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Ciekawostki 
 Rząd Słowenii ma w planach wybudowanie do 2023 roku sztucznej wyspy o powierzchni 

30 tys. metrów kwadratowych na Adriatyku, aby powiększyć w ten sposób swoje 
niewielkie wybrzeże, którego długość wynosi zaledwie 47 kilometrów. 

 50% kraju zajmują lasy, sprawiając, że Słowenia to jedno z najbardziej zielonych państw 
na świecie a do tego znajduje się tam aż około 7000 jaskiń. 

 Warto także wiedzieć, że w Słowenii obowiązuje zakaz sprzedaży fajerwerków. Zakaz 
obejmuje ich sprzedaż, posiadanie i odpalanie. Za złamanie prawa grozi wysoka grzywna 
od 400 euro do 1,2 tys. euro.  

 Lublana, jest najbardziej mokrą stolicą Europejską. 

 W Słowenii rośnie najstarsza winorośl na świecie, mająca ponad 400 lat. 

 Jaskinia Postojna jest najczęściej odwiedzaną jaskinią w Europie. 

Państwo Słowenia 

Stolica  Lublana 

Ustrój Republika 

Hymn 

państwowy 

Zdravljica (Toast) 

Powierzchnia  20 273 km² 

Liczba ludności 2 056 262 

Waluta Euro 

Języki urzędowe Słoweński 

Religia 

dominująca 

Rzymski katolicyzm 
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rejestracyjne 

SLO 



 Ten mały kraj posiada wszystkie formy ukształtowania terenu. Znaleźć tam można 
zarówno wysokie góry – Alpy, jak i pogórza pokryte winnicami. Słowenia posiada także 
dostęp do morza – Adriatyk. 

 Najstarszym miastem jest Ptuj, którego historia sięga epoki kamienia, a pierwsza pisemna 
wzmianka o mieście pochodzi z roku 69 kiedy to Wespazjan był tam wybrany na cesarza 
Rzymu. 

 Jedną z atrakcji jaskini w Postojnie jest występowanie 
bezokiego płaza - odmieńca jaskiniowego zwanego przez 
Słoweńców ludzką rybką. Żyje tylko w podziemnych wodach 
dynarskiego krasu. Płaza można zobaczyć w specjalnym 
podziemnym baseniku. Mogą żyć około 100 lat w ciemności, 
przy czym mogą się nie odżywiać nawet przez okres 
kilkunastu lat. W wodzie oddycha skrzelami, na powierzchni 
płucami.  

 Tradycją  świąt Bożego Narodzenia jest wypiek specjalnego chleba z żyta, gryki i 
pszenicy, któremu przypisuje się magiczną moc. 25 grudnia jest dniem spędzanym w 
gronie rodziny do tego stopnia, że w niektórych regionach odwiedziny gości w tym dniu 
zwiastują niepowodzenia w nowym roku. 

 Dnia 8 lutego, dla upamiętnienia daty śmierci poety France Prešerna, w Słowenii obchodzi 
się święto kultury słoweńskiej, zwane też Dniem Prešerna; jest to dzień wolny od pracy. 

 Portret Prešerena znajdował się na banknocie 1000 słoweńskich tolarów. 

 

   Lublana – stolica Słowenii 
 

Lublana jest największym i najludniejszym miastem Słowenii położonym w centralnej części 
kraju, przez które przepływa rzeka Lublanica. Choć mieszka tu prawie co piąty obywatel tego 
dwumilionowego kraju - nie sprawia wrażenia wielkiej metropolii. Przyjezdnych wita niezwykle 
serdecznie, oferując mnóstwo atrakcji - interesującą historię, zabytki, muzea, znakomite lokale 
gastronomiczne, imprezy muzyczne, letnie festiwale i ciekawe życie nocne. Lublana dzieli się na 
pięć dzielnic, ale turystycznie ważne są dwie: Krakovo i Trnovo – przedmieścia, które zachowały 
do dzisiaj swój dawny charakter i urok. Niektóre ulice i place oraz przeważająca część Starego 
Miasta są przeznaczone wyłącznie dla pieszych i rowerzystów. Brzegi Lublanicy łączy kilka 
mostów dla samochodów i pieszych. Trzy z nich – Cevljarski (Szewski), Tromostovje (Potrójny) i 
Zmajski (Smoczy) – są warte szczególnej uwagi ze względu na bogatą historię. 
W XV wieku Lublana była znana ze względu na sztukę. W 1511 roku miało miejsce wielkie 
trzęsienie ziemi, po czym została odbudowana w stylu renesansowym oraz zbudowany został 
nowy mur wokół miasta. Po II wojnie światowej Lublana stała się stolicą Socjalistycznej Republiki 
Słowenii – części komunistycznej Jugosławii, do czasu gdy 25 czerwca 1991 roku Słowenia 
ogłosiła niepodległość, a Lublana stała się jej stolicą.  
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/8_lutego
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Tolar
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Socjalistyczna_Republika_S%C5%82owenii
http://pl.wikipedia.org/wiki/Socjalistyczna_Republika_S%C5%82owenii
http://pl.wikipedia.org/wiki/Socjalistyczna_Federacyjna_Republika_Jugos%C5%82awii


Atrakcje turystyczne stolicy 
Trmostovja - Potrójny Most 

Charakterystyczną budowlą dla stolicy Słowenii jest 
Potrójny Most. Główny most Trmostovja znajduje się 
na miejscu, starego, drewnianego mostu, który łączył 
północnozachodnią Europę z Bałkanami.                             
W zasadzie jest to jeden most, ale zbudowany z 
trzech  części. Najstarszy z nich, kamienny, powstał 
w 1842 roku. Dwie pozostałe części zostały 
dobudowane w 1931 r., które są mostami dla 
pieszych. Jeden z nich został zaprojektowany przez 
Jože Plečnika. Razem tworzą one urokliwą furtkę do 
Starego Miasta.  

 

Pomnik France Prešerna 

Potrójnym mostem dochodzi się do pomnika 
romantycznego poety France Prešerna, który tłumaczył 
m.in. wiersze Adama Mickiewicza na słoweński 
France Prešern to słoweński poeta epoki romantyzmu, 
autor m.in. hymnu Słowenii (Zdravljica). Prešeren jest 
uznawany za najwybitniejszego poetę słoweńskiego oraz 
za jednego ze znaczących poetów europejskich 
Najbardziej znany utwór Prešerna, "Sonetni venec" 
("Wieniec sonetów") powstał pod wpływem 
nieszczęśliwej miłości do Juliji Primic i śmierci bliskiego 
przyjaciela, poety Matiji Čopa. Śmierć poety oznaczała 
początek jego prawdziwej sławy. Janez Bleiweis 
postanowił rozsławić imię i poezję Prešerna. Dlatego 
zorganizował uroczysty pogrzeb i zatroszczył się o 
postawienie pomnika, dzięki któremu słoweński naród 
oddałby cześć pamięci wielkiego poety. Na ten cel 
ogłoszono publiczną zbiórkę pieniędzy, która trwała 4 
lata. Dziś wszyscy Słoweńcy znają Prešerna i jego 
poezję. 

Zamek w Lublanie  

Centralnym punktem zainteresowania 
w Ljubljanie jest Wzgórze Zamkowe. 
Na wzgórze zamkowe można wybrać 
się piechotą lub kolejką linową, która 
znajduje się na Krekov trgu .Badania 
archeologiczne potwierdzają, że 
pierwszymi, którzy zbudowali 
fortyfikacje na tym wzgórzu byli 
Celtowie. Następnie przybyli tu  
Illyrianie a potem Rzymianie. 
Średniowieczny zamek powstał w IX 
wieku i był siedzibą knieziów 
Spannheimskih. Początki zamku 
średniowiecznego sięgają IX wieku. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owenia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Romantyzm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hymn_S%C5%82owenii
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sonet
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Janez_Bleiweis&action=edit&redlink=1


Do roku 1814 w zamku mieścił się garnizon wojskowy, a później więzienie. W 1848 zbudowano 
wieżę obserwcyjną, w której mieszkał strażnik. W 1905 roku zamek kupiło miasto, ale do lat 60-
tych mieściły się tam głównie mieszkania. Po 1964 roku rozpoczęto intensywną odnowę, która 
trwa do dzisiaj. Obecnie na zamku można zobaczyć stałą wystawę poświęconą historii Słowenii 
oraz oglądnąć film 3D o historii Ljubljany (od czasów prehistorycznych do teraz). W 
odrestaurowanej kaplicy św. Jerzego (1489) można podziwiać płaskorzeźby, freski i tarcze 
herbowe książąt Carnioli. Znajdują się tutaj również dwa pomieszczenia, w których odbywają się 
śluby, oraz otwarte dla turystów: wieża, kaplica i kawiarnia. Pozostała część budynku jest 
okazjonalnie wykorzystywana na przedstawienia, wystawy i inne wydarzenia. 

Most Smoków  (Zmajski most)  

„Most Smoków”  zaprojektowany w stylu Art Nouveau, zbudowany 
w 1901,  znajduje się przy rynku miejskim w miejscu drewnianego 
Mostu Rzeźnickiego. Nowy most jedynie formalnie nosił imię 
Cesarza Franciszka Józefa. Jego oficjalna nazwa nigdy nie została 
zaakceptowana przez mieszkańców Ljubljany. Na moście znajdują 
się  cztery niezwykłe  postacie smoków. Most jest z jednym z 
najbardziej charakterystycznych obiektów miasta i jednym z  
pierwszych mostów z 
żelazo-betonu w Europie. 
Ljubljana nazywana jest 
miastem smoków, gdyż jest 
ich w mieście mnóstwo: na 
mostach, na kamienicach, 
w herbie, na prawie każdej 
pocztówce…. Można kupić 
pluszowe smoki, lokalne 
produkty są sygnowane 

znaczkiem smoka. Smoki są wszechobecne. 

 

Atrakcje turystyczne kraju 
Piran 

Pięknie położony na cyplu wąskiego 
półwyspu jest najlepiej zachowanym 
zabytkowym miastem adriatyckiego 
wybrzeża, perłą architektury 
weneckiej. Z względu na swój 
wyjątkowy urok, wynikający m.in. z 
położenia, wiele zabytków i plaże, jest 
tłumnie odwiedzany przez turystów, 
zwłaszcza w lecie. Charakterystyczną 
dla miasta budowla, jest kościół stojący 
na krawędzi nadmorskiego brzegu. 
Świątynię zbudowano w 1344 r. i 
przebudowano w 1637 r. dodając 
elementy baroku. Centrum miasta jest 
Plac 1 Maja otoczony barokowymi 
kamieniczkami, na placu Tartinijev 
możemy podziwiać m.in. 
piętnastowieczny Dom Wenecki w stylu weneckiego gotyku. Trzeba koniecznie odwiedzić 
muzeum morskie, jednym z atrakcji są makiety starych statków. 



Jezioro Bled 

To jeden z najbardziej charakterystycznych punktów 
na turystycznej mapie Słowenii. Okładki wielu 
przewodników zdobi krajobraz Jeziora Bledzkiego 
z barokowym kościołem na wyspie i zamkiem, 
górującym nad miastem i Alpami w tle.  
Bledzki zamek wzniesiono na skale, około 100 
metrów powyżej tafli jeziora. Roztacza się z niego 
malowniczy widok na miasto  i okolice. Obecnie w 
zamku znajduje się muzeum, posiadające w swoich 
zbiorach między innymi bogatą kolekcję zbroi i broni 
z okresu XVI – XVIII wieku. Charakterystyczny 
Kościół Wniebowzięcia, położony  na wyspie, 
powstał  jak głosi legenda, na miejscu zniszczonej  
w czasie walk z chrześcijanami pogańskiej świątyni  
bogini Živy. Pierwotnie stał  tu kościół romański,  
przebudowany później w stylu gotyckim. Jednak  

świątynia została zniszczona w wyniku 
trzęsienia ziemi na początku XVI wieku. 
Wiele lat później powstał obecny, 
barokowy kościół. Ciekawostkę 
stanowi XVI-wieczny dzwon życzeń, w 
który każdy może uderzyć. Z tego 
powodu przez cały dzień po tafli jeziora 
niesie się jego ton. Na wyspę można 
dostać się łodziami pasażerskimi lub 
samodzielnie, wypożyczoną łódką. 
Walory Bledu jako uzdrowiska 
dostrzeżone zostały już w 1855 r. przez 
szwajcarskiego lekarza Arnolda Rikliego, 
który nad brzegiem jeziora wybudował 
łaźnie zdrojowe. Dzięki gejzerom wód termalnych w dnie jeziora ma ono najdłuższy sezon 
kąpielowy wśród alpejskich jezior. 

Rzeka Soča 

Socza to najbardziej znana raftingowa rzeka Słowenii. 
Wypływa z Alp Julijskich i uchodzi 
do Zatoki Weneckiej niedaleko 
Monfalcone. Wody Soczy są 
szmaragdowozielone, a otaczająca 
koryto rzeki alpejska przyroda 
majestatyczna. Spływy komercyjne na 
Soczy organizowane są od kwietnia 
do października, łowcy adrenaliny 
powinni przyjechać we wrześniu, gdy 
stan wody jest najwyższy. W 
wąwozach Soczy można spróbować 
też innej ekstremalnej rozrywki - 
kanioningu, czyli spływu rwącą rzeką 
w specjalnym wzmocnionym 
kombinezonie i z wyposażeniem (składają się na nie m.in. uprzęże 
wspinaczkowe, liny, przyrządy do zjazdu i asekuracji  oraz 

wodoszczelne pojemniki z energetyczną żywnością). 



Jaskinia Postojna  

Jaskinia Postojna jest dwudziestokilometrowym 
labiryntem przejść, galerii oraz komnat. Jest to 
największa i najczęściej odwiedzana w 
Europie jaskinia typu  "klasyczny kras". Jej 
najbardziej interesujący tunel został odkryty w 
1818 roku przez Luka Čeč. W następnym roku 
po jego odkryciu został on udostępniony dla 
zwiedzających. Do tego czasu jedyną dostępną 
częścią jaskini były wejścia do niej.                             

 W 
1872 
roku 

zostały położone w jaskini tory kolejowe a 2 lata później 
doprowadzono elektryczność.  Wizyta w jaskini 
Postojna rozpoczyna się od stacji kolejowej. Pociąg 
najpierw mija tunel stworzony przez człowieka ponad 
40 lat temu. Pierwszy naturalny tunel jest czarny od 
sadzy po wybuchu paliwa gromadzonego tu w czasie II 

wojny 

światowej. Następnie przejeżdża się przez 
bogato zdobioną stalaktytami i stalagmitami 
„Gotycką Salę” a następnie przez „Salę 
Kongresową”, zwaną Balową, służącą od ponad 
180 lat na bale i inne wydarzenia. Później pociąg 
wjeżdża kolejne dwa kilometry w głąb jaskini, do 
wnętrza Wielkiej Góry. Dalej zwiedzający 
poruszają się pieszo. Szlak prowadzi przez 
Wielką Górę (zwaną również Kalwarią), Rosyjski 
Most do Pięknej Jaskini. Ostatecznie trasa 
dochodzi do Brylantowego przejścia, gdzie 

znajduje się najsłynniejszy stalagmit zwany Brylant – symbol Jaskini Postojna. Następnie 
droga prowadzi do basenu z „ludzkimi rybami” (odmieńcami jaskiniowymi) a następnie do „Sali 
Koncertowej”, gdzie turyści wsiadają do pociągu by powrócić na powierzchnię.  

Park Narodowy Triglav 

Słowenia posiada także bardzo znany piękny 
Park Narodowy Triglav. Park ten został 
otwarty już w 1924 roku i na jego terenie 
znajduje się wizytówka Słowenii czyli Góra 
Triglav o wysokości 2863 metrów i trzech 
wierzchołkach. Jest najwyższym szczytem 
Słowenii i znajduje się w herbie i na fladze 
tego kraju. Nazwa Triglav wiąże się ze 
średniowiecznymi słowiańskimi wierzeniami, 
które na wierzchołku góry umiejscowiały 
siedzibę potężnego Trojana – pogańskiego 
bóstwa wody, ziemi i podziemi.Słoweńcy 
szczyt ten nazywają "słoweńskim gigantem", 
dlatego, iż jego północna, wapienna ściana, 
jest niemal pionowa i ma 1000 metrów 

http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owenia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_S%C5%82owenii
http://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga_S%C5%82owenii
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trojan_%28b%C3%B3stwo%29


wysokości i 3000 metrów szerokości. Ścianę tą tworzy zespolony pionowy, niemal monolityczny 
filar, wysoki na około 150 metrów, zwany Sfinksem i uważany przez wielu alpinistów za 
wyjątkowo trudny do zdobycia. Park Narodowy Triglav to także rozdzielone głębokimi wąwozami, 
kaniony, spienione rzeki, potoki, a w niższych partiach stoki porośnięte ciemnymi lasami i pokryte 
halami, dające wyjątkowy urok temu miejscu.  

Wąwóz Vintgar  

Wawąz Vintgar znajduje się w obrębie Triglavskiego Parku Narodowego, w niedalekiej 
odległości od miasteczka Bled. Ma długość 
1600 m, jego dnem płynie rzeka Radovna. 
Wąwóz odkrył wójt wsi Gorje, Jakob Žumer w 
1891 r. Dwa lata później poprowadzono tędy 
atrakcyjny szlak spacerowy z wieloma 
drewnianymi mostkami i galeryjkami. Trasa 
wiedzie  nad spienioną wodą i huczącymi 

wodospadami, basenami i kaskadami. Wąwóz 
otoczony jest wysokimi ścianami skalnymi z 
bardzo bogatą szatą roślinną. Nazwa Vintgar  
pochodzi z języka niemieckiego, bo określenie 
„Weingarten” oznacza „ogród winny”, a ścieżka 
ta wije się jak winny krzew. 

 

Zamek Celje 

Zamek Celje jest najważniejszym i 
największym średniowiecznym zamkiem 

zlokalizowanym na terytorium Słowenii. 
Pozostałości zamku położone są na wzgórzu 
w jego południowo-wschodniej części, nad 
starym miastem. Zespół zamkowy składa się 
ze wschodniego dziedzińca pałacowego z 
wysoką, kwadratową wieżą Fryderyka i z 
zachodniego, z obiektami gospodarczymi i 
wojskowymi. Centralne obszary mieszkalne 
były dodatkowo zabezpieczone wewnętrzną 
fosą. Był rozbudowywany począwszy od 
pierwszej połowy XIII wieku, kiedy to 
Vovbrzani wybudował wieżę mieszkalną z 
dziedzińcem otoczonym murem. Od XIII do XVI wieku budynki zamku wyrastały na wzgórzu 
zamkowym i tak powstał jeden z najbardziej rozbudowanych średniowiecznych zamków w 
Słowenii. Zamek miał potrójne mury obronne i szerokie fosy obronne. Został on przebudowany, 
dodatkowo wzmocniony i naprawiony pod koniec XVI wieku.  

 



Ptuj 

 Ptuj jest jednym z najstarszych miast 
Słowenii, jego historia sięga epoki kamienia. 
Pierwsza pisemna wzmianka o mieście pochodzi 
z roku 69, kiedy to Wespazjan był tutaj wybrany 
przez swoje legiony na cesarza Rzymu. Jedno z 
najpiękniejszych miast Słowenii. Położone jest u 
stóp wzgórza z zamkiem. Zamek – początkowo 
romański, przebudowano później  w stylu 
renesansowym, barokowym,  a  do obecnej 
formy rozbudowano  w XVIII wieku. Dziś  w jego 
wnętrzach mieści się Muzeum Regionalne, w 
którego zbiorach znajduje  się między innymi 

największa w  Słowenii kolekcja instrumentów muzycznych, obszerne prezentacje malarstwa 
XVII i XVIII wieku, sztuki gotyckiej  i  wystawa etnograficzna. Najważniejsze atrakcje: Klasztor i 
kościół Dominikanów -  Klasztor założony w XIII wieku, na przełomie XV i XVI wieku 
odbudowany po pożarze. W XVIII wieku jego formę ukształtowano w stylu barokowym. Obecnie 
jest jednym z oddziałów Muzeum Regionalnego i mieści zbiory archeologiczne. Warte uwagi są 
również mozaiki. Wieża miejska (Povoden Muzeum) – Lapidarium powstałe w wyniku 
wbudowania pozostałości antycznych budowli w XVI-wieczną bryłę wieży.Kościół rektorski św. 
Jerzego – Romańsko – gotycka świątynia, która mieści wiele zabytków sztuki.                                                
W Ptuju odbywa się wiele ciekawych wydarzeń. Do najsłynniejszych zaliczają się tutejsze ostatki 
– kurentovanje oraz jarmarki. 

Predjamski Grad - 
czteropiętrowy zamek we wsi 
Predjama 

Predjamski Grad - czteropiętrowy zamek we 
wsi Predjama w okręgu Postojna na Słowenii, 
pod ponadstumetrową pionową skałą 
wchodzącą w skład wyżyn słoweńskiego 
Krasu. Zamek wbudowany był pierwotnie w XII 
wieku (wzmiankowany w 2 połowie w. XIII) w 
obszerną jaskinię w skałach, zakrywając jej 
wejście. Jego ślady widoczne są w głębi 
jaskini i wchodzą w skład poszczególnych 

zamkowych pomieszczeń. Później - około roku 1570 - 
został rozbudowany do obecnego kształtu. Partie jaskini 
wykorzystywane przez zamek mają kontynuację z 
rozległym systemem korytarzy jaskiniowych, które 
położone są w większości poniżej zamku. Chroniła się 
tam w chwilach zagrożenia zewnętrznymi najazdami 
okoliczna ludność wraz ze swoim dobytkiem i 
inwentarzem. W XV wieku zamek był siedzibą 
legendarnego barona-rozbójnika Erazma Lüggera, który - 
jak Janosik albo Robin Hood - grabił przejeżdżające w 
pobliżu kupieckie karawany, a łupy rozdawał biednym. 
Obecnie zamek wraz z parusetmetrowym odcinkiem 
jaskini jest otwarty dla  turystów - pod opieką 
przewodnika. 

Opracowanie: Lidia P. 


