
CIEKAWOSTKI I PLANY NA SOBOTĘ 

Trochę o PÉCS 

Miasto w południowych Węgrzech. Piąte co do wielkości miasto Węgier (157 721 
mieszkańców, powierzchnia 162,77 km² w 2011). Leży na południowych zboczach 
gór Mecsek w Kraju Zadunajskim. Siedziba władz komitatu Baranya. Do „niedawna” 
ośrodek przemysłu górniczego (kopalnie węgla kamiennego i uranu), obecnie ważny 
ośrodek akademicki i usługowy położony w okręgu rolniczym w pobliżu rejonu 
winiarskiego Villány. 

Krótka historia: 

Najstarsze znaleziska archeologiczne na tym terenie liczą 6 tysięcy lat. Przed 
Rzymianami w tej okolicy mieszkali Ilirowie i Celtowie. 

Rzymianie w II w. założyli miasto Sopianae. Kraj Zadunajski był wówczas prowincją 
Cesarstwa Rzymskiego o nazwie Panonia. 

W dokumentach miasto jest wspomniane pod nazwą Pecz po raz pierwszy w 1235 
roku. 

Ludwik Wielki za radą podkanclerzego, biskupa Peczu Vilmosa, założył w Peczu w 
1367 roku uniwersytet. Był to pierwszy uniwersytet na Węgrzech.  

W 1459 roku biskupem Peczu został Janus Pannonius (1434-1472), przedstawiciel 
węgierskiego humanizmu. 

W 2010 roku Pecz był Europejską Stolicą Kultury, wspólnie z Essen i Stambułem. Po 
otrzymaniu tego tytułu w mieście rozpoczęto odnawianie ulic, placów, budynków i 
parków oraz budowę nowych centrów kulturalnych. 

Trochę o Villány – regionie winiarskim 

Rozmawiając o regionie musimy wspomnieć o dwóch miastach związanych z 
produkcją win: Villány i Siklós. Villány słynie z czerwonych win i z nowoczesnej 
technologii a Siklos nieco przyćmione z produkcją białych win. 

Winogrona są uprawiane na 2011 hektarach. 

Gleba złożona na wapieniu gór Villány jest less wymieszana z czerwoną gliną i 
brązową glebą leśną. 

Wina charakterystyczne w regionie Villány: 

Kadarka, wiele rodzajów Oportó (Portugieser), oraz Kékfrankos, Cabernet 
sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Zweigelt, Pinot noir. 

  



Sobotni spacer 

Przedpołudniem: 

9:00 spacer do dzielnicy kultury Zsolnay (1000 m, 13 min w jedną stronę) 

Dzielnica została odtworzona, wyremontowana w ramach przygotowań do 
Europejskiej Stolicy Kultury. Prace trwały blisko 2 lata. 

Proponujemy odwiedzić: 

- pokaz produkcji porcelany na żywo – ok. 30 min., 500 HUF 

- wystawa historii rodziny Zsolnay i fabryki – ok. godziny, 1200 HUF 

- kolekcja Gyugyi – ok. godziny, 1400 HUF.  

Samą dzielnicę można odwiedzić za darmo. Mały, lecz ładny park, kawiarnia, rzeźby, 
ładnie odnowione budynki i ulica handlowa itp. 

O godzinie 11:30 ruszamy z powrotem do hotelu. 

Obiad mamy na godzinę 12:00, do 13:30. 

Plan spaceru do dzielnicy 

 

 



 

Po południu - spacer: 

Idziemy na spacer po starówce o godzinie 14:00 

Trasa proponowana ma długość ok. 3 km, i uwzględniając kawę podczas 
odpoczynku powinniśmy wrócić do hotelu na 17:00. 

Na starówce znajdują się liczne zabytki, w tym meczety pozostałe po okupacji 
tureckiej (1543-1686), pod budynkiem Katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła z 4 
wieżami znajdują się wczesnochrześcijańskie katakumby z IV w n.e. itp. 
 
Czas do 17-ej wolny na spacery po starówce a ja proponuję i zapraszam na wspólny 
spacer i kawę według poniższej mapki wraz z opisem atrakcji po drodze: 
 

 

  



Atrakcje podczas spaceru: 

A – hotel König – nasze miejsce pobytu 

B – po ulicy spacerowej Király (König, Król, King itp.) dojdziemy do ładnego teatru 

narodowego w Pécs. 

 

C – Idąc dalej po ulicy spacerowej Király dojdziemy do przepięknego placu 

Széchenyi, na którym znajduje się między innymi meczet Paszy Gazi Khaszim. 

 

W soboty meczet nie jest czynny. W niedzielę po południu można odwiedzić. 

D – Muzeum Csontváry (Tivadar Kosztka Csontváry, ur. 5 lipca 1853 w Kisszeben, 

zm. 20 czerwca 1919 w Budapeszcie) – węgierski malarz, symbolista, z 

wykształcenia farmaceuta. Największe jego dzieła powstały między 1903 a 1909. 

Wystawiał swoje prace w Europie Zachodniej, gdzie spotkał się z pewnym uznaniem. 

W swojej ojczyźnie uważany był za dziwaka, po części z powodu ekscentrycznych 

jak na swoje czasy przekonań (był wegetarianinem, abstynentem, pacyfistą). Zmarł w 

samotności i biedzie, chorował psychicznie. 

  

 

 

Muzeum Csontváry  

w Pecs 

 



 

 

 

 

 

Samotny cedr 

 

 

 

Most Rzymski 

w Mosztar 

 

 

 

E – Katedra Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Pécs Szent Péter és Szent Pál 

székesegyház) - główna świątynia diecezji peczskiej na Węgrzech. Pierwotna 

budowla została wybudowana w 1040 w stylu romańskim. W początkach XIX wieku 

świątynię przebudowano w duchu historyzmu, pod koniec stulecia wiedeńczyk 

Friedrich von Schmidt postanowił jednak przywrócić katedrze pierwotny romański 

kształt. Z tamtego okresu pochodzą mury zewnętrzne, skrywające ślady licznych 

wcześniejszych przeróbek, oraz cztery równe wieże (wcześniejsze były różnej 

wysokości). 

 

F – Muzeum Vasarely - Węgier, Victor Vasarely (1908 - 1997). Vasarely jest 

pionierem kierunku Op-art. jest, który pierwsze eksperymenty z geometryczną 

abstrakcją poczynił już w latach 30. Charakterystyczne dla Vasarelego są składające 



się z rombów hipnotyzujące obrazy, dające pozór naprzemiennej wklęsłości i 

wypukłości. 

 

Motyl: 

 

 

 

 

 

 

Czy to wszystko: 

 

 

 

 

 

 

 

G – Cukiernia Virág. Miejsce na kawę, odpoczynek, pogawędkę przed powrotem do 

hotelu. 

 

 

 

Sobotni wieczór 

O 17-ej pojedziemy autobusem do Villány na degustację win i na kolację do piwnicy 
win Keller (winiarz: György Keller). 

Degustacja od 18-ej z 8 rodzajów win połączona z wizytą piwnicy. 

1 dl z kazdego rodzaju: 



- 5 rodzajów butelkowanych win: Gyöngyöző (fehér) Rosé Cuveé, Portugieser, 
Cabernet Sauvignon, Pinot Noir  

 
- 3 rodaje z beczki:: Kékfrankos, Merlot, Cabernet Sauvignon / Cabernet Franc 

Cuveé 

Kolacja typu stołu szwedckiego: 

- Gałąbki (wegierskie tzn.: z kwasionej kapusty) 
- Golonka 
- Różne mięsa grilowane 
- warzywa i sałatki (talerz warzywny i sałatek) 
- rétes (ciasta domowej roboty) z nadzieniem: wisniowo-makowe, twarożek, 

jabłkowe 
- woda mineralna 

 Muzyka na żywo na akordeonie od 19-ej 

 

 

 


