3. Šibenik, Wodospady Krki,
Krki Primošten
Szybenik (po chorwacku Šibenik,
Šibenik a po włosku Sebenico) to historyczne miasto będące politycznym, kulturalnym, komunikacyjnym i turystycznym centrum okręgu
ęgu szybenicko-knińszybenicko
skieo, liczącym
cym około 52 tysiące mieszkańców.
Po raz pierwszy nazwa Szybenik pojawiła
pojawi się w 1066 roku w statucie króla chorwackiego Petara Krešimira IV.. W przeciwieństwie
przeciwień
do innych miast w Dalmacji założonych
żonych przez Ilirów,
Greków czy Rzymian jest najstarszym miastem rodowym Chorwatów na wschodnim wybrzewybrze
żu Adriatyku. Szybenik
ybenik otrzymał prawa miejskie w 1298 roku,, wtedy też w mieście erygowano diecezję. Prace archeologiczne prowadzone w górującym
cym nad miastem Zamku
świętej Anny,, nazywanym też
te twierdzą świętej Anny, dowodzą,
ą że miejsce to było zamiezamie
szkane na długo przed przybyciem doń
do
Chorwatów.
W 1340 roku w Szybeniku urodził się
si święty
Mikołaj Tavelić. Miasto, podobnie jak pozopozo
stała część Dalmacji, opierało się
si Wenecji aż
do 1412 roku. Wreszcie zwierzchnictwo nad
miastem objęli
li Wenecjanie, którzy przez koko
lejne wieki borykali sięę z najazdami tureckiturecki
mi. Imperium osmańskie zaczęło
zacz zagrażać
miastu pod koniec XV wieku, jednak nigdy
go nie zajęło. W XVI wieku
ieku zbudowano Fortecę Św.
w. Mikołaja, a w wieku XVII wzmocwzmoc
niono obronność miasta budując
buduj kolejne fortece św. Jana i Šubićevaca.
ćevaca. W ten sposób
Szybenik miał ażż cztery fortece. Ich pozostapozosta
łości nadal są widoczne w panoramie miasta.
Po upadku Republiki Weneckiej w
1797 roku miasto znalazło się
si pod
kontrolą Monarchii Habsburgów.
Habsburgów
W 1877 roku powstało pierwsze połączenie
czenie kolejowe w ówczesnej DalDal
macji - kraju koronnym Austrii.
Po I wojnie światowej,
światowej zgodnie z traktatem z Rapallo, miasto weszło w
skład Królestwa Jugosławii,
Jugosławii a podczas II wojny światowej znalazło się
pod okupacją faszystowskich Włoch
oraz Niemiec. Alianckie naloty
nalo poważnie
nie uszkodziły miejską
miejsk zabudowę.
Po wojnie stało się częścią Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugosławii;
Jugosławii od odłączenia się
Chorwacji od SFRJ w 1991 roku znajduje się na jej terytorium.
Dzisiejszy Szybenik tętni
ę życiem
yciem artystycznym i kulturalnym. Co roku odbywa się
si tu Międzynarodowy Festiwal Dzieci (Međ
Međunarodni Dječji Festival).

Najważniejszym i najsłynniejszym kościołem Szybenika jest Katedra św. Jakuba znajdująca
się na liście światowego
wiatowego dziedzictwa UNESCO.
UNESCO. Budowana przez kilku architektów w XV i
XVI wieku łączy w sobie elementy stylów gotyckiego i renesansowego.. Jest nadzwyczajna
dzięki architekturze i swej budowie - w całości
ci jest zbudowana z kamienia, bez używania
u
jakichkolwiek innych
nych materiałów.
materiałów Jej elewację zdobi 71 realistycznych płaskorzeźb
płaskorze rozmieszczonych na apsydach.

Twierdza św. Mikołaja znajduje sięę na wejściu
wej
do kanału
św.
w. Antego, a zbudowana została w połowie XVI wieku
w celu obrony przed tureckimi napadami z morskiej stros
ny. Wybudowana jest na podstawie projektów weneckieweneckie
go militarnego budowniczego Michielea Sammichella.

Twierdza św.
w. Mikołaja należy
należ do najmocniejszych fortyfikacji na chorwackim wybrzeżu.
wybrze
Miejska sala konferencyjna znajduje się
si na
środkowym miejskim placu – Placu Republiki
Chorwackiej. To bardzo harmonijna i przejrzyprzejrzy
sta renesansowa budowla wzniesiona w latach
1533–1536. Na piętrze jestt reprezentacyjna
komnata, w której odbywały się
si miejskie posiedzenia.
Pałac rektorów znajduje się na wybrzeżu
wybrze w
starym centrum miasta. Zachowane są
s dwa
skrzydła tego niegdyśś dużo
żo większego
wię
budynku, w którym urzędował
ędował i rezydował najwyższy
najwy szy przedstawiciel weneckiej władzy w spospo
łeczeństwie – miejski rektor. W 1975 roku ukończona
czona została adaptacja Pałacu Rektorów na
Miejskie Muzeum miasta Szybenik.
Szyb

Szybenik leży u ujścia
cia do morza jednej z większych
wi kszych chorwackich rzek. To rzeka Krka, znana
ze słynnych wodospadów.
Park Narodowy Krka (po chorwacku
chorw
Nacionalni Park Krka) został założony
żony w 1985 roku i
obejmuje środkowy i dolny bieg
rzeki Krka. Rzeka
Krka ze swymi
siedmioma wodospadami, z barierami utworzonymi
przez osady wapienne, stanowi
przyrodniczy
fenomen krasowy.
Jest tu także wyjątkowo bogata
flora i fauna.
Na terenie parku
rzeka tworzy wodospady (między
innymi Roški
Slap i najbardziej
fotogeniczny,
Skradinski Buk),

kaskady oraz bystrzyny. W centralnej części parku znajduje się Jezioro Visovac. Na wyspie
położonej pośrodku jeziora znajduje się klasztor Franciszkanów, założony w 1445 roku.

W południowej części parku znajdują się młyny wodne z XIX wieku oraz budynki z tego okresu, w których wykorzystywano moc pozyskaną z przepływającej wody. Dziś w tym miejscu odbywają się pokazy etnograficzne dawnego rzemiosła. W południowej części znajdują
się również pozostałości elektrowni wodnej uruchomionej w 1895, która była jedną z pierwszych tego typu konstrukcji na świecie. Tego wszystkiego można się dowiedzieć z bezpłatnego przewodnika dostępnego na miejscu.

Od strony miejscowości Lozovac możliwy jest wjazd własnym samochodem (ale tylko po sezonie - w lecie turystów wożą od parkingu autokary). Na terenie parku kursują statki - jeden z
nich dowozi turystów z miejscowości Skradin do jednego z wejść (tuż obok kąpieliska), inny
do wyspy na jeziorze Visovac. W odróżnieniu do Parku Narodowego Jezior Plitwickich tutaj
możliwa jest kąpiel w rzece – jest wyznaczone miejsce do kąpieli u podnóża największego i
najczęściej odwiedzanego wodospadu Skradinski Buk. Turyści najczęściej przechodzą wokół
niego wyznaczoną ścieżką edukacyjną długości około 1900m, którą pokonuje się w ciągu godziny spokojnego spaceru. Przechodzi się mostkami nad rozlewiskami i rozwidleniami
rzeki, nad progami skalnymi, z których spadają pieniące się kaskady wody.

Nieco na południe od Šibenika,
a, również
równie na wybrzeżu leży inna bardzo ciekawa
iekawa i urocza miejmiej
scowość. To Primošten położony pomiędzy
po
dzy zatokami Raduca i Primošten.

Dawniej Primošten znajdował się na wysepce blisko lądu. Podczas tureckiej inwazji w 1542
roku, miasto chronione było przez mury oraz wieże
wie - z lądem połączone
ączone było poprzez most
wciągany
gany do góry. Kiedy Turcy się
si wycofali, most został zastąpiony
piony przez rampy i w 1564
roku, osadę nazwano "Primošten".

Dzisiaj jest to urocze, niewielkie miasteczko, którego zabytkowe zabudowania dosłownie oblepiają niewielkie
wzgórze w najstarszej części miasteczka. Jedną z ciekawostek są zachowane
jeszcze pojedyncze domy posiadające
kamienne dachy(z łupanych płyt kamiennych). Główne uliczki wznoszą się
na niewielkie wzgórze, będące centrum
Primoštenu, gdzie znajduje się kościół
zbudowany w 1485 roku i odnowiony
w 1760 roku. Budynek leży w pobliżu
miejscowego cmentarza, z którego
rozciąga się widok na morze i okolicę.
Boczne uliczki wiją się wokół wzgórza, dzięki czemu można sycić oczy wspaniałymi widokami skalistych urwisk opadających do wód Adriatyku. Miasteczko żyje z turystów, pełno w
nim sklepików i małych restauracji. Primošten słynie też z winnic i pięknych plaż.
Największa plaża miasteczka nazywa się Raduca. Jej mniejsza część, Mala Raduca jest uznawana za jedną z 10 najpiękniejszych plaż w Chorwacji.

