
8. Korfu (Κέρκυρα) 
Po wspaniałej wyprawie wycieczkowym statkiem po wyspach Morza Egejskiego, którą 
odbyliśmy w 2011 roku, dopiero cztery lata później trafiliśmy znów do Grecji. W maju 2015 
roku odwiedziliśmy najbliższą nam, z uwagi na odległość, wyspę grecką. Była to wyspa 
Korfu, starożytna Kerkyra (po grecku Κέρκυρα, po łacinie Cercyra a po włosku Corfu) – 
górzysta ale i zielona wyspa w północnej części Morza Jońskiego u wybrzeży Albanii. Stolicą 
wyspy jest miasto Korfu (zwane też Kerkirą). Najwyższy szczyt na wyspie to Pantokrator 
(906 m n.p.m.). Wyspa ma powierzchnię 592 km2. Zamieszkuje ją ok. 110 tys. mieszkańców 
(z czego ok. 35 tys. w 
głównym mieście Korfu). 

Korfu ma wyższe średnie 
opady niż reszta Grecji. 
Największe opady wystę-
pują w grudniu. Średnia 
temperatura w miesiącach 
czerwiec-sierpień wynosi 32 
stopnie Celsjusza. 

Na Korfu wybraliśmy się z 
biurem podróży. Zakwatero-
wani zostaliśmy w pięknie 
położonym hotelu Messonghi 
Beach, w miejscowości o tej 
samej nazwie, leżącej w połu-
dniowej części wyspy od stro-
ny stałego lądu .   

Jak zwykle, mimo doskonałych warunków do 
wypoczynku, nie usiedzieliśmy zbyt długo w 
jednym miejscu. Trzeba było przecież poznać 
stolicę wyspy a następnie także jej największe 
atrakcje. Aby wczuć się w miejscowy klimat 
należy zawsze, przynajmniej z grubsza, poznać 
mity, legendy i historię miejsca, w którym się 
przebywa.  

Korfu nazywane bywa wyspą Feaków. W mi-
tologii greckiej był to, jak ich określa Homer, 
lud umiłowany przez bogów. Feakowie byli 
słynni z budowy szybkich "jak myśl" okrętów 

i wielkich umiejętności żeglarskich. Trudnili się też handlem. Pierwotnie mieszkali na 
Hiperei, skąd wywiódł ich Nausitoos, syn Posejdona. Jego zaś syn, Alkinoos, gościł na swym 
dworze Odyseusza. O tej historii opowiem jeszcze nieco później. 

Według badaczy starożytności wyspa skolonizowana została przez Korynt w połowie VIII 
wieku p.n.e. Greckie kolonie zazwyczaj utrzymywały zażyłe więzi ze swymi metropoliami, 
jednak dążącą do niepodległości Kerkyrę łączyły z Koryntem wrogie stosunki. Koryncki 
tyran Periander zmusił Kerkyrę do uległości pod koniec VII wieku p.n.e., ale wkrótce odzy-
skała niezależność. 
Ok. 575 r. p.n.e. na wyspie powstała świątynia Artemidy. W czasie wyprawy Kserksesa (480-
479 r. p.n.e.) Kerkyra zachowała neutralność, co w praktyce oznaczało opowiedzenie się po 



stronie perskiej. W 435 r. p.n.e. nastąpiła eskalacja konfliktu z Koryntem. Przyczyną był spór 
o kontrolę nad miastem Epidamnos (dzisiaj jest to Durres w Albanii), założonym wspólnie 
przez osadników z obu polis (drugą wspólną kolonią Korkyry i Koryntu była Apollonia Iliryj-
ska). Rywalizacja między Korkyrą (wspieraną przez Ateny) a Koryntem (sojusznikiem Spar-
ty) była jednym z wydarzeń bezpośrednio poprzedzających wybuch II wojny peloponeskiej.  
Wojna peloponeska była wojną bez precedensu. Trwała ponad dwadzieścia lat, a licząc łączny 
czas poprzednich walk ze Spartą, niemal pół wieku. Ateny utraciły wszystkie terytoria poza 
Attyką z wyjątkiem wyspy Salaminy. Po wojnie peloponeskiej na około 30 lat hegemonem w 
świecie greckim została Sparta, chociaż jej dominacja nie miała tak wyraźnego charakteru jak 
niegdyś dominacja Aten. Wojnę peloponeską opisał Tukidydes. Tak naprawdę była to klęska 
nie Aten, ale całej Grecji, która ostatecznie zaprzepaściła szanse jakiegokolwiek politycznego 
zjednoczenia czy zapobieżenia wewnętrznym konfliktom i starożytna Grecja już nigdy nie 
odzyskała swej dawnej świetności.      

W roku 229 roku p.n.e. Kerky-
ra  znalazła się pod panowa-
niem rzymskim. Kiedy w 395 
roku naszej ery nastąpił ostate-
czny podział Imperium Rzym-
skiego wyspa znalazła się w 
granicach Wschodniego Impe-
rium. W epoce bizantyńskiej 
Kerkyra też niczym szczegól-
nym się nie wyróżniła.  
Barbarzyńscy najeźdźcy i pira-
ci łupili ją systematycznie.  Na 
początku XI wieku wyspą za-
władnęli Normanowie ale w 
1147 roku wyparli ich Bizan-
tyńczycy wraz z flotą wenec-
ką. Cztery lata później na Ker-
kyrze zebrała się wielka flota 
krzyżowców ruszających na 
czwartą krucjatę. Krzyżowcy 
dokonali na wyspie ogrom-
nych zniszczeń i spustoszeń.  
 

Od 1204 roku wyspa dostała 
się pod panowanie Wenecji ale 
już w 1214 przejęli j ą Grecy z 
Despotatu Epiru. Był też epi-
zod gdy wyspę przekazano 
Królestwu Obojga Sycylii. 
Potem na okres 120 lat wyspa 
dostała się pod panowanie 
władców francuskich z dyna-
stii Andegawenów.  
Wreszcie na dłużej wyspę 
przejęli Wenecjanie. Władali 
nią przez ponad cztery stule-
cia, w latach 1386-1797.  

 



Dzięki temu, jako jedyna część Grecji, Kerkyra nie została podbita przez Turków Osmań-
skich.    
Kiedy Napoleon Bonaparte po-
konał Wenecjan, zwierzchni-
ctwo nad Wyspami Jońskimi 
przejęła Francja. Podobnie jak 
Polacy, Grecy także liczyli na 
to, że Napoleon pomoże im uzy-
skać niepodległość. I tak samo 
jak u nas nic z tego nie wyszło. 
Wielkie potęgi : Anglia, Rosja i 
Turcja za wszelką cenę starały 
się nie dopuścić do zajęcia 
Wysp Jońskich przez Francu-
zów. W 1799 roku flota rosyj-
sko-turecka odbiła Kerkyrę, po 
czym podpisano traktat, na mo-
cy którego utworzono  „Repu-
blikę Siedmiu Wysp”.  
Republika ta przetrwała do 1807 
roku, kiedy po podpisaniu poko-
ju w Tylży, Francuzi wrócili na 
Korfu i panowali na wyspie 
przez kolejnych siedem lat, aż 
do klęski Napoleona.  
Wówczas po Francuzach władzę 
przejęli Anglicy. Angielska o-
chrona w rzeczywistości była 
okupacją nadzorowaną przez 
wielkiego komisarza, przedsta-
wiciela korony angielskiej. Pa-
nowanie Anglii trwało do 1864 
roku. Pierwsze wstrząsy zaczęły 
się wraz z początkiem powsta-
nia greckiego w 1821 roku.            

Główną postacią w tamtym czasie był Joannis Kapodistrias.  
Człowiek ten porzucił karierę w carskiej Rosji i całą swą energię 
poświęcił greckiemu powstaniu. To on w końcu został pierw-
szym prezydentem Grecji.  
Ale na Korfu Anglicy trzymali się jeszcze mocno. Dopiero czter-
dzieści lat później również ta wyspa odzyskała wolność. 
Przyłączenie do Grecji sprawiło jednak, że do końca XIX wieku 
wyspa była już zwyczajnym, prowincjonalnym regionem kraju.  
XX wiek przyniósł rozwój gospodarczy i społeczny, hamowany 
jednak skutecznie przez obie wojny światowe.   
W czasie I wojny światowej (1914-1918) na Kerkirze zbierały się 
rozbite oddziały armii serbskiej, w 1917 roku rząd serbski wła-
śnie tutaj wydał odezwę zapowiadającą powstanie Królestwa 
Serbów, Chorwatów i Słoweńców (SHS).  



Podczas II wojny światowej, w latach 1941-1944, Kerkira była okupowana przez wojska 
państw Osi. W kwietniu 1941 roku zajęli j ą Włosi (próbowali nawet reaktywować Państwo 
Jońskie ze stolicą na Korfu). Potem, po kapitulacji Włoch, we wrześniu 1943 roku wyspę 
zajęli Niemcy.  
Od mniej więcej połowy XIX wieku wyspa stała się popularnym miejscem wypoczynkowym 
dla zamożnych Europejczyków – przede wszystkim Austriaków, Francuzów i Włochów.  
Dzięki temu na wyspie znajdują się pałace należące niegdyś do bardzo zamożnych rodów – 

takich jak Habsburgowie czy di 
Savoia.  

Wreszcie, w latach 60-tych XX 
wieku Korfu, jako jedna z pierw-
szych wysp greckich, stała się 
celem ekspansji turystyki maso-
wej. Obecnie Korfu jest odwie-
dzane każdego roku przez ponad 
milion turystów, a jedna trzecia 
mieszkańców wyspy zajmuje się 
turystyką i innymi usługami z nią 
związanymi. 

Uzbrojeni w taką wiedzę o histo-
rii wyspy – zaczerpniętą głównie 

z kupionego na miejscu przewodnika w 
języku polskim – wyruszyliśmy na wy-
cieczki po wyspie.  

Najpierw stolica – miasto Kerkyra. Stare 
miasto wraz ze Starym i Nowym Fortem 
znajduje się liście Światowego dziedzic-
twa Kultury UNESCO.  
Zwykle zwiedzanie miasta zaczyna się 
od Spianady  - rozległego niezabudowa-
nego terenu z parkiem, parkingiem i bo-
iskiem, oddzielającego Stary Fort, poło-
żony na końcu cypla, od Starego Miasta.  
Z tego placu, mijając studnię wenecką 
(dziś fontannę), przechodzi się obok du-
żego budynku z łukowymi arkadami, 
zwanego Liston, z licznymi kawiarniami 
i restauracjami. Wybudowali go Francu-
zi w latach 1807 -1814.  Liston znajduje 
się po zachodniej stronie Spianady.  
Po południowej stronie można zobaczyć 
budynek Akademii Jońskiej a północną 
część Spianady zajmuje pałac świętego 
Michała i Jerzego. Budowlę wzniesiono 
w czasie angielskiej okupacji wyspy ja-
ko siedzibę najwyższego komisarza, z 
kamienia przywiezionego z Malty. W 
fasadę wbudowano rząd kolumn 



doryckich a przed nią ustawiono brązowy posąg jednego z najbardziej znanych angielskich 
komisarzy.         
Wschodnią część cypla, na którym mieści się miasto zajmuje Stary Fort. Obecne obwarowa-
nia to pozostałości budowli wzniesionych przez Wenecjan w XVI wieku. Przed wejściem do 
fortu znajduje się pomnik generała Schulenburga. W czasie panowania Wenecjan bronił on 
wyspy przed Turkami i to właśnie Wenecjanie w dowód wdzięczności ufundowali ten pomnik 
w 1715 roku. Północne obwarowania fortu usytuowane są nad niewielkim portem Mandraki. 
Dzisiaj wpływają do niego prywatne jachty ale za czasów panowania Wenecjan był to port 
wojenny.    
 

Miasto Kerkyra dzieli się w zasadzie na trzy części: Stare Miasto z labiryntem wąskich uli-
czek i Starym Fortem po wschodniej stronie Spianady, Nowe Miasto z głównym Nowym 
Portem i całą infrastrukturą handlową oraz dzielnice okalające centrum, w tym pobliskie 
Kanoni ze słynną Mysią Wyspą – Pontikonisi.      

W obrębie Starego Miasta koniecznie trzeba zajrzeć na Plac Ratu-
szowy. Budynek zbudowany w drugiej połowie XVII wieku z cio-
sanego kamienia pierwotnie był tzw. „loggią nobili” przeznaczoną 
dla możnych kyrkeryjskich. Renesansowy obiekt ozdobiono licz-
nymi kamiennymi rzeźbami. Na bocznej ścianie umieszczona jest 
rzeźba przedstawiająca weneckiego wiceadmirała Morosiniego.  
W 1720 roku budynek przekształcono w teatr miejski. Siedzibą 
władz miejskich stał się dopiero na początku XX wieku. Na Placu 
Ratuszowym (po prawej stronie budynku ratusza) znajduje się ka-
tolicki kościół świętych Jakuba i Krzysztofa wzniesiony w 1665 ro-
ku, czyli także w czasach weneckich.  

Bardzo ciekawą budowlą jest Anounciata. Jest to 
pozostałość po kościele, w którym pochowano po-
ległych w bitwie morskiej pod pod Nafpaktos w 
roku 1571. Zwycięska dla chrześcijan bitwa zakoń-
czyła czasy zagrożenia ze strony Turków. Kościół 
został zniszczony w czasie bombardowania we 
wrześniu 1943 roku. Została po nim charakterysty-
czna wieża. 
W mieście jest wiele zabytkowych kościołów pra- 
wosławnych. Jednym z najciekawszych jest kościół 
 świętego Spirydona, patrona wyspy. 



Święty Spirydon był biskupem Cypru, Brał udział 
w Soborze Powszechnym w Bitynii w roku 325 
(gdzie potępiono Ariusza uznając go za heretyka). 
Po śmierci Spirydona jego szczątki przez blisko 300 
lat znajdowały się na Cyprze. Kiedy pod koniec VII 
wieku Cypr najechali Arabowie prochy Spirydona 
przewieziono do Konstantynopola, gdzie przecho-
wywane były do 1456 roku. Trzy lata po zajęciu 
miasta przez Turków uciekinierzy zabrali ze sobą 
jego szczątki wraz z sarkofagiem Teodory Augusty 
i przewieźli je na teren Epiru. Stamtąd w 1489 roku 
prochy świętego dotarły na Kerkyrę i od tego czasu  
rozpoczął się jego kult na wyspie.  
To ponoć ten święty uchronił w 1533 roku miesz-
kańców przed klęską głodu, potem w latach 1630 i 
1673 ponoć uratował wyspę przed epidemią dżumy. 
Legenda mówi, że 
w 1716 roku w cu-
downy sposób obro-
nił Kerkyrę przed 

Turkami. W mnisim ubraniu, z pochodnią w ręku ukazał się w 
samym centrum tureckiego obozu, co wywołało panikę w od-
działach tureckich. Do dziś Spirydon – to najpopularniejsze 
imię męskie na Korfu. Mieszkańcy wierzą, że święty Spiry-
don nadal się nimi opiekuje, wciąż obcuje z nimi i pielgrzy-
muje po wyspie. Mają o tym świadczyć zdzierane przez niego 
sandały, przechowywane w kościele jego imienia, jako cenna 
relikwia. Świątynia świętego wzniesiona w 1590 roku jest 
najbardziej znanym obiektem sakralnym stolicy.  Ulica św. 
Spirydona jest też jedną z głównych arterii handlowych.  

 Na zachodnim krańcu Starego Miasta, na rozległym wzgórzu wznoszącym się nad Starym i 
Nowym Portem dominuje potężny Nowy Fort, zbudowany w latach 70-tych XVI wieku ale 
ukończony dopiero pod koniec XVII wieku. 



Głównym architektem fortu był Fran-
cisco Vitelli. Choć Nowy Fort nadal 
wzbudza podziw swym ogromem, to 
trzeba pamiętać o tym, że znaczna część 

fortu uległa zniszczeniu najpierw po decyzji wielkich mocarstw o przyłączeniu Wysp Joń-
skich do Grecji a potem w wyniku bombardowań w okresie II wojny światowej.   
 

W najbliższym sąsiedztwie miasta 
Kerkyra, po jego południowej stronie, 
ulokowany pomiędzy Zatoką Garitsa a 
Laguną Chalikiopoulou, znajduje się 
cypel Kanoni. Tu mieściły się tereny 
starożytnej Kerkyry, rozciągającej się 
pomiędzy dwoma portami, jednym 
nad zatoką, drugim nad laguną. Część 
laguny zasypano i obecnie znajduje 
się tam lotnisko.  
Końcowa, najdalsza część cypla Ka-
noni to obowiązkowy punkt każdej 
wycieczki. Na wzniesieniu górującym 
nad cyplem, gdzie w 1798 roku fran-
cuscy demokraci ustawili działa 



armatnie, urządzono platformę widokową, z której rzeczywiście rozciąga się niezapomniany 
widok – ten widok to znak firmowy Korfu.  
Po prawej stronie, gdzie obecnie przebiega wąski most, w starożytności znajdowało się wej-
ście do portu Yllaiko chronione przez sieci i tamę. Na wprost widoczne są dwie małe wysep-
ki, na których zbudowano klasztory. Na pierwszej wysepce stoi klasztor Vlachernon, z XVII 
wieku, do którego można dostać się pieszo groblą od Kanoni. Druga wysepka to słynne 
Pontikonisi (Mysia Wyspa). Dzisiaj na Pontikonisi stoi klasztor poświęcony Pantokratorowi 

(Jezusowi Chrystusowi, władcy i sędziemu Wszechświata). Jest 
to bizantyjska kaplica, pochodząca z XI lub XII wieku.  

Według Odysei Pontikonisi jest statkiem Odyseusza zamienio-
nym w skałę. W tej starożytnej epopei Homer opisał też  przy-
gody Odyseusza na Kerkyrze (nazywanej tam Scheria). Kiedy 
Odyseuszowi udało się wyrwać z sideł Kalipso wyruszył w dro-
gę powrotną na Itakę. Ale wrogo do niego nastawiony Posejdon 
zamienił jego statek w skałę a fale morskie wyrzuciły Odyseusza 
na brzeg wyspy Feaków, których królem był Alkinoos. 
Odyseusza odnalazła córka króla Feaków, Nauzykaa, która wraz 
z dwórkami prała na brzegu szaty. Panny powiodły go do pałacu, 
gdzie został przyjęty z wielkimi honorami, odpoczywał i był 
goszczony przed powrotem do rodzinnych stron. 

 

Wyjątkowym i wspaniałym za-
bytkiem jest położony nieco na 
południe od stolicy w miejsco-
wości Gastouri pałacowy zespół 
Achillon. Stosunkowo młody, bo 
wzniesiony pod koniec XIX wie-
ku kompleks był schronieniem 
cesarzowej Austro-Węgier, 
Elżbiety, znanej również jako 
„Sisi”.  

Elżbieta pochodziła z rodu Wi-
ttelsbachów. W 1854 roku po-
ślubiła Franciszka Józefa I Habs-
burga, choć pierwotnie, zgodnie 
z wolą rodziny, żoną cesarza 
miała zostać jej siostra Helena.  

 

Elżbieta szybko popadła w konflikt z pałacowym otoczeniem 
cesarza, w szczególności z teściową Zofią. Stąd wzięły się jej 
liczne podróże. W czasie jednej z tych podróży na Węgrzech 
zmarła jej dwuletnia córka. Do tego cesarzowa matka podjęła 
próbę odebrania jej praw rodzicielskich do dwójki pozostałych 
dzieci. Elżbieta tłumacząc się związanymi z tym problemami 
zdrowotnymi wyruszyła w wielką podróż jachtem po Morzu 
Śródziemnym. W 1861 roku zawitała na Korfu, gdzie gościł ją 
ówczesny wyższy komisarz Anglii. Także później często od-
wiedzała wyspę.  
Po kolejnych  tragicznych wydarzeniach rodzinnych (syn 
Rudolf popełnił samobójstwo, zmarł jej ojciec, w Meksyku 



rozstrzelany został szwagier Maksymilian, tragicznie zginął kuzyn Ludwik II a na koniec 
zmarła także jej siostra), Elżbieta zdecydowała się opuścić Austrię.  
W 1889 roku kupiła teren na Korfu, gdzie zleciła budowę kompleksu pałacowego. Prace za-
kończono w roku 1891. Nazwa zespołu pałacowego – Achillon – pochodzi od imienia jej u-
lubionego bohatera Wojny Trojańskiej, Achillesa. Sentyment cesarzowej do greckiej mitolo-
gii widoczny jest na terenie całego Achillonu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sama projektowała dekoracje wnętrz i organizację ogrodu ota-
czającego zabudowania. Ogród ozdobiono wspaniałymi rzeźba-
mi z dominującym posągiem konającego Achillesa. To dzieło 
niemieckiego rzeźbiarza Ernesta Gustava Hertera z 1884 roku.    
Przy dróżce prowadzącej przed front Achillonu ustawiono też 
kopię działa Lizypa, antycznego posągu z rzymskiego Kapitolu, 
przedstawiającego Hermesa. W ogrodach można spotkać szereg 
innych rzeźb, w tym posąg przedstawiający lorda Byrona. 
  

Elżbieta nie nacieszyła się swą posiadłością zbyt długo. W 1898 
roku w czasie pobytu w Genewie została śmiertelnie ugodzona 
nożem przez włoskiego anarchistę, który w ten sposób chciał za-
demonstrować sprzeciw wobec austriackiego panowania w pół-
nocnych Włoszech.   



W 1905 roku z wizytą na Korfu przebywał nie-
miecki cesarz Wilhelm II. Gościła go grecka 
rodzina królewska zajmująca rezydencję Mon 
Repos. Za namową królewskiej pary Wilhelm II 
zdecydował się zakupić Achillon.  

Kiedy w 1907 roku przejął tę posiadłość,  stwier-
dził, że rzeźba konającego Achillesa jest zbyt 
przygnębiająca – uważał, że Achilles, jako postać 
bohaterska, powinien być przedstawiony jako silny 
władca, triumfujący i pełen majestatu.  

 

Dlatego Konający Achilles cesarzowej 
Elżbiety trafił do ogrodu a eksponowa-
ne miejsce, które wcześniej zajmował, 
przeznaczono dla dzieła Jahannesa 
Gotza zatytułowanego  „Achilles 
triumfujący”. Odlany z brązu posąg 
mierzący 11,5m wysokości przewiezio-
no na wyspę w kawałkach i tu ustawio-
no na przygotowanym, masywnym co-
kole.  
Cesarz zajął się też ogrodami pałacowy-
mi zatrudniając znakomitych specjali-
stów w tej dziedzinie. Ale i jemu nie 
było dane długo cieszyć się tą wspania-
łą rezydencją. Wraz z wybuchem I woj-
ny światowej Wilhelm II opuścił 
Achillon. Wygnany także z własnego 
kraju, zmarł na obczyźnie, w Danii.       
 

 W 1915 roku za zgodą greckiego rządu Venizelosa na wyspie stacjonowały wojska serbskie i 
francuskie. Korfu miało status wyspy neutralnej. W zabudowaniach Achillonu Francuzi urzą-
dzili szpital.  Z kolei podczas II wojny światowej swój szpital urządzili tam okupanci włoscy i 
niemieccy. W efekcie rezydencja niszczała.  
Po drugiej wojnie w pałacu mieściły się szkoły, 
przedszkola i temu podobne instytucje.  
Obiekt powoli niszczał. Wreszcie w 1962 roku rząd 
grecki wynajął budynek na 20 lat niemieckiej firmie, 
która podjęła się odbudowy i renowacji, po czym 
urządziła w nim ekskluzywne kasyno.  Prezes firmy, 
baron von Richthofen osobiście zaangażował się w 
dzieło odbudowy i przywrócenia świetności rezy-
dencji. Dzięki jego staraniom udało się odzyskać i 
sprowadzić na miejsce wiele zaginionych dzieł sztu-
ki pierwotnie tam się znajdujących.  
Po wygaśnięciu umowy o najem Achillon wrócił w 



posiadanie państwa greckiego i obecnie 
zwiedzania.          

Dzięki temu można tam oglądać
także zobaczyć bogate, wspaniale urz
dami w hallu wejściowym witają
gipsowe rzeźby przedstawiające kolejnych greckich bogów. Sufit hallu wej
fresk „Cztery pory roku”. Na koń
płótno olejne, dzieło Franza Matscha nazwane „Triumf Achillesa”

Muzeum prezentuje także liczne pami
Wilhelmie. 

stwa greckiego i obecnie znowu jest jego własnością, udostę

dać nie tylko pięknie urządzone ogrody i rzeźby w plenerze
 bogate, wspaniale urządzone wnętrza pałacu. Przed reprezentacyjnymi scho

ciowym witają gości posągi Zeusa i Hery. Na półpiętrze strop podpieraj
by przedstawiające kolejnych greckich bogów. Sufit hallu wejś

Na końcu schodów, na całej ścianie znajduje się majestat
płótno olejne, dzieło Franza Matscha nazwane „Triumf Achillesa” 

że liczne pamiątki po dawnych gospodarzach Achillonu  

, udostępnioną do 

źby w plenerze, ale 
Przed reprezentacyjnymi scho-

ętrze strop podpierają 
ce kolejnych greckich bogów. Sufit hallu wejściowego ozdabia 

cianie znajduje się majestatyczne 

 

 

 

 

 

tki po dawnych gospodarzach Achillonu  – Elżbiecie i 



Kolejne wycieczki przekonały nas, że Korfu nie jest typową wyspą grecką. Jest tu znacznie 
więcej zieleni. Niemal 65% powierzchni wyspy zajmują użytki rolne, z czego 55% to uprawy 
oliwek. Pozostałe tereny rolne to między innymi  winnice, plantacje owoców (głównie cytru-
sów) oraz pastwiska. 

 

Na północno-zachodnim wybrzeżu wyspy znajduje się jej chyba najpiękniejsza zatoka „pię-
ciopalczasta” Paleokastritsa. Widoki są niepowtarzalne i to zarówno te oglądane z lądu, jak i 
te podziwiane z powierzchni morza. Przy nabrzeżu czekają łodzie motorowe, które proponują 
przejażdżki dokoła całej zatoki. Można do woli podziwiać piękne, urwiste skały schodzące do 
morza, ich szczyty i groty wystające często ponad poziom wody.     

 



ruiny bizantyjskiego zamku zwanego Angelokastro usytuowanego na szczycie wzg

Wracając do Mesongi przejeżdż
oliwne. Olej z oliwek to wciąż
smukłe cyprysy. Po drodze odwiedzili
kumkwatu. Kumkwat to owoc
z Chin i Japonii a sprowadzony do Europy w 1846 roku. 

Nad zatoką można wspaniale wypocząć i zjeść
cyjną grecką potrawę w jednej z licznych restauracji i tawern. 

Na jednym ze wzgórz Paleokastritsy znajduje si
ni Theotokou zbudowany w 1225 roku, choć
budowla pochodzi z przełomu XVIII i XIX wieku. 
jest dziedzińcami przy których umieszczone
i inne obiekty im służące oraz tłoczarnia oleju i spi
Katolikon klasztorny jest jednonawową bazylik
madzono wiele wartościowych, zabytkowych ikon
cych z okresu od XV do XVIII wieku. Do budynku ko
dobudowana jest ciekawa dzwonnica. Z terenu klasztoru 
rozciąga się wspaniały widok na zatokę i niewielka wysepk
Kolovri.     

 

Ruszaj
drogę
mię
wieś
wspinaj
górę
wiać
Paleokastritsy.
z punktów widoko
wych
za wsi
kierunku wybrze
nazywa 
Vista
moż

ruiny bizantyjskiego zamku zwanego Angelokastro usytuowanego na szczycie wzg

przejeżdżaliśmy przez tereny rolnicze. Większość terenu zajmuj
Olej z oliwek to wciąż główny produkt wyspy. W krajobrazie często widoczne s

odwiedziliśmy wytwórnię charakterystycznego
mkwatu. Kumkwat to owoc podobny do pomarańczy, choć znacznie mniejszy

a sprowadzony do Europy w 1846 roku.  

ąć i zjeść wybraną trady-
 w jednej z licznych restauracji i tawern.  

znajduje się klasztor Mo-
zbudowany w 1225 roku, choć obecna centralna 

budowla pochodzi z przełomu XVIII i XIX wieku. Otoczona 
cami przy których umieszczone są cele mnichów 

ce oraz tłoczarnia oleju i spiżarnie. 
bazyliką gdzie zgro-

, zabytkowych ikon pochodzą-
od XV do XVIII wieku. Do budynku kościoła 

terenu klasztoru 
ę i niewielka wysepkę 

Ruszając w dalszą 
drogę przejeżdża się 
między innymi przez 
wieś Lakones. Droga 
wspinając się pod 
górę pozwala podzi-
wiać całą panoramę 
Paleokastritsy. Jeden 
z punktów widoko-
wych, położony tuż 
za wsią, zwrócony w 
kierunku wybrzeża, 
nazywa się Bella 
Vista. Za Lakones 
można też zobaczyć 

ruiny bizantyjskiego zamku zwanego Angelokastro usytuowanego na szczycie wzgórza.  

ę ść terenu zajmują gaje 
ęsto widoczne są też 

 dla Korfu likieru z 
 znacznie mniejszy, pochodzący 



Zanim wróciliśmy na wschodnie wybrzeże zatrzymaliśmy się jeszcze na górskiej przełęczy 
pod masywem najwyżej góry na wyspie (Pantokrator 960m npm), skąd rozciągał się szeroki 
widok na wschodnią stronę wyspy.  Stamtąd wzdłuż wschodniego wybrzeża, omijając stolicę, 
przez wieś Moraitika wróciliśmy do hotelu.   

Po zbyt krótkim pobycie opuszczaliśmy Korfu czując duży niedosyt, zdając sobie sprawę, że 
do bardzo wielu ważnych miejsc nie dotarliśmy. Nie poznaliśmy północnej i południowej 
strony wyspy, nie byliśmy też na szczycie Pantokratora. Ale nawet ten bardzo krótki pobyt 
pozostawił niezatarte wspomnienia.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


