajazdów i dworów, młode pokolenie 

artystów,  architektów i  techników,  tworzącego się  właśnie nowego państwa rumuńskiego, 

przemienia miasto w eklektyczną stolicę,  wzorowaną na francuskich trendach ówczesnego 

budownictwa.  Otwarcie  na  wpływy  zachodnie  stało  się  za  sprawą  króla  Rumunii, 

koronowanego  w  Bukareszcie  w  1881r.  Był  nim  Karol  I  z  dynastii  Hohenzollern-

Siegmaringen,  który jako światły człowiek epoki zapoczątkował rozwój państwa w duchu 

„zachodniej  Europy”.  W  tym  samym  czasie  położono  podwaliny  pod  nowy  styl 

architektoniczny zwany „neorumuńskim” lub „rumuńskim stylem narodowym”. Największy 

okres  świetności  miasta  przypada  jednak  na  lata  międzywojenne,  po  proklamacji  tzw. 

Wielkiej  Rumunii,  w  1918  roku,  kiedy  to  do  Królestwa  dołączono  Siedmiogród 

(Transylwanię).  Z tego okresu, gdy Bukareszt nazywany był  nie bez przyczyny „Paryżem 

Wschodu”, dotrwało do dzisiejszego dnia wiele realizacji architektonicznych, zasłoniętych i 

ukrytych  przez  zabudowę  powstałą  po  II  wojnie  światowej,  kiedy  to  zniszczone  miasto 

podnosiło  się  z  gruzów  po  bombardowaniach  w  1944  roku.  Wraz  z  ustąpieniem 

prohitlerowskiego  rządu,  nastały  dla  Bukaresztu  czasy  wieloletnich  wpływów  Związku 

Radzieckiego  wspieranego  przez  komunistyczne  rządy.  Szczęśliwym  paradoksem  w 

historycznym nieszczęściu była  odbudowa miasta  i zakrojone na ogromna skalę realizacje 

budowlane doby monumentalizmu i socrealizmu. Niestety nowe miasto powstające w oparciu 

o wprowadzoną w 1974 r. Ustawę o Terytorialnej, Urbanistycznej, Rolniczej Systematyzacji 

potrzebowało  ogromnych  powierzchni,  które pozyskano wyburzając  najcenniejsze zabytki, 

pozostałe z okresu prosperity, w tym znaczą część starówki, monastery i cerkwie powstałe 

pomiędzy XVI a XX wiekiem. Wraz z architektoniczną apokalipsą miasta zniknęły na zawsze 

również elementy wyposażenia dawnych budowli i zgromadzone w nich dzieła sztuki. Tylko 

niektóre obiekty zostały ocalone poprzez przesunięcie lub nawet przeniesienie z pierwotnej 

lokalizacji. W sumie zburzono 22 cerkwie i zrównano z ziemią piątą część całego miasta. W 



tym  miejscu  powstał  nowy Bukareszt,  zabudowany  -  jak  mawiał  prezydent  Ceauşecsu  - 

budowlami „godnymi nowych czasów”.

Trasę  zwiedzania  otwiera  Pomnik  Zerowego  Kilometra -  monument  wykonany  w 

1938 r. przez Constantina Baraskiego. Pomnik składa się ze stylizowanego astrolabium, na 

którym widnieją znaki zodiaku oraz "róży wiatrów" z wpisanymi w nią herbami wszystkich 

prowincji  Wielkiej  Rumunii.  Ze  względów  politycznych  w  okresie  komunizmu,  pomnik 

zdemontowano i ukryto, aż do 1990 roku, kiedy to powrócił na swoje miejsce, w ścisłym 

centrum miasta. Ciekawostką jest fakt przedstawienia wśród herbów rumuńskich prowincji - 

Kiszyniowa, który obecnie jest stolicą Mołdawii!

Pomnik  znajduje  się  w  pobliżu  Cerkwi  św.  Jerzego powstałej  w  l.  1705-06. 

Wcześniejsza,  stojąca  w tym miejscu,  świątynia  otoczona  była  nieistniejącymi  dworami  i 

pałacami  prawosławnych  patriarchów  oraz  budynkiem  największego  bukareszteńskiego 

zajazdu. W 1847 r. pożar strawił zarówno cerkiew jak i okoliczną zabudowę. Wejście do 

wnętrza odbudowanej świątyni należy potraktować jako obowiązkowe, ponieważ właśnie tu 

znajduje się mauzoleum wielkiego władcy  Constantina Brâncoveanu uznanego za świętego 

kościoła prawosławnego. Fakt ten znany jest dopiero od początków XX w., gdyż władca jako 

przeciwnik  dominacji  tureckiej  został  stracony  w  1714  r.  w  Stambule  wraz  z  czterema 

synami, a ich ciała wrzucono do morza. Jak się jednak okazało szczątki hospodara odnalazła 

żona, księżna Maria i przywiozła je do Bukaresztu w 1720 r., aby spoczęły w bezimiennym 

grobie, w ufundowanej przez męża cerkwi. Tylko w taki sposób mogła zabezpieczyć grób 

przed  jego  zbezczeszczeniem  przez  Turków,  z  którymi  cały  okres  swojego  panowania 

walczył Constantin. Księżna w grobowcu umieściła lampkę, na której wyryto napis „lampka 

ta,  umieszczona w  cerkwi  św.  Jerzego  Nowego,  rozjaśnia  miejsce,  gdzie  spoczywa bojar  

Constantin Brâncoveanu Basarab; wykonana przez księżną Marię,  która także pragnie tu  

spocząć na wieczny sen”. Odkrycie dokonane w 1914 roku w bezimiennym grobie pozwoliło 

na ustalenie, iż tragicznie zmarły władca, bohater i święty Rumunii spoczywa w tej właśnie 

świątyni.

Spod  cerkwi  przechodzimy  na  „bukareszteńską  starówkę”,  aby  zobaczyć  Zajazd 

Manuka (Hanul lui Manuc) wzniesiony na początku XIX w. przez tureckiego kupca Manuca 

Beia. Obecnie jest to jedyny zachowany w Bukareszcie turecki karawanseraj przypominający 

o czasach, kiedy to miasto znajdowało się pod władaniem Imperium Osmańskiego. To w tym 

miejscu w 1812 r. podpisano traktat pokojowy pomiędzy Rosją i Turcją. Z pewnością warto 

wejść na dziedziniec z obiegającymi budynek krużgankami, a także odpocząć przed dalszym 

spacerem w cieniu ogródków, znajdujących się tu obecnie restauracji i winiarni.
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Naprzeciwko  zajadu  widzimy  Cerkiew  Curtea  Veche zbudowaną  w  1559  roku  z 

fundacji hospodara Mirczy Pastucha. Jest to najstarsza bukareszteńska cerkiew odbudowana 

na początku XVIII w. po zniszczeniach dokonanych przez wojska tureckie.

Kolejnym  obiektem  godnym  uwagi  jest  Cerkiew  Stavropoleos p.w.  Świętych 

Archaniołów  Michała  i  Gabriela  -  konsekrowana  w  1724  r.  Została  zbudowana  w  stylu 

brynkowińskim. Świątynię odbudowano po zniszczeniach spowodowanych trzęsieniem ziemi 

w XIX w. Jej nazwa wywodzi się od greckiego słowa "Stauropolis" oznaczającego "Miasto 

Krzyża". Styl brynkowiński zawdzięcza swoją nazwę fundatorowi wielu monastyrów i cerkwi 

- św. Constantinowi Brâncoveanu, wspomnianemu powyżej władcy Rumunii.

Idąc dalej,  uliczkami „starówki”, dochodzimy do  Pałacu C.E.C. (Krajowego Banku 

Depozytowego).  Gmach  wzniesiono  w  stylu  eklektycznym  w  1900  roku.  Wcześniej,  do 

1875r. na tym miejscu stał klasztor św. Jana Wielkiego oraz zajazd. Pałac wybudowano jako 

nową siedzibę najstarszego rumuńskiego banku "Casa de Economii şi Consemnaţiuni - CEC". 

Dziś  stanowi  wyjątkowy  relikt,  pozwalający  wyobrazić  sobie  dawną  zabudowę  miasta  z 

czasów kiedy Bukareszt zwano „Paryżem Wschodu”. 

Nieopodal dochodzimy do ukrytych wśród zabudowy ulicznej dwóch „perełek secesji” 

- Pasaży Macca i Villacrosse. Nazwa upamiętnia dwóch właścicieli - greckiego kupca Macca 

i francuskiego architekta Villacrosse - projektanta wielu bukareszteńskich gmachów. 

Następnie wchodzimy w Calea Victoriei (Aleja Zwycięstwa) jedną z głównych ulic 

miasta,  wytyczoną przez hospodara Constantina Brâncoveanu w 1692 r. i  stanowiącą dziś 

jedną z najbardziej reprezentacyjnych ulic w stolicy. Początkowo łączyła bukareszteński dwór 

nad  rzeką  Dâmboviţą  z  posiadłością  w  Mogoşoaia.  W całości  wyłożona  była  dębowymi 

balami pozwalającymi dawniej na bezpieczną przeprawę przez bagniste tereny.  W pobliżu 

skrzyżowania z B-dul Regina Elisabeta zobaczymy natomiast gmach Hotelu Capşa, w którym 

od 1881 roku mieści  się  nieprzerwanie  jedna z  najsłynniejszych  restauracji  oraz sklep ze 

znanymi  w całej  Rumunii,  wykwintnymi  czekoladkami.  W ciągu ulicy główną dominantę 

stanowi Pałac Telekomunikacji - pierwszy drapacz chmur w Bukareszcie z 1932 r.

Również w okolicy zobaczymy budynek z imponującą fasadą ozdobioną korynckimi 

kolumnami. To gmach Narodowego Klubu Wojskowego (Cercul Militar Naţional) z 1912 r.   

Mijając plac Rewolucji  (Piaţa  Revoluţiei)  z najważniejszym muzeum w Rumunii  - 

Narodowym  Muzeum  Sztuki  oraz  dawną  siedzibą  Komunistycznej  Partii  Rumunii  (tzw. 

Komitet Centralny), z której dachu odleciał w grudniu 1989 r. prezydent Ceauşescu, uciekając 

przed rozwijającymi się w mieście zamieszkami, które przeszły do historii jako Rewolucja 

Rumuńska 1989 r. dochodzimy do...
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Rumuńskiego Ateneum (Ateneul Român). Gmach został zbudowany w roku 1888 ze 

składek społeczeństwa zbieranych pod hasłem „Daţi un leu pentru Ateneu ?” („Wydałbyś leja 

na Ateneum?”). Pierwotnie była to siedziba stowarzyszenia literackiego, później parlamentu 

(1919-20).  Po  zniszczeniach  wojennych  Ateneum  odbudowano  na  siedzibę  Orkiestry 

Filharmonii Rumuńskiej „George Enescu”. W portyku, nad głównym wejściem, widnieją w 

tondach  portrety  pięciu  znakomitych  władców  Rumunii:  Neagoe  Basaraba,  Aleksandra 

Dobrego, Karola I, Vasile Lupu i Mateusza Basaraba. Wewnątrz znajduje się sala mogąca 

pomieścić 600 widzów. Jej ściany obiega wspaniały fresk przedstawiający 25 wielkich scen z 

rumuńskiej historii.

Z tego miejsca warto udać się uliczkami do najbliższej stacji metra Piata Romana, a 

następnie przejechać dwa przystanki do Piata Unirii, przy którym pozostawiliśmy samochód. 

Jazda  bukareszteńskim  metrem  jest  atrakcją  samą  w  sobie,  podobnie  jak  czekanie  na 

peronach, na których w ostatniej chwili widzimy nadjeżdżający pociąg zasłaniany przez filary 

peronów. Na Piata Unirii będziemy mieli ponadto niepowtarzalną możliwość poszukiwania 

drogi wyjścia na powierzchnię, a może niektórym uda się odnaleźć perony drugiej i trzeciej 

linii metra, biegnących na różnych głębokościach i krzyżujących się właśnie na tej stacji. 

Zanim jednak dojdziemy do metra możemy podziwiać „myśl techniczną” tutejszych 

elektryków, którzy stworzyli nie możliwą do opisania  plątaninę kabli, biegnących z pozoru 

bezładnie w każdym kierunku. Ponoć w przypadku awarii nie ustala się przebiegu przyłącza 

elektrycznego, tylko instaluje nowe, co oczywiście pogłębia panujący chaos.

Przed rozpoczęciem zwiedzania „socrealistycznego Bukaresztu” zajrzyjmy jeszcze na 

chwilę „za kulisy” monumentalnej zabudowy głównej ulicy doby komunizmu - B-dul Unirii.

Celowo  zasłonięto  tu  ostatnie  relikty  dawnej  zabudowy,  a  przede  wszystkim 

architektury najbardziej niepoprawnej politycznie, czyli sakralnej.

Znajdująca się  tu  Cerkiew Domnița Bălașa została  zbudowana w l.  1743-44 z 

fundacji księżnej Bălaşy (córki Constantina Brancoveanu) i jej męża Wielkiego Bana 

Manolache Rangabe. Obecny - trzeci z kolei gmach świątyni - wzniesiono w l. 1881-85 w 

miejscu  wcześniejszych  zniszczonych  przez  trzęsienie  ziemi  i  powodzie.  We  wnętrzu 

cerkwi znajduje się grobowiec księżnej Bălaşy (1693-1752).  

Przechodząc spod świątyni na  B-dul Unirii naszym oczom ukaże się w całej krasie 

monumentalizm najważniejszej  ulicy  komunistycznego  Bukaresztu,  noszącej  wcześniej 

nazwę  Zwycięstwa  Socjalizmu.  Panoramę  alei  zamyka  Pałac  Parlamentu (Palatul 

Parlamentului)  -  jeden  z  największych  powierzchniowo  budynków  na  świecie.  Do  jego 

budowy wyburzono około 7 km² centrum starego miasta i przesiedlono około 40 000 ludzi. 

Prace  budowlane  rozpoczęte  w  roku  1983  do  dzisiaj  nie  zostały  ukończone!!!  Łączna 
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powierzchnia zabudowy gmachu wynosi 65 tysięcy m². Budynek podzielony jest na 3 części, 

a każda z nich różni się przeznaczeniem. Pałac ma około 1100 pomieszczeń, w 440 z nich 

mieszczą się biura, ponadto znajduje się tu 30 wielofunkcyjnych sal (największa z nich ma 16 

metrów wysokości i kubaturę 2200 m³), 4 restauracje, 3 biblioteki, dwa parkingi podziemne i 

jedną salę koncertową. Pałac posiada 12 nadziemnych kondygnacji, pod ziemią znajduje się 

osiem poziomów, z których cztery wciąż nie są wdrożone do eksploatacji.

Z tego miejsca możemy podziwiać B-dul Unirii i jego przeciwległy kraniec Piata Alba 

Iulia. Aleja miała być urzeczywistnieniem aspiracji prezydenta Ceauşescu - nawet w tym, że 

była  dłuższa  od  paryskich  Pól  Elizejskich  o  6  m.  Eksperymenty  architektoniczne,  które 

wprowadzają do socrealistycznej zabudowy elementy nawiązujące do nurtu klasycznego oraz 

narodowego stylu rumuńskiego znajdziemy tu na każdej elewacji.  Wiele obiektów posiada 

elementy wzorowane na antycznych ruinach, widoczne w zwieńczeniach gmachów. 

Wielkość  założenia  urbanistycznego  B-dul  Unirii  oraz  perspektywę  pogłębia 

dodatkowo przedzielający ulicę największy bukareszteński plac - Piața Unirii

Po powrocie  do auta,  nie  kończymy zwiedzania  miasta  tylko  udajemy się  na jego 

peryferie,  aby zobaczyć  największe  powierzchniowo muzeum w Rumunii  -  Muzeum Wsi 

(Muzeul  Satului).  Skansen,  założony  na  mocy  Królewskiego  Dekretu  z  1936  r.,  zajmuje 

obszar 15 ha i prezentuje budownictwo wiejskie ze wszystkich regionów Rumunii.  Wśród 

kilkudziesięciu eksponowanych tu zabytków budownictwa wiejskiego na szczególną uwagę 

zasługują: kryta  strzechą  chałupa z Sălciua de Jos z 1815 r. reprezentująca Transylwanię. 

Chałupa  posiada  charakterystyczne  dla  tego  regionu  podcienia,  występujące  zawsze, 

niezależnie od wielkości domu i zamożności gospodarzy.  Murowana  zagroda z Jurilovcy z 

1898  r.  -  reprezentuje  Dobrudżę  i  stanowi  przykład  bogatego  gospodarstwa.  Cechą 

charakterystyczną  są  alabastrowe  zdobienia  stolarki  okiennej  połączone  z  ludowymi, 

tradycyjnymi wzorami umieszczonymi na okiennicach. Wśród obiektów sakralnych godnym 

uwagi jest Kościół z Răpciuni z 1773 r. - reprezentuje Mołdawię. Przechodząc do kolejnego 

sektora odnajdziemy Dom z Trăisteni z XIX w. z regionu Banat, gdzie budynki mieszkalne, 

zwykle murowane i kryte gontem posadowione były na wysokich podmurówkach, kryjących 

piwnice gospodarskie - niezbędne w związku z rolniczym i większości nizinnym krajobrazem 

Banatu.  Jakby naprzeciw  temu wyłania  się  sektor  Transylwanii,  regionu  górskiego,  gdzie 

surowe  warunki  życia,  długa  zima,  brak  dogodnych  terenów  uprawowych  i  gospodarka 

pasterska zmuszały ludność do wykorzystania wszelkich naturalnych materiałów, z których 

wytwarzano przedmioty codziennego użytku. Wyrazem tego są m.in. plecione sanie z Meteş 

(XX w.) Ciekawym przykładem wiejskiej architektury są murowane chałupy zamożniejszych 
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gospodarzy,  kryte  tradycyjną  strzechą,  jak  chociażby  zagroda  z  Dumitry w  Transylwanii 

pochodząca z XIX w.

Jeśli  te  kilka  prezentowanych  przez  nas  obiektów  zachęciło  czytającego  do 

odwiedzenia  Muzeum Wsi,  to  możemy zdradzić,  że  na  poznanie  całej  ekspozycji  należy 

zaplanować cały dzień...

DELTA DUNAJU...

...reaktywacja.  Tak,  trzecie  już  z  kolei  podejście  (o  poprzednich  można  przeczytać  we 

wcześniejszych relacjach) do Rezerwatu Biosfery UNESCO Delta Dunaju. Dwie poprzednie 

wizyty pokazały, że choć w deltę można wjechać samochodem terenowym to jednak „serce 

regionu” bije na  bagnach i rozlewiskach dostępnych tylko z wody. Tym razem się udało i 

dzięki temu temat delty możemy uważać za zamknięty. Jak się do tego zabrać?

Należy dojechać z Bukaresztu do miejscowości  Tulcea, którą opisujemy wraz z jej 

zabytkami w relacji „Rumunia – w poszukiwaniu Drakuli - Wycieczka - Północna Dobrudża”

Trasa  przejazdu  wiedzie  przez  rolnicze  tereny  okręgu  Ialomița, a  następnie  po 

przekroczeniu  Dunaju  w  okolicach  miejscowości  Hârșova (przejazd  przez  most  płatny) 

prowadzi przez pofalowany, stepowo - rolniczy krajobraz Dobrudży.

Po  dojechaniu  do  Tulczy proponujemy  na  miejsce  noclegu  wybrać  Hotel  Insula. 

Kompleks noclegowo - gastronomiczny położony jest na sztucznej wyspie Jeziora Ciuperca. 

Całość  stylizowano  na  regionalną,  naddunajską  chałupę,  krytą  trzciną,  zaś  wewnątrz  do 

dyspozycji gości przygotowano ekskluzywne pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, Wi-Fi i 

TV-Sat. W obrębie kompleksu znajduje się restauracja zlokalizowana częściowo na wodzie 

oraz  tarasy  i  pomosty,  z  których  rozpościera  się  widok  na  miasto  i  Deltę  Dunaju.  Przy 
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odrobinie  szczęścia  i  umiejętności  negocjacyjnej  dostaniemy jeden z  pokoi,  których  taras 

zawieszony jest nad wodą Jeziora Ciuparca.

Następnie nasze kroki powinniśmy skierować do znajdującej się nieopodal  Dyrekcji 

Rezerwatu  Biosfery  Delty  Dunaju,  gdzie  można  nabyć  lub  nawet  otrzymać  bezpłatnie 

przewodnik po parku, mapę oraz informacje praktyczne (w języku angielskim), których część 

przekazujemy poniżej.

Teraz pozostaje nam już tylko wybrać rejs, a nie jest to łatwe zadanie...

W tym celu udajemy się na spacer wzdłuż dunajskiego brzegu na odcinku biegnącym 

przez miasto. Już po kilku chwilach pojawi się pierwsza oferta, a zaraz kolejne prezentowane 

przez  zachęcających  nas  do  odwiedzenia  Delty  właścicieli  i  managerów  cumujących  tu 

statków.  Nie  sugerujemy  konkretnej  „firmy”,  ale  każdorazowo  powinniśmy  zapoznać  się 

zarówno  z  ofertą  jak  i  wyglądem łodzi.  Zresztą  nie  stanowi  to  żadnego  problemu,  gdyż 

właściciele proponujący nam rejs sami zapraszają na pokład celem obejrzenia jednostki.

Aby  jednak  ułatwić  wybór  w tej  różnorodności  ofert  koniecznie  należy  uwzględnić  dwa 

aspekty:

1. Statek nie może brać na pokład więcej niż 10 osób, czyli  ma to być łódź stosunkowo 

mała. Dlaczego? Dlatego, iż tylko ta wpłynie w wąskie kanały oraz płytkie rozlewiska i 

dostarczy nas do głównej atrakcji Delty Dunaju - Jeziora Nebunu - na którym znajduje się 

jedna  z  największych  kolonii  pelikana  -  symbolu  Delty  i  głównej  atrakcji  rezerwatu 

biosfery.  Duże statki po prostu tam nie wpłyną, a więc prawdopodobieństwo spotkania 

pelikanów  jest  znacznie  mniejsze.  Im  mniejsza  jednostka  pływająca,  tym  mniej 

uczestników, tym mniejszy hałas i zamieszanie, które z pewnością nie służą obserwacji 

przyrody, w tym fauny skrzydlatej.

2. W programie rejsu ma znaleźć się wizyta  w osadzie rybackiej!!!  Należy tu podkreślić 

słowo „wizyta”, gdyż duże statki organizują dla swoich klientów tzw. „fish pikniki”, gdzie 

posiłek przygotowywany jest  na statku,  a pochodzenie i  świeżość ryb  nie  daje żadnej 

pewności. A poza tym najważniejsze: każdy dostaje 1 porcję bez możliwości dokładki. 

Wszystko to odbywa się na głównych kanałach przy gwarze, tłumie i uciesze gawiedzi, 

która ani nie zobaczy pelikanów, ani nie przeżyje prawdziwej „uczty rybnej”.

Jeśli już zdecydujemy się kierować powyższym wyborem, mamy zagwarantowaną pełną 

satysfakcję na 5-6 godzinnym rejsie, którego rąbka tajemnicy uchylimy. Ma ten wybór jednak 

pewien minus - cena. Mały statek to także mała liczba klientów, a więc koszty rozkładają się 

nieco  inaczej.  Za  rejs  z  wizytą  (!)  w zagrodzie  rybackiej  zapłacimy około  150 zł/osobę. 

Ręczymy jednak, że atrakcja warta jest duuuużo większej kasy. A ponadto możemy poczuć 

bezcenną satysfakcję, kiedy najadając się „do pełna” świeżymi, właśnie złowionymi rybami 
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patrzymy na pasażerów dużych statków wycieczkowych, kiedy to okopceni grillami na „fish 

piknikach” z żalem obgryzają ostatnie kawałki mięsa z ości nie mogąc liczyć na repetę, a 

ścisk panujący na pokładzie zmusza wszystkich do siedzenia w jednym miejscu często na 

plastikowych (ogrodowych) krzesełkach.

Rejs zawsze rezerwujemy w przeddzień,  zostawiając nazwisko oraz zaliczkę,  za którą 

należy żądać pokwitowania.

Nasza wycieczka rozpocznie się o 9.00 rano i początkowo będzie wiodła przez nadbrzeża 

portowe Tulczy,  wśród  których  uwagę  zwraca  niewielki  port  marynarki  wojennej,  gdzie 

cumują monitory rzeczne.  Szerokim Dunajem mijamy Wzgórze Niepodległości i wpływamy 

w obszar Rezerwatu Biosfery UNESCO – Delta Dunaju.1 

Już od tego miejsca coraz częściej będą nam towarzyszyły ciekawe gatunki  ptactwa 

wodnego, wśród których najliczniej reprezentowane są: czapla biała, czapla nadobna i czapla 

siwa. Pozostawiając  główny nurt rzeki  skręcamy w  Kanał Mila 35, który stanowi  początek 

naszej  przygody  z  mokradłami,  bagnami,  rozlewiskami i  jeziorami  Delty.  Po  kilku 

kilometrach skręcimy w  Kanał  Sontea,  którym zbliżymy się  do  obszaru ochrony  ścisłej - 

Jezioro Nebunu -  miejsca gniazdowania pelikana różowego. Ze względu na małą szerokość 

dróg  wodnych  wiodących  do  tego  miejsca,  duże  statki  tu  nie  docierają,  a  my  możemy 

wreszcie podziwiać  symbol Delty -  pelikana różowego. Pojedyncze  osobniki, a także pary 

zobaczymy  tu  podczas  polowania,  na  wodzie oraz  „kołujące” w  stadach nad  naszymi 

głowami. Po dłuższym postoju, tą samą drogą wodną dostaniemy się do znanego nam już 

Kanału Mila  35,  aby przeciąć go i  zatrzymać  się  w okolicy  Jeziora Coteţe w tradycyjnej 

„zagrodzie rybackiej”, przywołującej czasy, gdy w niedostępnych  rozlewiskach ogromnego 

obszaru Delty,  w skrajnie  surowych warunkach pracowali  i  mieszkali  rdzenni  mieszkańcy 

tych terenów - Lipowianie.

Trudno jest, poprzez tekst jak i zdjęcia, opisać zagrodę rybacką, która nie jest żadnym 

skansenem,  ani  mistyfikacją,  tylko  faktycznym  i  wciąż  funkcjonującym  miejscem  pracy 

tutejszych rybaków. I choć dziś należą do najbogatszych ludzi w regionie, zaopatrujących w 

świeże ryby większość rumuńskich hoteli,  restauracji i sklepów to jako lokalni biznesmeni 

zachowali całość tradycji i obyczajów rzemiosła, które uprawiają od pokoleń.

Zagroda rybacka położona jest na małym skrawku lądu otoczonym z każdej strony 

dziesiątkami  kilometrów  bagien i  rozlewisk.  Jej  najważniejszym  elementem  nie  jest 

prowizoryczna,  drewniana  chałupa  służąca  za  magazyn  sprzętu  rybackiego  tylko  ogródek 

warzywny, w którym uprawia się rośliny stanowiące konieczny dodatek do diety, składającej 

się tu wyłącznie z ryb!!!

1 Więcej informacji o rezerwacie można znaleźć w naszej relacji pt. „Rumunia – w poszukiwaniu Drakuli - 
Wycieczka - Północna Dobrudża” 
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Drugą istotną kwestią, związaną z lokalizacją, są warunki sanitarne. Oprawianie ryb i 

przyjmowanie  turystów  wymusza  konieczność  pozbycia  się  odpadów,  a  tych  właśnie  z 

powodów sanitarnych nie można w całości wrzucić do rzeki. Problem, którego rozwiązanie 

wymagałoby  pozornie  inżyniera  technologii  środowiska  został  tutaj  wyeliminowany  za 

pomocą dużej ilości... kotów. „Uwięzione” na wyspie sprzątają wszystko, co pozostanie po 

uczcie turystów, „do czysta”. Dobra dieta sprawia, że koty wyglądają tu nadzwyczaj zdrowo, 

ale fakt, iż jedynym ich zadaniem jest jedzenie ryb sprawia, że  kocie lenistwo osiągnęło tu 

całkowite apogeum.

Naszą  „rybią  ucztę” rozpoczynamy od zapoznania  się  z  gospodarzami.  Całkowicie 

naturalna atmosfera, sprawia, że czujemy się tu jak u rodziny. Większość uczestników wizytę 

w zagrodzie rozpoczyna od obejścia terenu. Niestety już po kilku krokach dochodzi do wody. 

Próby pójścia  w innym kierunku zawsze  kończą  się  tak  samo...  czyli  po  kilkumetrowym 

spacerze... na granicy lądu i wody.

Posiłek zaczyna gotowana przy uczestnikach zupa rybna, której jedynymi dodatkami 

są warzywa z ogródka zajmującego około 80% całej zagrody. A są to: pomidory,  papryka, 

cebula i czosnek. Ilość zupy, którą możemy zjeść jest nieograniczona. Już w tym momencie 

zaczynamy rozumieć nieprawdopodobne, wydawać by się mogło, zapewnienia organizatora 

rejsu,  że  choć  nie  można  jedzenia  zabierać  ze  sobą,  to  na  miejscu  można  się  ujeść  „do 

pełna”...  nawet  trzy  razy.  Następnie  mamy  do  wyboru  dwie  opcje  -  spróbować  ryb 

gotowanych  lub  zacząć  spożywać  smażone,  na  bieżąco  przed  naszymi  oczyma.  Na  stół 

wkracza sandacz, leszcz, szczupak, karp i sum. Od tego momentu gospodyni będzie smażyć 

ryby do czasu, aż przestaniemy jeść.

I tu jeszcze raz należy przypomnieć, że tylko mała wycieczka może zostać przyjęta w 

zagrodzie, gdyż stół jest jeden, a miejsc przy nim tylko dziesięć. Do Tulczy wracamy tą samą 

drogą... i nie sądzę, aby ktokolwiek zjadł tego dnia jeszcze kolację.

Po powrocie do Polski nie daje mi spokoju tylko jedna kwestia...

W jaki sposób obarczone tyloma normami i przepisami jedzenie, które kupujemy w sklepach 

codziennie,  nie  raz  i  nie  dwa  przyprawia  człowieka  o  kłopoty  żołądkowe,  a  jedzenie 

przygotowane wtedy na Delcie, w nienajlepszych może warunkach sanitarnych, nikomu nie 

zaszkodziło, a jego smak z tęsknotą przywołujemy po dzień dzisiejszy?
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ODPOCZYNEK

W  tym  roku  znów  na  krótki  wypoczynek  czarnomorski  wybraliśmy  miejscowość 

letniskową  Eforie Nord, która stanowi pośrednie ogniwo łączące snobistyczną i luksusową 

Mamaię ze „studenckim” Costinesti. 

Marzeniem  każdego  wypoczywającego  nad  morzem  jest  bliskość  do  plaży.  Nikt 

przecież nie lubi „ciągnąć” się każdego dnia z całym tym plażowym „majdanem” w tę i z 

powrotem. My również. Zatem na tegoroczny odpoczynek wybraliśmy upatrzony w zeszłym 

roku Complex La Perla,  posiadający duże pokoje w wolnostojących domach, z dużą łazienką, 

TV, Wi-Fi i basenem do dyspozycji gości. A co z wymarzoną lokalizację? Obiekt faktycznie 

nie jest położony blisko plaży, gdyż... położony jest NA PLAŻY!!!  Tyle w tym temacie.

CRAIOVA (Krajowa)

Przejazd z Eforie Nord do Craiovej zajmie nam cały dzień. Warto na chwilę zatrzymać 

się w miejscowości Buzescu (czerwona strzałka na mapie poniżej), aby zobaczyć zabudowaną 

luksusowymi  pałacami  wieś  „Cygańskich  Królów”.  Wiele  zdjęć  zamieszczonych  jest  w 

Internecie.  UWAGA!!!!  -  przy  robieniu  zdjęć  cygańskich  pałaców  należy  zachować 

ostrożność, gdyż może się okazać, że fotka będzie płatna i to niemało.

Nocleg polecamy w Hotelu Craiovita***

Historia miasta rozpoczyna się w czasach dackich. W kolejnych stuleciach Craiova 

była znaczącym pod względem militarnym rzymskim obozem wojskowym. Okres świetności 

miasta  rozpoczyna  wiek  XV,  kiedy  to  dzięki  dogodnemu  położeniu  staje  się  znanym 

ośrodkiem handlowym  i  stolicą  prowincji  Oltenii.  Miasto  ma  też  polonistyczny  epizod  - 

20  września  1939  roku  w Krajowej  Marszałek  Polski  Edward  Rydz-Śmigły  wydał  swój 
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ostatni rozkaz do żołnierzy Wojska Polskiego. Obecnie jest to szóste pod względem liczby 

ludności miasto w Rumunii i siedziba władz administracyjnych okręgu Dolj.  

Jak w każdym dużym mieście  i  tu  możemy mieć  problem z zaparkowaniem auta. 

Proponujemy poszukać miejsca na tyłach uniwersytetu, skąd także rozpoczniemy spacer po 

Krajowie (patrz mapka).

Zwiedzanie zabytków miasta rozpoczynamy od d. Pałacu Sprawiedliwości, a obecnie 

gmachu głównego Uniwersytetu w Krajowej, zbudowanego według wzorców zapożyczonych 

z architektury klasycznej  na przeł.  XIX/XX w. W sąsiedztwie znajduje się monumentalny 

budynek  Teatru  Narodowego (Teatrul  Național  Marin  Sorescu),  zaprojektowanego  przez 

Aleksandra Iotzu i oddanego do użytku w 1973 r. 

Idąc główną ulicą Alexandru Ioan Cuza dochodzimy do Ratusza, stojącego przy placu 

Mihai Viteazul. Budowla w swoim wyglądzie nawiązuje, w podręcznikowy wręcz sposób, do 

„rumuńskiego  stylu  narodowego”,  który  dla  nas  przypomina  nieco  polski  eklektyzm  lub 

odmiany  historyzmu.  Zatrzymując  się  w  tym  miejscu  warto  przyjrzeć  się  uważnie 

architektonicznym  detalom  eklektycznej  zabudowy Piaţa  Mihai  Viteazul.  Na  przeciwko 

ratusza  przy  „Grającej  Fontannie”  (Fântâna  Muzicală)  znajduje  się  pomnik  Michała 

Walecznego, rum. Mihai Viteazul  (ur. 1557, zm. 9 sierpnia 1601 w Turdzie) - hospodara 

Wołoszczyzny  i  Mołdawii,  księcia  Siedmiogrodu,  panującego  na  przełomie  XVI  i  XVII 

wieku. Jest to jedna z najznaczniejszych postaci w historii Rumunii, symbol oporu przeciwko 

Turkom oraz jedności Rumunii (pierwszy władca, który zjednoczył pod swoim berłem trzy 

główne części dzisiejszej Rumunii).

Przechodząc przez park noszący imię Michała Walecznego dochodzimy do  Cerkwi 

Świętej Trójcy, zbudowanej w l. 1765-68 w stylu brynkowińskim. Obecna, kolejna już w tym 
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miejscu świątynia została przebudowana wg planów francuskiego architekta Leucomte André 

de Nouya,  przy wsparciu książąt Aleksandra i  Demetriusa Ştirbei.  Nieopodal  znajduje się 

Colegiul Național Carol I din Craiova - jedna z najbardziej prestiżowych szkół średnich w 

Rumunii.  Gmach wzniesiony w 1833 roku był dwukrotnie odbudowywany po trzęsieniach 

ziemi w 1842 i 1976. Przed budynkiem usytuowany jest pomnik księcia Karola I z dynastii 

Hohenzollernó-Sigmaringenów  -  (domnitora)  Rumunii  w  latach  1866-1881  i  jej  króla  w 

latach 1881-1914. Następnie dochodzimy do Cerkwi Katedralnej p.w. Wniebowzięcia Matki 

Bożej (Biserica Madona Dudu din Craiova) zbudowanej w l. 1750-56 w stylu brynkowińskim 

i  będącej  miejscem  kultu  cudownej  ikony  Marii  Panny  odnalezionej  według  legendy  w 

miejscu, w którym dziś znajduje się świątynia.

Legenda o obrazie Matki Boskiej - Madona Dudu (Maryi Panny z Morwy)

„Powiadają,  że  w  sadzie  nazywanym “Sadem  Gaianu”  (od  nazwiska  właściciela,  

bojara Chiriaca Gaianu), leżącym na skrzyżowaniu ważnych dróg prowadzących wówczas  

przez Oltenię, niedaleko targowiska, odpoczywali chętnie w cieniu drzew kupcy przybywający  

z towarem do Krajowej. Na miejscu dzisiejszej cerkwi z obrazem Matki Boskiej znajdowało  

się wzgórze nazywane „Sadowym Wzgórzem”, bo pokryte było bujnym sadem, nad którym  

górowała wiekowa morwa, posadzona tam jeszcze zanim Michał Waleczny został zarządcą  

Oltenii. W sadzie zwykł spędzać popołudnia pewien miejscowy kupiec uważany za skąpego. 

Pewnego dnia, leżąc pod morwą, zauważył on, że coś błyszczy pomiędzy gałęziami. Wszedł na  

morwę i okazało się, że jest to obraz Matki Boskiej. Zabrał go i schował na poddaszu. Po  

kilku dniach, gdy wszedł tam z myślą sprzedania go na targu, okazało się, że obraz zniknął.  

Po pewnym czasie,  będąc w Sadzie Gaianu, znowu zobaczył cudowny obraz na tej  samej  

morwie, na której znalazł go poprzednio. Zabrał go więc, owinął w płótno i tym razem udał  

się  od razu na targ.  Ale  wystarczyła  chwila  nieuwagi  i  obraz  znów zniknął.  I  znowu po  

pewnym czasie znalazł się na morwie.                

Wieść o kupcu i cudownym obrazie rozeszła się szybko po okolicy. Właściciel sadu - Chiriac  

Gaianu,  ważny  ówczesny  bojar,  przekonany,  że  jest  to  cudowne  dzieło  Matki  Boskiej,  

zbudował na miejscu morwy poświęconą jej cerkiew, a obraz umieścił w jej wnętrzu.

Cerkiew otrzymała wezwanie Maryi Panny z Morwy (Maica Precista de la Dud),  które z  

czasem  przekształciło  się  w  bardziej  łacińsko  brzmiące  Madona  Dudu,  z  odpustem  na  

Wniebowzięcie NMP.”

Po  przeciwnej  stronie  ulicy  znajduje  się  Muzeum Oltenii założone  w  1928  roku. 

Muzeum ma swoją siedzibę w dawnej szkole żeńskiej powstałej w 1906 r. Nieopodal cerkwi 

Madona  Dudu,  w  pobliżu  targowiska  znajdziemy  zabytkową  Fontannę  (zdrój)  Purcarului 
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zbudowaną  w 1818 roku i  stanowiącą  dziś  jedyny  zachowany element  dawnego Zajazdu 

Horezu w Krajowej.

Kolejnym  obiektem  na  trasie  naszego  spaceru  po  Krajowej  jest  Katedra 

Metropolitarna p.w. św. Demetriusza - najstarsza parafia miejska, której początki sięgają XII 

w.  Obecna  świątynia została  wzniesiona  w  miejscu  poprzedniej  zniszczonej  podczas 

trzęsienia  ziemi  w  1933  roku.  Nieopodal  katedry,  w  parku,  odnajdziemy  Pałac  Banów 

Krajowej z 1699 roku - obecnie Muzeum Etnograficzne Oltenii.

Wracając  pod  uniwersytet  ulicą  Calea  Unirii  warto  zwrócić  uwagę  na  secesyjną 

zabudowę,  wśród  której  wyróżnia  się  gmach  Hotelu  Minerva z  l.  1900-03  posiadający 

wewnątrz autentyczne secesyjne zdobnictwo i dekorację malarską.

Najcenniejszym zabytkiem miasta reprezentującym architekturę świecką jest  Palatul 

Jean Mihail. Pałac został zbudowany w latach 1900-07 przez francuskiego architekta Paula 

Gottereau  z  fundacji  Constantina  Mihail  (1837 -  1908)  jednego  z  najbogatszych  ludzi  w 

ówczesnej Rumunii. Od 1954 r. w pałacu znajduje się Muzeum Sztuki.

Kończymy zwiedzania Krajowej i udajemy się do niewielkiej wsi Ponoarele, gdzie zaczniemy 

tegoroczną podróż „w głąb ziemi”.

MOST BOGA I JASKINIA PONOARELE
Dojazd do geoparku w Ponoarele wskazuje poniższa mapka.

Główną  atrakcją  geoparku  jest  Podul  lui  Dumnezeu -  Most  Boga -  największy 

naturalny  most w  Rumunii  i  drugi,  co  do  wielkości  w  Europie  (30  m  długości,  13  m 
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szerokości, 22 m wysokości i 9 m grubości). Z mostem związanych jest wiele legend m.in. ta, 

iż został on zbudowany przez samego Herkulesa. Inna opowieść przytacza taką historię: 

„Starzy ludzie powiadają, że most zbudował Pan Bóg dla św. Nikodema, żeby mógł przejść  

przez rzekę po tym, jak ludzie wygnali go z Ponoarele, oskarżając o kradzież kury. Wyruszył  

więc  w  poszukiwaniu  innego  miejsca  na  wzniesienie  monastyru.  We  śnie  ukazał  mu  się  

wodospad,  nad  którym  miał  zbudować  monastyr.  Przed  opuszczeniem  Ponoarele  rzucił  

jeszcze klątwę na rzekę, aby była na wieki wzburzona, bez ryb i żeby ją ziemia pochłonęła. I  

tak też się stało, bo wzburzona jest przez 8 młynów zbudowanych na jej biegu, nie ma w niej  

ryb, a w okresie letniej suszy wodę wchłania ziemia. Jej koryto biegnie przez jaskinię - woda  

nagle spływa w podziemne zagłębienia i sprawia wrażenie, jakby ją ziemia pochłonęła."

W kolejnej historii czytamy:  "Od pokoleń mieszkańcy wsi Ponoarele mówią, że mieszkał tu  

Diabeł, a ludzie prosili Pana Boga, żeby ich od niego uwolnił. Bóg wówczas uderzył dłonią w  

strop  jaskini,  w  której  mieszkał  Diabeł,  i  zawalił  ją  zamykając  wejście.  Diabeł  jednak  

uratował się, uciekając drugim wyjściem i zaczepił się pazurami o strop jaskini. Podobno  

wszedł potem na skałę, którą nazwano: Diabla Skała".

Kolejnym  fenomenem  krasowym jest  Jaskinia  Ponoarele (Peștera  Ponoarele) 

stanowiąca  zachowany fragment  groty łączącej  Most Boga z  okresowym  Jeziorem Zaton. 

Jaskinia posiada dwa otwory, a jej długość wynosi 734 m. Obiekt jest okresowo zalewany 

przez  wody  Jeziora  Zaton,  stąd  duża  wilgotność i  okresowa  niedostępność  korytarzy 

łączących  oba  otwory  wejściowe.  Obecnie  stanowi  rezerwat  przyrody,  chroniący  miejsce 

zimowania nietoperzy, a także kolonię rozrodczą liczącą do 3000 sztuk. 

DROBETA - TURNU SEVERIN

Z geoparku wracamy na „dunajski szlak” do miejscowości Drobeta - Turnu Severin 

(mapka powyżej)

UWAGA!!!  - istnieje możliwość przejechania bezpośrednio z Ponoarele do Drobety - 

Turnu  Severin.  Zdecydowanie  odradzamy  ten  skrót  osobom  nie  posiadającym 

samochodu terenowego.
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Najważniejszym zabytkiem miasta przypominającym jego rzymskie korzenie są ruiny 

Podul lui Traian (Mostu Trajana) zbudowanego w 105 roku przez greckiego architekta 

Apollodorusa z  Damaszku  w celu  rozmieszczenia  wojsk  rzymskich  podczas  wojny  z 

Dacją. Przez ponad 1000 lat był to najdłuższy most łukowy na świecie (długość: 1135 m, 

szerokość:  15  m,  wysokość:  19  m.).  Oprócz  rumuńskiego,  zachowany  jest  również 

serbski przyczółek mostu widoczny z wysokiej skarpy Dunaju.

Niemniej istotnym zabytkiem miasta pozostaje  Twierdza Severin wzniesiona w XI 

w. i stanowiąca dawniej jedną z głównych warowni na granicy Wschodniej i Zachodniej 

Europy. Fortyfikacja odegrała istotna rolę w obronie Królestwa Węgier przed agresją 

osmańską.  Wieża (turnul) Twierdzy Severin, zbudowana w pobliżu antycznego miasta 

Drobeta stanowi współcześnie o jednym z członów nazwy miejscowości. 

ŻELAZNE WROTA I PRZEŁOM DUNAJU
 

Trasa kolejnej wycieczki będzie przebiegać brzegiem i przełomem Dunaju przechodząc przez 

tzw. Żelazne Wrota, następnie Góry Almăjului, aż do miejscowości Moldova Veche (mapka 

poniżej). Na przejazd pomimo niewielkiej liczby kilometrów należy przeznaczyć cały dzień.

Żelazne Wrota (Porțile de Fier) to przełomowy odcinek Dunaju, który oddziela Karpaty od 

Gór Wschodnioserbskich, a także stanowi granicę pomiędzy Serbią a Rumunią. Nazwa wzięła 

się  od  progów  skalnych  utrudniających  żeglugę,  które  wysadzono  pod  koniec  XIX  w. 

Obecnie  znajduje  się  tu  stopień  wodny  z  elektrownią,  spiętrzający  wody  rzeki.  Budowa 

zapory bezpowrotnie zmieniła krajobraz przełomowego odcinka Dunaju, a powstały na tym 

odcinku  zbiornik  był  przyczyną  zalania  wielu  osad  i  wsi  oraz  wysiedlenia  ponad 23.000 

mieszkańców. Obecnie Przełom Dunaju chroniony jest w Parku Krajobrazowym Żelaznych 

Wrót (Parcul Natural Porțile de Fier). 
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Zwiedzanie rozpoczynamy od reliefu głowy Decebala - płaskorzeźby wykutej w skale 

przedstawiającej ostatniego króla Dacji. Do dziś jest to najwyższa kamienna rzeźba w Europie 

posiadająca  55  m  wysokości  i  25  m  szerokości.  Pomysłodawcą  reliefu  był  rumuński 

biznesmen Iosif Constantin Dragan. Podobizna Decebala była tworzona przez 12 alpinistów 

w l. 1994 - 2004. Prace wykonywano pod kierunkiem rzeźbiarza Florina Cotarcea. Głównymi 

niebezpieczeństwami, które towarzyszyły twórcom były:  ekspozycja, ciepło i gniazda żmij. 

Do modelowania skały użyto ponad tony dynamitu.

Jadąc  dalej  skalnym  przełomem  Dunaju docieramy  do  Cetatea  Tri-Kule -  Zamku 

"Trzy  Wieże"  zbudowanego  w  XV  w.  jako  strażnica  mająca  powstrzymać  ekspansję 

Imperium Otomańskiego na zachód. Po oddaniu do użytku jeziora „Żelazne Wrota I” obiekt 

częściowo został zalany. Obecnie trzecia wieża widoczna jest jedynie podczas niskich stanów 

wody.

Kolejne  kilometry  naszej  drogi  to  wspaniałe  widoki rzeki  przecinającej  Góry 

Almăjului w Parcul Natural Porțile de Fier. 

Następną atrakcją turystyczną będzie Zamek Drencova - warownia zbudowana w XV 

w.  Pierwotnie  była  w  posiadaniu  niemieckich  rycerzy,  a  następnie  węgierskiej  rodziny 

Hunyadi. Zamek był wielokrotnie atakowany i niszczony przez wojska tureckie. Po oddaniu 

do użytku jeziora Żelazne Wrota ruiny znalazły się w nurcie Dunaju. Obecnie widoczne są 

tylko fragmenty murów o długości około 15 m.

Zbliżając  się  do  celu  naszej  podróży,  po  serbskiej  stronie  Dunaju  dostrzeżemy 

Twierdzę Golubac zbudowaną w XIV wieku. Miejscowym "polonicum" jest historia obrony 

tej  fortecy, podczas wojny z Imperium Osmańskim w 1428 roku, kiedy wsławił się swym 

bohaterstwem polski rycerz Zawisza Czarny z Garbowa herbu Sulima - osłaniając odwrót 

wojsk Zygmunta Luksemburskiego, mimo wysłanej po niego łodzi, postanowił walczyć nadal 

wraz ze swoimi żołnierzami. Ten akt heroizmu zakończył się dla Zawiszy niefortunnie, gdyż 

dostał się do tureckiej niewoli i został zamordowany.

Dojeżdżając  do  Moldova  Veche  żegnamy  przełom  Dunaju,  który  w  tym  miejscu 

tworzy  rozlewiska,  kończąc  tym  samym  górski  charakter  biegu.  Nocleg  proponujemy  w 

drewnianym motelu położonym nad samym nurtem Dunaju, z którego pokojów rozpościera 

się wspaniały widok na rzekę i serbski brzeg.
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JASKINIA TURECKA 

Pestera Gaura Haiduceasca

Wycieczka piesza górska, na którą należy przeznaczyć cały dzień. Z motelu udajemy 

się do miejscowości Sfânta Elena.  Samochód parkujemy w miejscu wskazanym na mapie 

poniżej (przy boisku).

Turyści posiadający samochód terenowy mogą pojechać dalej drogą gruntową (garb 

wzdłużny) do punktu wskazanego na mapie poniżej. 



1 - boisko

kropka - miejsce zaparkowania samochodu (dla właścicieli „terenówek”)

Od  tego  miejsca  rozpoczynamy  kilkugodzinny  spacer  do  Groty  Tureckiej.  Zanim 

jednak  dojdziemy  do  szlaku  czerwonego  musimy  zejść  łagodnym  zboczem  do  miejsca 

zwanego „Wodopojem”. Odtąd za znakami szlaku czerwonego rozpoczyna się monotonne i 

długie podejście, wiodące wśród łąk na szczyt lokalnych wzniesień porośniętych bukowym 

lasem (patrz mapka poniżej).

1
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kropka - miejsce zaparkowania samochodu (dla właścicieli „terenówek”)

2 - „Wodopój”

Po  osiągnięciu  wierzchołka  kierujemy  się  nadal  za  znakami  czerwonego  szlaku, 

mijając  kolejne  lokalne  kulminacje,  przełączki,  aż  do  polany,  na  której  znajduje  się 

drogowskaz szlaku, prowadzącego do jaskini (kółko ze strzałką). Od tego miejsca schodzimy 

stromo w lewo, meandrującą drogą leśną do doliny potoku, którą kontynuujemy wędrówkę 

zgodnie z przebiegiem szlaku. Następnie szlak przecina nurt potoku (koniec znaków - kółko 

ze strzałką) i skręca w tym miejscu w lewo (!!! znaki niebieskie !!!),  gdzie trawersujemy 

zbocze  kolejnego  wzniesienia.  Po  wejściu  na  szczyt  schodzimy  bardzo  stromo  biegnącą 

ścieżką wśród bukowego lasu, aż do osiągnięcia dna kolejnej doliny, gdzie znajduje się duży i 

widoczny ze ścieżki otwór jaskini (patrz mapa poniżej)

  2



Pestera  Gaura  Haiduceasca -  Turecka  Jama   położona  w Rezerwacie  Valea  Mare 

posiada 1370 m długości i 60 m głębokości. Jaskinia składa się z ogromnej komory wstępnej 

o pochyłym dnie oraz korytarza biegnącego wzdłuż nurtu płynącego tu potoku. Dostępność 

materii  organicznej i wody sprzyja rozwojowi licznych gatunków  grzybów i pleśni. Grota 

stanowi wywierzysko potoku, wzdłuż którego rozwinął się na długości ponad 1 km korytarz 

odchodzący od komory wejściowej. Powrót tą samą drogą.

UWAGA!!!  -  zwiedzanie  jaskini  należy  ograniczyć  wyłącznie  do komory  wejściowej. 

Przejście korytarzem biegnącym wzdłuż nurtu podziemnego potoku grozi utopieniem!!!

UWAGA!!!  -  w  drodze  powrotnej  spotkamy  szlak  niebieski  odchodzący  w  lewo  i 

biegnący do jeszcze jednej jaskini (patrz mapa powyżej). Szlak ten biegnie przez polany 

i łąki porośnięte gęstymi krzewami. Miejscami przejście jest niemożliwe, a oznakowanie 

nieczytelne.  Stanowczo odradzamy powrót tym szlakiem do drogi łączącej „Wodopój” 
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ze  Sfânta  Elena.  Informacje  podawane  w  przewodniku  Wydawnictwa  Bezdroża  i 

odnoszące się do powyższego szlaku są nieaktualne!!! 

CHEILE NEREI

Z miejscowości  Sfânta  Elena  udajemy się  do  Sasca  Montană,  gdzie  znajdziemy 

dogodny  nocleg  w  jednym  z  wielu  pensjonatów  lub  gospodarstw  agroturystycznych 

(mapka powyżej). 

UWAGA!!!  -  część  trasy  pomiędzy  Moldova  Noua,  a  Sasca  Montană  prowadzi  po 

drodze gruntowej przejezdnej każdym samochodem.

Następnie dojeżdżamy do wsi Potoc i stamtąd wąską, asfaltową drogą udajemy 

się do najciekawszego fragmentu Wąwozu Nerei (mapka poniżej).



Z  parkingu  przechodzimy  przez  most  i  po  zakupieniu  biletów  wstępu  do  Parku 

Narodowego  Cheile  Nerei-Beușniţa  rozpoczynamy  spacer  przez  Przełom  Nery.  Sam 

wąwóz  ma  ponad  20  km  długości,  ale  najciekawsze,  eksponowane  odcinki  szlaku 

znajdują się w jego środkowej części, w której właśnie się znajdujemy. Na cały spacer 

proponowanym przez nas odcinkiem szlaku należy przeznaczyć około 1,5 h.

przebieg szlaku (linia czerwona), eksponowany odcinek szlaku biegnący półką skalną 

(niebieska linia), odcinek szlaku poprowadzony tunelami (żółta linia), początek 

szlaku/parking (czerwona kropka)
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Zaraz za kasą biletową szlak schodzi z drogi, by po kilkunastu metrach wejść w 

pierwszy  tunel,  przecinający na  wylot skalną basztę i  umożliwiający przejście  doliną 

rzeki. Na tym odcinku spotkamy w sumie pięć tuneli o różnej długości. Na dnie tuneli, 

po obfitych opadach tworzą się okresowe kałuże, zatem dobre buty górskie i latarka są 

na  tym szlaku  niezbędne.  Następnie  ścieżka  schodzi  nad  sam brzeg  Nery i  lesistym 

odcinkiem doprowadza do  najciekawszej  części  trasy,  która rozpoczyna  się  tunelem, 

wyprowadzającym na wąską, skalną półkę, zawieszoną kilkanaście metrów nad nurtem 

rzeki.  Po  przejściu  tego  odcinka dochodzimy  po  kilku  minutach  na  wzniesienie 

(rozwidlenie dróg), z którego rozciąga się wspaniała  panorama na Przełom  Nery oraz 

szlak, którym doszliśmy do tego miejsca. 

Powrót tą samą drogą.

TIMISZOARA

Z Sasca Montană, przez wyżynne obszary okręgu Caraș-Severin oddalamy się od 

gór i wjeżdżamy w rolniczy krajobraz województwa Timiș (mapka poniżej)
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Miasto  powstało  w  początkach  XIII  wieku  jako  ośrodek  handlowy  położony  na 

traktach kupieckich. O jego węgierskich korzeniach świadczy fakt, iż w 1316 r. znajdowała 

się  tu  rezydencja  króla  Węgier  Karola  I  Roberta,  a  następnie  węgierskiego  regenta  i 

wojewody siedmiogrodzkiego Jana Hunyadyego. Na początku XVI wieku miasto przechodzi 

we władanie tureckie, a następnie austriackie, pod którym pozostaje przez 200 lat.

Timișoara  znana  jest  z  historii  współczesnej  jako  miasto,  w  którym  wybuchła 

Rewolucja Rumuńska 1989 roku. Wówczas,  20 grudnia 1989 r.,  obalono rząd prezydenta 

Nicolae Ceaușescu, a Timișoara została ogłoszona pierwszym wolnym miastem w Rumunii. 

Bezpośrednim  powodem  zamieszek,  które  doprowadziły  do  Rewolucji  było  przymusowe 

przesiedlenie  węgierskiego  pastora  ewangelickiego  Lászlo  Tőkésa,  który  jawnie 

przeciwstawiał  się  rządom  komunistycznym  w  Rumunii  i  polityce  prowadzonej  przez 

Ceaușescu.

Jak  w  każdym  duży  mieście,  tak  i  tu  możemy  spotkać  się  z  problemem  zaparkowania 

samochodu. Proponujemy strzeżony parking w samym centrum miasta - 3 RON/h (mapka 

poniżej).

Zwiedzanie  Timișoary rozpoczynamy  od  położonego  100  m  od  parkingu  Placu 

Zwycięstwa  (Piaţa  Victoriei).  Jego  północną  pierzeję  zamyka Gmach  Teatru  i  Opery 

Narodowej - odbudowany po pożarze w 1920 r. w stylu neobizantyjskim. Dziś Timișoara 

jest  jedynym  europejskim  miastem,  posiadającym  trzy  miejskie  sceny  narodowe: 

rumuńską,  węgierską  i  niemiecką.  Plac  otoczony  jest  zabytkową  zabudową, 

prezentującą różne formy historyzmu, eklektyzmu i secesji. To właśnie tu rozpoczęła się 
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antykomunistyczna rewolucja w 1989 roku. Na środku ciągu  kolorowych kwietników 

zobaczymy  statuę wilczycy z  Remusem i Romulusem, stanowiącej  dla miasta symbol 

dominacji łacińskiej tradycji, kultury i historii Timișoary. Pomnik z 1926 r. jest darem 

mieszkańców Rzymu. Plac zamyka  Prawosławna Katedra Metropolitarna p.w. Trzech 

Świętych  Hierarchów,  która  obecnie  jest  najwyższą  świątynią  w  Rumunii  (90,5  m). 

Została zbudowana w mołdawsko - bizantyjskim stylu w l.  1936-41.  Warto odwiedzić 

imponujących  rozmiarów  wnętrze  cerkwi  z  monumentalnym,  wielopoziomowym 

ikonostasem, a także zwrócić uwagę na mozaikę, znajdującą się pod naszymi stopami, która 

nawiązuje  do tradycyjnych  motywów spotykanych  na dywanach  w regionie  Banatu. 

Osoby zainteresowane sztuką prawosławną powinny ponadto odwiedzić Muzeum Ikon, 

znajdujące się w podziemiach Katedry.

Wędrując  uliczkami  starówki  dochodzimy  do  Ratusza zbudowanego  w  20-leciu 

międzywojennym  jako gmach  gimnazjum i  prezentującego  ciekawy przykład  architektury 

neoromańskiej.

Następnie kierujemy się jedną z głównych ulic miasta  - Aleją 20 Grudnia 1989 r. 

upamiętniająca antykomunistyczną  rewolucję w 1989 r  i  po kilku minutach docieramy do 

Synagogi.  Budowlę  wzniesiono  w  latach  1863-65,  według  projektu  architekta  Ignatza 

Schuhmanna  w  stylu eklektyczno-mauretańsko-hiszpańskim.  Wewnątrz  synagoga  mogła 

pomieścić  ponad 3000 osób.  Niedawno została  odrestaurowana i  we wrześniu  2005 roku 

przeznaczono ją na filharmonię miejską.

 Idąc  staromiejskimi  uliczkami  w  kierunku  Piața  Unirii  mijamy  siedzibę  diecezji 

Serbskiej Cerkwi Prawosławnej p.w. Wniebowstąpienia NMP. Bogato zdobioną kamienicę, 

nawiązującą w wystroju elewacji do stylu barokowego, wzniesiono w 1 poł. XVIII w. Po 

przeciwnej  stronie  ulicy  znajduje  się  również  ciekawa  kamienica  z  oryginalną  secesyjną 

fasadą.

Dochodzimy  do  Piața  Unirii najstarszego  placu  miejskiego,  zabudowanego 

barokowymi kamienicami i pałacami, wśród których na szczególną uwagę zasługują: Stary 

Pałac Prefektury z bazyliszkiem zdobiącym narożną część budynku oraz Casa Brück z 1910 r. 

-  kamienica  zbudowana w stylu  secesyjno  -  eklektycznym.  Na środku placu  znajduje się 

Kolumna  Świętej  Trójcy wzniesiona  z  inicjatywy  radcy  miejskiego  Johanna  Antona  von 

Hannsen  Deschana  w  1740  roku  jako  wotum  dziękczynne  za  koniec  zarazy,  która 

zdziesiątkowała mieszkańców Timișoary w l. 1731-38.

Do Piaţa Victoriei wracamy ulicą Alba Iulia, której perspektywę zamyka odwiedzona 

już wcześniej Katedra Metropolitarna. Warto zatrzymać się choć na chwilę w jednej z wielu 

funkcjonujących tu restauracji i kawiarni zlokalizowanych w zabytkowej zabudowie ulicy.
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I tak oto zatoczyliśmy naszym spacerem pętlę. Pozostało nam jeszcze podnieść nieco 

wzrok,  aby  zobaczyć  na  zabytkowych  kamienicach  ostatnie  zachowane  ślady Rewolucji 

1989r.

JASKINIA DE LA VADU CRISULUI i JASKINIA UNGURUL MARE

Z Timișoary wracamy w góry i  oczywiście  do jaskiń zlokalizowanych w masywie 

Pǎdurea Craiului (mapka poniżej). Nocleg najlepiej znaleźć w jednym z moteli lub hoteli w 

miejscowości Aleșd (czerwona strzałka)

Pierwszą jaskinią, którą odwiedzimy w tej części Rumunii będzie Peștera de la Vadu 

Crișului jedna z najbardziej znanych i zbadanych rumuńskich grot. Dotrzeć możemy do niej 

na dwa sposoby.

Z krańca miejscowości (patrz mapka poniżej), a dokładnie z parkingu przy boisku i 

pensjonacie kierujemy się stromo w górę za znakami szlaku niebieskiego. Trasa początkowo 

biegnie  leśną  ścieżką,  by  po  kilkuset  metrach  wyprowadzić  na  punkty  widokowe 

zlokalizowane na szczytach skalnych ścian urywających się pionowo do doliny Szybkiego 

Kereszu, który w tym miejscu ma swój przełomowy odcinek. Stromo pnąca się leśna ścieżka 

wyprowadza  na  kolejne  baszty  skalne,  aby w pewnym  momencie  schodząc  lekko  w dół 
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wyprowadzić  na polanę,  z  której  zobaczymy po przeciwnej  stronie wąwozu,  w jego dnie 

zabudowania  dawnego  schroniska  turystycznego.  Jedynym  charakterystycznym  punktem 

orientacyjnym  dla  dalszej  wędrówki  są  stojące  tu  drewniane  słupy  linii  energetycznej. 

Nieopodal  tego  miejsca  znajduje  się  także  niewielka  Jaskinia  Czerwona.  Szlak  niebieski 

biegnie dalej wśród zarośli tarniny, a my schodzimy bardzo stromą, prawie pionową ścieżką 

wzdłuż  linii  wspomnianych  wyżej  słupów do dna wąwozu.  Po dojściu  do linii  kolejowej 

przechodzącej dnem doliny Szybkiego Kereszu, przekraczamy mostek i po kilku minutach 

dochodzimy do jaskini. Od parkingu do tego miejsca spacer zajmie nam około 2 godziny przy 

odległości nie większej niż 3 km, co świadczy najdobitniej o trudności szlaku.

Peștera de la Vadu Crișului położona w Dolinie Szybkiego Kereszu (Crișul Repede) 

znana jest  z najbogatszych  stanowisk fauny jaskiniowej  w Rumunii,  nad którymi  badania 

prowadzone  są  już  od  czasu  jej  odkrycia  w  1903  roku.  Obiekt  udostępniono  do  ruchu 

turystycznego  w  1905  r.  Ówczesny  właściciel  gruntu  hrabia  Zichy  w  1905  r.  zamówił 

specjalne pomosty i drewniane schody celem udostępnienia jaskini dla zwiedzających. W tym 

czasie  grota  została  uznana  za  najpiękniejszą  w  Europie.  Zwiedzanie  jaskini  zajmie  nam 

około 1 godziny, a podziemna trasa turystyczna obejmuje 2 poziomy -  górny i  dolny dnem 

którego płynie potok, który około 40 m od wejścia tworzy 9-cio metrowy wodospad. Liczne 

kładki i  pomosty zamontowane  nad  potokiem  umożliwiają  przejście  przez  główny  ciąg 

podziemnych  korytarzy.  Jaskinia  na  całym  przebiegu  posiada  bogatą  szatę  naciekową. 

Niektóre  ze  stalaktytów  i  stalagmitów zostały  nazwane  z  racji  podobieństwa  do:  Grobu 

Mahometa,  Orła  Białego,  Adama  i  Ewy,  brody  Mahometa,  Królewny  Śnieżki  i  siedmiu 

krasnoludków. Końcowa część jaskini nie jest udostępniona do zwiedzania ze względu na 

ochronę ścisłą i prowadzone tam badania naukowe, lecz istnieje możliwość uzgodnienia z 

obsługą  wejścia  w  tą  część  rezerwatu  (konieczne  latarki).  Możliwa  do  zwiedzania  część 

jaskini rozwinęła  się  na  linii  podziemnego  potoku tworzącego meandrujący  korytarz 

przedzielony salami oraz górnego piętra, na które prowadzą ciągi schodów i pomostów.

Po wyjściu z jaskini warto przejść (około 5 minut) do znajdującego się tu niezwykle 

malowniczego wodospadu - Cascada Vadu Crişului utworzonego przez potok wypływający z 

pobliskiej  jaskini  Vadu  Crişului.  Woda  spadająca  z  9-cio  metrowego  progu  wpływa  do 

Szybkiego Kereszu.

Teraz czeka nas powrót i  chyba każdy,  kto tu dotarł  opisywaną powyżej  trasą nie 

wyobraża sobie powrotu tą samą drogą. I dobrze, bo wracać będziemy inaczej, choć i tym 

razem nie zabraknie adrenaliny. Pocieszające jest  to, że o ile dojście do jaskini zajęło nam 

około  dwóch  godzin,  o  tyle  przy  samochodzie  będziemy  za  40  minut,  a  trasa  będzie 

całkowicie „płaska”.
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Spod otworu jaskini wracamy do mostku nad Kereszem i nasłuchując czy nie jedzie 

pociąg  idziemy  po  torach  do  widocznego  nieopodal  otworu  tunelu  kolejowego, 

przecinającego  skalną  ścianę  wąwozu.  Już  przy  wejściu  do  tunelu  przekonujemy  się,  że 

biegnie tędy oficjalnie znakowany szlak turystyczny, wyznaczony właśnie po torach czynnej 

linii  kolejowej!!!! Po  minięciu  tunelu  (wewnątrz  bezpieczna  dla  pieszego  droga 

technologiczna) wędrujemy nasypem, który  na dłuższym odcinku otoczony jest mokradłami i 

rozlewiskami Kereszu, w sposób nie pozwalający na oddalenie się od torów w przypadku 

nadjeżdżającego  pociągu,  bez  konieczności  wchodzenia  w  gęste  zarośla  i  pokrzywiska 

dorastające tu do 1,5 m. Po pewnym czasie linia kolejowa zbliży się do urwisk skalnych, w 

których zobaczymy otwory licznych w tym miejscu jaskiń. Ostatni odcinek trasy pozwala już 

na  bezpieczne  zejście  z  torów na wydeptane  przez  wędrujących  tędy turystów niewielkie 

zatoczki,  co nie zmienia faktu, że dopiero 150 metrów przed parkingiem zdołamy opuścić 

tory,  aby  po  przejściu  obok  ściany  skalnej  ze  źródłem  wrócić  w  miejsce,  w  którym 

zostawiliśmy auto.

I  jeszcze,  jedna  drobna  uwaga...  Szlak,  którym szliśmy do jaskini  znakowany był 

kolorem  niebieskim,  a  szlak  którym  wracaliśmy,  jak  to  już  bywa  w  Rumunii...  także 

niebieskim.

UWAGA!!! - wybierając ten wariant należy bezwzględnie nasłuchiwać nadjeżdżających 

pociągów, które ze względu na liczne zakręty na trasie zobaczymy dopiero w ostatniej 

chwili.
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Linia jasnoniebieska - szlak biegnący nad doliną Szybkiego Kereszu
Linia ciemnoniebieska - szlak biegnący linią kolejową 
Linia czerwona - stromy odcinek trasy schodzący do dna wąwozu.
1. parking przy boisku
2. punkty widokowe
3. słupy linii energetycznej
4. most nad Szybkim Kereszem
5. jaskinia Vadu Crișului
6. tunel linii kolejowej
7. źródło w skale

Z  Vadu  Crișului  przejeżdżamy  do  wsi  Şuncuiuş,  czyli  na  drugi  kraniec  Przełomu 

Szybkiego  Kereszu.  Zatrzymujemy  się  na  charakterystycznym  zakolu  rzeki,  w  którym 

zlokalizowane jest wejście do kolejnej jaskini -  Peștera Ungurul Mare (mapka poniżej). Jej 

imponujący  otwór  wejściowy  o  wysokości  20  m  zobaczymy  od  razu.  Jaskinia  jest 

stanowiskiem archeologicznym, w którym odkryto neolityczne obozowiska człowieka. Składa 

się z ogromnej sali przedzielonej w końcowej części filarem, który obchodzimy,  wędrując 

wytyczoną trasą turystyczną. Na jej zwiedzanie potrzebujemy około 30 minut. Już na samym 

początku spotykamy atrakcje w postaci przewieszonego nad nurtem rzeki linowego mostu, 
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który wprowadza wprost do otworu wejściowego. Powrót oczywiście  odbywa się tą samą 

drogą. 

Z Şuncuiuşa przejeżdżamy do podnóża Gór Pădurea Craiului (mapka poniżej) Nocleg 

polecamy  w  miejscowości  Beiuș  w  PENSION  VITTORIA,  Strada  Horea  13.  Pensjonat 

oferuje przestronne i funkcjonalnie urządzone pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, strzeżony 

parking, Wi-Fi, smaczne jedzenie we własnej restauracji (80 RON / pokój).



UWAGA!!!  -  istnieje  możliwość  skrócenia  drogi  pomiędzy  Șuncuiușem, a  wsią  Zece 

Hotare. Przejazd możliwy jest jedynie dla posiadaczy samochodów terenowych.



JASKINIA KRYSZTAŁOWA I KOPALNIA NA WZGÓRZU FARCU

Peștera cu Cristale din Mina Farcu

I  w  ten  oto  sposób  znaleźliśmy  się  w  „jaskiniowym  zagłębiu  Rumunii”,  czyli  w 

Górach  Pădurea Craiului. Kolejny dzień przeznaczymy na poznanie „jaskinio-kopalni” oraz 

górniczych tradycji regionu. Jedziemy zatem do Peștera cu Cristale din Mina Farcu (mapka 

poniżej). Dokładną trasę dojazdu ze wsi Roşia pod jaskinię przedstawia kolejna mapka. 



UWAGA!!!  -  ostatni  odcinek  trasy  (około  1,5  km)  we  wsi  Roşia  jest  dość  stromo 

podchodzącą w górę drogą gruntową, która po opadach deszczu wymywana jest przez 

płynącą  wodę.  Ponadto  na  zakrętach  wychodzi  skaliste  podłoża,  a  wzdłuż  drogi 

występują miejscami garb podłużny i uskoki. Odcinek polecany raczej dla samochodów 

terenowych. Ale Autochtoni jeżdżą tam autami osobowymi, zatem wszystko zależy od... 

szczęścia.  Droga  jest  obecnie  w  remoncie,  więc  być  może  za  niedługo  do  jaskini 

poprowadzi nas asfalt.

Jaskinia Kryształowa i Kopalnia na Wzgórzu Farcu stanowią jedną z najmłodszych 

podziemnych  tras turystycznych  w Rumunii.  Zwiedzanie  obejmuje fragment  podziemnych 

wyrobisk  górniczych  oraz  odnalezioną  w  czasie  prac  wydobywczych  jaskinię,  do  której 

jedyne wejście wiedzie przez kopalnię boksytów. Jaskinia Kryształowa uznana została przez 

międzynarodowe  środowisko  speleologiczne  za  unikat  na  skalę  światową  i  jedną  z 

najciekawszych jaskiń udostępnionych do zwiedzania.

Zwiedzanie  rozpoczynamy  od  kopalni,  w  której  zorganizowane  jest  niewielkie 

Muzeum Górnictwa. Poprzez ciąg dawnych wyrobisk dochodzimy do jaskini odkrytej w 1987 

roku  podczas  prac  górniczych  w  kopalni  boksytów  na  Wzgórzu  Farcu.  Jak  już 

wspomnielismy jej  odkrycie  zostało uznane jako ewenement bogactwa oraz  różnorodności 

form  krystalicznych  kalcytu.  Niestety,  niedługo  potem  jaskinia  była  wielokrotnie 

dewastowana  przez  zrywanie  i  niszczenie kryształów oraz  innych  form  naciekowych. 

Oficjalne  otwarcie  podziemnej  trasy  turystycznej  miało  miejsce  w  2012  roku.  Jaskinia 

Roşia
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posiada  długość  251  m  i  deniwelację  16  m.  Wśród  najciekawszych  form  krystalizacji 

zobaczymy  tu  m.in.  „szczotki  kalcytowe” oraz  bardzo  rzadkie  nacieki  agrawitacyjne 

(heliktyty),  powstające  wyłącznie  w  miejscach  o  stałym,  jednokierunkowym  przepływie 

powietrza. Trasa przez jaskinię prowadzi przez system schodów i pomostów obejmujących jej 

najciekawszą pod względem naciekowym część.

Niezależnie  od  tego  wartą  uwagi  jest  również  sama  kopalnia.  Historia  wydobycia 

boksytów (rudy aluminium) w okolicy sięga 1915 r., ale największy rozkwit tutejsze kopalnie 

przeżywały w l. 40-tych XX w. Stopniowy upadek górnictwa w okolicach rozpoczął się w 

latach 60-tych XX w. Ostatnie kopalnie zamknięto pod koniec lat 90-tych.

OSTATNIA ATRAKCJA

Jak  już  pisaliśmy  wcześniej  Góry  Pădurea  Craiului  swego  czasu  były  górniczym 

zagłębiem, w którym wydobywano boksyt, czyli rudę aluminium. Choć po dawnej świetności 

samych  zakładów  nie  pozostało  już  nic,  to  jednak  świadkami  tego  okresu  pozostają 

opuszczone kopalnie. Część z nich została zalana, część zasypana lub zawalona, ale jeszcze 

dziś  można  odnaleźć  liczne  wyloty  chodników górniczych,  stanowiących  poszczególne 

fragmenty  wyrobisk,  których  pierwotna  długość  przekraczała  17  km.  Obecnie  dostępne 

chodniki,  nie  są  już  ze  sobą  skomunikowane,  ale  jeden  z  nich  stanowiący  najdłuższy 

dostępny,  w  jednym  ciągu  fragment  kopalni  chcielibyśmy  zaprezentować.  Jest  on  o  tyle 

ciekawy,  że na swoim przebiegu wprowadza do jaskini - dostępnej tylko z tego miejsca - 

której długość przekracza 1200 m, a deniwelacja 60 m. Sam chodnik kopalni z zachowanymi 

jeszcze  podkładami  torów  podziemnej  kolejki  przedzielony  jest  licznymi  zawałami 

powstałymi  w  wyniku  osunięcia  się  ścian,  bądź  stropów,  w  miejscach,  gdzie  wcześniej 

znajdowała  się  obudowa  górnicza.  Przechodząc  przez  kilka  z  nich  dochodzimy  do 

rozwidlenia.  Prawy  chodnik doprowadza  po  kilkuset  metrach  do  zawału  zupełnego, 

niemożliwego  do  pokonania,  zaś  lewy  do  jaskini.  Za  wylotem  meandrującego  korytarza 

jaskiniowego, kopalnia ciągnie się jeszcze ponad 300 m i podobnie jak prawa odnoga kończy 

się zawałem całkowitym. Dostępny fragment kopalni na swoim przebiegu posiada okresowe 

jeziorka  utworzone  przez  wysięki  wody przedostającej  się  szczelinami i  pęknięciami. 

Zobaczyć tu można również na ścianach różnorodne formy krystalizacji minerałów, a także 

ciekawe gatunki grzybów i pleśni rozwijających się w zupełnej ciemności na pozostałościach 

materii organicznej stanowiącej pierwotnie drewnianą obudowę chodników. 

Na poznanie kopalni i jaskini potrzebny będzie cały dzień. Nie jest to możliwe bez 

użycia specjalistycznego sprzętu wspinaczkowego stosowanego w jaskiniach oraz znajomości 

technik alpinistycznych. 
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UWAGA!!! - ze względu na konieczność pokonywania czynnych zawałów częściowych w 

kopalni oraz pionowe rozwinięcie jaskini przy opisie i zdjęciach nie podajemy lokalizacji 

otworu wejściowego. 

BAILE FELIX

Jeśli komuś pozostało jeszcze kilka dni urlopu i lubi gorące kąpiele w leczniczych 

wodach  termalnych,  które  przywołają  nieodległe  wspomnienia  z  czarnomorskiej  plaży  w 

Eforie  Nord,  może zatrzymać  się w Baile Felix koło Oradei.  Tutejszy kompleks  basenów 

oferuje wszelkie atrakcje „europejskiego aquaparku”: rynny, zjeżdżalnie, masaże wodne oraz 

„sztuczną falę”. Temperatura wody w waha się od 22oC w basenach sportowych do 40 oC w 

części basenów leczniczych. Ogólnie rzecz biorąc - frajda gwarantowana !!!

Należy jednak pamiętać, iż w wodzie leczniczej można przebywać jednorazowo tylko 

30 minut, a następnie musimy odczekać 15 minut przed kolejnym wejściem. W kompleksie 

znajduje się  całe  zaplecze  gastronomiczne  oraz  oferta  Spa.  W odróżnieniu  od  „polskiego 

systemu” (na szczęście) bilety wstępu występują tylko w formie całodniowej (08.00 - 20.00). 

Za 12 godzin zabawy (jeśli ktoś da radę) zapłacimy za dwie osoby (!!!) 35 RON, a więc cena 

jest  śmieszna.  Na nocleg polecamy Pensjonat Davidof*** (mapka poniżej)  położony przy 

głównej  drodze  biegnącej  do  Oradei.  Obiekt  posiada  swój  własny  basen  termalny  oraz 

eleganckie pokoje z Wi-Fi i co najważniejsze położony jest 5 minut drogi pieszo od basenów. 



UWAGA!!!  -  wspominana  cena  biletów  wstępu  (35  RON  /  2  osoby)  do  kompleksu 

basenowego (Strand Apollo  -  Felix)  obowiązuje  tylko  turystów,  zakwaterowanych  w 

dowolnym obiekcie w Baile Felix po okazaniu bonu rabatowego, który zakupujemy w 

cenie  10  RON  w  recepcji.  Cena  wejścia  bez  rabatu  to  25  RON/osoba  dorosła  i  12 

RON/dziecko.

ZAKOŃCZENIE

I tak oto po kolejnym miesiącu spędzonym w Rumunii nasza podróż dobiegła końca, a 

lista obiektów „spoza utartych szlaków” powiększyła się o kolejne miejsca. Gdy za naszymi 

plecami  pozostawały  Góry  Pădurea  Craiului,  pozostało  i  pytanie,  które  nie  dawało  nam 

spokoju - dokąd prowadziły inne znalezione przez nas otwory dawnych kopalni boksytów i 

jak  daleko  w  głąb  ziemi  mogłyby  nas  poprowadzić?  Prawdę  mówiąc  nie  wyjechaliśmy 

jeszcze dobrze z gór, gdy zapadła decyzja, że wrócimy tu nie jak zwykle za rok, a za dwa 

miesiące w listopadzie. Boksytowa gorączka podobnie jak „gorączka złota” sprawia, że...
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Tekst: Artur i Agnieszka Ponikiewscy

Legendy na potrzeby niniejszej relacji przetłumaczyła: Elżbieta Wieruszewska - Calistru za 

co serdecznie dziękujemy! 

http://www.felixspa.com/ro/stranduri/strandul-apollo-felix
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