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Zapraszamy do wycieczki po Europie. Postaramy się 
przybliŜyć Wam pięć najpiękniejszych i najbardziej tajemniczych 
regionów na kontynencie. KaŜdy z nich jest owiany legendą, 
czasami zabawną, a czasami naprawdę przeraŜającą. 

Pierwszym celem naszej wyprawy jest Islandia-wyspa 
połoŜona w Europie Północnej, na Oceanie Atlantyckim. To jeden 
z najbardziej malowniczych zakątków na Ziemi. Kraina gejzerów, 
gorących źródeł, lodowców i czasami jeszcze aktywnych 
wulkanów. Ponad połowę wyspy pokrywają pozostałości ich 
niedawnej działalności. 

Pierwszymi ludźmi, którzy zamieszkali Islandię byli irlandzcy 
mnisi, którzy szukali odosobnienia oraz spokojnego miejsca do 
modlitwy. Dopiero po kilkudziesięciu latach przybyli tu takŜe 
Wikingowie i Celtowie. 

DuŜa część islandzkiej kultury jest zawarta w sagach. Są to 
opowieści o bohaterach pisane prozą, ale według bardzo ścisłych 
reguł.  Jedną z najpiękniejszych jest „Saga o Njalu", która jest ona 
dla Islandczyków cennym źródłem wiedzy o pierwszych latach 
wolnej Islandii, pokazuje ówczesne Ŝycie i ówczesną kulturę. 

 



 
Według wierzeń Islandczyków wulkan Hekla, dalej czynny, to 
brama, przez którą potępieńcy zostają zsyłani do piekieł.  

 
Wulkan Hekla 

Opuszczając Islandię ostatni raz zerknijmy na rozległe tereny 
pokryte warstwą skamieniałej lawy. 

 

 

Następnie udamy się na Wyspy Brytyjskie, do Szkocji. 
Typowy morski klimat i wyŜynny krajobraz sprawiają, Ŝe wizytę  
w tym kraju zapamiętuję się na zawsze. Skierujmy się na północ 
kraju, w okolice jeziora Loch Ness.  

Najpierw odwiedzimy pobliskie portowe miasto - Inverness,  
w którym znajduje się przepiękny VII wieczny zamek. W zamku 
tym, zgodnie z legendą szekspirowski Makbet miał zabić króla 
Ducana. Ta sama legenda mówi, Ŝe duch Ducana dalej tam straszy.  

Potem przenieśmy się dalej na północ, nad samo Loch Ness. 
Jezioro połoŜone jest w tzw. Wielkiej Dolinie, przecinającej pasma 
górskie- Grampiony i Góry Kaledońskie. Jest jednym z wielu 
połączonych ze sobą jezior w Szkocji, które powstały w miejscach 
wyrzeźbionych przez lodowiec w czasie ostatniej epoki 



lodowcowej. Drugie, co do wielkości jezioro w kraju, ale za to 
najgłębsze. Przejrzystość wody jest wyjątkowo niska, 
spowodowane to jest duŜą zawartością torfu  
w ziemi przylegającej do dna. Loch Ness jest słynne z powodu 
legendarnego potwora zamieszkującego je. RóŜne relacje i 
przekazy podają, Ŝe jest on niebotycznie duŜy- ma około 15 
metrów długości, małą głowę na długiej szyi, szerokie płetwy, 
ogon i garb na grzbiecie. Legenda monstrum jest bardzo stara, 
poniewaŜ sięga początków VII w, kiedy to mnich Adamnam 
wspomniał o potworze zamieszkującym głębiny Loch Ness. 
Jednak prawdziwa „kariera” Nessie, jak pieszczotliwie Szkoci 
nazywają rzekome monstrum, rozpoczęła się dopiero w 1933 r. 
Wtedy to ukazały się relacje prasowe na jego temat. 
 

 
 

Przedruk z gazety, zdjęcie potwora 
 

Od tego czasu zgłoszono szereg przypadków pojawienie się 
stwora. Dotąd Ŝadna ekspedycja nie natrafiła na jego ślady. Po 
zachodniej stronie jeziora znajduje się nawet specjalne muzeum 
poświęcone Nessie. 

  



WyjeŜdŜając ze Szkocji, z rejonu owianego legendą Loch 
Ness, zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy czy potwór 
naprawdę istnieje.   

 

 

Teraz skierujemy się w stronę Hiszpanii, a konkretnie  
w Pireneje. Nie są one tak wysokie jak Alpy, ani tak modne jak 
Dolomity, a jednak miliony ludzi ulega czarowi tych gór. I to nie 
tylko ze względu na niewątpliwy urok samych szczytów i tras 
turystycznych.   

Pireneje rozciągają się pomiędzy Atlantykiem, a Morzem 
Śródziemnym. Na wschodzie osiągają nawet 450 km szerokości.  
W wyŜszej części grzbiet pasma tworzy granice francusko-
hiszpańską, przebiegając takŜe przez Andorę. Wyjątkiem jest Val 
d’ Arana, która naleŜy do Hiszpanii, mimo, Ŝe znajduje się po 
północnej części pasma. Z Pirenejami wiąŜe się wiele legend. 
Jedna z nich to legenda o ręce diabła. Związana ona jest z 
Masywem de la Maladeta. Mówi ona, Ŝe kiedyś zielony krajobraz 
zmienił się w lodową, skalną pustynię za sprawą tajemniczej ręki. 
Miała ona ukarać w ten sposób pasterzy, którzy odmówili 
głodnemu biedakowi kromki chleba. Mit ten jest wspólny dla 
wielu gór. Kiedyś pewien przewodnik podjął się wejścia na szczyt 
de la Madeta (ręki diabła). W trakcie wspinaczki zniknął nagle w 
skalnej szczelinie. Ratownicy nigdy nie odnaleźli jego ciała. 
Zabobonna ludzkości dostrzega w tym dramacie gest złego.  

Inna legenda opowiada zaś o pasterzu, który pewnego dnia  
w grocie zauwaŜył piękną kobietę, która powiedziała mu, Ŝe jeśli 
wyniesie ją z tej groty na plecach i niczego się po drodze nie 
przestraszy, to mu to wynagrodzi. Pasterz wziął kobietę na plecy i 
idąc napotkał róŜne bestie, nagle przestraszony porzucił ją i uciekł 
w popłochu. Później tajemnicza zaczęła krzyczeć, Ŝe znowu musi 
zostać tu na 1000 lat.  



  
Pireneje, w dali szczyt Ręki Diabła 

 Pireneje zachwycają swym urokiem, ale, mimo to 
musimy jechać dalej. 

 

 
Kolejnym miejscem naszej wędrówki jest wyspa Santorini 

- najczęściej odwiedzana i najbardziej znana wyspa na morzu 
Egejskim. W ostatnich latach stała się symbolem Grecji. 

 
Trzy i pół tysiąca lat temu Santorini doskonale się rozwijała. 

Powstawały miasta i kwitł handel, kultura. Nagle wszystko zostało 
zniszczone przez wybuch wulkanu, który rozdarł wyspę na 
strzępy. Mieszkańcy uciekli w panice na morze, o czym świadczy 
fakt, Ŝe na terenie wykopalisk nie znaleziono ludzkich szkieletów. 
Część wyspy zapadła się, tworząc Kalderę, czyli ogromne, 
półkoliste urwisko- uwaŜana za jeden z cudów natury. Według 
Platona tamta katastrofa dała początek legendzie o Atlantydzie – 
zalanym przez morze kraju wiecznej szczęśliwości. Z czasem 
ludzie wrócili, a sama wyspa przez wieki przechodziła z rąk do 
rąk. W czasach Bizantyjskich nazwę Tiara zastąpiono uŜywaną 
obecnie najchętniej – Santorini. Nazwa wywodzi się od św. Ireny, 



czyli Santa Irini. Jeszcze na początku XX w. wierzono Ŝe rozdartą 
przez wulkan wyspę nawiedzają wampiry. 

 

 
 

Wyspa Santorini z kalderą po środku 
 

Santorini zachwyciła nas swym typowym 
śródziemnomorskim krajobrazem, ale czas wyruszyć dalej. 

 
 

 

  Teraz  zaprezentujemy  ostatni  punkt  naszej  podróŜy. Jest 
nim Laponia. 
Znajduje się  ona  niedaleko  Finlandii, Szwecji i Norwegii oraz 
obok Zatoki  Bartnickiej i Zatoki  Fińskiej. 
        W  lecie  panuje  tam  ciepły  klimat, zima  jest  bardzo  sroga. 
Śnieg wygląda całkiem inaczej niŜ w Polsce. Jest sypki i suchy,  
a w szczególności nieprawdopodobnie biały.  
        W zimie moŜna  tu  zaobserwować  zorze polarne. 
PrzewaŜnie są  to  zielone smugi  światła  przeciągające  się  przez  



niebo. Czasem dochodzą do tego odcienie Ŝółci i czerwieni. 
Bardzo rzadko zdarzają się skomplikowane kurtyny, do których 
dołącza kolor róŜowy i niebieski. W Finlandii tradycją jest, Ŝe ta 
kobieta, która zobaczy zorzę przed wyjściem za mąŜ wierzy, Ŝe  
będzie  miała  udane  Ŝycie. 
To widowisko przyciąga bardzo duŜo turystów. Oni takŜe lubią 
jazdę na skuterach śnieŜnych po lasach lub zamarzniętych 
jeziorach. Inne rozrywki to jazda na nartach biegowych, jazda 
saniami, wizyta w saunie oraz wiele innych. 

 
Sauna to symbol narodowy Finlandii. 5 milionów 

Mieszkańców tego kraju ma do dyspozycji 1,6 milionów saun. 
Finowie twierdzą, Ŝe pobyt  w  saunie leczy  róŜnego rodzaju  
choroby oraz spowalnia proces starzenia. Rozgrzani ludzie 
wybiegają na śnieg, a następnie wracają do sauny. I  tak kilka  
razy. 
                                   

 
Zorza nad Finlandią 

 

Tutaj kończymy naszą  magiczną  i  pełną  wraŜeń  podróŜ  
po  Europie. Bardzo staraliśmy się przybliŜyć wam urok kilku 
krajów. Na pewno sami będziecie chcieli odwiedzić te miejsca. 
 
        


