
       

GRECJA - po grecku Ελλάδ lub Ελλάς kraj położony w południowo-wschodniej części Europy                   
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ZWIEDZAMY KRETĘ 

 - CO WARTO ZOBACZYĆ 
 

DZIKI WĄWÓZ HA            
Bardzo majestatyczny twór 

geologiczny zwany Ha powstał 

prawdopodobnie w wyniku 

trzęsienia ziemi. Całkowita 

długość wąwozu to nieco ponad 

1,5 km. Mimo tego, że jest on tak 

doskonale widoczny to wciąż 

pozostaje on jednym z najdzikszych 

zakątków na Krecie. Kilkumetrowa 

skalna stromizna tworząca ujście 

tego wąwozu, skutecznie odstrasza 

większość zwiedzających. Jedynie 

osoby które mają wiedzę na temat 

wspinaczki oraz posiadające 

niezbędny ekwipunek alpini-

styczny będą mogły w pełni 

cieszyć się pięknem tego miejsca. 

 

 
 

PLAKIAS  
Plakias jest to niewielka 

miejscowość położona w środ-

kowej części południowego 

wybrzeża Krety. Jej największą 

atrakcją jest najdłuższa w tym 

rejonie plaża i krystalicznie 

czysta woda. Główna plaża 

zwana Gialia ma swój początek  

w centralnej części miejscowości 

i rozciąga się na przestrzeni około 

1,3 km wybrzeża, aż do półwyspu 

nazywanego Mouri. 

 

 
 

Jest to zdecydowanie najlepszy 

odcinek wybrzeża wyspy Krety   

z łagodnym oraz piaszczystym 

zejściem do  morza. Wschodni 

kraniec plaży położony tuż przy 

stromym skalnym klifie nazywany 

jest Paligremnos.  

 

 
 

 Plakias to miejscowość typowo 

turystyczna, ale bez głośnych 

dyskotek.  Doskonałe warunki dla 

odpoczynku w gronie rodzinnym. 

Spokojnie  i  pięknie. 

 

 
 

KLASZTOR W PREVELI 
Trudno oszacować, kiedy powstał, 

jednak przypuszcza się, że pierwsze 

zręby działalności miały począte 

W obecnej formie klasztor 

rozbudowano w okolicach 1594 

roku, Wybudował go lokalny 

władca zwany  Prevelis.  

 

 
 

 Na głównym dziedzińcu stoi 

obecny kościół Preveli pod 

wezwaniem św. Jana Teologa, 

który został zbudowany na miejscu 

starszego zburzonego w 1835 

roku. Obecny dwunawowy 

budynek ma niecałe 14 metrów 

długości oraz około 8 metrów 

szerokości. Ściany mają u pod-

stawy 1,8 metra grubości, która 

zmniejsza się do 1,2 na poziomie 

sklepienia. Prosta forma budowli 

pozbawiona jest  wyszukanych 

zdobień. Jednym z nielicznych 

elementów dekoracyjnych są wymy-

ślne okrągłe perforowane świetliki. 

 

 
 

 Marmurowe ramy, nadproże oraz 

rzeźbiony dwugłowy orzeł 

dodane zostały dopiero w 1911 

roku. Szczególnie wartościowe 

jest wnętrze kościoła, które do 

naszych czasów przetrwało                

w praktycznie nienaruszonym 

oraz niezmienionym stanie. 

Jedynym  nowym elementem, 

jaki został wprowadzony  

do środka, jest ozdobna kamienna 

posadzka. Szczególną uwagę 

przykuwa złocona ambona 

wyrzeźbiona w 1863 roku przez 

Dimitrius Ragouzis w czasie  gdy 

opatem Preveli był Daniel 

Koufakis. 

 

 
 

Warto również zwrócić uwagę na 

dużą liczbę interesujących  ikon,  

z których znaczna część powstała 

jeszcze przed okresem najbar-

dziej burzliwych lat rewolucji 

1866 roku. 

 

 



ZWIEDZAMY KRETĘ 

 - CO WARTO ZOBACZYĆ 

 
RETHYMON – niezwykłe 
miasto renesansu 
Jest trzecim z największych miast  

na Krecie. Leży w północno-

zachodniej części Krety. Mimo 

tego, że miejsce to zostało zalu-

dnione już w okresie minojskim  

to do obecnych czasów nie zacho-

wały się prawie żadne ślady  

z tamtego okresu. W okresie 

grecko-rzymskim miasto było 

ważnym ośrodkiem handlowym. 

O sile i znaczeniu Rithymna (jak 

zwano wtedy Rethymnon) niech 

świadczy to, że miasto to biło 

własne monety. Największy 

rozkwit miasto przeżywało  

w okresie panowania Wenecjan, 

którzy postanowili przekształcić 

Rethymnon w ważny ośrodek 

handlowy. To właśnie z tego 

okresu pochodzi dzisiejsze Stare 

Miasto (palia poli). W 1540 roku 

ze względu na rosnące zagrożenie 

ze strony coraz silniejszej Turcji, 

władze weneckie zdecydowały sie 

na rozbudowę istniejących już 

fortyfikacji oraz murów obronnych 

chroniących miasto. Mimo wysiłku 

włożonego w zabezpieczenie 

miasta, w 1571 roku piraci 

Ouloutza-Ali z całą surowością 

ukazali słabość tej rozbudowy. 

Rethymnon został przez nich 

ograbiony oraz doszczętnie 

spalony.  

 

 

Dwa lata po tych wydarzeniach 

Wenecjanie podjęli decyzję  

o tym, aby na wzgórzu 

Paleokastro wybudować nową 

lepszą twierdzę, która powinna 

skuteczniej ochronić miasto. 

Właśnie w ten sposób powstała  

 

Renaissance Festival - od 1987 

roku w Rethymno każdego lata  

w lipcu organizowany jest  wielki 

Renesansowy Festiwal. Na prze-

strzeni wielu lat istnienia tego 

festiwalu w teatrze położonym na 

terenie Fortezzy (Erofili) 

przedstawiona została większość 

dzieł kreteńskich dramaturgów,  

a także Shakespeara, Moliere, 

Goldoni i wielu innych. 

 

Dziesiątki muzyków prezen-

towało muzykę z całego świata, 

od epoki renesansu aż do czasów 

współczesnych. Doskonałą atrak-

cję stanowią przedstawienia sztuk 

kome-diowych, które wykony-

wane są na wąskich uliczkach 

starego miasta.                

WARTO ODWIEDZIĆ 

  Fortezza, czyli najbardziej 
charakterystyczna atrakcja tury-
styczna Rethymnonu. Jest naj-
większym starym weneckim 
zamkiem na Krecie, jaki kiedy-
kolwiek zbudowano. W czasie 
sezonu wakacyjnego organizo-
wane są tu czasami plenerowe 
spektakle i  imprezy. Warto 
odwiedzić to miejsce, gdyż 
fortyfikacje te to jedna z lepiej 
zachowanych twierdz na Krecie. 
Interesującym obiektem jest 
również niewielkie Muzeum 
Archelogiczne, które  istnieje  
od niedawna, ale może 
poszczycić się bogatym zbiorem 
danych przedmiotów użytku 
codziennego i zbiorów obrazów.  

 
Na terenie twierdzy znajduje się 

Meczet Sułtana Ibrahima. 
 

Fontanna Rimondi znajduje się 

obecnie na placu Platanos,                 

w dawnym centrum weneckiego 

miasta. Została zbudowana                

w 1626 roku przez weneckiego 

gubernatora A. Rimondi. Między 

czterema kolumnami korynckimi 

umieszczono trzy lwie paszcze,   

z których tryska woda. 

 
Dawniej fontanna była przykryta 

kopułą, jednak jak głosi              

legenda rozebrano ją, aby przez 

poszerzone przejście mógł 

przejechać samochód wiozący 

Eleftheriosa Venizelosa  
 

PAŁAC W KNOSSOS  
Niezwykły zabytek kultury 

minojskiej.  

 
 

Ruiny pałacu sprzed ok. 3,5 tys. 

lat z pięknymi malowidłami 

ściennymi i doskonale zacho-

wanymi  dużymi kolumnami.  

 
Malowidła ścienne w  Knossos. 

http://www.crete.pl/gallery/rethymnon-twierdza/rethymnon_meczet_twierdza.jpg


ZWIEDZAMY KRETĘ 

 - CO WARTO ZOBACZYĆ 

 
CHANIA Drugie pod wzglę-

dem wielkości miasto na Krecie.  

Oficjalna liczba mieszkańców nie 

przewyższa 58 tysięcy ludzi,           

ale miasto wraz z przyległymi 

miejscowościami obecnie tworzy 

aglomerację o liczbie ludności 

szacowanej na około 130 tysięcy 

mieszkańców. 

 
Największym atutem Chanii jest 

rejon Starego Miasta oraz piękny 

Port Wenecki. Ścisła zabudowa 

starych kamienic rozdzielona 

niewielkimi uliczkami tworzy 

niesamowity klimat tego miasta. 

Zresztą nazwanie tych nie-

wielkich przejść ulicami jest 

zdecydowaną przesadą, gdyż       

w wielu miejscach sąsiadujące ze 

sobą budynki dzieli odległość 

niewiele przewyższająca roz-

piętość ramion dorosłego męż-

czyzny.  Jednak ciasnota ta nie 

przeszkadza w tym, aby w wąs-

kich uliczkach wygospodarować 

jeszcze miejsce dla choćby kilku 

stolików obsługiwanych przez 

kelnerów pobliskiego kafeiniona, 

czy też tawerny. Labirynt 

krzyżujących się przejść w obrę-

bie Starego Miasta to również 

doskonałe miejsce do kupna 

typowych turystycznych pamią-

tek oraz lokalnych produktów. 

 

KUCHNIA GRECKA  
 

Kuchnia śródziemnomorska należy 

do najzdrowszych na świecie. 

Przez większość roku     w krajach 

basenu Morza Śródziemnomorskiego 

świeci słońce, więc warzywa  

i owoce dojrzewają w naturalny 

sposób, zachowując świeżość oraz 

walory odżywcze. W Polsce znany 

jest kozi ser feta i oliwa z oliwek    

oraz typowa sałatka grecka. 

 
       Typowa sałatka grecka. 

Dlatego w czasie greckich wojaży 

proponujemy spróbować czegoś 

nietypowego dla Polaków, czyli 

tradycyjnego greckiego ciasta 

pieczonego na przełomie roku.  

VASILIOPITA czyli ciasto                  

św. Bazylego, do którego dodaje 

się monetę. Kto ją odnajdzie                      

w swoim kawałku, będzie miał 

szczęście i powodzenie  przez cały 

rok.  Dlaczego dodaje się monetę? 

Św. Bazylii był biskupem Cezarei 

i bardzo dbał o biednych. 

Rozdawał im słodkie ciasta  

z ukrytymi wewnątrz monetami. 

Na pamiątkę tamtych zdarzeń  

w rocznicę jego śmierci  

(1 stycznia) ciasto z monetą 

pojawia się na greckich stołach.  

  

ALFABET GRECKI 
Alfabet ten powstał ok. IX w p.n.e. 

Znaki alfabetu służyły Grekom  

do zapisu słów, liczb oraz notacji 

muzycznych. Istnieją liczne mity 

o genezie alfabetu, np. pierwszy 

połączył głoski w pismo Hermes  

– bóg podróżnych. 

 

 
 

BOGOWIE GRECCY 
Zeus -  bóg piorunów, władca 

Olimpu, najważniejszy  

z bogów, 

Hera  - bogini małżeństw, 

Apollo - bóg muzyki, poezji  

i sztuki, 

Ares - bóg wojny, 

Eris - bogini niezgody 

i sporów, 

Hermes - opiekun kupców  

i pasterzy, posłaniec bogów, 

Hefajstos - bóg ognia i rzemiosł, 

Afrodyta - była boginią 

piękna i miłości,                        

Eros - był bogiem miłości, 

Dionizos - był bogiem wina 

i odradzającej się natury. 

Hestia- opiekunka ogniska 

domowego  

Priap - bóg ogrodów 

Posejdon - był bogiem 

wszelkich mórz i oceanów 

Hades - władca świata 

zmarłych 

 

MÓWIMY PO GRECKU 

    
Ελλάδα lub Ελλάς  

[ellada lub ellas] - Grecja 

Ευρώπη [ewropi] - Europa                

Πολωνία [polonia] - Polska 

μπαμπάς [babas] - tato             

 μητέρα [mitera] - matka           

γιαγιά [jaja] - babcia                  

παππούς [tatous] - dziadek 

σινεμά [sinema] - kino                

κοσμος [kozmos] - świat  

καλημέρα [kalimera] - dzień 

dobry 

καλησπέρα [kalispera] - dobry 

wieczór 

καληνύχτα [kalinychta] - 

dobranoc 
……………………………………………….

Wykorzystane materiały i zdjęcia pocho-

dzą z publicznych zasobów Internetu oraz 

archiwum prywatnego. Opublikowano za 

zgodą autora. 



WIZYTA W GRECKICH 

SZKOŁACH 

Przedstawiciele naszej społeczności 

szkolnej wybrali się na Kretę  

i odwiedzili dwie greckie szkoły. 

Pierwsza z nich mieści się w  

AGIA GALINI 

niewielkiej turystycznej miejsco-

wości słynnej z powodu znajdują-

cej się w niej skały Dedala i Ikara. 

Stąd według mitologii ojciec i syn 

wyruszyli w poszukiwaniu upra-

gnionej wolności na zrobionych  

z wosku i piór skrzydłach.                                          

Pomnik Dedala i Ikara.  

 

Budynek szkoły wybudowano  

w 1928 roku, a następnie go roz-

budowano.  

 

Jest to szkoła podstawowa.  Kil-

koro nauczycieli uczy około stu 

uczniów.  Każda klasa ma jednego 

wychowawcę przez sześć lat.  

Uczniowie bardzo lubią ruch   

i często na przerwach bawią się  

w berka lub skaczą przez linę  

i   nawet chodzą na rękach.     

Śpiewamy piosenkę o Popielu.  

Kreteńczycy opowiedzieli nam  

historię swojego państwowego  

święta „Ohi”, (świeto „nie”)   

obchodzonego 28 października.  

 Druga odwiedzona przez nas 

szkoła mieści się w malowniczej       

Spili (gr. jaskinia)              

Jest to miasteczko wśród gór,  

którego  największą turystyczną 

atrakcją są bijące ze skał źródła  

krystalicznie czystej zdrowej wody. 

 

Spotkaliśmy się z uczniami klas 

IV i VI szkoły podstawowej. 

Obyła się wspólna lekcja angiel-

skiego, podczas której dzieci 

uczyły się śpiewać. Następnie po-

kazaliśmy dzieciom przygoto-

wany przez naszych uczniów  

album o Kościerzynie i Szkole 

Podstawowej nr 2 oraz zatańczyli-

śmy poloneza. Przyjęto nas ciepło 

i serdecznie. Greccy uczniowie 

byli żywo zainteresowani naszą 

kulturą, pytali o tradycje Bożego 

Narodzenia i inne święta religijne 

i państwowe. Podobał im się język 

polski i z wielkim trudem próbo-

wali powiedzieć słowo „Koście-

rzyna”, które w ich wykonaniu 

brzmiało „Costerina”.  

Greccy uczniowie zatańczyli tra-

dycyjny kreteński taniec.  Gó-

rzysta miejscowość Spili słynie 

również z licznych świątyni zbu-

dowanych na zboczach i w cen-

trum miasteczka. 

Jedna ze świątyń w Spili.               

Interesującym miejscem jest nie-

wielkie muzeum ludowe z boga-

tym zbiorem dawnych sprzętów. 

Muzeum powstało z inicjatywy 

kobiet w Spili, które chciały urato-

wać przed zniszczeniem  stary  

zabytkowy budynek. Wspólnie 

wykupiły go za swoje prywatne 

oszczędności i w ten sposób  

powstało Folk Museum of Spili.  

polsko-grecka  lekcja angielskiego.  

Dzieci otrzymały przygotowany 

przez uczniów klasy Va Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Kościerzynie 

album ze zdjęciami  szkoły i oko-

lic pełnych jezior i lasów. Z cieka-

wością oglądały niespotykany  

w ich rejonie materiał budowlany 

- czerwoną cegłę. Podobała im się 

zieleń Kaszub i pytali o regionalne 

potrawy. Spotkanie zakończyło się 

wspólną zabawą na placu zabaw. 

Okazało się, że w tej dziedzinie 

dzieci są mistrzami i bariery języ-

kowe nie przeszkadzają w grze  

na boisku.    

  

Zachód słońca w Agia Galini.    



HYMN UNII 

EUROPEJSKIEJ 
 

Hymnem jest "Oda do radości"  

z finału IX Symfonii Ludwika 

van Beethovena. Najpierw, 12 

stycznia 1972 roku została 

uznana za oficjalny hymn Rady 

Europy, a następnie, 29 maja 

1986 roku, podczas uroczystości 

wciągania na maszt europejskiej 

flagi, została w sposób uroczysty 

zaprezentowana jako hymn 

Wspólnot Europejskich. Tekst 

hymnu europejskiego napisał 

Fryderyk Schiller, a na język 

polski przełożył go Konstanty  

I. Gałczyński.  
 

O Radości, iskro bogów, kwiecie 

elizejskich pól 

święta, na twym świętym progu 

staje nasz natchniony chór. 

Jasność twoja wszystko zaćmi 

złączy, co rozdzielił los. 

Wszyscy ludzie będą braćmi tam, 

gdzie twój przemówi głos. 

 

Kto przyjaciel, ten niech zaraz 

stanie tutaj pośród nas, 

i kto wielką miłość znalazł ten 

niech z nami dzieli czas. 

Z nami ten, kto choćby jedną du-

szę rozpłomienić mógł. 

Ale kto miłości nie zna, niech nie 

wchodzi tu na próg. 

 

Patrz, patrz: wielkie słońce świa-

tem biegnie sypiąc złote skry, 

jak zwycięzca, jak bohater - bie-

gnij, bracie, tak i ty. 

Radość tryska z piersi ziemi, Ra-

dość pije cały świat. 

Dziś wchodzimy, wstępujemy na 

Radości złoty ślad. 

Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie, 

ona w splocie ludzkich rąk, 

z niej najlichszy robak czerpie, z 

niej - najwyższy niebios krąg. 

Bracie, miłość niezmierzona 

mieszka pod namiotem z gwiazd, 

całą ludzkość weź w ramiona i 

ucałuj jeszcze raz. 

 

Wstańcie, ludzie, wstańcie wszę-

dzie, ja nowinę niosę wam: 

na gwiaździstym firmamencie 

miłość, miłość mieszka tam. 

 

Wstańcie, ludzie, wstańcie wszę-

dzie, ja nowinę niosę wam: 

na gwiaździstym firmamencie 

miłość, miłość mieszka tam! 

 
8 grudnia 1955r. Rada Europy 

przyjęła oficjalną flagę – 12 

gwiazd w miejscu godzin  

na tarczy zegara na chabrowym 

tle. Gwiazdy świecące na błękitnym 

niebie mogą symbolizować ludy 

Europy, zamknięty krąg – ich 

jedność. Liczba 12 pozostaje 

niezmienna i może być odbierana 

jako doskonałość i pełnia, 

godziny zegara, miesiące, znaki 

zodiaku, liczba apostołów. 

Flaga Unii Europejskiej nawiązuje 

do motywów maryjnych z treści 

objawienia jednego z apostołów - 

św. Jana: "Potem wielki znak 

ukazał się na niebie: Niewiasta 

Nobleczona w przepiękne słońce 

i księżyc pod jej stopami, 

a na głowie wieniec z gwiazd 

dwunastu". Elementy godła 

Europy tj. koło, gwiazdy,  

ich liczba, pięć ramion i kolory 

posiadają bogatą symboliczną 

treść, głęboko zakorzenioną  

w kulturze. Pitagoras uznawał 

koło za najpiękniejszy kształt. 
 

 Maskotka - SYRIUSZ 

 
Syriusz (Sirius) – to maskotka 

dla dzieci w Unii Europejskiej. 

Swej nazwy unijnej maskotce 

użyczyła najjaśniejsza gwiazda. 

Każde państwo członkowskie 

ubiera Syriusza nawiązując  

do swojej kultury i tradycji 

Dniem Unii Europejskiej jest 9 

maja. Jest to rocznica pre-

zentacji projektu powstania 

Europejskiej Wspólnoty Węgla             

i Stali (w 1950r.), który zapo-

czątkował proces jednoczenia się 

Europy. 

            

GRECJA 

- w unii od 1981 r. 

- język urzędowy: grecki, 

- waluta: euro 

- powierzchnia: 131 940 km² 

- liczba ludności: ok.11 mln 

- stolica: Ateny 

- klimat: podzwrotnikowy 

   śródziemnomorski, 

- średnie temperatury: 

   zimą od 5ºC do 18ºC 

  latem od 25ºC do 30 ºC 

 

 
 

POLSKA 

- w unii od 2004 r. 

- język urzędowy: polski 

- waluta: złoty  

- powierzchnia: 312 679 km² 

- liczba ludności: o. 38 mln 

- stolica: Warszawa 

- klimat: umiarkowany     

  zmienny 

- średnie temperatury: 

   zimą od - 25ºC do 5ºC 

  latem od  18ºC do 25 ºC 
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