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Ciekawostki 
 

 W Rumunii zamiast święta zmarłych każdy pamięta o swoich najbliższych, w tym dniu, w 

którym sobie sam wybiera – może być to data pochówku czy inna ważna data związana ze 

zmarłym. Rodzina spotyka się w kościele na nabożeństwie, gdzie święci się jedzenie.  

 1 marca w Rumunii obchodzi się gdzie indziej niespotykane Martisor – święto wiosny. 

Symbolem jego jest kokardka – biało czerwony kotylion. Hucznie obchodzi się w tym czasie 

różne ludowe zabawy i wzajemnie wręcza sobie małe prezenty. 

 Hucznie obchodzi się w Rumunii także Nowy Rok , który w tym kraju jest symbolem 

odradzającego się życia. 

 Rumunia to kraj gdzie obchodzi się różne nietypowe nieznane gdzie indziej święta - Tanjaua – 

święto pierwszego oracza roku, Sâmbra Oilor to uroczystość z okazji wyjścia pasterzy ze 

stadami owiec w góry, na odległe hale czy organizowane latem spotkania na których panny 

dowiadują się jaką mają szanse na zamążpójście. 

 W niektórych miejscach możemy spotkać jeszcze mieszkańców w tradycyjnych strojach. 

Kobiety noszą chusty na głowach, spódnice do kolan i przewieszone przez ramię torby, a 

Panowie kapelusze. 

 Rumunia to też balneoterapia, znajduje się tutaj jedna trzecia europejskich źródeł, z których 

można skorzystać w ponad 70 kurortach. 

 Hrabia Drakula - legendarny wampir i literacka postać,której pierwowzorem stał się rumuński 

Vlad Dracolya, piętnastowieczny książę, znany również, jako Vlad Palownik 

 

 

 

Państwo Rumunia 

Stolica Bukareszt 

Ustrój republika parlamentarna 

Hymn państwowy Deşteaptă-te, române   

Powierzchnia 238 391 km² 

Podział 

administracyjny 

8 regionów rozwoju.41 

okręgów, miasto Bukareszt. 

2686 gmin wiejskich oraz 265 

gmin miejskich i miast. 

Liczba ludności 19 042 936 

Waluta Lej, bani 

Języki urzędowe rumuński 

święto narodowe 1 grudnia, zjednoczenie 

Rumunii w 1918 r. 

Dokument turysty  Paszport, dowodów osobistych 

Tablice rejestracyjne RO 

Bukareszt 



 

 

 

 

 

Bukareszt-stolica 

Rumuni 
 

 

Bukareszt niegdyś 

piękne i wspaniałe miasto, 

stolica Rumunii nazywane 

było kiedyś „Paryżem 

Wschodu”. Miasto łączy z 

Paryżem XIX wieczna 

architektura i Łuk 

Triumfalny. Niestety 

reżim Nicolae Ceauşescu 

doprowadziły do jego 

totalnej ruiny i upadku. Zniszczył on większość miasta, w tym wiele zabytków - 22 cerkwi 

stawiając na ich miejsce betonowe symbole „swojej władzy”. Bukareszt położony jest nad rzeką 

Dymbowicą w południowo-wschodniej części Równiny Wołoskiej, jak Rzym na siedmiu 

wzgórzach. Wzgórza Bukaresztu to: Mihai Vodă, Patriarchalne, Radu Vodă.Cotroceni, Spirei, 

Văcăreşti i Sfântu Gheorghe Nou. Od 1862 roku jest stolicą Rumunii. Zniszczenia, w tym trzęsienie 

ziemi w 1977 roku i zmiany spowodowane przez niszczący reżim zahamowały jego rozwój tylko na 

chwilę. Dziś Bukareszt jest centrum medialnym i kulturalnym kraju. Jest również jednym z 

największych w Europie Południowej centrów przemysłowych i węzłów komunikacyjnych. 

 

Atrakcje turystyczne stolicy 
 

 

Ogrody Cismigiu 
 

Publiczny park w centrum Bukaresztu, najstarszy i 

największy park w mieście. Został założony w roku 

1847 na obszarze przyznanym miastu dwa lata 

wcześniej przez tureckiego inspektora wodnego. 

Cişmigiu zaprojektowany został przez niemieckiego 

architekta. Słowo cişmigiu pochodzi z języka 

tureckiego i oznacza osobę odpowiedzialną za 

budowę i utrzymanie fontann. 

 

 

 



Łuk triumfalny 
 
Arcul de Triumf – łuk triumfalny 

usytuowany w północnej części 

Bukaresztu. Pierwszy, drewniany łuk 

stanął w tym samym miejscu zaraz po 

uzyskaniu niepodległości przez Rumunię. 

Zburzono go w 1935 r., aby wybudować 

kolejny pomnik, który znajduje się obecnie 

w tym samym miejscu. Budowa 

zakończyła się we wrześniu 1936. Łuk ma 

27 metrów wysokości. Podstawą jest 

prostokąt o bokach 25 × 11,5 m. Arcul de 

Triumf poświęcony jest wszystkim 

żołnierzom walczącym w barwach Rumunii. 

 

Dom Ludu - Casa Poporulu 
Obecnie gmach parlamentu, zbudowany za 

czasów Ceausescu. Jest to największy po 

waszyngtońskim Pentagonie pod względem 

powierzchni gmach. Najbardziej 

reprezentacyjną ulicą jest Calea Victoriei. Jej 

zabudowania są w stylu architektury 

paryskiej. Znajduje się na niej także wiele 

reprezentacyjnych secesyjnych budowli, 

cerkwi, teatrów i eleganckich sklepów i 

restauracji. 

 

Cerkiew Kretzulescu 
 

Cerkiew Kretzulescu to cerkiew 

prawosławna w centrum Bukaresztu, 

wzniesiona w latach 1720-1722. Wewnątrz 

znajdują się freski wykonane w latach 

1850-1859. Poważnie uszkodzona podczas 

trzęsienia ziemi w roku 1940, 

wyremontowana trzy lata później. Po 

trzęsieniu ziemi w 1977 ponownie przeszła 

poważny remont, a kolejny już po rewolucji 

rumuńskiej 1989 roku. 

Pałac Cretulescu 

Zabytkowy budynek w pobliżu Ogrodów 

Cişmigiu w Bukareszcie. Został on 

zbudowany dla rodziny Creţulescu na 

początku XX wieku. Od 1972 roku mieści 

się tu siedziba UNESCO Europejskiego 

Centrum Szkolnictwa Wyższego UNESCO-

CEPES. 



 

Atrakcje turystyczne kraju 

Transylwania leży w centralnej części Rumunii, na Wyżynie 

Siedmiogrodzkiej. Ze wszystkich stron otoczona jest pasmami górskimi. 

 

Kościoły obronne Transylwanii 
 

 Charakterystycznym elementem Transylwanii są 

warowne kościoły, które znajdują się w wielu 

małych miejscowościach. Siedem z nich jest 

wpisanych na listę światowego dziedzictwa 

UNESCO. Zasada budowania przypominała 

nieco warowne fortece. Kościoły 

budowano na wysokim wzgórzu i 

otaczano murami obronnymi. 

Posiadały one potężne mury 

zaopatrzone w małe okienka 

strzelnicze. Za murami znajdowały 

się pomieszczenia gospodarcze i 

mieszkalne, pozwalające na 

przetrwanie najsilniejszego nawet 

oblężenia. Większość kościołów 

zbudowano w stylu gotyckim lub barokowym. Także późniejsze legendy wiążące hospodara 

z zamkiem Bran (w pobliżu Braszowa) - promowanego, jako zamek Draculi. 

 

Dom Draculi - Sighisoara 

 

Dom Drakuli (Casa Vlad Dracul), 

znajdujący się w Singisoarze, wzbudza 

zainteresowanie głównie w związku z 

legendą. Wcześniej zwany domem 

Pauliniego, jest prawdopodobnie 

najstarszym świeckim obiektem w mieście. 

Trzy dokumenty wspominają o pobycie tu 

w latach 1431-36 Włada Dracula (zwanego 

tak z powodu przynależności do 

rycerskiego zakonu  

Dragonów), ojca Włada Palownika (Vlad 

epe ), który posłużył za pierwowzór postaci 

Drakuli z powieści Brama Stokera. 

 

 

 

 



Szosa Transfogaraska  
Szosę przeprowadzono przez główny grzbiet 

Fogaraszy, najwyższych gór Rumunii na 

polecenie Nicolae Ceausescu. Wiedzie ona 

na wysokość ponad 2100 m n.p.m. i tu 

tunelem pod główną granią przechodzi na 

drugą stronę gór. Droga wspina się 

malowniczymi zakrętami po półkach 

skalnych. Po południowej stronie mija 

Jezioro Vidrarau skąd podziwiać 

można wspaniałą panoramę głównego 

pasma. 

 

  
 

Marmarosz to północna część Rumunii, stanowiąca samodzielny region, choć 

czasami utożsamiana z Siedmiogrodem. Część regionu wykracza poza granice kraju i 

zahacza o tereny Ukrainy. Maramuesz dzieli się na dwa regiony: Satu Mare i 

Maramure. Główne miasta to Satu Mare, Baia Sprite, Baia Mare i  Vişeu de Sus. 
 

 

Cerkwie 
Barsana Cerekwia z 1720 roku. Wieża cerkwi 

mierzy 56 m wysokości i do niedawna była 

najwyższą drewnianą budowlą w Europie.  

Palmę pierwszeństwa odebrała jej niedawno 

nowo wybudowana cerkiew w niedalekiej 

Sapancie.  

 

W 1997 roku rozpoczęto budowę żeńskiego 

klasztoru obok cerkwi. Klasztor, choć 

budowany przez współczesnych rzemieślników, 

zachowuje styl dokładnie taki sam, jak stojąca 

obok cerkiew. Ieud. Wioska skansen. Cerkiew 

Na Wzgórzu otoczona cmentarzem, stoi na 

miejscu  dawnego klasztoru. W cerkwi odkryto 

najstarszą księgę w języku rumuńskim, powstałą 

w latach 1391-92, zawierającą katechizm i zbiór 

praw kościelnych. Salistea de Sus - cerkiew św. Mikołaja równie z zachwyca swoim 

niepowtarzalnym urokiem 

 

 



 

Architektura 
 

Cerkwie maramoskie są budowane na wzór 

kościołów katolickich a częściowo na wzór 

prawosławnych cerkwi rumuńskich. Plan 

cerkwi, nawiązujący do architektury Zachodu, 

zazwyczaj jest dwudzielny, złożony z dwóch 

prostokątów: od wschodu mniejszego, który 

mieścił sanktuarium, oraz od zachodu 

większego, wewnętrznie jednak 

podzielonego już zgodnie z 

prawosławnymi wzorami ścianą z 

przejściami na nawę i przednawie. Typowy 

dla cerkwi marmaroskich jest też 

dostawiany do fasady zachodniej 

przedsionek (zwany tu pridvor) Wnętrza 

świątyni pokryte są fałszywymi 

sklepieniami, a przednawia – stropami. 

Sanktuarium oddziela od reszty świątyni 

ikonostas. Cerkwie charakteryzują się 

wysokimi dachami, zwykle 

czterospadowymi, wspólnymi dla całego 

obiektu, lub podzielonymi na dwie części, krytymi kilkoma (nawet sześcioma) warstwami 

gontu o specyficznej, lokalnej formie. Świątynie zwieńczone są wysokimi, smukłymi wieżami. 

 
 Zamek Peles  

Leży w miejscowości Sinaia, 

nazywanej "Perłą Karpat". 
Budowany był w latach 1873-1883 

z inicjatywy króla Rumunii Karola 

I. Peles przypomina bardziej 

baśniowy renesansowy pałac, niż 

tradycyjny zamek. Jest to wielka 

neorenesansowa budowla, jakby 

przeniesiona z Bawarii czy  

Szwajcarii. Znajduje się na 

malowniczej górskiej polanie w 

otoczeniu bukowych lasów. Do 

ostatnich dni życia władca coś w 

niej poprawiał i udoskonalał. W 

efekcie powstał obiekt będący mieszaniną stylów architektonicznych z różnych epok od 

gotyku do baroku Na uwagę zasługują ogrody. W jednym z nich znajduje się Pelisor, mały 

zameczek postawiony w sąsiedztwie Peles, zbudowany, jako prywatna rezydencja króla 

Ferdynanda. 
 

 

 

 



Niewiarygodne lodowe formacje w miejscowości Konstanca nad 

Morzem Czarnym. 

 
Konstanca w Rumunii jest to największy port 

handlowy w tym  

państwie, a jednocześnie stolica okręgu 

administracyjnego Konstanca. 

Port połączony jest kanałem z Dunajem i jest 

głównym ośrodkiem tranzytowym dla wszystkich 

krajów naddunajskich. 

Konstanca jest stolicą historycznej  

krainy rumuńskiej – Dobrudży, jest ponadto 

znanym ośrodkiem turystycznym, w którym 

znajduje się słynne morskie kąpielisko 

Mamaja z piaszczystą plażą.  

 

 
Cazinoul, secesyjne kasyno. Obiekt stoi tuż nad morzem, dzięki czemu można z niego 

podziwiać piękną panoramę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomnik Owidiusza w rumuńskiej Konstancy.  

Tam miał przebywać poeta po wygnaniu z Rzymu 

Opracowanie: Katarzyna B. 


