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http://ookaboo.com/o/pictures/picture/13070868/Sarakatsani_woman_wearing_traditional_cl 

 
1 DZIEŃ : POZNAŃ – SALONIKI 
Przelot na trasie Poznań – Saloniki. Transfer do hotelu na Riwierze Olimpijskiej. 
Kolacja i nocleg. 
 

2 DZIEŃ : KAVALLA – FILIPPI    
KAVALLA – starożytne Neapolis, miasto portowe, do którego przybił św. Paweł i 



rozpoczął z niego misję po Europie – panorama portu, starówka. FILIPPI - 
miejsca Chrztu Św. pierwszego Europejczyka, kobiety o imieniu Lidia – ruiny 
starożytnego miasta, baptysterium. Powrót do hotelu. Kolacja i nocleg. 
 

 
Kavala - http://www.my-world-travelguides.com/kavala-greece.htm 

Kavalla jest jednym z najpiękniejszych wśród większych miast Grecji. Rozciąga się na wzgórzu 
wznosząc się niczym amfiteatr na jego zboczach. Współczesna część miasta, położona od 
strony zachodniej stanowi interesujące tło dla starówki, pełnej wąskich brukowanych ulic i 
uroczych małych ogródków. Nad miastem góruje zamek.  
 

 
Zamek w Kavali - http://www.gobalkans.eu/pub/TouristInfo/Greece/EasternMacadeoniaThracebg/Kavala/history 

Wspaniale zachowała się dzielnica Panagia, której główną atrakcją jest muzułmański Imaret – 
muzułmański dom pielgrzymkowy, ozdobiony 18 kopułami. Na uwagę zasługuje również 
ratusz, oraz Zakon Misjonarzy Wincentego a Paulo, jedyny kościół katolicki w mieście – 
pozostałe stały się meczetami.  
 



 
Imaret i stare miasto w Kavali - http://en.wikipedia.org/wiki/File:Imaret_Kavala.jpg 

 
Szczególnie malowniczą częścią miasta jest port, z kolorowymi łodziami rybackimi  
zacumowanymi na nadbrzeżu. Historia miasta sięga VI w. p.n.e. Nosiło ono wówczas nazwę 
Neo-Porticus a potem Neapolis . Za czasów rzymskich mieściło garnizon wojsk cesarstwa i 
było ważnym centrum handlowym. W I w. odwiedził je apostoł Paweł podczas swojej 
pierwszej podróży. Szybki wzrost ludności chrześcijańskiej sprawił, iż w okresie bizantyjskim 
zmieniono jego nazwę na Christopoulis. Jego korzystna dla handlu lokalizacja umożliwiła mu 
dalszy rozkwit gospodarczy aż do najazdu Normanów na Macedonię, kiedy to miasto 
spalono. Później, już jako Kavala, miasto należało do Imperium Otomańskiego. Później 
zostało przejęte przez Bułgarów, a potem Greków. Wojna grecko-turecka z 1919 r. 
umożliwiła Kavali szybie wzbogacenie się dzięki pracy uchodźców z Azji Mniejszej i 
osiągnięcie pozycji centrum obróbki i handlu tytoniem.   
 

 
Św. Paweł przybywający do Neapolis - http://romeartlover.tripod.com/Kavala.html 

 
 



Najważniejszym zabytkiem miasta związanym ze św. Pawłem jest kościół św. Mikołaja, 
którym podziwiać można malowidło naścienne przedstawiające przybycie apostoła do 
miasta. Można również zwiedzić muzeum  archeologiczne mieszczące kolekcję przedmiotów 
związanych z miejscami, w których przebywał Paweł: Filippi, Neapolis i Amfipolis.  
 

 
Muzeum archeologiczne w Kavali http://www.kavalagreece.gr/en  

 
Filippi, które za czasów rzymskich było kwitnącym miastem dziś stanowi jedynie teren 
wykopalisk archeologicznych. Miejsce to było zamieszkane już w neolicie (5000 lat p.n.e.). W 
360 r. p.n.e. powstała tutaj rzymska kolonia. W czasach rzymskich miejsce to było świadkiem 
bitwy pomiędzy Markiem Antoniuszem (później kochankiem Kleopatry) i Oktawianem 
(późniejszym cesarzem Augustem) a Brustusem i Kasjuszem, zabójcami Juliusza Cezara.  
 

 
Ruiny Filippi - http://picasaweb.google.com/slokind/ByzantineGreece 

 



Około 50 r. n.e. do miasta przybył św. Paweł i rozpoczął nauczanie. Chrześcijaństwo krzewiło 
się w Filippi bez przeszkód. W IV w. powstał tutaj jeden z najstarszych kościołów w Grecji. W 
kolejnych wiekach powstały tutaj jeszcze co najmniej cztery chrześcijańskie bazyliki. 
Przyczyną upadku miasta – nastąpił on stopniowo do VII w. - były trzęsienia ziemi i najazdy 
ludów słowiańskich. W X w. znajdowała się tutaj bizantyjska forteca. Do XVI w. miasto 
wyludniło się zupełnie.  
 

 
Ruiny Filippi - http://www.greatcommission.com/greece 

W ruinach miasta można zobaczyć główny rzymski trakt Via Egnatia, a także Forum, czyli 
centrum administracyjne, a także Agorę Handlową, gdzie znajdowały się sklepy, rzymskie 
łaźnie, a także obiekt rekreacyjny, zwany Palestrą, wyposażony w dziedziniec do ćwiczeń 
fizycznych, oraz niewielki teatr i latrynę o 42 sedesach, z których część się zachowała.  
 

 
Bazylika B, Filippi  - http://www.flickriver.com/photos/seferiades/sets 

Wśród zabytków chrześcijaństwa znajdują się ruiny bazyliki z VI w. (zwanej „Bazyliką B”), 
której filary pozostały, choć kopuła runęła do wnętrza, a także Oktagonu, tutejszej katedry 



wzniesionej w IV w. Zbudowano ją na miejscu ruin wcześniejszego budynku, którego część 
służyła jako kaplica. Oktagonowi towarzyszyły budynki dodatkowe, między innymi 
czterodzielne baptysterium z fontanną (składało się z przebieralni, chrzcielnicy, salki 
katechetycznej oraz pomieszczenie, w którym dokonywano namaszczenia olejem świeżo 
ochrzczonych wiernych).  
 

 
Chrzcielnica Oktagonu , Filippi –  

http://www.welcometohosanna.com/PAULS_MISSIONARY_JOURNEYS/2mission_3.html 
   

 

3 DZIEŃ : SALONIKI – VERIA 
SALONIKI – miasto działalności św. Pawła – Biała Wieża, Katedra Św. 
Demetriusza, Rotunda, Łuk Galeriusza. VERIA - starożytna Berea, świątynia z 
czasów bizantyjskich, pomnik św. Pawła. Przejazd do KALAMBAKI. Kolacja i 
nocleg. 

 
Saloniki –  

http://schoolnewspaper.pbworks.com/w/page/28118378/Thessaloniki%2520-%2520history%2520and% 
 
Saloniki to drugie co do wielkości miasto w Grecji. Choć politycznie Ateny są miastem 
ważniejszym, w świadomości Greków to Saloniki są najpiękniejsze , ze względu na wspaniale 
widoki nadbrzeża, wysadzane drzewami ulice, liczne muzea, oraz wpływy tureckie 



wzbogacające kulturę (oraz kuchnię). Miasto łączy nowoczesne tempo życia z pięknem 
bizantyjskich zabytków.  
 

 
Saloniki - http://archaeologynewsnetwork.blogspot.com/2011/05/thessaloniki-greece-brief-guide.html 

Saloniki założył król Kassandros w 315 r. - nazwał je imieniem swojej żony, Thessaloniki, 
siostry Aleksandra Wielkiego. W późniejszym okresie miasto było ważnym centrum handlu 
Imperium Rzymskiego, a następnie centrum wczesnego chrześcijaństwa. Nauczał tutaj 
apostoł Paweł, a w okresie Bizancjum powstały liczne kościoły. W średniowieczu miasto 
padało ofiarą licznych najazdów: okupowali je Słowianie, Saraceni, Krzyżowcy, oraz Turcy 
Otomańscy, a na koniec - po krótkim okresie rządów greckich – naziści.  
Wczesnochrześcijańskie i bizantyjskie zabytki miasta znalazły się na liście UNESCO w 1988. 
 

 
Saloniki - http://www.orangesmile.com/common/img_fotogallery/thessaloniki--829252-0.jpg 

 
Najstarszym budynkiem w Salonikach jest Rotunda, budynek, który został wzniesiony przez 
Rzymian i miał stać się mauzoleum, a następnie służył jako kościół chrześcijański i meczet. 



Zbudował go cesarz Galerius, słynny prześladowca chrześcijan. W V w. Rotunda była już 
kościołem. W 1591 r. stała się meczetem. Obecnie jest to muzeum.  
 

 
Rotunda - http://en.wikipedia.org/wiki/File:Thessaloniki_Rotunda.png 

Rotunda składa się z dwóch okręgów ceglanego muru,  chrześcijanie nieco ją przebudowali, 
by dostosować ją do funkcji kościoła, zaś muzułmanie dodali przed budynkiem minaret. 
 

 
Wnętrze Rotundy - http://dianepernet.typepad.com/diane/2008/09/being-a-flaneur.html 

 Pierwotne mozaiki przedstawiały powtórne przyjście Chrystusa. Napisy podają imię, zawód i 
dzień miesiąca poświęcony każdemu z przedstawionych tam świętych – to święci czczeni w 
kościele wschodnim, męczennicy z czasów Dioklecjana. Ich dobór i daty świąt zadziwiają – 
nie ma nigdzie indziej podobnego rozkładu roku kościelnego -  ani greckiego, ani łacińskiego.  



 
Freski Rotundy –  

http://www.flickr.com/photos/unchaperoned/283793598/sizes/m/in/photostream/ 
 

Budynkiem towarzyszącym Rotundzie jest Łuk Galeriusza.  Władca wzniósł go w 303 r. by 
upamiętnić swoje zwycięstwo nad perską dynastią Sasanidów.  
 

 
Łuk Galeriusza –  

http://tripwow.tripadvisor.com/slideshow-photo/galerius-arch-by-travelpod-member-noalarmclocks-thessaloniki-greece.html 
Pierwotnie wspierał się on na ośmiu filarach, z których jedynie trzy pozostały. Dwa z nich 
mają marmurową okładzinę, pokrytą płaskorzeźbami – ich tematem jest zwycięska walka i 
tryumf Galeriusza. 
 



 
Płaskorzeźby Łuku Galeriusza - http://en.wikipedia.org/wiki/File:Arch-of-Galerius-1.jpg 

 
Biała Wieża, najbardziej charakterystyczny budynek miasta, pochodzi z czasów bizantyjskich, 
lecz jej obecny wygląd nadano jej za panowania Turków otomańskich, którzy odbudowali 
wieżę, by wzmocnić obronność portu. Odnowiona po przejęciu miasta przez  Grecję w 1912 
r. stała się symbolem miasta.  
 

 
Biała Wieża - http://www.flickr.com/photos/dungodung/2915245296/sizes/m/in/photostream/ 

 
Katedra św. Demetriusza znajduje się wśród budynków umieszczonych na liście Dziedzictwa 
Światowego UNESCO, poświęcono ją patronowi miasta. Choć pierwszy budynek katedry 
wzniesiono w IV w., obecna katedra pochodzi z VII w. Jest to pięcionawowa bazylika ze 
specyficzną sześciokątną kapliczką zbudowaną z jednej strony nawy, zwaną cyborium, 
niegdyś pokrytą srebrem, w której znajdowało się łoże. Cyborium nie zawierało relikwii, lecz 
było czysto symbolicznym grobowcem.  
 



 
Cyborium –  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:07Thessaloniki_St-Dimetrios04.jpg 
Katedra słynie ze swych mozaik, z których niestety przetrwało jedynie sześć paneli.  
 

 
Wnętrze katedry św. Demetriusza 

 
W krypcie znajduje się muzeum zawierające przedmioty znalezione podczas wykopalisk 
archeologicznych pod katedrą. Znaleziono wówczas ruiny łaźni rzymskich w których stracono 
św. Demetriusza.  



 
Św. Demetriusz z dziećmi, mozaika z katedry – 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dimamosaic.jpg 

 
 

 
Dziecko w tradycyjnym ubiorze z Salonik – 
 http://www.globosapiens.net/greece-travel/Thessaloniki.html 

 
Berea, obecnie Veria, znajduje się 73 km od Aten. Historia miasta sięga 700 r. p.n.e., kiedy to 
istniało tu centrum handlu płodami rolnymi – miasto położone jest na żyznych terenach 
korzystnych dla sadownictwa. Hoduje się tutaj brzoskwinie i wytwarza wino. Niestety 



niewiele pozostałości zachowało się z czasów starożytnych, nie prowadzi się tutaj również 
zbyt wielu wykopalisk. Informacje o jego historii pochodzą głownie z dzieł rzymskich 
historyków.  
 

 
Veria - http://www.flickr.com/photos/thevoyagers/354719961/sizes/m/in/photostream/ 

 
Po tym, jak odwiedził je uciekający z Thessalonik św. Paweł (podczas swej drugiej podróży 
misyjnej), chrześcijaństwo rozkwitło w mieście. Za cesarza Dioklecjana Berea stała się stolica 
prowincji Macedonii. Później stała się jednym z pierwszych biskupstw. 
 

 
Święty Paweł nauczający w Berei, mozaika współczesna - 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:07Veria_Paulus03.jpg 
 



 W okresie średniowiecza miasto przechodziło złoty wiek. Powstało tu około 100 kościołów, z 
czego przetrwało 37. Kilka z nich zdobią wspaniałe freski.  
 

 
Wnętrze kościoła św. Antoniego w Veria - 

http://www.flickr.com/photos/sainthadrian/4113108768/sizes/m/in/photostream/ 

 
W IX w. miasto zostało złupione przez Bułgarów i stało się częścią ich terytorium. Odbite 
przez Bizantyjczyków dwa wieki później za czasów wypraw krzyżowych zostało zajęte przez 
Normanów. W XIV w. zajęli je Serbowie, a w XV otomańscy Turcy. Częścią Grecji stało się 
znów w 1912 r.   
 

 
Dzieci przed jednym ze starych kościołów Verii –  

http://theothersideofmorning.blogspot.com 



Obecnie miasto szczyci się przezwiskiem „Mała Jerozolima” ze względu na 70 różnych 
kościołów, które można tam zobaczyć. Wśród innych atrakcji miasta znajduje się pomnik św. 
Pawła, stara dzielnica żydowska, niezliczone domy w stylu tureckim, oraz wody mineralne i 
znakomite wino.   

 
Stara dzielnica żydowska w Verii –  

http://theothersideofmorning.blogspot.com 
 

4 DZIEŃ : METEORY 
METEORY – zespół wiszących klasztorów z XIV w., usytuowanych na szczytach 
skalnych na wys. 540-630 m. n.p.m. Przejazd do hotelu w DELFACH. Kolacja i 
nocleg. 

 
Klasztor w Meteora - http://www.travel-visit-places.com/meteora 



Słowo ‘meteora’ oznacza ‘zawieszony w powietrzu’ i dobrze opisuje jedno z najciekawszych 
miejsc w Grecji. Znajduje się tam sześć prawosławnych klasztorów znajdujących się na 
szczytach gór Tesalii.  
 

 
Meteora - http://www.images-photography-pictures.net/Meteora_Greece.htm 

 
Pierwotnie miejsce to było zamieszkane przez bizantyjskich pustelników, którzy chcieli być 
sam na sam z Bogiem. Klasztory zbudowano dużo później, w XIV i XV w., kiedy to 
niespokojne czasy wzbudziły wzrost zainteresowania ideałami pustelniczego życia.  
 

 
Klasztor w Meteora - http://www.galenfrysinger.com/meteora.htm  

Do 1500 r. powstały aż 24 klasztory, z których zachowało się tylko sześć. Najsłynniejszy z nich 
to Wielki Meteoron, powstały jako pierwszy w 1340 r. Wznosi się on na wysokości 615 m 
n.p.m. Pierwotnie był to mały kościół z pomieszczeniami mieszkalnymi dla mnichów, 
następnie  dodano kościół Przemienienia Pańskiego z dwunastoboczną kopułą, który jest 



główną atrakcją klasztoru. Wewnątrz można podziwiać wspaniały ikonostas z ikonami 
powstałymi pomiędzy XIV w XVI w. , a także piętnastowieczne freski w stylu macedońskim w 
głównej części kościoła i nieco późniejsze freski w stylu kreteńskim w dobudowanej sto lat 
później nawie kościoła.   
 

 
Freski w Wielkim Meteoronie –  

http://blog.travelpod.com/travel-blog-entries/les121/3/1288006484/tpod.html 
 

5 DZIEŃ : DELFY – OSSIOS LOUKAS 
 

 
Sanktuarium Ateny w Delfach - http://www.sacred-destinations.com/greece/delphi 

 

DELFY – ruiny antycznego Sanktuarium Apollona. OSSIOS LOUKAS – klasztor  
św. Łukasza z bizantyjskimi mozaikami. Przejazd do hotelu w nadmorskiej 
miejscowości LOUTRAKI. Kolacja i nocleg. 
 
Sanktuarium Apolla było niegdyś jednym z najważniejszych miejsc kultu w starożytnej Grecji. 
Otoczone czcią już w 1500 r. przed Chrystusem, słynęło ze słynnych przepowiedni wieszczki 
zwanej Pytią. Grecy wierzyli, iż przez jej usta bóg Apollo komunikuje się ze śmiertelnikami. 
Delfy w ich pojęciu stanowiły centrum świata – znajdował się tutaj kamień zwany Omfalos, 
uważany za „pępek” świata.  Miejsce to było zamieszkane już w XV w. p.n.e. Od VIII w. p.n.e. 
stanowiło tętniące życiem sanktuarium  do którego podążały tłumy pielgrzymów pragnących 



zasięgnąć rady wieszczki. Przynosili oni ze sobą dary wotywne, stanowiące źródło wielkiego 
bogactwa Delf.  
 

 
Delfy –  

http://www.lundyisleofavalon.co.uk/places/stmiklyn/stmiklyn1.htm 
Miasto podupadło po likwidacji sanktuarium przez cesarza Teodozjusza, który  w 393 r. 
uczynił chrześcijaństwo oficjalną religią cesarstwa bizantyjskiego. Obecnie w ruinach, miejsce 
to jest tak obszerne i obfitujące w zabytki, iż trudno poradzić sobie bez dokładnej mapy. Do 
najciekawszych z pozostałości należy świątynia Apolla z IV w. p.n.e. wraz z pozostałościami 
dwóch wcześniejszych świątyń na tym miejscu.  
 



 
Ruiny  świątyni Apolla w Delfach - 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Columns_of_the_Temple_of_Apollo_at_Delphi,_Greece.jpeg 
 

W świątyni znajduje się miejsce zwane adytonem, w którym Pytia wygłaszał swoje 
przepowiednie. Do świątyni prowadzi  Święta Droga, którą niegdyś podążali pielgrzymi. 
Wzdłuż drogi można było kiedyś podziwiać niezliczone wota dziękczynne dla wieszczki. Do 
dziś podziwiać można Skarbiec Ateński z 490 r. p.n.e. – wotum dziękczynne za zwycięstwo 
Ateńczyków nad Persami pod Maratonem. Ateńczycy poradzie wyroczni zawdzięczali 
zwycięstwo morskie w bitwie pod Salaminą.  
 

 
Amfiteatr w Delfach - http://www.sibylla-hotel.gr/delphiInfo.html 

Klasztor Osios Lukas wzniesiono w 1011 r. Poświęcono go lokalnemu świętemu, który wiele 
wycierpiawszy z rąk Maurów i Saracenów, osiedlił się w tej odległej części Grecji. Św. Lukas 
słynął z darów proroctwa i uzdrawiania.  



 
Klasztor Ossios Loukas -  http://www.jorgetutor.com/grecia/grecia.htm  

 
Wzniesiony na ruinach innej budowli sakralnej, ten ośmiokątny, bizantyjski kościół ten jest  
wspaniałym przykładem średniowiecznej architektury. Jest znakomicie zachowany, wraz z 
mozaikami i freskami we wnętrzu. Oprócz kościoła św. Lukasa w klasztorze znajduje się 
również kościół Matki Bożej (Theotokos).  
 

 
Malowidła   ścienne w Ossios Loukas –  

http://modestine4.blogspot.com/2008/05/delphi.html 
 
 

6 DZIEŃ : ARGOLIDA 
ARGOLIDA: MYKENY – ruiny jednego z najstarszych miast Europy – Brama 
Lwów, Grobowiec Agamemnona; EPIDAVROS - teatr antyczny; NAFPLIO - 
pierwsza stolica niepodległej Grecji; KORYNT – miasto półtorarocznego pobytu 
św. Pawła. KENCHRY – symboliczne miejsce pożegnania św. Pawła z 



kontynentem europejskim. Powrót do hotelu. Kolacja i nocleg. 
 

 
Twierdza Mykeny - http://www.flickr.com/groups/95408346%40N00/discuss/72157594306267864 

Mykeny, słynna stolica wczesnych królów greckich znanych z Iliady Homera, uważana była za 
miejsce czysto mityczne – do chwili odkrycia jej przez Heinricha Schliemanna w latach 70-
tych dziewiętnastego wieku. Jak się okazało, miejsce to było zamieszkane od czasów 
neolitycznych (4000 lat p.n.e.), lecz rozkwit jego rozpoczął się od 1600 r. p.n.e. Dzięki 
kontaktom handlowym z cywilizacją minojską na Krecie Mykeny obfitowały w złoto. 
Szczytowy rozkwit miasta przypadł na okres około 1400 r. p.n.e., kiedy to jego wpływ sięgał 
od Grecji północnej Peloponezu po Sycylię i Azję Mniejszą. Później Mykeny zaczęły 
podupadać ze względu na ataki plemion doryckich i ostatecznie zostało złupione i zniszczone. 
 

 
Brama Lwów, Mykeny - http://www.minoanatlantis.com/Origin_Sea_Peoples.php 



Mykeny to położona na wzgórzu cytadela  zbudowana z olbrzymich głazów zwanych 
„cyklopimi”. W obrębie murów, z których część się zachowała, znajdowały się 
monumentalne kompleksy pałacowe. Mykeńczycy grzebali swoich królów w olbrzymich 
okrągłych grobowcach zwanych tolosami, częściowo wtopionych w zbocze wzgórza. Najlepiej 
zachowanym z nich jest Grób Agamemnona.  
 

 
Wejście do tolosa Agamemnona –  

http://www.britannica.com/EBchecked/media/116974/Entrance-to-the-Treasury-of-Atreus-Mycenae-Greece 
Zadziwia on swoją monumentalnością – sam kamień wieńczący wejście  waży 120 ton. Grób, 
stanowiący podziemną kamienną czaszę o wysokości 13,5 m i średnicy 14,5 m był największą 
kopułą na świecie do chwili powstania rzymskiego Panteonu. Niestety bogate zdobienia 
wejścia zostały zdemontowane i wywiezione do British Museum w Londynie i Pergamon 
Museum w Berlinie. 
 

 
Wnętrze tolosa –  

http://www.lonelyplanet.com/greece/images/tomb-of-agamemnon-mycenae-greece%24115-30  



Główne wejście do Myken zwane jest Bramą Lwów ze względu na zwieńczającą je 
płaskorzeźbę dwóch lwów skierowanych do siebie pyskami. Motyw ten był dość powszechny 
w Azji Mniejszej w owych czasach. Jednak zastosowanie trójkątnego kamienia z płaskorzeźbą 
służyło nie tylko dekoracji – jako cieńszy i lżejszy od otaczających kamiennych głazów służył 
przede wszystkim rozłożeniu sił w konstrukcji kwadratowego otworu bramy.  
 

 
Maska Agamemnona, jeden ze skarbów znalezionych w jego tolosie - 

http://www.greeceathensaegeaninfo.com/h-history/ancient-history.htm 
Epidauros to mała starożytna miejscowość niedaleko Aten. Współczesne miasto powstało 
niedaleko starożytnych ruin. Epidauros słynie z najlepiej zachowanego amfiteatru na świecie, 
wzniesionego w IV w. p.n.e. Pierwotnie widownia liczyła 34 rzędy, jednak Rzymianie dodali 
kolejne 21 rzędów. Podziwiano z niej przedstawienia dramatów, znakomicie słyszalne 
pomimo rozmiarów budowli ze względu na doskonałą akustykę budowli. Zastosowany w 
budowie widowni kamień wapienny pochłaniał dźwięki o niskiej częstotliwości (jak szepty 
widzów), umożliwiając 15 000 zebranych słyszeć treść przedstawienia bez żadnego sprzętu 
nagłaśniającego.  

 
Teatr w Epidauros - http://www.xpatathens.com/news/20357  



Teatr stanowił część kompleksu sakralnego boga zdrowia i leczenia Asklepiosa, patrona 
wioski. Zobaczyć tam można świątynie, różne miejsca kultu, a przede wszystkim Asklepion, 
czyli budynek do którego zabierano chorych w nadziei uzdrowienia ich przez Asklepiosa.     
 

 
Asklepion w Epidauros - http://www.greeka.com/members/Migeli/epidaurus-photos/5833.htm 

Napflio to miasto w Argolidzie, czyli regionie uważanym niegdyś za centrum Grecji. Stare 
miasto, bardzo malownicze, wzniesione zostało w stylu neoklasycystycznym, z wąskimi 
uliczkami i tureckimi fontannami. Nowe miasto nie dorównuje mu może urokiem, ale za to 
przez krótki okres pomiędzy 1828 a 1834 rokiem pełniło ważną funkcję stolicy 
nowopowstałego państwa greckiego.  
 

 
Napflio - http://www.theodora.com/wfb/photos/greece/greece_photos_66.html 

Obecnie stanowi atrakcyjne centrum turystyki ze względu na urokliwy nastrój, oraz piękno 
otaczającego krajobrazu. Do największych atrakcji miasta należy wenecka forteca Palamidi 



wznosząca się nad miastem, warowna wysepka Bourtzi, oraz Muzeum Archeologiczne i 
Sztuki Ludowej.   
Palamidi powstała pomiędzy 1711 a 1714 r. za czasów okupacji weneckiej, w stylu 
barokowym. Jednak już w 1715 r. została przejęta przez Turków. Zamek na wysepce Bourtzi 
w środku portu w Napflio również wzniesiony został przez Wenecjan i spotkał go podobny 
los co Palamidi. Obie budowle odzyskano dla Grecji w 1822 r.  
 

 
Forteca Bourtzi w Napflio - http://www.mediterranean.com.gr/%3Fcat%3D9 

Korynt to starożytne miasto położone na wąskim pasie lądu pomiędzy półwyspem Peloponez 
a położoną w głębi lądu częścią Grecji. W czasach starożytnych miasto miało duże znaczenie i 
odegrało bardzo istotną rolę w pracy misyjnej św. Pawła. Miejsce to było zamieszkałe już w 
okresie neolitu (5000 lat p.n.e.). Okres rozkwitu miasta trwał od VIII w. p.n.e. do 146 r., kiedy 
to zniszczyli je Rzymianie.   

 
Korynt - http://www.astarte.com.au/html/sites_of_ancient_greece.html 

 
Współczesny Korynt jest drugim co do wielkości miastem na Peloponezie, wokół którego 
znajduje się kilka interesujących pozostałości świetnej historii.  



Korynt utrzymywał się ze swej pozycji geograficznej: pobierał myto od towarów 
przewożonych jedyną drogą prowadzącą przez przesmyk, stanowił także potęgę morską. 
Posiadając placówki handlowe w postaci kolonii w Syrakuzach, na Sycylii i na wyspie Corcyra 
(dzisiejszej Korfu) Korynt był ożywionym centrum handlu.  
 

 
Ruiny  świątyni w Koryncie –  

http://www.wedding-planning-101.com/corinth-greece.html 
 
Ta wielka metropolia, zniszczona przez Rzymian, została również przez nich odbudowana w 
44 r. p.n.e. Była to stolica zromanizowanej Grecji, zamieszkała głównie przez wyzwoleńców i 
Żydów. Św. Paweł odwiedził miasto około 50 r. Podczas swojej pierwszej podróży spędził tam 
18 miesięcy pracując jako wytwórca namiotów i nauczając. Podczas drugie podróży spędził tu 
3 miesiące. Najprawdopodobniej tutaj powstał List do Rzymian. Natomiast List do Koryntian, 
wysłany z Efezu, odzwierciedla problemy, z jakie napotykało tworzenie pierwszych gmin 
chrześcijańskich w tak kosmopolitycznym mieście. W ciągu kolejnych wieków Korynt 
nieustannie trapiony był najazdami, inwazjami i plagami. Za czasów wypraw krzyżowych 
przechodził z rąk do rąk. W 1822 r. ostatecznie stał się terytorium greckim. Od tego czasu 
trwają tam wykopaliska archeologiczne, dzięki którym światło dzienne ujrzały liczne skarby 
historii miasta.  

 
Akrokorynt, widok z lotu ptaka - http://www.flickr.com/photos/18857561@N06/3188364642/sizes/m/in/photostream/ 



 
Na szczególną uwagę zasługuje Akrokorynt, znajdujący się na wzniesieniu akropol miasta. 
Znajdują się tam ruiny świątyni Afrodyty, której niegdyś służył ponad tysięczny zastęp 
rytualnych prostytutek, a także świątynia Apolla z VI w. p.n.e., jedna z najstarszych 
zachowanych kamiennych świątyń w Grecji. Choć świątynia stała jeszcze za czasów podróży 
misyjnych Pawła, zniszczyło ją później trzęsienie ziemi. Siedem z niegdysiejszych 38 doryckich 
kolumn wciąż stoi. W pobliżu znajdują się również pozostałości po świątyni Oktawii, siostry 
cesarza Augusta (który jako pierwszy cesarz Rzymu nakazał oddawać sobie cześć boską), a 
także Święty Strumień.  

 
Bema w Koryncie - http://www.biblelieux.com/annotations.htm 

Na rzymskim forum (placu zebrań znajduje się tzw. Bema, czyli podniesienie, z którego 
przemawiał św. Paweł, kiedy mieszkańcy Koryntu zawlekli go przez oblicze namiestnika 
rzymskiego. Innymi zabytkami wartymi uwagi są amfiteatr i sanktuarium uzdrawiania – 
Asklepion, w którym można zobaczyć wota dziękczynne za uzdrowienie w postaci części ciała 
wykonanych z terakoty.   
Kenchry (Cenchrea) to wschodni port Koryntu, z którego św. Paweł odpłynął do Efezu. 
Pozostałości starożytnego portu widoczne są do dzisiaj.  
 



 
Pozostałości staroŜytnego portu Kenchry –  

http://bellgardensbaptist.org/gallery/2983/day-21-corinth-isthmia-cenchrea/attachment/img_3649 
 
7 DZIEŃ : LOUTRAKI 
Rejs statkiem – przepłyniecie przez Kanał Koryncki. LOUTRAKI – ruiny 
bizantyjskiego klasztoru, wybudowanego w miejscu pobytu św. Andrzeja 
Apostoła; klasztor św. Patapiosa. Kolacja i nocleg. 

 
Kanał Koryncki - http://thebesttraveldestinations.com/the-corinth-canal 



 
Loutraki - http://www.optimallifefitness.com/olfblog/2009_03_01_archive.html 

Loutraki to niewielki kurort uzdrowiskowy na Przesmyku Korynckim, słynący z wód 
źródlanych oraz pięknych plaż. Już w starożytności istniała tu miejscowość zwana Termae. 
Zainteresowanie leczącymi wodami powróciło w XIX w., kiedy zaczęli przybywać tu 
kuracjusze z Włoch.  

 
Kościół św. Fanauriosa w Loutraki –  

http://www.loutraki.gr/portal/page/portal/lp/fpage/photogallery/photo_church 
 

W starej części uzdrowiska znajduje się kościół Hagios Andreas, wspaniały przykład 
architektury bizantyjskiej. Wzniesiony został w 1345 r. i poświęcony prześladowaniom św. 
Andrzeja Apostoła. Trzęsienie ziemi uszkodziło kościół, który trzeba było podeprzeć, ale 
prace konserwacyjne nad nim trwają. Jest to tradycyjna dla bizantyjskich kościołów 
trzynawowa bazylika z kopułą opartą na bębnie, trójdzielnym sanktuarium i kamiennym 
ikonostasem, którego malowidła niestety zaginęły. Niedaleko kościoła znajdują się stopnie, 



prowadzące do jaskini w której schronił się św. Andrzej przed ścigającymi go rzymskimi 
żołnierzami. Według legendy świętego uratował pająk, który błyskawicznie utkał sieć 
zasłaniającą wejście do jaskini. W Loutraki znajduje się wiele innych ciekawych kościołów: 
św. Jerzego, św. Praksedy, św. Fanauriosa, Matki Bożej Yatrissa i Matki Bożej „Tou Prathi”, 
oraz św. Jana Chrzciciela. 
 
 

 
Św. Patapios - http://full-of-grace-and-truth.blogspot.com/2008/12/miracle-of-st-patapios-of-thebes.html 

Miasteczko słynie również ze świątyni bogini Hery oraz jednego z największych kasyn w 
Europie. W pobliżu Loutraki ukryto relikwie św. Patapiosa, patrona chorych na wodną 
puchlinę. Święty ten pochodził z Teb. Życie spędził jako pustelnik, najpierw w Tebach, a 
następnie pod Konstantynopolem. Tam też założył Klasztor Egipcjan, w którym zmarł. W 
okresie podboju Grecji przez Turków klasztor ten został zniszczony, a relikwie  świętego 
ukryto w jaskini niedaleko Loutraki, by je uchronić przed takim samym losem. Odnaleziono je 
dopiero w 1904 r. W 1952r. powstał tu żeński klasztor prawosławny. Składa się on z 
pomieszczeń mieszkalnych dla 40 mniszek, pomieszczeń gościnnych dla pielgrzymów, 
kościoła poświęconego Matce Bożej, kościoła głównego (tzw. katolikonu), oraz cmentarza. 
Relikwie świętego znajdują się w grocie, w której je znaleziono. Można tam również zobaczyć 
XV- wieczne ikony   św. Patapiosa i   Patiencji. 



 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Monastery_of_saint_patapios.jpg 

 
 

8 DZIEŃ : ATENY 
ATENY –  katedra katolicka św. Dionizego Areopagity, Akropol, Areopag, Agora, 
stary Stadion Olimpijski, zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza, Czas 
wolny w dzielnicy Plaka. Przejazd do hotelu na odpoczynek. W godzinach 
wieczornych kolacja z folklorem w tawernie, nocleg. 

 

 
Akropol - http://kasiamarszal.com/nastepne-wyprawy/nastepne-wyprawyateny 

Ateny to kolebka cywilizacji zachodniej, miejsce narodzin demokracji i serce jednej z 
najbardziej wpływowych cywilizacji świata starożytnego. Miasto zamieszkałe było jeszcze w 
czasach neolitu. W pierwszym tysiącleciu przed Chrystusem Ateny stały się jednym z 



głównych miast starożytnej Grecji, ale to w V w. p.n.e. miasto stało się podwaliną cywilizacji 
zachodu. We wczesnym średniowieczu miasto podupadło, by odzyskać swą pozycję w 
czasach Bizancjum i wypraw krzyżowych. Imperium Otomańskie przyniosło miastu długi 
okres upadku, z którego podniosło się dopiero w XIX w. jako stolica niepodległej Grecji.  
 

 
Ateny - http://www.gaec.gr/im2010/index.php%3Fvar%3Dathens%26m%3D6 

Historia miasta rozpoczęła się od warownego fortu neolitycznego na szczycie wzgórza 
zwanego Akropolem. Do dziś jest to najważniejsza część miasta i jego symbol. Jego 
zabudowa to szczytowe osiągnięcie sztuki i architektury starożytnej. Przez monumentalne 
wejście zwane Propylejami wchodzi się na dawny święty teren kultu Ateny, bogini 
opiekuńczej miasta. Jej kult sięga już okresu archaicznego 650 r. p.n.e. Wejścia do 
sanktuarium broni jońska świątynia bogini zwycięstwa Nike.   
 

 
http://wwp.greenwichmeantime.com/time-zone/europe/european-union/greece/athens 

 
Centralnym jego punktem jest świątynia Ateny – Partenon, znajdująca się na samym szczycie 
wzgórza. To prawdziwy międzynarodowy symbol Grecji, Aten, oraz cywilizacji starożytnej 
jako takiej. Świątynię wzniesiono pomiędzy 447 a 438 r. p.n.e., z marmuru, w stylu doryckim. 
Kolumnada Partenonu liczy 8 kolumn wzdłuż krótszego boku budynku, oraz 17 wzdłuż 



długiego boku. Za kolumnadą znajdowała się cella – właściwy budynek sanktuarium, w 
którym znajdował się olbrzymi posąg bogini, wykonany przez Fidiasza. Niestety, rzeźba była 
chryzelefantyną, czyli, niczym gigantyczną lalkę, wykonano ją z części – ciało z kości 
słoniowej, szaty z wysadzanego drogimi kamieniami złota i srebra. Jako taka mogła zostać 
rozebrana dla wartości samych materiałów i w ciągu burzliwej historii miasta tak też 
potoczyły się jej losy. Wygląd rzeźby znamy tylko z kamiennych kopii. Inicjatorem budowy był 
słynny Perykles.  Innym wspaniałym zabytkiem Akropolu jest Erechtejon, dwudzielny 
budynek sakralny poświęcony Atenie i Posejdonowi, niegdyś zdobiony płaskorzeźbionym 
fryzem. Najbardziej znaną częścią Erechtejonu jest słynny  przedsionek z Kariatydami. Innymi 
ważnymi budowlami Akropolu są świątynia Hefajstosa (dobrze zachowana) oraz świątynia 
Zeusa Olimpijskiego (w ruinach).  
 

 
Erechtejon - http://www.traveladventures.org/continents/europe/acropolis01.shtml 

Agora, centrum handlu i życia towarzyskiego starożytnych Aten, a także siedziba wymiaru 
sprawiedliwości i administracji, znajdowało się 400 m od Akropolu. W czasach neolitu był 
tam cmentarz, później kwadratowa przestrzeń publiczna z gimnazjonem.  W czasach 
bizantyjskich, gdy idea greckiej demokracji przygasła pod rządami cesarstwa, teren ten został 
zabudowany. Dziś stanowi miejsce wykopalisk i prac rekonstrukcyjnych. Powstało tam 
Muzeum Agory w zrekonstruowanym budynku hali kolumnowej zwanej Stoa Attalosa. 

 
Stoa Atalosa - http://www.flickr.com/photos/pr0teins/2935854021/sizes/m/in/photostream/ 



Areopag – Wzgórze Aresa – to miejsce gdzie spotykała się rada  najwyższa starożytnych Aten, 
by ustalać prawa, oraz podejmować decyzje związane z polityką miasta. Początkowo, złożona 
z arystokratów rada miała decydujący wpływ na losy miasta. Wraz z rozwojem demokracji, 
jej rola zaczęła się ograniczać do strzeżenia prawomyślności i moralności, szczególnie zaś 
przypadkami morderstw i zabójstw. U stóp wzgórza znajdowała się świątynia bogiń zemsty 
Erynii, w której schronić się mogli uciekający zabójcy. 
 

 
Areopag - http://www.flickr.com/photos/photonnoise/5159383806/sizes/m/in/photostream/ 

 
Grób Nieznanego Żołnierza znajduje się w centrum Aten na Placu Syntagma, na olbrzymim 
tarasie budynków greckiego Parlamentu. O wzniesieniu pomnika zadecydowano w 1928 r. 
Zaprojektował go architekt Emmanuel Lazaridis. Główną częścią monumentu jest 
płaskorzeźba umierającego greckiego żołnierza w starożytnych stroju piechura (hoplity). 
Nieustanną wartę przy pomniku trzymają żołnierze z Gwardii Prezydenckiej zwani Evzoni. Ich 
strój oparty jest na XIX – wiecznym stroju ludowym z południowej Grecji, zaś czerwone 
czapki z chwostem symbolizują krew przelaną podczas rewolucji przeciwko władzy tureckiej. 
Liczba fałd kiltu (400) symbolizuje długość tureckiej niewoli.  



 
Grób Nieznanego śołnierza w Atenach –  

http://www.123rf.com/photo_6887642_athens-greece--april-21-2009-evzones-palace-ceremonial-guards-in-front-of-the-unknown-soldier-
s-tomb.html 

Starożytny Stadion Olimpijski powstał w naturalnym zagłębieniu terenu w 330 r. p.n.e.  
Odbywały się na nim zawody będące częścią uroczystości Panatenajów. Około 140 r. rzymski 
mąż stanu i polityk Herod Attyk przebudował stadion nadając mu kształt podkowy o długości 
ponad 200 m i szerokości 33 m, mieszczącą 50 000 widzów. Budowlę tę odkryto podczas 
wykopalisk w 1870 r. Pod koniec XIX w. przeprowadzono rekonstrukcję budowli by mogła 
stać się scenerią pierwszych współczesnych Igrzysk Olimpijskich w 1896 r.  

 

 
Stary stadion olimpijski –  

http://www.twip.org/image-europe-greece-athens-panathinaiko-stadium-olympic-stadium-en-5255-331.html  

 
Katedra św. Dionizego Areopagity w Atenach poświęcony jest pierwszemu biskupowi i 
patronowi Aten, nawróconemu przez św. Pawła. Ukończona w 1931 r. świątynia jest 
budynkiem eklektycznym, czyli łączący elementy różnych stylów. Konstrukcja oparta na 
planie krzyża wpisanego w kwadrat jest dziełem architekta Georgiosa Nomikosa, zaś 
niezwykle imponujące dekoracje wnętrza wykonał malarz Spiros  Vassiliou. Wspaniałe 



mozaiki przedsionka są dziełem Sotiriosa Varvolgisa. Dekoracje inspirowane są sztuką 
sakralną Macedonii, zaś wiele znajdujących się w kościele ikon jest darem bogatych rodzin 
dla kościoła. 

 
Wnętrze kościoła św. Dionizego w Atenach – 

http://www.neilmeyerhoff.com/content/interior-st-dionysius-church 
 

9 DZIEŃ : ATENY – REJS NA WYSPY 
Całodzienny rejs na 3 wyspy: EGINĘ, POROS, HYDRĘ. Kolacja, nocleg. 

 
Port na wyspie Poros - http://www.travel.egreece.gr/saronic/poros/ 

 

Wysepki położone w pobliżu Aten są niezwykle malownicze. Można tam zachwycać się 
urokiem krajobrazu, korzystać z piękna plaż i małych portów. Piękno tych wysp przyciąga 
wielu celebrytów – na przykład na Hydrze mieszkał kiedyś Leonard Cohen. 



  
Hydra - http://www.flickr.com/photos/21441867@N00/4588730703/sizes/m/in/photostream/ 

 

 
10 DZIEŃ : ATENY – POZNAŃ  
Transfer na lotnisko. Przelot na trasie Ateny – Poznań.  
 
 
 


