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Zapraszamy w kolejną podróż, tym razem 

wybierzemy się do Rumunii – górskiego kraju 

z pięknymi zamkami. Poznajcie historię 

i współczesność tego kraju, który znany jest na 

całym świcie dzięki legendzie o księciu Draculi.



Rumunia 

Państwo unitarne w południowo-wschodniej części Europy. Graniczy

z Węgrami i Serbią na zachodzie, Bułgarią na południu wzdłuż Dunaju

oraz Ukrainą i Mołdawią na północy. Kraj ma także dostęp do Morza

Czarnego.

Nazwa Rumuni oznacza „Rzymianie”, „obywatele Rzymu”, dosłownie

„pochodzący od Romulusa”. Nazwa ta została wprowadzona w XVIII

wieku przez greckokatolickich duchownych.



Rumunia 

Od 14 grudnia 1955 członek ONZ, od 29 marca 2004 roku Rumunia

jest członkiem NATO, a od 1 stycznia 2007 Unii Europejskiej.

Po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE w 2021 roku Rumunia stała się

szóstym według liczby ludności krajem wspólnoty.

Waluta: 1 lej rumuński dzieli się na 100 bani.

Kraje należące do NATO



Rumunia 

Karpaty stanowią dominującą formę krajobrazu w środkowej Rumunii (stanowią

ponad 30% całej powierzchni kraju) i otaczają Wyżynę Transylwańską. Trzy

najwyższe szczyty Rumunii to Moldoveanu (2544 m), Negoiu (2535 m) i Viștea

Mare (2527 m) w Górach Fogaraskich.



Rumunia – Flaga

Flaga to prostokąt podzielony na trzy pionowe

pasy: niebieski, żółty i czerwony. Kolorystycznie

jest identyczna, jak flaga Czadu, choć obydwie flagi

nie są w żaden sposób ze sobą powiązane i mają

różne pochodzenie.

Rumunia  - Herb

Herb Rumunii w obecnej formie został przyjęty

w 2016 roku, jednak wzorowany jest na pierwotnej

wersji herbu, pochodzącej z 1859 roku. Gdy

w wyniku zjednoczenia Wołoszczyzny i Mołdawii

powstało państwo rumuńskie, postanowiono,

że jego herb będzie nawiązywać do tradycyjnych

symboli Wołoszczyzny i Mołdawii.



Rumunia – Stolica 

Stolicą i największym miastem 

Rumunii jest Bukareszt położony 

w południowo-wschodniej części kraju, 

nad rzeką Dymbowicą.

Bukareszt, jest miastem niezwykłym.

Głównie dlatego, że swój obecny 

wygląd zawdzięcza nieco szalonym 

pomysłom Ceaușescu, czyli 

rumuńskiemu prezydentowi 

i dyktatorowi. W 1977 r. miasto 

nawiedziło ogromne trzęsienie ziemi, 

które zniszczyło większość budynków 

w jego centralnej części. Wtedy to 

Ceaușescu zdecydował o odbudowie 

Bukaresztu na wzór Paryża. 



Zobacz największe atrakcje miasta:

https://www.youtube.com/watch?v=2Ai03t1fCUs

https://www.youtube.com/watch?v=2Ai03t1fCUs


Największe atrakcje - Katedra w Alba Iulia

Rzymskokatolicka katedra św. Michała w Alba Iulia, wzniesiona

w połowie XIII w., to jeden z najcenniejszych sakralnych zabytków

Rumunii. Dawną stolicę Księstwa Siedmiogrodu warto odwiedzić też dla

kilku innych ważnych dla historii Rumunii zabytków – Pałacu Książęcego,

Sali Zjednoczenia i monumentalnego Soboru Koronacyjnego, świadka

koronacji króla Rumunii Ferdynanda I (1922).



Największe atrakcje - Zamek w Hunedoarz

Castelul Corvinilor jest uważany za najpiękniejszy gotycki zamek w Europie

Środkowej. Rezydencja należała do kilku znacznych rodzin węgierskich (Hunyady,

Korwin, Bethlen, Apafi, Thököly i in.), obecnie jest własnością rządu Rumunii



Największe   atrakcje - Sighisoara

Najlepiej zachowane saskie miasto Transylwanii. Otoczona murami i basztami

średniowieczna starówka została w całości wpisana na listę UNESCO.

Symbolem Sighişoary jest XIV-wieczna Wieża Zegarowa, inne cenne zabytki to

kościół Na Wzgórzu, kościół Klasztorny, dom Drakuli i dom Pod Jeleniami.



Największe atrakcje – Trasa Transfogarska

Trasa Transfogarska należy do tego typu dróg, po których przejechać się po

prostu trzeba. Droga Transfogarska powstała z inicjatywy rumuńskiego

dyktatora Nicolae Ceaușescu, który planował transportować nią czołgi.

Znana jest z serpentyn, widocznego z niej zamku Poienari oraz przejazdu

przez zaporę nad jeziorem Vidraru. W pełni przejezdna jest tylko

w miesiącach letnich.



Największe atrakcje – Kopalnia soli w Turdzie

Kopalnia soli w Turdzie (Salina Turda) przypomina Wieliczkę i inne

kopalnie soli tylko w tym zakresie, że ściany są słone. Jest to przede

wszystkim zaskakujący park rozrywki. Mamy tu do dyspozycji karuzelę,

plac zabaw, mini golf, korty tenisowe i łódki, którymi możemy popływać po

podziemnym jeziorze (słonym, jak sądzę). To wszystko sprawia, że wizyta

w Turdzie stanowi unikalne doświadczenie.



Rumunia – Wakacje 

Rumunia to barwna mozaika kultur, tradycji i narodowości, wciąż jeszcze nie dość 

odkryta. 

Główne atrakcje Rumunii to piękne, drewniane cerkwie z bogato zdobionymi 

wnętrzami, tajemnicze monastery, wzniosłe kościoły, efektowne twierdze 

i przepiękne zamki dawnych arystokratycznych rodzin węgierskich.



Z wizytą u Drakuli – Rumunia dla fanów legend

Rumunia to ojczyzna owianego złą sławą hospodara wołoskiego Włada

III Palownika. Chociaż postać to znana od wieków, po dziś dzień budzi

wiele wątpliwości.

Według różnych podań Drakuli przypisuje się kilka rezydencji.

Najpopularniejsza legenda głosi, że jego samotnią miał być Zamek Bran,

zlokalizowany w centralnej Rumunii, w samym sercu Transylwanii. Innym

pretendentem do miana mrocznej posiadłości Drakuli jest cytadela

Poenari, znajdująca się ponad 100 km na południowy zachód od Branu.



Rumunia – Ciekawostki 

Najstarsze rysunki jaskiń w Europie Środkowej i Wschodniej znaleziono 

niedawno w rumuńskiej jaskini Coliboaia.



Rumunia – Ciekawostki 

Rumunia jest siedzibą drugiego co do wielkości podziemnego lodowca

w Europie. Jaskinia Scărișoara, znajdująca się na wysokości 1165

metrów w malowniczych Górach Apuseni, chroni lodowiec Scărișoara.



Rumunia – ciekawostki 

Pióro wieczne zostało wynalezione przez Petrache Poenaru,

urodzonego w Craiova.



Rumunia – Kuchnia

Kuchnia rumuńska jest niezwykłą mieszkanką wielu smaków i kulinarnych

tradycji. Szczególnie charakterystyczne dla tego regionu Europy są kwaśne

zupy oraz pyszne, mocno doprawione mięsa.



Rumunia - Kuchnia

Rumuni uwielbiają zupy. Mają potrawę, która jest zupą, ale bardzo gęstą.

Nazywają ją ciorbă. Składniki na ciorbę mogą być różne, często jednak jako

bazowy pojawia się sok z cytryny, z kapusty kiszonej, ocet, lub tradycyjnie

bors (sfermentowane otręby pszenne). Ciorbă to zupa kwaskowa, której

smak często dodatkowo podbijany jest kwaśną śmietaną. Rumuni uwielbiają

śmietanę i dokładają ją praktycznie do wszystkiego! Zupa z mniejszą liczbą

składników nazywana jest supă i może być nią na przykład rosół. W menu

bardzo często pojawiają się też zupy kremy, np. z soczewicy.



Rumunia - Kuchnia

Sarmale czyli rumuńskie gołąbki. Rumuni też jak Polacy przygotowują

gołąbki z kapusty (inaczej sarmale). Jedyną różnicą jest to, że kapusta,

w którą zawinięty jest farsz jest kiszona, a ich rozmiar dużo mniejszy.

Oprócz ‘polskich’ gołąbków, jedzą też farsz zawinięty w liście winogron.



Rumunia - Kuchnia

Mititei / Mici to mieszane mięso mielone, odpowiednio przyprawione,

uformowane w niewielkie wałeczki i upieczone na grillu. Podaje się

je z mamałygą lub pieczonymi ziemniakami i musztardą. To taka

rumuńska wersja kebaba.



Rumunia - Kuchnia

Papanași (czyt. papanasz), to tradycyjny rumuński deser,

przypominający wyglądem nasze pączki, ale inaczej robiony. Bazą

ciasta jest bowiem biały ser. Polewa się je sosem owocowym lub

konfiturą i słodką śmietaną.



Żegnamy Rumunię, ale czekają na nas  kolejne  

europejskie kraje. Zapraszamy Was do poznawania 

ciekawostek o innych regionach Unii Europejskiej. 

Czekajcie na kolejne prezentacje.



Materiały pozyskane ze źródeł:

https://podroze.onet.pl/ciekawe/rumunia-co-zobaczyc-najwieksze-

atrakcje-ciekawostki-przewodnik/6wm9f4s

https://kolejnapodroz.pl/najwieksze-atrakcje-rumunii/

https://swaytheway.com/bukareszt-przewodnik-podrozniczy/

https://www.youtube.com/watch?v=2Ai03t1fCUs

https://podroze.onet.pl/ciekawe/rumunia-co-zobaczyc-najwieksze-atrakcje-ciekawostki-przewodnik/6wm9f4s
https://kolejnapodroz.pl/najwieksze-atrakcje-rumunii/
https://swaytheway.com/bukareszt-przewodnik-podrozniczy/
https://www.youtube.com/watch?v=2Ai03t1fCUs

