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Wstep 
 

W paz dzierniku 2000 roku miaęem okazje byc  na dziesieciodniowej 

wycieczce w Chorwacji. Przedstawiam tutaj opisy najciekawszych 

miejsc jakie odwiedzięem, zdjecia i kilka informacji praktycznych.  

Wyjechalismy autokarem 8 paz dziernika z Wrocęawia. Trasa wiodęa przez Czechy, 

Austrie i Sęowenie. Celem byęa czes c  Chorwacji zwana Dlamacja, a dokęadniej 

miejscowos c  Vodice, kto ra miaęa stac  sie nasza baza wypadowa na nastepne dni. 

Zanim jednak dojechalismy do Vodic odwiedzilismy Park Narodowy Plitvickie 

Jeziora.  

Aby tam dotrzec  musielismy skorzystac  z objazdu drogi z powodu 

rozminowywania pozostaęos ci po wojnie.  Poniewa˙  objazd wydawaę sie 

dos c  spory skrecilismy w boczna droge aby przejechac  na skro ty. 

Niezapomnianym prze˙ yciem byę z pewnos cia przejazd autokarem 

przez ta go rska, wyboista i waska jak sie okazaęo droge.  

Przejechalismy kilkadziesiat kilometro w przez wyludnione tereny. 

Wioski zniszczone podczas wojny przedstawiaęy widok z innego 

swiata. Spalone i ograbione zabudowania, mury podziurawione 

pociskami, zarosniete ogro dki, porzucone i zniszczone 

samochody. 

Wprawdzie poczatek wizyty w Chorwacji nie byę zbyt optymistyczny ale jak sie 

po z niej okazaęo inne miejsca byęy zdecydowanie bardziej przyjazne.  
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Plitvickie  Jeziora 
 

Zanim dojechalismy do Vodic wstapilismy po drodze do Parku Narodowego 

Plitvickie Jeziora. Park ten od 1979 roku znajduje sie na lis cie 

swiatowego  dziedzictwa naturalnego UNESCO i wart jest 

odwiedzenia ze wzgledu na unikatowe walory przyrodnicze. 

Wody rzeki Korany powodujac erozje wapiennych skaę utworzyęy w naturalny 

sposo b zespo ę wielu poęaczonych jezior z kto rych ka˙ de znajduje sie na 

innym  poziomie. Niezliczone kaskady krystalicznie czystej wody tworza 

przepiekne widoki. Wapienne osady na dnach jezior nadaja wodzie 

bęekitny odcien, a pęywajace w nich ryby wydaja sie byc  zawieszone w 

niewidocznej cieczy. 

Dwies cie hektaro w jezior znajduje sie w otoczeniu laso w o charakterze pierwotnej 

puszczy. Poruszanie sie po tym "raju na ziemi" mo˙ liwe jest dzieki drewnianym 

kęadkom, kto re pozwalaja na stapanie nad przepęywajacymi wodami. Caęy kompleks 

posiada oznaczone szlaki, kto re w wiekszos ci przemierza sie pieszo, ale niekto re 

odcinki trzeba pokonac  statkiem czy te˙  nietypowym pojazdem terenowym z 

dwoma przyczepami. 

Szkoda, ˙ e trafilismy na nienajlepsza pogode - zachmurzone 

niebo i mgęa nie pozwolięy na zrobienie udanych zdjec , kto re choc  

w czes ci ukazaęyby klimat tego cudownego miejsca. Wizyta poza 

sezonem pozwolięa jednak na swobodne  poruszanie sie po waskich s cie˙ kach, 

gdy˙  turysto w byęo niewielu. Na dodatek przez kilka dni przed naszym przyjazdem 

padaę ciagle deszcz i dzieki temu jeziora wypeęnione woda przelewaęy sie tworzac 

efektowne wodospady, co nie zdarza sie w sezonie ze wzgledu na niski poziom 

wody. 
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Vodice 
 

Po 24 godzinach jazdy autokarem dotarlismy wreszcie do miejscowos ci 

Vodice. Zamieszkalismy w trzygwiazdkowym hotelu Imperial. Poniewa˙  

sezon turystyczny dobiegaę ju˙  konca to gos ci w hotelu byęo niewielu, 

tak jak i turysto w w Vodicach.  

 Do pla˙  Adriatyku mielismy kilkadziesiat metro w, a ˙ e woda w paz dzierniku ma 

taka sama temperature jak powietrze (20 stopni Celsjusza) to z 

przyjemnos cia korzystalismy z kapieli w ciepęym i bardzo sęonym 

morzu. W hotelowym, krytym basenie woda byęa cieplejsza, ale 

ro wnie sęona bo pochodzięa z morza. 

Vodice to kilkutysieczna turystyczna miejscowos c  niedaleko Sibenika.  Miasteczko  

posiada port do kto rego zawijaja mniejsze promy, ęodzie oraz 

jachty. Centrum miasta stanowi promenada portowa przy kto rej 

znajduja sklepiki z pamiatkami,  kawiarenki, kafejki, pizzerie, 

cukiernie, bank, poczta i oczywis cie targ miejski. 

Wprawdzie wszystkie pla˙ e w Vodicach sa kamieniste, ale czysta woda zacheca do 

wypoczynku nad brzegiem morza. W sezonie czynne sa szkoęy 

nurkowania,  pola do gry w minigolfa, zje˙ d˙ alnia wodna, korty 

tenisowe, kamping i basen. 
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Wodospady Krka 
 

Niedaleko Sibenika znajduje sie Park Narodowy Krka w kto rym mo˙ na zobaczyc   

wodospady jakie tworza sie na rzece Krka. Po dotarciu do 

miejscowos ci Skradin przesiedlismy sie na statek kto ry zabraę nas 

w go re rzeki do miejsca zwanego Skradinski Buk.  

Przy wejs ciu na teren parku dostalismy ulotki w jezyku polskim o Parku Narodowym 

Krka. Chorwacja ˙ yje z turystyki i widac  to na ka˙ dym kroku. Nie spodziewaęem sie 

jednak, ˙ e dba sie tutaj o turysto w w taki sposo b.  

Podobnie jak w Plitvicach obfite opady deszczu przed naszym 

przyjazdem podniosęy poziom wody dzieki czemu moglismy 

podziwiac  piekne wodospady w caęej okazaęos ci. 

Po terenie parku mo˙ na poruszac  sie tylko po wyznaczonych szlakach. Scie˙ ki 

prowadza pomiedzy strumieniami rzeki, kto ra na stromym zboczu rozlewa sie 

szerokim pasem. Bezpieczne i sprawne przemieszczanie sie to tym dzikim i 

trudnym terenie zapewniaja doskonale wykonane drewniane kęadki. 

Po drodze w najciekawszych miejscach wyznaczone sa punkty 

widokowe. Okazji do zrobienia zdjec  jest wiele, ale radze 

zostawic  sobie kilka klatek filmu na koniec wycieczki poniewa˙  

dopiero wtedy dociera sie do miejsca z kto rego bardzo dobrze widac  najwiekszy 

wodospad parku. 

Warto zatrzymac  sie na chwile i zobaczyc  męyn oraz maęe 

muzeum. Je˙ eli komus  maęo bedzie atrakcji to u podno ˙ a 

najwiekszego wodospadu mo˙ e sie wykapac , ale  tylko w wyznaczonych 

miejscach.  
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Sibenik 
 

Zadne inne miasto w Chorwacji nie przypadęo mi bardziej do gustu ni˙  

Sibenik.  Wprawdzie tak jak inne miasta nadmorskie posiada port, 

promenade i staro wke z waskimi uliczkami, ale jest cos  

jeszcze. 

Wszystkie uliczki w centrum prowadza pod go re w kierunku twierdzy 

go rujacej nad miastem. Choc  trzeba pokonac  sporo stopni, to 

wedrowanie pod go re  w labiryncie waskich uliczek jest ęatwe i przyjemne.  

Ju˙  u podno ˙ a twierdzy rozpos cieraja sie piekne widoki, a to dopiero przedsmak 

tego co czeka po wejs ciu na mury. Z twierdzy na szczycie 

wzgo rza pozostaęo kilka solidnych s cian muro w. Bez przeszko d 

mo˙ na chodzic  po caęych ruinach, ale  najciekawsze sa punkty 

widokowe na najwy˙ szych kondygnacjach. 

Jak w ka˙ dym tego typu miejscu w Chorwacji na maszcie powiewa chorwacka 

flaga. Warto przysias c  na chwile i poobserwowac  z go ry miejskie ˙ ycie. 

Widoki sa  naprawde wspaniaęe: okoliczne wzgo rza, rzeka Krka, stare 

miasto, nowe osiedla, katedra oraz oczywis cie port i waski przesmyk - 

okno na morze Sibenika. Jest sie w centrum miasta, a jednoczesnie 

woko ę panuje cisza. 

Jak na Chorwacje Sibenik to chyba stosunkowo najtansze miasto. 

Nigdzie nie  znalazęem tak tanich owoco w jak na targu w Sibeniku. 

Ro wnie˙  w cukierniach ceny byęy niewygo rowanie, a na dodatek w 

jednej z nich ekspedientka węadaęa angielskim, o co zazwyczaj nieęatwo 

w Chorwacji. 
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Split 
 

Split byę najwiekszym miastem jakie zwiedzięem w Chorwacji. To 200 tysieczne 

miasto sęynie z portu kto ry jest dla Chorwacji morskim oknem na 

swiat. Zawija tu  wiele promo w, statko w pasa˙ erskich i 

handlowych. Turysto w przyciaga raczej nie port a staro wka i fakt, 

˙ e Split jest stolica Dalmacji. 

Dla turysto w gęo wna atrakcja miasta jest Paęac Dioklecjana 

znajdujacy sie pod patronatem UNESCO. Jak dla mnie 

najciekawszym obiektem w Splicie jest wie˙ a  katedry. Mo˙ na z 

jej szczytu podziwiac  panorame miasta. Bez watpienia ciekawa jest ro wnie˙  

promenada portowa, kto ra zdobia okazaęe palmy. 

Jak w ka˙ dym wiekszym mies cie tak i w Splicie znajduje sie targ miejski na kto rym 

mo˙ na kupic  niemal wszystko. Sprzedajacy gęos no zachwalaja 

swoje towary i zachecaja do kupowania. Nie trzeba znac  

chorwackiego ˙ eby sie porozumiec ,  czasami najlepiej jest mo wic  

po Polsku. Swiatowy jezyk turysto w - Angielski znany jest zazwyczaj tylko przez 

męodych ludzi z du˙ ych miast. 

W Splicie brakuje klimatu jaki czuje sie w maęych miejscowos ciach. Zaleta tego  

miasta peęnego bloko w sa jednak dobre poęaczenia 

komunikacyjne. Lotnisko znajduje sie wprawdzie poza miastem, 

ale mo˙ e dzieki temu Split jest troche spokojniejszym miastem. 
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Salona 
 

Niedaleko Splitu znajduja sie ruiny miasta Salona. W cieniu 

nowoczesnego miasta mo˙ na przespacerowac  sie pomiedzy tym, 

co pozostaęo z miasta sprzed dwo ch tysiecy lat. Wprawdzie ruiny 

te nie a szczego lna atrakcja turystyczna, ale klimat tego miejsca 

pozwala na chwile  przenies c  sie w zamierzchęe czasy. 

Archeolodzy z odkopanych muro w odtworzyli czes c  s cian 

budynko w, dzieki czemu zarysowany jest ukęad zabudowan, dro g 

i bram wjazdowych staro˙ ytnego miasta. Charakterystyczne jest 

wystepowanie kolumn w konstrukcjach budynko w. 
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Trogir 
 

Na zacho d od Splitu znajduje sie miasto Trogir, kto re le˙ y na 

niewielkiej wyspie oddzielonej od ladu kilkumetrowej szerokos ci 

kanaęem portowym. Poęaczenie ze  staęym ladem zapewnia maęy 

most. Gęo wna atrakcja miasta jest staro wka, a caęa wyspa znajduje sie na lis cie 

swiatowego dziedzictwa UNESCO. 

Zwarta zabudowa z kamienia tworzy niesamowity klimat. Waskie 

uliczki o nieregularnym uęo˙ eniu przebiegaja przez caęa wyspe. 

Choc  wiecej tu turysto w ni˙  staęych mieszkanco w 

warto zobaczyc  to urokliwe miejsce. 

Poniewa˙  wyspa jest niewielka to zaledwie godzina wystarczy, ˙ eby 

przejs c  sie  wszystkimi uliczkami. Warto jednak zatrzymac  sie tu na 

troche dęu˙ ej. Od strony morza koniecznie trzeba przespacerowac  sie po 

nabrze˙ nym deptaku obsadzonym palmami. Tu˙  obok cumuja promy, a troche 

dalej znajduje sie twierdza. 

Wyspa Trogir poęaczona jest mostem z kolejna wyspa bardziej 

wysunieta w gęab morza. Warto przespacerowac  sie i na ta 

wyspe. Nabrze˙ e portowe wypeęnione jest wieloma ęodziami i 

jachtami. Na dodatek mo˙ na podziwiac  wyspe Trogir w caęej okazaęos ci. 

Po zobaczeniu najciekawszych miejsc warto przysias c  na chwile na 

ęawce w parku, kto ry znajduje sie na obrze˙ ach wyspy. Obserwowac  tu 

bowiem mo˙ na  miejscowych mieszkanco w grajacych w kulki czy 

wpęywajace do kanaęu portowego ęodzie. W mies cie, ale poza wyspa 

znajduje sie wart odwiedzenia miejscowy targ. 
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Tribun 
 

Niedaleko Vodic znajduje sie ciekawa osada Tribun. Z Vodic 

mo˙ na do niej najęatwiej dotrzec  idac brzegiem morza. Po okoęo 

dwo ch i po ę kilometra bezludnych pla˙  pojawiaja sie pierwsze 

zabudowania.  

Tribun w przeciwienstwie do wiekszos ci nadmorskich miejscowos ci nie jest 

nastawiony wyęacznie na turystyke. Poznac  to mo˙ na po du˙ ej ilos ci kutro w 

rybackich, kto rych nie spotyka sie w bardziej atrakcyjnych turystycznie miejscach.  

Podobnie jak w Trogirze gęo wna czes c  miasta Tribun le˙ y na 

wyspie tu˙  przy staęym ladzie. Tribun jest jednak o wiele mniejsza 

wyspa i nie ma tu raczej nic szczego lnego. W kilka minut mo˙ na 

obejs c  wyspe dookoęa.  

Atrakcja jest tylko jedna, ale za to fantastyczna i tylko dla wytrwaęych. Trzeba wejs c   

na spore wzniesienie gdzie mies ci sie maęy kos cio ęek. Z tego 

miejsca roztacza sie piekna panorama zaro wno na miasteczko 

jak i na Adriatyk. Warto sie tu znalez c  aby podziwiac  widoki na 

okoliczne wyspy. 
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Wyspa Prvic 
 

Prom kto ry pęynie z Vodic do Sibenika zawija miedzy innymi do dwo ch porto w na 

wyspie Prvic. Wprawdzie nie maięem okazji zejs c  na lad, ale ju˙  

od strony morza wyspa wydaje sie byc  ciekawa. 

Charakterystyczne biaęe zabudowania pokryte czerwona 

dacho wka kontrastuja z zielona ros linnos cia porastajaca wyspe. 

Mieszkancy tej i wielu innych podobnych wysp zaopatruja sie we 

wszystko co niezbedne do ˙ ycia na staęym ladzie. Wyspy sa tak 

maęe, ˙ e nie ma na nich  samochodo w, a  jedynym s rodkiem 

komunikacji sa promy i ęodzie.  

Na wyspach stali mieszkancy ˙ yja gęo wnie z poęowu ryb, wyrobu wina oraz z 

turysto w, kto rym nie przeszkadza brak niekto rych zdobyczy cywilizacji.  

Wprawdzie wody Adriatyku sa w caęej Chorwacji czyste, ale 

woko ę wysp woda ta jest szczego lnie czysta co doceniaja turys ci 

nurkujacy w gęebinach. 
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Wyspa Zlarin 
 

Tym samym promem kto ry zawija do porto w wyspy Prvic dociera sie tak˙ e na 

wyspe Zlarin. Ta wyspa jest zdecydowanie warta bli˙ szego zbadania. Zachwyca ju˙  

sam widok na zabudowania i port, a ciekawostek jest o wiele wiecej. 

Nie mo˙ na sie oprzec  widokowi turkusowej wody, kto ra jest niewiarygodnie czysta. 

O tym, ˙ e woda nie jest w ˙ aden sposo b zanieczyszczona swiadcza nadzwyczaj 

licznie wystepujace je˙ owce, kto re unikaja zabrudzonej wody.  

Najlepsze miejsce na kapiel i unikniecie spotkania z je˙ owcami znajduje sie na 

koncu dęugiej promenady odchodzacej na prawo od portu. 

Betonowe molo posiada na koncu drabinke po kto rej mo˙ na zejs c  

do gęebokiej, czystej i ciepęej wody. To, ˙ e dno znajduje sie tu 

kilka metro w poni˙ ej lustra wody nie przeszkadza w jego obserwacji - tak czysta 

jest tam woda. 

Sama wyspa jest maęa, a jej urokliwe miejsca udostepnione sa przybywajacym 

turystom. Nie mo˙ na sie oprzec  wra˙ eniu, ˙ e na wyspie czas pęynie wolniej. Zycie 

toczy sie spokojne, bez zbednego pos piechu i w ciepęych promieniach sęonca. 

Pobyt na wyspie Zlarin zapamietam na zawsze gdy˙  spotkaęa mnie tam ciekawa 

przygoda. Na wyspe dotaręem razem z caęa grupa. Mielismy kilka 

godzin wolnego  czasu, a spotkac  mielismy sie przy porcie skad 

promem mielismy wro cic  do Vodic. Po obejrzeniu centrum wyspy, 

razem z kilkoma osobami kapaęem sie przy betonowym molo. Korzystaęem z jednak 

z czystej wody troche dęu˙ ej, podczas gdy inni ruszyli w strone portu.  

Na pietnas cie minut przed umo wionym czasem zbio rki zjawięem sie na przystani 

promowej. Nie widziaęem jednak nikogo z mojej grupy. Spodziewaęem sie, ˙ e 
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wszyscy pojawia sie caęa grupa w ostatniej chwili - tu˙  przed przypęynieciem promu, 

ale nikt sie nie pojawię. Poniewa˙  wiedziaęem, ˙ e tego dnia bedzie jeszcze jeden 

prom do Vodic, zdecydowaęem sie zostac  na wyspie. Nie chciaęem opuszczac  

samotnie wyspy nie zostawiwszy nikomu z mojej grupy informacji, ˙ e wracam do 

Vodic.  

Miaęem wiec jeszcze kilka godzin spedzic  na wyspie Zlarin. W oczekiwaniu na prom 

doszedęem do wniosku, ˙ e albo moja grupa jest nadal gdzies  na 

wyspie i cos  ich zatrzymaęo, albo opus cili wyspe nie promem, a 

jakas  inna jednostka pęywajaca. Najpierw ruszyęem na 

poszukiwania grupy - obszedęem chyba caęa wyspe, ale oczywis cie nikogo nie 

znalazęem. Miaęem za to okazje zobaczyc  jak wyglada pogrzeb na takiej wyspie. 

Czekajac w porcie przygladaęem sie ro ˙ nokolorowym rybkom pęywajacym w czystej, 

gęebokiej na okoęo szes c  metro w wodzie, przez kto ra mogęem obserwowac  dno. 

Tu˙  obok staęa maęa latarnia morska, kto ra zasilana byęa z baterii sęonecznej. Gdy 

tak sobie siedziaęem i czekaęem, pojawięa sie ęo dz  motorowa policji chorwackiej. 

Męody policjant po angielsku poinformowaę mnie, ˙ e przypęyneli po mnie. Okazaęo 

sie, ˙ e moja grupa kilka godzin wczes niej zabraęa sie z tymi policjantami i odpęyneęa 

z wyspy beze mnie do Vodic. Gdy zorientowali sie, ˙ e mnie 

brakuje byęo ju˙  za  po z no na powro t. Poinformowali szybko 

kapitana promu, kto rym planowo mielismy wypęynac  z wyspy 

Zlarin, aby zabraę mnie na pokęad - nikt jednak mnie nie zidentyfikowaę. Zawiadomili 

wiec policje - tym udaęo sie mnie namierzyc , ale ˙ eby nie byęo ęatwo mogli mnie 

podwiez c  tylko do Sibienika.  

Mogęem poczekac  na prom i wro cic  bezpos rednio do Vodic, ale oczywis cie 

skorzystaęem z propozycji policji. Niecodziennie mo˙ na przecie˙  pęynac  policyjna 

ęodzia motorowa no i chciaęem ponownie zobaczyc  Sibenik. Z trzech policjanto w 

tylko najmęodszy rozmawiaę ze mna po angielsku. Poczestowali mnie owocami 

granato w, udzielili kilku informacji o waskim przesmyku, kto ry ęaczy Sibenik z 

otwartym morzem, a potem wysadzili mnie w porcie Sibenika. 
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Do Vodic miaęem wro cic  autobusem. Poniewa˙  do odjazdu najbli˙ szego autobusu 

miaęem troche czasu ruszyęem wiec na zwiedzanie miasta. Miejsca w kto rych ju˙  

byęem wydawaęy mi sie tak znajome, jakbym wielokrotnie ju˙  byę w Sibeniku. Duch 

przygody jednak mnie nie opuszczaę. Przechodzac koęo kos cioęa natknaęem sie na 

swie˙ o pos lubiona pare męoda. Tego samego dnia miaęem wiec okazje  niemal 

uczestniczyc  w pogrzebie i s lubie.  

Wieczorowa pora waskie uliczki na staro wce w Sibeniku oswietlone latarniami 

sprawiaęy jeszcze bardziej tajemnicze wra˙ enie ni˙  w dzien. 

Promenada portowa tetnięa nadal ˙ yciem, a tu˙  obok kawalkada 

samochodo w gos ci weselnych w akompaniamencie klaksono w, 

swiateę awaryjnych i z chorwacka flaga podje˙ d˙ aęa pod restauracje. Przed 

odjazdem z Sibenika poznaęem Niemca, kto ry jechaę w ta sama strone co ja. W 

autobusie wymienialismy poglady i informacje o Chorwacji. Mo j dzien peęen 

przygo d zakonczyę sie na przystanku autobusowym, tu˙  koęo hotelu. 

Jak nie trudno sie domys lic  wszyscy mieli sporo uciechy z mojej przygody i ju˙  

nigdzie mnie nie zostawili, bo liczenie oso b w grupie zaczynali ode mnie.  
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Zakonczenie 
 

Chorwacja w paz dzierniku to doskonaęy pomysę na wakacje dla 

kogos , kto nie lubi tęumo w turysto w i upalnej pogody. Zaskakuje 

fakt, ˙ e w poęowie paz dziernika mo˙ na sie kapac  w ciepęym 

morzu, a woda jest krystalicznie czysta.  

W Chorwacji jest z pewnos cia wiele miejsc, kto re warto zobaczyc . Od pieknych 

zabytko w przez parki narodowe do uroczych wysp - ka˙ dy znajdzie cos  dla siebie. 

Nale˙ y wziac  tylko pod uwage, ˙ e wszystkie te atrakcje rozrzucone sa na du˙ ym 

obszarze wybrze˙ a. 

Niemal na ka˙ dym kroku Chorwaci podkres laja swoja 

niezale˙ nos c . Ka˙ de strategiczne czy wa˙ ne miejsce zaznacza 

chorwacka flaga. Byęem swiadkiem przeje˙ d˙ ajacego korowodu 

weselnego, kto ry w asys cie samochodowych klaksono w i du˙ ej 

chorwackiej flagi przemierzaę ulice Sibenika. Na innym weselu w 

hotelowej restauracji rozbrzmiewaę hymn Chorwacji. 

Waluta Chorwacji jest kuna, kto ra dzieli sie na 100 lip. Te oryginalne nazwy 

oznaczaja tak jak u nas zwierzatko i drzewo. Warto zabrac  ze 

soba niemieckie marki lub po prostu zęoto wki - sa one w peęni 

wymienialna waluta w Chorwacji. Za jedna marke dostaje sie 

okoęo 3,8 kuny, a za zęoto wke okoęo 1,8 kuny. 

Podaje przykęadowe ceny w kunach: bilet wstepu do P.N. Plitvice 50kn, pizza 30kn, 

piwo 10-12kn, lody - jedna gaęka 3kn, woda mineralna 1,5 litra 5kn, banany 6-9kn, 

butelka wina 22-45kn, bilet wstepu na wie˙ e katedry w Splicie 5kn, bilet 

autobusowy z Sibenika do Vodic 6kn. Ceny zazwyczaj zaokraglane sa do 10lip. 
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Tak jak u nas przy drogach znajduja sie ro˙ na z kieębaskami, tak w 

Chorwacji na ro˙ nach piecze sie jagniecine. Bylismy na folklorystycznej 

imprezie kto rej gęo wna atrakcja byęo pieczenie jagniecia i oczywis cie 

uczta zakrapiana czerwonym winem.  

Wyjazd do Chorwacji byę wspaniaęym prze˙ yciem i mam nadzieje, ˙ e uda mi sie  

jeszcze kiedys  tam znalez c , aby zobaczyc  Park Narodowy Kornati, kto ry stanowi 

180 wysp z kto rych wiekszos c  jest niezamieszkana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHORWACJA  W  PAZ DZIERNIKU 

„  Arkadiusz Adamski                                                         www.adamski.pl 

 

Czy warto jechac  do Chorwacji? 
 

Przed moja przygoda z Chorwacja kojarzyęem ten kraj z czystymi wodami 

Plitwickich Jezior o kto rych dowiedziaęem sie z telewizji. Zapamietaęem niesamowity 

widok bęekitnych tafli wody w otoczeniu zielonego lasu skapanego w sęoncu. I ju˙  

wtedy obiecaęem sobie, ˙ e musze zobaczyc  to miejsce. A ˙ e marzenia maja to do 

siebie, ˙ e czasami sie speęniaja, wiec udaęo mi sie zobaczyc  to i inne piekne zakatki 

kraju znad Adriatyku.  

W Chorwacji spedzięem dziesiec  dni paz dziernika. Wprawdzie sezon turystyczny 

dobiega ju˙  w tym okresie konca, ale ęagodny klimat sprawia, ˙ e ciepęe i sęoneczne 

dni nie sa rzadkos cia. Pierwsza atrakcja byęa wizyta w Parku Narodowym Plitwickie 

Jeziora. Park ten od 1979 roku znajduje sie na lis cie 

swiatowego dziedzictwa naturalnego UNESCO i wart jest 

odwiedzenia ze wzgledu na unikatowe walory przyrodnicze. 

Wody rzeki Korany powodujac erozje wapiennych skaę 

utworzyęy w naturalny sposo b zespo ę wielu poęaczonych jezior 

z kto rych ka˙ de znajduje sie na innym poziomie. Niezliczone kaskady krystalicznie 

czystej wody tworza przepiekne widoki. Wapienne osady na dnach jezior nadaja 

wodzie bęekitny odcien, a pęywajace w nich ryby wydaja sie byc  zawieszone w 

niewidocznej cieczy. 

Dwies cie hektaro w jezior znajduje sie w otoczeniu laso w o charakterze pierwotnej 

puszczy. Poruszanie sie po tym "raju na ziemi" mo˙ liwe jest dzieki drewnianym 

kęadkom, kto re pozwalaja na przechodzenie nad przepęywajacymi wodami. Caęy 

kompleks posiada oznaczone szlaki, kto re w wiekszos ci przemierza sie pieszo. 

Wizyta poza sezonem pozwolięa na swobodne poruszanie sie po waskich 

s cie˙ kach, gdy˙  turysto w byęo niewielu. Na dodatek jesienne deszcze wypeęnięy 

jeziora woda, kto ra przelewajac sie z wy˙ ej poęo˙ onych zbiorniko w wody tworzyęa 
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efektowne kaskady. Niekto re odcinki szlako w wyznaczonych w parku trzeba 

pokonac  statkiem a inne nietypowym pojazdem terenowym. 

Podobnie niesamowitym miejscem jest Park Narodowy Krka w kto rym mo˙ na 

zobaczyc  wodospady jakie tworza sie na rzece Krka. Razem z biletem wstepu 

otrzymac  mo˙ na ulotki w jezyku polskim o Parku Narodowym Krka. Na niezbyt 

rozlegęym terenie mo˙ na poruszac  sie tylko po wyznaczonych szlakach, a w 

najciekawszych miejscach znajduja sie punkty widokowe. 

Scie˙ ki prowadza pomiedzy strumieniami rzeki, kto ra na 

stromym zboczu rozlewa sie szerokim pasem pos ro d drzew. 

Bezpieczne i sprawne przemieszczanie sie po tym dzikim i 

pieknym zarazem terenie zapewniaja doskonale utrzymane 

drewniane kęadki. Podczas wedro wki warto zobaczyc  męyn 

oraz urzadzone w nim maęe muzeum. Dodatkowa atrakcja 

mo˙ e byc  kapiel u podno ˙ a najwiekszego wodospadu ale tylko 

w wyznaczonych miejscach. Podobnie jak w Plitwicach obfite opady deszczu, kto re 

miaęy miejsce kilka dni wczesniej podniosęy poziom wody, dzieki czemu mo˙ na byęo 

podziwiac  piekne wodospady w caęej okazaęos ci. 

Poza Parkami Narodowymi gęo wna atrakcja Chorwacji sa miasta i ich staro wki. 

Wiekszos c  miast poęo˙ onych na wybrze˙ u ma podobny ukęad urbanistyczny. 

Centrum stanowi port i jego okolice oraz zabytkowe budowle wkomponowanie 

pomiedzy urocze, waskie uliczki. Rytm miasta nadaja zawijajace do porto w ęodzie, 

promy i luksusowe jachty, turys ci spacerujacy po portowych promenadach, sklepiki 

z pamiatkami, kawiarenki, kafejki, pizzerie, cukiernie i oczywis cie targ miejski. 

Du˙ a ilos c  wysp wystepujacych wzdęu˙  wybrze˙ a sprawia, ˙ e niekto re mniejsze 

miasta usytuowane sa na wyspach znajdujacych sie niedaleko staęego ladu. Takie 

miasta-wyspy stanowięy w przeszęos ci naturalna ochrone przed wrogami. 

Poęaczenie ze staęym ladem zapewniaja waskie mosty, a maęa ilos c  miejsca 

wewnatrz wyspy wymusza ciasna zabudowe. Najbardziej znanym miastem w 

Chorwacji, kto re znajduje sie na takiej wyspie jest Trogir, kto ry zostaę wpisany na 
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liste swiatowego dziedzictwa UNESCO. Zwarta zabudowa staro wki wykonanej z 

kamienia tworzy niesamowity klimat. Waskie uliczki o nieregularnym uęo˙ eniu 

przebiegaja przez caęa wyspe. Choc  wiecej tu turysto w ni˙  staęych mieszkanco w 

warto zobaczyc  to urokliwe miejsce. Poniewa˙  wyspa jest niewielka to zaledwie 

godzina wystarczy, ˙ eby przejs c  sie wszystkimi uliczkami. Warto jednak zatrzymac  

sie tu na troche dęu˙ ej i chęonac  klimat tego miejsca. Od strony morza koniecznie 

trzeba przespacerowac  sie po nabrze˙ nym deptaku obsadzonym palmami. Tu˙  

obok cumuja promy, a troche dalej znajduje sie twierdza. Wyspa Trogir poęaczona 

jest mostem z kolejna wyspa bardziej wysunieta w gęab morza. Warto 

przespacerowac  sie i na ta wyspe. Nabrze˙ e portowe wypeęnione jest wieloma 

ęodziami i jachtami. Na dodatek mo˙ na podziwiac  wyspe Trogir w caęej okazaęos ci.  

Ten sam rodzaj miasta-wyspy stanowi maęa miejscowos c  Tribun znajdujaca sie w 

okolicach Vodic. Podobnie jak w Trogirze gęo wna czes c  miasta le˙ y na wyspie tu˙  

przy staęym ladzie. Tribun jest jednak o wiele mniejsza wyspa i nie ma na niej 

raczej szczego lnych budowli czy miejsc. W kilka minut mo˙ na obejs c  caęa wyspe 

dookoęa. Atrakcja jest tylko jedna, ale za to fantastyczna i tylko dla wytrwaęych. 

Trzeba wejs c  na pobliskie spore wzniesienie na kto rym mies ci sie maęy kos cio ęek. Z 

tego miejsca roztacza sie piekna panorama zaro wno na miasteczko jak i na 

Adriatyk. Warto sie tu znalez c  aby podziwiac  widoki na okoliczne wyspy i 

rozkoszowac  sie cisza przerywana przez porywy wiatru niosacego morska bryze. 

Je˙ eli ktos  lubi takie klimaty to powinien znalez c  sie tak˙ e w Sibeniku na  szczycie 

twierdzy go rujacej nad miastem. Wszystkie uliczki w centrum prowadza pod go re w 

jej kierunku. Choc  trzeba pokonac  sporo stopni, to wedrowanie pod go re w 

labiryncie waskich uliczek jest ęatwe i przyjemne. Ju˙  u podno ˙ a twierdzy 

rozpos cieraja sie piekne widoki, a to dopiero przedsmak tego co czeka po wejs ciu 

na mury. Z twierdzy na szczycie wzgo rza pozostaęo kilka solidnych muro w. Bez 

przeszko d mo˙ na chodzic  po caęych ruinach, ale najciekawsze sa punkty widokowe 

na najwy˙ szych kondygnacjach. Jak w ka˙ dym tego typu miejscu w Chorwacji na 

maszcie powiewa chorwacka flaga. Warto przysias c  na chwile i poobserwowac  z 

go ry miejskie ˙ ycie. Widoki sa naprawde wspaniaęe: okoliczne wzgo rza, rzeka Krka, 
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stare miasto, nowe osiedla, katedra oraz oczywis cie port i waski przesmyk - okno 

na morze Sibenika. Jest sie w centrum miasta, a jednoczes nie w ka˙ dym miejscu 

widocznym po horyzont gdy˙  ze wszystkich stron dobiegaja odgęosy ˙ yjacego 

miasta. 

Podobne wra˙ enia mo˙ na odczuwac  na szczycie wie˙ y katedry w Splicie. Aby sie 

na nia dostac  trzeba pokonac  wiele schodo w przeciskajac sie na poczatku przez 

ciasne przejs cie. Split to miasto kto re sęynie z ogromnego zabytku jakim jest Paęac 

Dioklecjana znajdujacy sie pod patronatem UNESCO oraz z portu bedacego dla 

Chorwacji morskim oknem na swiat. Zawija tu wiele promo w, statko w pasa˙ erskich 

i handlowych. Bez watpienia ciekawa jest promenada portowa, kto ra 

zdobia okazaęe palmy. Niedaleko Splitu znajduja sie ruiny miasta 

Salona. W cieniu nowoczesnego miasta mo˙ na przespacerowac  sie 

pomiedzy tym, co pozostaęo z miasta sprzed dwo ch tysiecy 

lat. Wprawdzie ruiny te nie dla ka˙ dego sa szczego lna atrakcja, ale klimat tego 

miejsca pozwala na chwile przenies c  sie w zamierzchęe czasy. Archeolodzy z 

odkopanych muro w odtworzyli czes c  s cian budynko w, dzieki czemu zarysowany 

jest ukęad zabudowan, dro g i bram wjazdowych staro˙ ytnego miasta.  

Po poznaniu atrakcji miast warto wybrac  sie na jedna z wysp oddalonych od ladu, 

gdzie nic nie zakęo ca spokoju, a ˙ ycie pęynie wolniej. Mo˙ e to byc  na przykęad 

wyspa Zlarin niedaleko Sibenika. Dostac  sie na nia mo˙ na regularnie kursujacym 

promem. Ju˙  z pokęadu promu widac  charakterystyczne biaęe zabudowania pokryte 

czerwona dacho wka, kto re kontrastuja z zielona ros linnos cia porastajaca wyspe. 

Mieszkancy tej i wielu innych podobnych wysp zaopatruja sie we wszystko co 

niezbedne do ˙ ycia na staęym ladzie. Wyspy sa tak maęe, ˙ e nie ma na nich 

samochodo w, a  jedynym s rodkiem transportu sa promy i ęodzie. Stali mieszkancy 

˙ yja gęo wnie z poęowu ryb, wyrobu wina oraz z obsęugi turysto w, kto rym nie 

przeszkadza brak niekto rych zdobyczy cywilizacji. Sama wyspa jest maęa, a jej 

˙ ycie toczy sie spokojne, bez zbednego pospiechu i w promieniach sęonca. 
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Ciepęa Chorwacja kusi amatoro w kapieli i sporto w wodnych krystalicznie czystymi 

wodami Adriatyku. Zaskoczeniem mo˙ e byc  kamieniste podęo˙ e wiekszos ci pla˙  

oraz bardzo sęona, ale za to niewiarygodnie czysta woda. Im mniejsza miejscowos c  

lub wyspa tym czystsza woda w morzu i tym samym wiecej je˙ owco w na jego dnie. 

Nawet w paz dzierniku woda jest na tyle ciepęa, ˙ e w pogodne dni mo˙ na korzystac  

jeszcze z kapieli. W sezonie tu˙  przy pla˙ ach czynne sa szkoęy nurkowania, 

wypo˙ yczalnie sprzetu wodnego i turystycznego, pola do gry w minigolfa oraz 

zje˙ d˙ alnie wodne. 

W Chorwacji jest z pewnos cia wiele miejsc kto re warto zobaczyc . Od pieknych 

zabytko w przez parki narodowe do uroczych wysp - ka˙ dy znajdzie cos  dla siebie. 

Nale˙ y wziac  tylko pod uwage, ˙ e wszystkie te atrakcje rozmieszczone sa na 

du˙ ym obszarze wybrze˙ a. Dobrze rozwinieta infrastruktura turystyczna sprzyja 

odwiedzajacym Chorwacje. Je˙ eli jednak ktos  oddali sie od trakto w odwiedzanych 

przez turysto w trafic  mo˙ e na miejsca gdzie znajduja sie wyludnione tereny po 

wioskach zniszczonych podczas wojny. Spalone i ograbione zabudowania, mury 

podziurawione pociskami, zarosniete ogro dki, porzucone i zniszczone samochody 

strasza i daja wiele do mys lenia. Węasnie takie tereny nie zostaęy jeszcze w peęni 

rozminowane o czym swiadcza tablice ostrzegawcze zakazujace wstepu. Na 

szczes cie niebezpieczny okres w historii Chorwacji skonczyę sie ju˙  na dobre i 

turys ci bez obaw moga korzystac  z uroko w tego pieknego kraju. Ka˙ dy  znajdzie 

zapewne swo j sposo b na jego poznanie. Mo˙ e to byc  zwiedzanie zabytko w, kapiel 

w morzu czy kibicowanie miejscowym graczom w boule. 
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e-book czyli elektroniczne ksia˙ ki za darmo 

dostepne na stronie: www.adamski.pl 

Ju˙  wkro tce znajdziesz na moich stronach miedzy innymi e-ksia z ki: 

_______________________________________________________ 

 

”Ogrod Japonski we Wroc–awiuę � foto-album 

 

_______________________________________________________ 

 ”USA 2001 䑖 Autobusem przez Stanyę � dziennik podro ˙ y 

z miesiecznej wyprawy autobusami 

Greyhound - z Nowego Jorku do San 

Francisco. Dowiesz sie jak za 1.500$ 

zwiedzic  USA. Zdjecia i raporty przesyęane z trasy wyprawy.  

______________________________________________________ 

 

”Ostrow Tumski we Wroc–awiuę � foto-album 

 

_______________________________________________________ 

Wiecej informacji na mojej stronie www.adamski.pl 

Zapraszam do czytania e-ksia z ek 

Arkadiusz Adamski 


