2. Zadar, Biograd, Vodice
Do Dalmacji po raz pierwszy trafiliśmy
trafili
już w 1996 roku,
tuż po zakończeniu
czeniu wojny domowej na Bałkanach.
Wakacyjny urlop spędzaliśmy
ę
śmy wówczas w Biogradzie.
Później region ten odwiedziliśmy
iliśmy jeszcze
trzykrotnie : w 2012, 2015 i 2016
roku.
Chcąc być w zgodzie z geogrageogra
ficzną lokalizacją poszczególnych
miast dalmatyńskiego
skiego wybrzeża
wybrzeż i ich
znaczeniem historycznym, podróż
podró po
tym regionie Chorwacji rozpoczniemy od
Zadaru.
Zadar to centrum gospodarcze oraz kulturalne
północnej Dalmacji i jednocześnie
jednocześ piąte co do
wielkości miasto Chorwacji. Znajduje się
si tu port
handlowy i rybacki, stocznia oraz port lotniczy.
Miasto mające
ce około 85 tysięcy mieszkańców
mieszka
jest
ważnym ośrodkiem
rodkiem przemysłowym oraz kulturalnym.
kulturalnym
Historia miasta sięga IV w. p.n.e..
p.n.e. Na terenie dzisiejszego
Zadaru istniała osada iliryjskiego plemienia Liburnów.
300 lat później
niej miasto, nazywane wówczas Jadrea, znalazło się
si pod panowaniem rzymskim.
Za czasów panowania Cezara i Augusta umocniono je, otaczając murami obronnymi z basztami i trzema bramami,, wytyczono forum, wzniesiono świątynie i bazyliki,, amfiteatr, a także akwedukt i cmentarz.
Po zniszczeniu Salony (miastaa rzeką Jadro, 8 km na północny wschód od Splitu,
Splitu w którym
urodził się rzymski cesarz Dioklecjan),
Dioklecjan około roku 614 Zadar został wybrany
wybran na centrum administracji bizantyjskiej w Dalmacji.
Dalmacji Na przełomie VI i VII wieku w mieście
ście urodził się
si przyszły papież Jan IV. W VIII wieku
ieku wokół Zadaru, pozostającego
cego pod zwierzchnictwem Bizancjum, zaczęli się osiedlać przybyli z północy Słowianie.
W średniowieczu Zadar miał status wolnego miasta i
dopiero w X wieku uznał zwierzchność
zwierzchno królów chorwackich. Później, wskutek IV wyprawy krzyżowej
krzy
i
oblężenia z 1202 roku znajdował się
si pod panowaniem weneckim. Na XV i XVI wiek
w przypada bujny
rozwój życia kulturalnego
uralnego miasta, z którego pochopocho
dziło wielu wybitnych literatów, twórców kultury i
sztuki.
Po okresie panowania weneckiego Zadar znalazł się
si
w granicach habsburskiej Austrii.
Austrii Natomiast po pierwszej wojnie światowej, co jest swego rodzaju ciekacieka
wostką, Zadar nie wszedł w skład Królestwa Serbów,
Chorwatów i Słoweńców,, ale wraz z kilkoma przyleprzyle
głymi, niewielkimi miejscowościami,
miejscowoś
w latach 19201947 był się włoską enklawą o nazwie Zara (o łącznej powierzchni wynoszącej 104 km²).
km²

W okresie II wojny światowej Zadar stał się stolicą powiększonych terytoriów włoskich w
Dalmacji (między innymi wraz ze Splitem) odstąpionych Italii przez marionetkowe Niepodległe Państwo Chorwackie. Po upadku Benito Mussoliniego Chorwaci próbowali zająć miasto, ale ubiegły ich oddziały Wehrmachtu. W październiku 1944 roku, po wycofaniu wojsk
niemieckich i ucieczce włoskich urzędników, Zadar zajęli partyzanci jugosłowiańscy. Od
1947 roku miasto oficjalnie znalazło się w granicach Jugosławii, a od 1991 roku w granicach
Chorwacji.

Turystyka w Zadarze funkcjonuje od dawna. Już przed ponad stu laty, w 1899 roku, w
mieście powstało pierwsze biuro podróży „Liburnija”, istniejące nieprzerwanie do dziś.
Nic dziwnego; w mieście zachowało się mnóstwo wspaniałych zabytków. Symbolem
miasta jest przedromańska rotunda świętego Donata z IX wieku położona w centrum
Starego Miasta.

Większość najstarszych zabytków znajduje się w obrębie Starego Miasta, do którego prowadzi wenecka brama Porta Terraferma (Kopnena vrata). Zdobi ją wielki skrzydlaty lew
wenecki. Po obu stronach bramy biegnie wysoki mur broniący niegdyś dostępu do miasta.

Starówka, otoczona murami i wieżami, leży na półwyspie; z nową częścią miasta połączona
jest mostem przez zatokę Jazine, w której urządzono marinę. Starówka zbudowana wedle
rzymskich zasad urbanistycznych – od kilku większych ulic biegnących wzdłuż odchodzą
liczne ulice poprzeczne, które ją dzielą na prostokątne insule – jest pełna zabytków z czasów
antycznych, średniowiecza i renesansu.
Po lewej stronie na krańcu cypla mieści się dawna Cytadela, gdzie dzisiaj mieści się Uniwersytet. Mijając kościół świętego Szymona i Pałac Rektorów dochodzi się do Placu Narodowego, przy którym stoi budynek Rady Miejskiej (dawnej weneckiej loży), Ratusz i budynek straży miejskiej z charakterystyczną wieżą zegarową. Idąc ulicą Široką (główną ulicą Starego
Miasta) dochodzimy do starożytnego Forum. To właśnie tutaj, w obrębie rzymskiego forum w
sąsiedztwie zachowanych pozostałości starorzymskich budowli, stoi słynny, przedromański
kościół świętego Donata. Wzniesiona została w IX wieku z inicjatywy biskupa Zadaru, Donata (Donatusa), ogłoszonego później świętym. Kościół stanął w północno-wschodniej części

dawnego rzymskiego forum. Okrągła świątynia, największa z tego okresu w Chorwacji, ma
nietypowy cylindryczny kształt, z trzema wąskimi i wysokimi apsydami od wschodniej strony. Do budowy użyto fragmentów wcześniejszych rzymskich konstrukcji (dobrze widoczne
są one wewnątrz i w murach zewnętrznych), a w całości przeniesiono do środka dwie antyczne kolumny. We wnętrzu, wysokim na 27 i szerokim na 22 metry, znajduje się piętro z galerią, do której prowadzą kręte schody. Kościół został zbombardowany w czasie II wojny światowej, zniszczone zostało wówczas baptysterium pomiędzy nim a katedrą (po wojnie zrekonstruowano tylko jego fundamenty). Kościół od dawna nie pełni już funkcji religijnych.
Od 1893 do 1954 roku mieściło się w nim Muzeum Archeologiczne. Obecnie, ze względu na
świetną akustykę, często odbywają się w nim koncerty muzyki poważnej.

Tuż obok rotundy stoi romańska katedra św. Anastazji z przełomu XII i XIII wieku oraz
kościół św. Marii z charakterystyczną dzwonnicą z 1105 roku. Katedra świętej Anastazji (Sv.
Stošije) i kościół św. Krševana to dwa piękne egzemplarze architektury romańskiej. Katedra,
szczególnie po odnowie jej frontonu, uważana jest za najpiękniejszy zabytkowy kościół w
Dalmacji.

W obrębie forum stoi też stary pręgierz – słup wstydu.
Obok rzymskiego forum rozciąga się plac Jana Pawła II.
Znajduje się tu bardzo interesujące Muzeum Archeologiczne ze zbiorami z czasów
starożytnych i średniowiecza.
W chorwackich folderach turystycznych miasto stawiane
bywa na równi z Dubrownikiem oraz Wenecją.
Zadar znany jest też ze słynnego wiśniowego likieru
Maraschino (Maraska).
Na końcu nadmorskiego bulwaru znajduje się bardzo ciekawa instalacja architekta
Nicoli Bašicia "Pochwała
Słońca" (Pozdrav Suncu),
która przedstawia cały układ
słoneczny, oczywiście w odpowiednich proporcjach.
Tworzy całkiem wygodny do
siedzenia amfiteatr, wokół
którego na kamiennych kostkach jest stylizowana prezentacja wszystkich planet Układu Słonecznego i ich orbity.
Najbardziej widowiskowe jest
oczywiście Słońce; nasza
gwiazda w kształcie koła o średnicy 22 metrów. Składa się z trzystu kilkuwarstwowych płyt
szklanych ustawionych na tym samym poziomie z kamienną obudową promenady. Za dnia
jest to gigantyczna bateria słoneczna, która w nocy emituje światło, mieniąc się wszystkimi
barwami.

Po wytrzymałej konstrukcji
biegająą dzieci a dorośli
d
robią
setki zdjęć. Alfred Hitchcock
uważał,
ż że to właśnie
wła
z tej części
ci Rivy, czyli nabrzeża,
nabrze widać
najpiękniejszy
ękniejszy zachód słońca
sło
na świecie.
Układ słoneczny możemy
m
oglądać przy akompaniamencie
morskich organów, które są
s jedynym w swoim rodzaju cucu
dem architektonicznym,
architektonicznym wybudowanym w 2005 roku w podmorskiej części
częś promenady.
Organy morskie,
morskie czyli "Morske Orgulje" są bardzo wyjąt-

kowym “instrumentem”. Organy te “grają”
“graj za pomocą fal morza, które uderzają
uderzaj w 35 rur
wbudowanych w schodach i pod schodami wiodącymi
wiod cymi do morza. Słyszalne jest siedem akordów składających sięę z pięciu
ęciu dźwięków.
dź
Tylko siła i szybkość fali decyduje o tym co się
si
usłyszy. Fale morskie,
kie, przechodząc
przechodz c przez zanurzone w wodzie rury, tworzą niezwykły dźwięk
zwany "muzyką morza".
". Efekt wzmagają przepływające obok Rivyy promy.
Mimo tylu ciekawych wrażeń
ż ń ruszamy dalej na południe podróżując
podró ąc wzdłuż wybrzeża Adriatyku. W 1996 roku, kiedy trafiliś
filiśmy
my tam po raz pierwszy, nie było jeszcze autostrad. Wzdłuż
Wzdłu
bardzo urozmaiconego brzegu biegła Jadranska magistrala. Jadąc
Jad tąą drogąą kolejnym
k
przystankiem po Zadarze było miasto Biograd na moru.
Biograd na Moru (po
włosku Zaravecchia a po
węgiersku
iersku Tengerfehérvár)
leży
ży na lądzie
lą
naprzeciwko
wyspy Pašman.
Pašman
Miejscowo ma długie
Miejscowość
tradycje turystyczne.
Pierwsi turyści
tury przybyli do
Biogradu w 1920 roku z
Czechosłowacji Pierwszy
Czechosłowacji.

hotel powstał w 1935 roku. Biograd na Moru był znanym kurortem również w czasach komunistycznej Jugosławii.

Miasto znajduje się 28 kilometrów na południe od Zadaru.
Centrum Biogradu leży na małym półwyspie otoczonym zatokami Bošana od północy i Soline od południa, a pozostała
część już w głębi lądu.
Naprzeciwko Biogradu znajduje
się wyspa Pašman.
Pierwsze wzmianki o Biogradzie pochodzą z połowy X stulecia. W XI stuleciu było ono siedzibą królów chorwackich. W roku 1050 król Petar Kreszimr zbudował klasztor benedyktyński i kościół Św. Iwana. W 1102 roku w Biogradzie odbyła się koronacja węgierskiego króla
Koloman na króla Chorwacji. W roku 1125 miasto zburzyli Wenecjanie, którzy później panowali w Biogradzie znacznie dłużej w latach 1409-1797. W roku 1646 Biograd został zniszczony przez samo wojsko chorwackie, kiedy ustępowało ono z miasta w czasie wojen
wenecko-tureckich.

Na kolejny atak miasto
było narażone
nara
w czasie
wojny domowej, kiedy
jugosł
jugosłowiańskie
wojska
serbskie i czarnogórskie
kilkakrotnie ostrzelały
miasto pociskami rakierakie
towymi. Zniszczenia w
części
ęści turystycznej nie
były jednak zbyt duże; w
1996 roku zniszczenia
widoczne były tylko w
części
ęści miasta leżącej w
głębi
ębi lądu
lą i w okolicach.
Kolejnym, bardzo interesującym
ącym miejscem w drodze na południe Dalmacji jest miasto VoVo
dice. Jadąc do niego, tużż za miejscowością
miejscowo
Pakostane, Jadranska magistrala biegnie wąskim
w
pasem lądu oddzielającym
ącym morze od dość
do dużego jeziora – to Vransko jezero.
Miasto Vodice,
Vodice liczące około 6,5
tysiąca
ca mieszkańców
mieszkań
jest głównym ośrodkiem
środkiem wypoczynkowym
dla mieszkańców
ńców pobliskiego
Szybenika oraz miejscem, w którym głównie wypoczywają
wypoczywaj Polacy,, Czesi, Słowacy, Niemcy i AuAu
striacy.
Pierwsza wzmianka o Vodicach
pochodzi z 1402 roku, z czasów
przynależności
ż ści do Wenecji, niemniej osadnictwo w tym miejscu
istniało jużż w epoce żelaza, a w
starożytności położona
poło
była tu
rzymska osada Arausa.
Znaczący
ący rozwój osadnictwa i
przyrost ludności
ludnoś datuje się na
początek
ątek XVI wieku, co związane jest z przemieszczaniem
rzemieszczaniem się
ludności
ści ku wybrzeżu,
wybrze w związku z najazdami tureckimi.
W XVI wieku Vodice
Vodic otoczono
murami i wieżami obronnymi.
Po upadku Wenecji w 1797 roku
Vodice przeszły pod panowanie
Austrii.. W okresie od 1806 do
1813 roku były w administracji
francuskiej, po czym znowu wrówró
ciły pod władzę Austrii.
Vodice sąą bardzo popularną
popularn miejscowością
ś ą turystyczną,
turystyczn w której
większość
ść ludzi żyje
ż z turystyki i

prowadzi zakwaterowanie gośgo
ci w kwaterach prywatnych,
apartamentach
ach i hotelach.
hotelach
Plaże w Vodicach
Vodic
są żwirowe i
piaszczyste..
Port
ort w Vodicach obsługuje jaja
chty i statki turystyczne,
turystyczne oferuje także szereg atrakcyjnych
wycieczek morskich, w tym
do Parku Narodowego Kornati.
Kornati
Kornati to archipelag położony
żony w środkowej Dalmacji, na południe od Zadaru.
Zadaru Składa się z
około 147 niezamieszkałych wysp i ma powierzchnię ok. 320 km². W 1980 roku południowa
część archipelagu została objęta ochroną
ochron w ramach Parku Narodowego Kornati.
Kornati Stworzenie
parku ma na celu ochronęę środowisk
środowiska wodnego
oraz organizmów żyjących
ących w wodach otaczaotacza
jących
cych wyspy. Ponadto miało zahamować
zahamowa zabudowę i zasiedlenie wysp.
Nazwa archipelagu pochodzi od jego najwięknajwi
szej wyspy, Kornat, o powierzchni
powierzch 32,44 km²,
długości 25,2 km, szerokości
ci do 2,5 km i długości linii brzegowej 68,79 km.. Największe
Najwi
wzniesienie ma 237 m n.p.m. W sierpniu 2007 roku
r
podczas pożaru
aru na wyspie Kornat zginęło
zgin 12
strażaków.
Do archipelagu zalicza sięę wszystkie wyspy popo
łożone na zachód od wysp Pašman i Murter między wyspami Dugi otok i Žirje.
Większość wysepek pozbawiona jest roślinnoro
ści; gdzieniegdzie rośnie
śnie trawa, na kilku z nich
uprawiane są winnice, oliwki, figi i południowe
owoce. Wiele wysp ma bardzo strome i skaliste
ska
południowe wybrzeża,
ża, z licznymi urwiskami
krasowymi, jaskiniami i grotami tworzącymi
tworz
niesamowite kształty, zamieszkanymi przez liczlicz
ne gatunki ptaków.
Najwyższe klify zobaczyćć można
moż na wyspach
Klobučar
ar (80 m n.p.m.), Mani (65 m n.p.m.) i
Rašop veli (64 m n.p.m.). Wapienna budowa
sprawia, że nie ma tu źródeł ani cieków wodwod
nych, choć w niektórych krasowych depresjach i
cysternach gromadząca
ą sięę deszczówka pozostapozosta
je przez większą część roku. Panujący
Panuj
na wyspach klimat jest łagodny, bardzo rzadko sypie
sypi tu
śnieg, a okoliczne wody sąą bez wątpienia
w
najbogatszym w faunę i floręę regionem na Adriatyku.
Między
dzy długimi i stromymi brzegami wysp momo
żna obserwować liczne klify i malownicze zaza
toczki. Jasnozłoty kolor wapienia wraz z nieskanieska
żonym błękitem wody i nieba tworzą
tworz typowy dla

Adriatyku krajobraz i niepowtarzalną
atmosferę.
Na północ od Narodowego Parku Kornati, na południowym cyplu sąsiedniej
wyspy Dugi Otok, znajduje się równie
ciekawe miejsce – to park krajobrazowy Telašćica. Ze względu na wyjątkowe bogactwo przyrodnicze Telašćica
od 1980 roku jest także chroniona.
Zatoka, której imieniem został nazwany cały park, jest jedną z najlepiej osłoniętych przed wiatrami na Morzu
Adriatyckim. Wcina się ona na 8 km
w głąb wyspy, a co więcej w samej
zatoce położonych jest 6 wysepek.
Kiedy statek wycieczkowy przybija do
brzegu rusza się leśnymi dróżkami w
kierunku klifów znajdujących od strony otwartego morza. Tam, od strony morza, "wyrastają" z niego ogromne urwiska. W najwyższym
punkcie klify osiągają nawet 160 metrów, a w
głąb morza schodzą jeszcze na głębokość dochodzącą do 85 metrów. W morskich głębiach można spotkać bardzo rzadki koral czerwony a z klifów można ponoć podziwiać delfiny oraz zamieszkującego te tereny orła szarego – nam nie udało
się, niestety, dostrzec tych zwierząt.
Znad klifów leśną ścieżką schodzi się do innej
atrakcji parku Telašćica. Jest to jezioro Mir, jedno
z niewielu słonych jezior w Europie, które poprzez liczne podziemne jaskinie łączy się z morzem. Temperatura wody może osiągnąć nawet
33ºC. Ze względu na bardzo duże zasolenie (woda
mocno odparowuje), fauna i flora jeziora nie jest
bardzo bogata, ale za to na południowo-wschodnim brzegu można znaleźć błoto lecznicze.
Oczywiście, skorzystalimy z kąpieli, choć muliste

dno nie jest zbyt przyjemne. W
drodze powrotnej do portu w
Vodicach syciliśmy oczy wspaniałymi widokami wybrzeża i
wysepek rozsianych na morzu.
Z Vodic jest już bardzo blisko do
Szybenika, znacznie większego,
miasta malowniczo położonego
na wzgórzach u ujścia do morza
rzeki Krka. Dlatego miejsca te
omówione zostaną w kolejnym
rozdziale.

