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הכיכר הטיפוסית 
 Plac( לקרקוב

Matejki( נבנתה 
בסוף המאה 
ה־19, ואילו 

כנסיית פלוריאן 
הקדוש )קֹושצ'ּול 

ְשבֶיינטי פלֹוריאָנה 
 Kościół św. -

Floriana( הניצבת 
בה, בפינת רחוב 

 Ulica( ורשאווסָקה

6 בניין החברה 

הרפואית

ul. Radziwiłłowska 4 טל' -12 
 22 ,19 ,13 ,10 ,9 ,3 ,1 v 422-75-47

פתוח ב'-ו' 10:00-15:00 )לוויטראז' 
בתיאום מראש( 

tlk.cm-uj.krakow.pl ∑

ב־1904 תכננו ולדיסלאב 
 )Kaczmarski( קאצ'מארסקי

ויוזף סֹובינסקי )Sowiński( את 
גמאך טֹובאז'יסטָבה ֶלקארסְקֶייגֹו 

 Gmach Towarzystwa(
Lekarskiego(. הבניין לא היה 

זוכה לתשומת לב מיוחדת, לולא 
חלל הפנים המקושט בעיצובו 

של סטניסלאב ויסּפיאנסקי, 
אחד האמנים המוכשרים ביותר 
בתנועת ‘פולין הצעירה', שעיצב 
חדרים שונים ורהיטים בהשראת 

האמנות העממית, כדוגמת 
חלונות הוויטראז' המרהיבים, 

אפולו ומערכת השמש. 

8 המעוז

ul. Basztowa טל' 12-422-9877 
 3, 4, 14, 18. v 502 ,152 ,124 @

פתוח אפריל-אוקטובר: מדי יום 
& 10:30-18:00

הָּברָּבקאן )Barbakan( הוא אחד 
המבנים ששרדו מביצוריה של 
קרקוב מימי־הביניים. החומות 

הכפולות שהקיפו בעבר את 
העיר נבנו בשלבים, החל מ־1285 

ועד תחילת המאה ה־15. במאה 
ה־19 הוסרו רוב חומות המגן. 
המעוז נבנה בשנים 1498-9, 

בזמן שחומות העיר חוזקו לפי 
טקטיקות הלוחמה וההתבצרות 
שהתפתחו באותה עת. המעוז 
הוקם במטרה להגן על השער 

הפלוריאני, אליו היה מקושר 
במעבר תת־קרקעי. השינוי 
בצבען של אבני־המדרכה 

מסמן את המסלול של 
הנתיב התת־קרקעי.

Warszawska(, עתיקה במיוחד. 
את חזותה הנוכחית קיבלה לאחר 

שנבנתה מחדש שוב ושוב, ובעיקר 
ניכר בה סגנון הניאו־בארוק 

מתחילת המאה ה־20. הכנסייה 
הראשונה באתר נבנתה בתחילת 
המאה ה־13. בסוף המאה ה־19 

נבנו סביב הכיכר מספר מבני־
ציבור מונומנטליים ובתים פרטיים 

מרהיבים. בשנים 1879-1880 
תכנן מאֵצ'יי מֹוראֶצ'בסקי 

)Maciej Moraczewski( את 
הבניין המרשים של האקדמיה 

לאמנויות, במס' 13. 
הלוט מעל אנדרטת גרּונוואלד, 

הניצבת במרכז הכיכר, הוסר 
ב־1910 לציון יום השנה ה־500 

לקרב גרּונוואלד )ראו עמ' 47(, בו 
הובסו צבאותיהם של האבירים 

הטבטוניים. פסלו הענק של 
ולדיסלאב יאגֶיילֹו הוא פרי יצירתו 
.)Wiwulski( של אנטֹוני ויבּולסקי

חלון ויטראז', בניין החברה הרפואית

המעוז מהמאה ה־15, בהשראת המבנים הערביים

3 כנסיית מריה הקדושה
קֹושצ'ּול מאריאצקי )Kościół Mariacki( היא כנסייה מרשימה, אותה בנו תושביה של 

קרקוב כדי להתחרות בקתדרלה המלכותית שעל גבעת ואֶבל. בנייתה החלה ב־1355, אך 
עבודות הבנייה על הקמרונות והקפלות נמשכו עד אמצע המאה ה־15, והמגדל 

התחתון לא הושלם עד תחילת המאה ה־16. באותה עת נישאו הדרשות 
בגרמנית. הבזיליקה הגדולה מתהדרת בשורות של קפלות־צד ויש בה מספר רב 

של יצירות אמנות חשובות.

ּפֹורש בארוקי
את המבואה המחומשת המקורה 

תכנן פרנצ'סקו )פרנצ'יֶשק( 
ּפלאצ'ידי באמצע המאה ה־18.

. תמונת־המזבח 
מאת ַוייט שטֹוס 
הפוליפטיכון הוא 

תמונת־המזבח 
הגותית הגדולה 

ביותר בעולם, 
רוחבה 11 מ' וגובהה 

13 מ'. את היצירה 
גילף ַוייט שטֹוס 
בשנים 1477-89.

. הצלב
הצלב הגדול מאבן־חול מאת 

ַוייט שטֹוס הוא דוגמה נאה 
לפיסול מהמאה ה־15.

הכניסה 
הראשית

מגדל ֵהיינאל
תרועת החצוצרה המפורסמת 

)Hejnał - תרועת השכמה( נשמעת 
מדי שעה מהמגדל, ומשודרת מדי 

יום ב־12:00 בשידור חי ברדיו 
הפולני. המנגינה הבלתי־גמורה 

מאזכרת את החצוצרן מימי־
הביניים, שנורה בזמן שהשמיע 

תרועת אזהרה.

קיּבֹוריּום
את החופה הגדולה יצר ג'ובאני 
מריה ּפאדֹובאנֹו בסביבות 1552 

בדמות כנסייה רנסאנסית זעירה. 
צורת מיני־כנסייה בסגנון 

הרנסאנס.

כניסת 
המבקרים

חשוב לדעת
מידע שימושי

pl. Mariacki 5 טל' 12-422-0521 
פתוח מדי יום 11:30-18:00 )ביום א' 
החל מ־14:00( תמונת־המזבח מאת 

ַוייט שטֹוס פתוח מדי יום החל 
מ־11:50 )ביום א' החל מ־14:00( & 

mariacki.com ∑ ^

תחבורה
 .124, 152, 304, 424, 502 @ 

.1, 3, 7, 8, 18, 24 v

חלון ויטראז' 
בסגנון גותי 

מסביבות 1370
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אֹוסטרֹוב טּומסקי והאי ּפיַאֶסק
תולדותיה של ורוצלאב מתחילות באֹוסטרֹוב טּומסקי )Ostrów Tumski(, אי לשעבר על 

נהר אודר. לפי האגדה, יסד כאן את העיר הדוכס ורטיסלאב מבוהמיה. בשנת 1000 
נוסדה ההגמונות, והאי הלך והתפתח למרכז שלטונה של הדוכסות. ב־1292 עבר מרכז 

העיר לגדתו השמאלית של הנהר, והאי נותר בסיסה של ההגמונות. במאה ה־19 כוסתה 
בעפר הזרוע הצפונית של נהר אודר, והאי טּומסקי חדל מלהיות אי. גשר טּומסקי חיבר 
את העיר לאי ּפיַאֶסק )Piasek(, שרטון קטן, בו ניצב מאז המחצית הראשונה של המאה 

ה־12 מנזר של מסדר האוגוסטינים הקאנוניקים.

כנסיית הצלב הקדוש 
הכנסייה בסגנון הגותי )קֹושצ'ּול 

ְשבֶיינטי קז'יָז'ה( חולשת על שתי 
קומות. אל הכנסייה העילית 

נכנסים דרך שער תחום בקשת 
כפולה.

כנסיית ֶאגידיּוס הקדוש 
 Church of St( הכנסייה הקטנטנה

Giles( בסגנון הרומאנסקי־
המאוחר, נבנתה בשנות ה־30 של 

המאה ה־13, והיא הכנסייה 
העתיקה ביותר שנשתמרה 

בוורוצלב. 

השער של כנסיית ֶאגידיּוס 
הקדוש 

בראש השער של כנסיית ֶאגידיּוס 
הקדוש ניצבת ‘כופתה' מאבן, 

סביבה נרקמו אגדות רבות, 
שמדריכי הטיולים מרבים לספר.

כנסיית 
מרטינוס 

הקדוש

גשר טּומסקי
 )Tumski Bridge( הגשר הנוכחי
נבנה בשנים 1888-92. פסליהם 
של יאדוויָגה הקדושה ושל יוחנן 
המטביל מאת גוסטב גרּוֶננֶּברג 
)Grunenberg(, ניצבים בכניסה 

לגשר.

. כנסיית מריה הקדושה 
על האי ּפיַאֶסק

לאחר מלחמת העולם השנייה 
שוחזר פנים הכנסייה )קֹושצ'ּול 

נאישְבֶיינטֵשיי מארי ּפאני ָנה 
ּפיַאסקּו(.

ארמון הארכיהגמונים 
מעונם של ההגמונים של ורוצלאב היה בעבר 

אולם הכינוסים. הוא נבנה מחדש ב־1792 
בסגנון הניאו־קלאסי.

. קתדרלת יוחנן המטביל 
בקתדרלה ניכר שילוב של סגנונות ממגוון 

תקופות. הצריחים החרוטיים נוספו 
למגדליה ב־1991.

המוזיאון 
לאמנות 

דתית

האנדרטה ליאן 
מנפומוק
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 @ £ 44,000 * E3 מפת דרכים
 ul. Warszawska 34 n

umciechanow.pl ∑

בקצה העיר )Ciechanów( ניצבים 
שרידיה של טירת נסיכי מאזֹובָיה 
שנבנתה בשנים 1420-30 בסגנון 

גותי. אחרי איחודה של מאזֹובָיה עם 
ממלכת פולין, שהתה כאן המלכה 

האלמנה ּבֹוָנה. כיום, מוצגת בטירה 
אחת התערוכות של המוזיאון 

לאצולת מאזֹובָיה )מּוֶזאּום 
 Muzeum - שלאכטי מאזֹוְבֶייצְקֶייִאי

 .)Szlachty Mazowieckiej
בעיר עצמה נמצאות כנסיית 

 Church of the( הבשורה
Annunciation( בסגנון הגותי, 

שנוסדה במחצית הראשונה 
של המאה ה־16 ונבנתה מחדש 
במאה ה־17; כנסיית המולד של 

 Church of the( מריה המבורכת
 Nativity of the Blessed Virgin

Mary(, מהמאה ה־16; ולצדן 
בית־העירייה הניאו־גותי הצנוע 
שתכנן הנריק מרקוני במחצית 

המאה ה־19. סמוך לתחנת הרכבת 
נמצאים מבני מגורים נמוכי קומה 
המקורים בגגות משופעים, שנבנו 

במשך הכיבוש הנאצי. אחרי 
נפילתה של פולין בספטמבר 

1939 וסיפוחה של צפון מאזֹובָיה 
לרייך השלישי, תכננו הנאצים 
ליישב גרמנים בעיירות רבות 

באזור. פרט למצודה ולכנסיית־
הקהילה, הם תכננו להרוס את 
ֶצ'חאנֹוב כולה ולבנותה מחדש. 

E המוזיאון לאצולת מאזֹובָיה

ul. Warszawska 61a טל' 23-672-5346 
פתוח ג'-א' 8:00-16:00 )יולי־אוגוסט: 

10:00-18:00( & חינם יום אחד בשבוע, 
בדרך־כלל בשבת 

muzeumciechanow.pl ∑

העירייה קבוע מגדל־לֵבנים בסגנון 
גותי, ובו נמצא המוזיאון האזורי 

הקטן. הכנסייה הקולגיאלית 
בסגנונות הגותי והרנסנאס 

מעניינת לא פחות ומתהדרת 
בקמרון־חבית המתנוסס מעל 

אולם התווך שתכנן ג'אנּבאטיסָטה 
מוונציה ב־1551 וב־1556.

מדרום לכיכר השוק מתנשאות 
חומותיה של טירת ההגמונים 
של ְּפלֹוצק, שנהרסה ונבנתה 

מחדש פעמים רבות - בסגנונות 
הרנסאנס, הבארוק והניאו־קלאסי. 
בשנות ה־80 של המאה הקודמת 
נערכו במצודה שיפוצים נרחבים, 

ובמסגרתם הוקם מלון דֹום ּפֹולֹוני 
)Dom Polonii; ‘בית הפזורה 

הפולנית'(. אפשר ליהנות במלון 
ממגוון פעילויות: טניס, חתירה 

בקאנו ובסירת משוטים, רכיבה על 
סוסים וגלישה על מזחלות בחורף, 

וכן מהמטבח הפולני המסורתי, 
הכולל ליקרים מתוצרת עצמית של 
פירות ושל פירות־יער ולחם שאור 
שאופים במקום. עם מוקדי העניין 

הנוספים בעיר העתיקה נמנית 
הכנסייה הישועית ע"ש הקדושים 

פטרוס ופאולוס מהמאה ה־18. 

E המוזיאון האזורי

Rynek 41 טל' 23-692-5132 פתוח ג'-א' 
ובחגים הלאומיים 10:00-16:00 & ביום 

ה' חינם

ּפּולטּוסק והאזור
סמוך לעיירה, לגדתו הימנית של 

נהר נארָבה, משתרעים שדות מרעה 
והיער הלבן )ּפּושָצ'ה ְּביאָלה - 

Puszcza Biała(, המהווים בית גידול 
למינים רבים של צמחים ובעלי־חיים, 
בהם יותר מ־200 מינים של ציפורים.

3 אֹוּפינֹוגּוָרה

 @ £ 580 * E3 מפת דרכים

 )Opinogóra( שמו של הכפר
נקשר לזיגמונט קראשינסקי 

)Krasiński; 1812-59(, משורר 
מוביל בן הזרם הרומנטי. בית־

האחוזה הקטנטן בסגנון הניאו־
קלאסי, הנמצא בפארק גדול 

ומטופח, נבנה כמתנת חתונה 
למשורר. לפי המקומיים, את 
הבית תכנן האדריכל הצרפתי 

ִויֹוֶלה־ֶלה־דּוק, אך חוקרי אמנות 
מייחסים את בנייתו להנריק 

מרקוני. כיום נמצא כאן מוזיאון 
הרומנטיציזם )מּוֶזאּום רומנטיזמּו 

 .)Muzeum Romantyzmu -
בפארק הנעים שבו נמצא הבית 

שוכנות גם כנסיית־הקהילה 
ואחוזת־הקבר של משפחת 

קראשינסקי, שם הובא למנוחות 
המשורר. קברה־משיש של 

מריה קראשינסָקה, אמו של 
הרוזן זיגמונט, שתכנן לּואיג'י 

 )Luigi Pampaloni( ָּפמּפאלֹוני
ב־1841, מעניין לא פחות. 

E מוזיאון הרומנטיציזם

ul. Krasińskiego 9 טל' 23-671-7025 
פתוח ג'-א' 10:00-18:00 )אוקטובר-

אפריל: 8:00-16:00( &

1 ְּפלֹוצק

 @ £ 122,000 * D3 מפת דרכים
ul. Stary Rynek 8 n טל' -24-367 

plock.eu ∑ 1944

העיר )Płock( הניצבת במיקום 
יפהפה על צוק המשקיף לוויסלה, 
מפורסמת כיום בזכות המפעלים 
הפטרוכימיים הגדולים הנמצאים 
בה, אך תולדותיה מתחילות כבר 

לפני אלף שנים. החל מ־1075 
שימשה העיר מקום מושבה של 

ההגמונות של מאזֹובָיה. תחת 
שלטונו של ולדיסלאב הראשון 
)1079-1102( ויורשו ּבֹוֶלסלאב 

השלישי ‘עקום־הפה' )1102-1138(, 
היתה ְּפלֹוצק בירתה של פולין 
והמקום המועדף על מלכיה. 
החל מ־1138 ועד סוף המאה 

ה־15 שימשה העיר מעונם של 
נסיכי מאזֹובָיה וְּפלֹוצק, ובמאה 
ה־12 היתה מרכז חשוב של חיי 

הפוליטיקה והתרבות בפולין.
הבניינים בְּפלֹוצק העתיקה 
צנועים יחסית, אבל מקבץ 

הבתים הקטנים המשוחזרים 
בסגנון הניאו־קלאסי ציורי 

במיוחד, בעיקר בית־העירייה, 
שנבנה בשנים 1824-7 בתכנונו 
 .)Kubicki( של יאקּוּב קּוּביצקי

ב־23 בספטמבר 1831, בזמן 
ההתקוממות נגד השלטון הרוסי, 

התכנס כאן מושבו האחרון של 
הֵסיים של ממלכת פולין.

עם הבניינים המעניינים הנוספים 
נמנים הקתדרלה בסגנון הניאו־

גותי המאוחר )1911-19( של 
הכנסייה העצמאית של פולין 

)Mariavite Church(, הכנסייה 
בסגנון הבארוק, השערים 

בסגנון הקלאסי ושרידיהן של 
חומות העיר בסגנון הגותי.

R קתדרלת גבירתנו 

של מאזֹובָיה 
ul. Tumska 3 טל' 24-262-3435 פתוח 
ב'-שבת 10:00-17:00, א' 11:00-14:00 

)מהכניסה הצדדית(

האזור המעניין ביותר בְּפלֹוצק היא 
גבעת טּום )ְוזגּוֶשה טּומסְקֶייה - 
Wzgórze Tumskie(, בה ניצבים 
קתדרלת גבירתנו של מאזֹובָיה 

בסגנון הרנסאנס ושרידיה של 
הטירה. הקתדרלה נבנתה בשנים 

1531-5 והיתה הכנסייה הגדולה 
הראשונה בסגנון הרנסאנס 

בפולין. את בנייתה הזמין ָאנדֵז'יי 
ְקשיצקי )Krzycki(, ההגמון של 
ְּפלֹוצק, לימים הארכיהגמון של 

פולין, מלומד ומשורר נודע. 
תכננו אותה האדריכלים ג'ובאני 
צ'יני )Cini( וֶּברנאדינֹו צאנֹוּבי ֶדה 
 Bernadino Zanobi( ג'אנֹוטיָזה

de Gianotisa(, ומאוחר יותר 
בנה אותה מחדש ג'אנּבאטיסָטה 

מוונציה. חלל הפנים של 
הקתדרלה גדוש מצבות בסגנונות 

הרנסאנס והבארוק, ובארונות 
הקבורה משיש הניצבים בקפלה 

המלכותית שמורים שרידיהם 
של ולדיסלאב הראשון ושל בנו 
ּבֹוֶלסלאב השלישי. חזיתה של 

הקתדרלה בסגנון הניאו־רנסאנסי 
המפואר, שבראשה מתנוססים 
צמד מגדלים, נבנתה בתחילתה 
של המאה ה־20 בתכנונו השנוי־

במחלוקת של סטפן שיֶלר, שהיה 
מופקד על עבודות השחזור.

מבט אל גבעת טּום מנהר ויסלה, על רקע הקתדרלה והמנזר הבנדיקטיני
בית־העירייה בּפּולטּוסק, הניצב באחת 

מכיכרות השוק הארוכות ביותר באירופה

E המוזיאון של מאזֹובָיה 

ul. Tumska 8 טל' 24-364-7071 
פתוח 1 במאי-14 באוקטובר: ג'-א' 

10:00-17:00; 15 באוקטובר30- 
באפריל: ג'-א' 10:00-16:00 & ביום ה' 

חינם

 Muzeum( מּוֶזאּום מאזֹוְבֶייצְקֶייה
Mazowieckie( נמצא במנזר 

לשעבר, ואצור בו אחד האוספים 
הגדולים ביותר של סגנון האר־

נובו בעולם. יש כאן חדרים 
תקופתיים משוחזרים, הגדושים 
יצירות אמנות, רהיטים, אריגים 

וחפצי יומיום מהתקופה.

אזור ְּפלֹוצק
 Lake( באגם ולֹוצלאֶבק

Włocławek(, מקווה־מים 
בנהר ויסלה, יש מתקני 

 ,)Łąck( ספורט, ובכפר לאנצק
תשעה ק"מ מְּפלֹוצק, נמצאת 

חווה להרבעת סוסים.

שרידיה של הטירה הגותית של נסיכי מאזֹובָיה בֶצ'חאנֹוב

בית־העירייה בסגנון ניאו־קלאסי בכיכר אולם התווך בקתדרלת הרנסאנס בְּפלֹוצק
השוק העתיקה בְּפלֹוצק

E המוזיאון לאמנות דתית 

ul. Tumska 3a טל' 24-262-2623 
פתוח מאי-ספטמבר: ג'-א' 

10:00-15:00, א' ובחגים הלאומיים 
11:00-16:00; אוקטובר-אפריל: ד'-שבת 

10:00-13:00, א' ובחגים הלאומיים 
mdplock.pl ∑ 8& 11:00-14:00

 Muzeum( במּוֶזאּום ְדֶייֶצ'זיאלֶנה
Diecezjalne( אצור אוסף עשיר 

של אוצרות ממגוון קתדרלות. 
מעניינים במיוחד כלי הזהב 

והאריגים ששימשו בתפילות 
ובטקסים, בעיקר גלימות 

הכמרים. הגלימה העתיקה ביותר 
היא מהמאה ה־15. במוזיאון 
שמורים גם אבנטים ארוגים 
מתוך הלבוש המסורתי של 

בני האצולה )ראו עמ' 34-5(. 
מאבנטים רבים יצרו גלימות. 

4 ּפּולטּוסק

 @ 19,200 * E3 מפת דרכים
Rynek 41,  nמגדל בית העירייה 
pultusk.pl ∑ 23-692-5132 'טל

העיירה )Pułtusk( התברכה בנוף 
היפה ביותר מבין כל העיירות 

הקטנות במאזֹובָיה. מרכזה העתיק 
נמצא על אי שנוצר מהתפלגותו של 
נהר נארָבה )Narwa( לשתי זרועות, 

ונמצאת בו אחת מכיכרות השוק 
הארוכות ביותר באירופה. בבית־

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 302-303 ועמ' 310-11

ן בחלוקה לאזורים  | פולי  118119  | ן  ואזור לובלי ה   מאזֹובָי
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�יצֶקה י ְב ֹו מאז

אֹולשטין

צֶ'חאנֹובאֹוּפינֹוגּו�ה

 )Puszcza Kampinoska - הפארק הלאומי יער קאמּפינֹוסָקה )ּפּושָצ'ה קאמּפינֹוסָקה
משתרע מחוץ לפרבריה של ורשה. בצפון מאזֹובָיה ובדרומה משתרעים אזורים מיוערים 

גדולים נוספים, עתירים חיות־בר. הנוף באזור לובלין מגוון יותר. אחד המראות היפים 
ביותר במחוז הוא ערוץ הנהר ויסלה, באזור העיירה קאז'ימֶייז' דֹולני. האזורים של 

רֹוזטֹוֶשה וזאמֹושץ' מכונים ‘פניני הרנסאנס', והם ציוריים במיוחד. במאזֹובָיה פזורים 
שרידיהן של מצודות שנבנו מלֵבנים, ובשני האזורים נמצאים בתי־אחוזה 

כפריים רבים. פרדריק שופן נולד בֶז'לאזֹוָבה וֹוָלה, ואילו העיר לֹוביץ' 
הסמוכה מפורסמת כמרכז פולקלור.

כל האתרים
1 ְּפלֹוצק

2 ֶצ'חאנֹוב
3 אֹוּפינֹוגּוָרה

4 ּפּולטּוסק

5 ֶצ'רבינסק על הוויסלה
6 ֶז'לאזֹוָבה וֹוָלה

7 לֹוביץ'
8 ארקאדיה

9 ְנֶייּבֹורֹוב
0 טֶרּבלינָקה

q ֶונגרֹוב
w ֶצ'רסק
e ראדֹום

r שידלֹוְבֶייץ

t אילָז'ה

u קאז'ימֶייז' דֹולני

i לובלין וָמיידאֶנק עמ' 126-7
o קֹוזלּופָקה

p ראדזין ּפֹודלאסקי
a ֶחלם

s זאמֹושץ' עמ' 130-31

טיול
y טיול באזור קאז'ימֶייז' דֹולני

פרט משער הכניסה בסגנון הרומאנסקי בכנסייה 
בֶצ'רבינסק על הוויסָלה תחבורה

מוורשה, העיר הראשית בחבל מאזֹובָיה, יוצאות טיסות סדירות 
לערים החשובות בעולם ולערים הגדולות בפולין. מסילות רכבת 
מקשרות את כל הערים הגדולות בשני האזורים. נסיעה ברכבת 

אקספרס מוורשה ללובלין אורכת קצת יותר משעתיים. לכל 
המקומות המומלצים במדריך זה אפשר להגיע באוטובוס, אך אל 
מקומות־היישוב הקטנים קל יותר להגיע במכונית. הכביש המהיר 

E30 חוצה את מאזֹובָיה ממזרח למערב. מוורשה סעו בכביש 
המהיר E77 לכיוון ראדֹום ובכביש המהיר 17 לכיוון לובלין.

מאזֹובָיה ואזור לובלין

ביתו של הסופר סטפן ֶז'רֹומסקי )1864-1925( 
בנאֶלנצ'ֹוב

נופן של גבעות רֹוזטֹוֶשה, באזורי הרמה של לובלין
מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 302-303 ועמ' 310-11

ן בחלוקה לאזורים  | פולי  116117  | ן  ואזור לובלי ה   מאזֹובָי

מקרא
כביש מהיר
כביש ראשי
כביש משני

מסילת רכבת ראשית
מסילת רכבת משנית

גבול בינלאומי
גבול אזורי

0 25
ק"מ

מקרא סמלים 
ראו קפל הכריכה האחורית

1 2

3

4
5

6

8

9

70

q

e

w
5

5

5

5

5
5

5

5
5

5

5

5

n

£

u

k

h

h

h

h

h

h

h

h

h

1 2

3

4
5

6

8

9

70

q

e

w
5

5

5

5

5
5

5

5
5

5

5

5

n

£

u

k

h

h

h

h

h

h

h

h

h

N O Ż O W N I C Z A  

PA
W

ŁA
 

 WŁODKOWICA 

CIESZYŃSKIEGO 

O
D

R
Z

A
Ń

S
K

A
 

K
IE

ŁB
A

ŚN
IC

ZA
 

Ł A Z I E N N A  

UNIWERSYTECKA 

KATEDRALNA 

G A R N C AR S K I E  Ż E L A Ź N I C Z E  ŚW.  A NTON I EGO  

R U S K A  

T E AT R A L N A  

W
IE

R
Z

B
O

W
A

 

OŁAWSKA 

A. F. M
ODRZEW

SK
IEG

O
 

BULWAR  XAWERE G O  D U N I K OWSK I EGO 

K
. 

JA
N

IC
K

IE
G

O
 

JANA EWANGELISTY       PURKYNIEGO 

P
S I E

 B
U

D
Y

 

PLAC
SOLNY

PLAC
DOMINIKAŃSKI

PLAC
    TEATRALNY

PLAC
UNIWERSYTECKI

PLAC
BISKUPA

NANKERA

NOWY
TARG

PLAC ŚW.
JADWIGI

PLAC
  WOLNOŚCI

PLAC
KATED-
RALNY

W
SZ

YST
KIC

H 

ŚW
IĘT

YCH

OFIAR OŚWIĘCIMSKICH

BE
R

N
A

R
D

Y
Ń

SK
A

ŁA
C

IA
R

SK
A

M E N N I C Z A

Ś W.  I D Z I E G O  

Ś W.  M I K O Ł A J A  

 S
Z

E
W

S
K

A
 

KA Z IME R ZA  W I E LK I E G O  

R
ZE

ŹN
IC

ZA
 

N
O

W
Y

 Ś
W

IA
T

 

G R O D Z KA  

Ś
W

ID
N

IC
K

A
 

Ś
W

ID
N

IC
K

A
 

K
S

.  
P

IO
T

R
A

 S
K

A
R

G
I  

P
IA

S
K

O
W

A
 

K RU
PN

IC
ZA

 

 K
U

Ź
N

IC
Z

A
 

SZ
E

W
S

K
A

 

Ś
W

  
 K

A
T

A
R

Z
Y

N
Y

B O Ż E G O  C
I A

ŁA

P
O

D
W

A
LE

 

PODWALE  

POD W A L E  

P
O

D
W

A
LE

 

ALEJA   JULIUSZA   SŁOWACKIEGO 

S TW O SZ A  

W I TA

most
Pokoju

J. Słowacki
Park

M. Kopernik
Park

נמל־התעופה
(11  ק"מ)

בית־העירייה קתדרלת
מרים המגדלית

כלבו
קאֶמלֶאֹון

ספריית
האוניברסיטה

הארמון
המלכותי

כנסיית הקדושים
וצלאב, סטניסלאב

ודֹורֹוֵתיאה

בית האופרה
דֹולנֹושלֹונסָקה תיאטרון

לאלֶק

בית־הקברות
היהודי

מחסן
הנשק

תחנת הרכבת
(550  מ')

כנסיית
כריסטופורוס הקדוש

גן־החיות,
היכל העם,

פארק ש�צ'יטניצקי

הכנסייה והמנזר
הברנרדיניים

פנורמת
כנסייתראצלאביצֶה

אדלברט
הקדוש

גלריית
אוונגארָדה

המוזיאון
הלאומי

אודר

אֹוסטרֹוב טּומסקי

כנסיית
יוחנן המטביל

כנסיית
ֶאגידיּוס הקדוש

כנסיית
הצלב הקדוש

ארמון
הארכיהגמון

כנסיית מריה
הקדושה על
האי ּפיַאֶסק

האלָה
טארגֹוָבה

כנסיית
מאצֵ'יי
הקדוש

כנסיית
ויסנטו הקדוש

ספריית
אֹוסֹולינסקי

כנסיית
אנה הקדושה

האי ּפיַאֶסק
גשר

טּומסקי

כנסיית
מרטינוס הקדוש

כנסיית שמו
הקדוש של ישו

אוניברסיטת ורוצלאב

כנסיית
ֶארזֶ'ֶּבת הקדושה

כיכר
השוק

תיאטרון
וְסּפּולצֶ'סנֵיי

כנסיית
ברברה

הקדושה

N O Ż O W N I C Z A  

PA
W

ŁA
 

 WŁODKOWICA 

CIESZYŃSKIEGO 

O
D

R
Z

A
Ń

S
K

A
 

K
IE

ŁB
A

ŚN
IC

ZA
 

Ł A Z I E N N A  

UNIWERSYTECKA 

KATEDRALNA 

G A R N C AR S K I E  Ż E L A Ź N I C Z E  ŚW.  A NTON I EGO  

R U S K A  

T E AT R A L N A  

W
IE

R
Z

B
O

W
A

 

OŁAWSKA 

A. F. M
ODRZEW

SK
IEG

O
 

BULWAR  XAWERE G O  D U N I K OWSK I EGO 

K
. 

JA
N

IC
K

IE
G

O
 

JANA EWANGELISTY       PURKYNIEGO 

P
S I E

 B
U

D
Y

 

PLAC
SOLNY

PLAC
DOMINIKAŃSKI

PLAC
    TEATRALNY

PLAC
UNIWERSYTECKI

PLAC
BISKUPA

NANKERA

NOWY
TARG

PLAC ŚW.
JADWIGI

PLAC
  WOLNOŚCI

PLAC
KATED-
RALNY

W
SZ

YST
KIC

H 

ŚW
IĘT

YCH

OFIAR OŚWIĘCIMSKICH

BE
R

N
A

R
D

Y
Ń

SK
A

ŁA
C

IA
R

SK
A

M E N N I C Z A

Ś W.  I D Z I E G O  

Ś W.  M I K O Ł A J A  

 S
Z

E
W

S
K

A
 

KA Z IME R ZA  W I E LK I E G O  

R
ZE

ŹN
IC

ZA
 

N
O

W
Y

 Ś
W

IA
T

 

G R O D Z KA  

Ś
W

ID
N

IC
K

A
 

Ś
W

ID
N

IC
K

A
 

K
S

.  
P

IO
T

R
A

 S
K

A
R

G
I  

P
IA

S
K

O
W

A
 

K RU
PN

IC
ZA

 

 K
U

Ź
N

IC
Z

A
 

SZ
E

W
S

K
A

 

Ś
W

  
 K

A
T

A
R

Z
Y

N
Y

B O Ż E G O  C
I A

ŁA

P
O

D
W

A
LE

 

PODWALE  

POD W A L E  

P
O

D
W

A
LE

 

ALEJA   JULIUSZA   SŁOWACKIEGO 

S TW O SZ A  

W I TA

most
Pokoju

J. Słowacki
Park

M. Kopernik
Park

נמל־התעופה
(11  ק"מ)

בית־העירייה קתדרלת
מרים המגדלית

כלבו
קאֶמלֶאֹון

ספריית
האוניברסיטה

הארמון
המלכותי

כנסיית הקדושים
וצלאב, סטניסלאב

ודֹורֹוֵתיאה

בית האופרה
דֹולנֹושלֹונסָקה תיאטרון

לאלֶק

בית־הקברות
היהודי

מחסן
הנשק

תחנת הרכבת
(550  מ')

כנסיית
כריסטופורוס הקדוש

גן־החיות,
היכל העם,

פארק ש�צ'יטניצקי

הכנסייה והמנזר
הברנרדיניים

פנורמת
כנסייתראצלאביצֶה

אדלברט
הקדוש

גלריית
אוונגארָדה

המוזיאון
הלאומי

אודר

אֹוסטרֹוב טּומסקי

כנסיית
יוחנן המטביל

כנסיית
ֶאגידיּוס הקדוש

כנסיית
הצלב הקדוש

ארמון
הארכיהגמון

כנסיית מריה
הקדושה על
האי ּפיַאֶסק

האלָה
טארגֹוָבה

כנסיית
מאצֵ'יי
הקדוש

כנסיית
ויסנטו הקדוש

ספריית
אֹוסֹולינסקי

כנסיית
אנה הקדושה

האי ּפיַאֶסק
גשר

טּומסקי

כנסיית
מרטינוס הקדוש

כנסיית שמו
הקדוש של ישו

אוניברסיטת ורוצלאב

כנסיית
ֶארזֶ'ֶּבת הקדושה

כיכר
השוק

תיאטרון
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הקדושה

מרכז העיר ורוצלאב
1 אוניברסיטת ורוצלאב

2 כנסיית שמו הקדוש של ישו
3 ּפלאץ ּביסקּוָּפה נאנֶקָרה

4 המוזיאון הלאומי

5 נוף ראצלאביֶצה
6 הכנסייה והמנזר הברנרדיניים

7 קתדרלת מרים המגדלית

8 כלבו קאֶמֶלאֹון
9 כיכר השוק

0 בית־העירייה
q כנסיית ֶארֶז'ֶּבת הקדושה

w ארמון המלוכה

e כנסיית הקדושים וצלאב, 
סטניסלאב ודֹורֹוֵתיאה

+ ּפלאץ ּביסקּוָּפה 

נאנֶקָרה 
 Plac( הבניינים הניצבים בכיכר

Biskupa Nankera( נבנו בתקופות 
שונות. כנסיית ויסנטו הקדוש 

)Kościół św Wincentego( בסגנון 
הגותי, במס' 5, נבנתה במאות 

ה־13-15. המנזר בסגנון הבארוק 
מסוף המאה ה־17 הוא כיום 
חלק מאוניברסיטת ורוצלאב.

מקבץ הבניינים המפוארים בסגנון 
הבארוק במס' 16 מקיף את כנסיית 
קלרה הקדושה )קֹושצ'ּול ְשבֶיינָטה 

 )Kościół św Klary - קלארי
מהמאה ה־13. הכנסייה שימשה את 

בני שושלת ּפיַאסט כאחוזת־קבר, 
ועדיין ניצבים בה קבריהם בסגנון 

של האבירים 
ההוספיטלרים. 

מעברו האחר של הרחוב, 
ניצב הביתן של הגלריה בבית 

מס' 8. כאן שולבו קירותיו 
מהמאה ה־13 של בית הנזירות 

 House of the Nuns( מטֶרּבניָצה
of Trebnica(, הבניין האזרחי 

העתיק ביותר שנשתמר בעיר. 

E פנורמת ראצלאביֶצה

ul. Purkyniego 11 טל' 71-344-1661 
פתוח ג'-א' 9:00-16:00 )בקיץ: מדי יום 

עד 17:00( סגור פרטים באתר 
האינטרנט & הזמנת כרטיסים באתר 

panoramaraclawicka.pl ∑ 7

 )Panorama of Racławice( הציור
מתאר את קרב ראצלאביֶצה שפרץ 

ב־4 באפריל 1794, בו הביסו 
הפולנים את הרוסים. אורכו של 

הציור 120 מ' וגובהו 15 מ', וציירו 
 )Styka( אותו האמנים יאן סטיָקה

ויּוליּוש קֹוסאק )Kossak( במשך 
תשעה חודשים. ב־1894 הוסר הלוט 

מעל הציור בלבוב שבאוקראינה, 
ב־1946 הובאה היצירה לפולין, 

ומ־1985 היא מוצגת בוורוצלאב.

P אוניברסיטת ורוצלאב 

pl. Uniwersytecki 1 ָאאּוָלה 
ֶלאֹוּפֹולדיָנה טל' 71-375-2618 פתוח ב', 
ג' וה' 10:00-16:00, ו'-א' 10:00-17:00 

uni.wroc.pl ∑ &

ב־1702 יסד הקיסר ליאופולד 
הראשון את האקדמיה, שהפכה 
 Wrocław( ב־1811 לאוניברסיטה

University(. רבים מתלמידיה 
זכו להכרה עולמית, ומכאן 

יצאו תשעה חתני נובל, בהם 
 Max( הפיסיקאי מקס ּבֹורן

Born; 1882-1970(. מאז 
1945 מהווה האוניברסיטה 
מרכז אקדמי לימודי חשוב. 

גולת הכותרת בבניין המפואר 
בסגנון הבארוק הוא אולם 

הכנסים, ָאאּוָלה ֵליאֹוּפֹולדיָנה 
)Aula Leopoldina( מהשנים 

1728-41 האולם מתהדר בעיטורי־
טיח, גילופים ועיטורים מוזהבים 
מעשה ידי פרנץ יוזף מאנגֹולדט 
ובציורים של כריסטוף האנדֶקה 

המהללים את התבונה, הידע 
והמדע, ואת מייסדי האוניברסיטה. 

בעיר )Wrocław; בפי היהודים: ְּבֶרְסַלאּו, ְּבֶרְסלֹוי, ְּבֶרְסלאב( ניכרת השפעתן של מספר תרבויות. 
במאה העשירית יסד את העיר הדוכס הצ'כי, ובשנת 1000 נוסדה כאן הגמונות פולנית. מאוחר 

יותר היתה לבירתם של דוכסי שושלת ּפיַאסט השלזית, וב־1335 סופחה שוב לשלטון הצ'כי. 
ב־1526 צורפה, יחד עם כל המדינה הצ'כית, לאימפריה ההבסבורגית,, וב־1741 היתה נתונה 

תחת שליטה פרוסית. בעיר חיה קהילה יהודית גדולה ומשגשגת מאז המאה ה־12 - לפני 
מלחמת העולם השנייה היו בה 23,000 יהודים. בעיר היו שבעה בתי כנסת, והיא נודעה במיוחד 

בבית הכנסת ‘החדש' והמפואר שנבנה במאה ה־19, אך הוא נהרס כבר בליל הבדולח )שבין ה־9 
ל־10 בנובמבר 1938(, כיוון שהעיר היתה אז תחת שלטון גרמניה. רוב יהודי העיר נשלחו 
להשמדה. בסוף המלחמה הרסו הגרמנים חלקים ניכרים מהעיר עד היסוד. לאחר ההרס 

והחורבן שגרמה המלחמה, החל תהליך שיקום ארוך, שבו שוחזרו אזורים גדולים של העיר.

d ורוצלאב

R כנסיית שמו הקדוש 

של ישו 
pl. Uniwersytecki 1 

טל' 71-344-94-23

 Kościół( את הכנסייה
 Najświętszego Imienia

E המוזיאון הלאומי

 pl. Powstańców Warszawy 5
טל' 071-372-5150 פתוח אפריל-

ספטמבר: ד'-א' 10:00-17:00 )שבת עד 
18:00(; אוקטובר-מרץ: ד'-א' 

10:00-16:00 )שבת עד 17:00(  7 
& בשבת חינם, מספר המקומות 

mnwr.art.pl ∑ מוגבל

בקומת הקרקע מוצגת אמנות 
בסגנון הגותי ומשלזיה, כולל מצבה 
של הנריק הרביעי ‘הצודק' מ־1300. 

בקומה הראשונה אצור אוסף של 
ציורים מהמאות ה־16-17, בהן 

יצירותיו של האמן השלזי מיכאל 
וילמאן )1630-1706(, ופסלי־עץ 

 ;Weissfeldt( מאת תומס ואייסֶפלדט
1630-1712(, ואילו הקומה 

השנייה מוקדשת ליצירותיהם 
של אמנים פולניים בני־זמננו.

חלל הפנים המקושט־בעושר של אולם 
הכנסים של האוניברסיטה

ּפיֶאָטה בארוקית בכנסיית שמו הקדוש 
של ישו

קפלת הֹוכֶּברג בסגנון הבארוק הסמוכה 
לכנסיית ויסנטו הקדוש

חזיתו של המוזיאון הלאומי

הרֹוטּונָדה של פנורמת ראצלאביֶצה

חשוב לדעת
מידע שימושי

 630,000 * C4 מפת דרכים
Rynek 14 n טל' 71-344-3111 

_ פסטיבל למוסיקה בתיאטרון 

)מרץ(; ג'אז על נהר אֹוֶדר )מאי(; 
הפסטיבל הבינלאומי לאמנות־רחוב 

)אוגוסט(; הפסטיבל לגיטרה של 
wroclaw.pl ∑ )ורוצלאב )נובמבר

תחבורה
 ,)Strachowice( סטראחֹוביֶצה k

11 ק"מ ממערב לוורוצלאב 
 .ul. Piłsudskiego 105 £

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 303-304 ועמ' 314-16
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Jezus( בנו הישועים בשנים 
1689-98, והיא דוגמה טובה 

לאדריכלות הדתית בסגנון 
הבארוק של שלזיה. מאחורי 

חזותה הצנועה חבוי חלל־פנים 
מרהיב, שתכנן בשנים 1722-34 

 .)Tausch( קז'ישטֹוף טאּוש
את הקמרונות קישט האמן 

הווינאי יוהאן מיכאל רֹוטמאֶייר 
)Rottmayer( בשנים 1704-6.

0 200
מ'

הגותי של הדוכסים. סמוך לה, 
במס' 17, נמצאת כנסיית מאֵצ'יי 

הקדוש )קֹושצ'ּול ְשבֶיינטי מאֵצ'ָיה 
- Kościół św Macieja(, שנבנתה 
מהמאה ה־14 עד תחילת המאה 

ה־15, והיתה בעבר בבעלותם 

מקרא סמלים 
ראו קפל הכריכה האחורית

במשך מאות שנים היה חבל מאזֹובָיה 
אחד האזורים הפחות מפותחים, 

תרבותית וכלכלית כאחד, בשטחיה 
הפולניים של רפובליקת שתי־האומות. 

בתחילת ימי־הביניים התגוררו באזור בני 
שבט מאזֹובֶייה )Mazowie(, ואלה אוחדו 

עם מדינת ּפֹולאנֶייה )Polanie( תחת 
שלטונו של הנסיך ְמֶיישקֹו הראשון 
)963-92(. נסיכות מאזֹובָיה נוסדה 

ב־1138, בתקופת חלוקתה של פולין, 
ובמשך 400 שנים כמעט שמרה על 
עצמאותה. ב־1526, לאחר מותו של 

הנסיך המאזֹובי האחרון, אוחדה מאזֹובָיה 
עם ממלכת פולין, וב־1596 העביר 

זיגמּונט השלישי ואָזה את בירתה של 
רפובליקת שתי־האומות מקרקוב 

לוורשה, שבמאזֹובָיה.

הייחוד התרבותי של מאזֹובָיה הושפע 
מקיומו של מעמד אצולה נמוכה פעיל 
פוליטית, אך שמרני. אפילו היום ניתן 

לראות במזרח המחוז ובּפֹודלאֶשה בתי־
חווה צנועים שנבנו בסגנון של בתי־

אחוזה כפריים. פרט לוורשה, היו 
העיירות במאזֹובָיה צנועות, ובכך ניתן 

להיווכח גם היום במבנים עדכניים 
ובתכנון העירוני.

אחרי קונגרס וינה 1815 סופחו מאזֹובָיה 
ואזור לובלין לפולין תחת השלטון הרוסי, 

וב־1918 הוחזר כל האזור לפולין החדשה. 
אזור לּוּבלין שונה ממאזֹובָיה במידה 

ניכרת, בנוף ובתרבות כאחד. העיירה 
המקסימה קאז'ימֶייז' דֹולני, לגדתו של 

נהר ויסלה, היא הפנינה האדריכלית של 
האזור.

ה  ָי ב ֹו מאז
ן י בל לו ר  ו אז ו

אזור מאזֹובָיה המפורסם במטעים שבו

באזורי השפלה הנרחבים של מאזֹובָיה מתפתלות דרכי 
עפר דרך השדות, בהן גדלים בדד עצי ערבה סחופי־
רוח, ושדות המרעה משתרעים עד קצה העמקים, 

שמבתרים נהרות אדירים. במשך מאות שנים התווה מחוז ּפֹודלאֶשה גבול 
בין הפולנים לבין העמים הסלאבים במזרח. באזור לובלין שופע הגבעות יש 

מבנים רבים בסגנונות הרנסאנס והבארוק.

פרט מתוך מבנה ססגוני ומעוטר להפליא, בכיכר השוק של זאמֹושץ׳

115  | ן בחלוקה לאזורים   פולי

המידע המפורט והטיפים במדריך זה יסייעו לכם למצות את המיטב מביקורכם בפולין. 
הפרק היכרות עם פולין ממפה את המדינה וממקם אותה בהקשר היסטורי ותרבותי 
רחב. הפרק הראשון בחלוקה לאזורים מוקדש לוורשה, ולאחריו שמונה פרקים 
אזוריים, בהם קרקוב וגדאנסק. האתרים העיקריים מתוארים תוך שימוש במפות, 
בתצלומים ובשרטוטים. המלצות על מסעדות ומלונות תמצאו בפרק מידע שימושי, 
לצד מידע על אפשרויות בידור וקניות. בפרק חשוב לדעת תמצאו טיפים בשלל 

נושאים, מתחבורה ועד ביצוע שיחה בינלאומית, ושאר מידע שימושי.

איך להשתמש במדריך זה

חלוקה לאזורים
פולין חולקה במדריך 

שלפניכם לשישה אזורים 
עיקריים, וכל אזור מזוהה 

בצבע משלו; גם לערים 
ורשה, קרקוב וגדאנסק 

הוקדשו פרקים משלהן, וכל 
פרק מסומן בצבע משלו. 
בדש הכריכה הקדמית יש 
מפה כללית של המדינה, 

ובה מסומנים האזורים 
השונים. כל מוקדי־העניין 
העיקריים מופיעים במפה 

האזורית שבתחילת כל פרק.

במפת האזור מוצגת 2 
רשת הכבישים, והיא 

מאפשרת התרשמות כללית 
מהאזור. כל האתרים החשובים 

ממוספרים, ויש גם טיפים 
שימושיים לנסיעה באזור 

במכונית ובתחבורה ציבורית.

מבוא כאן מתוארים 1 
הנופים, ההיסטוריה ואופיו 

של כל מחוז, התפתחותו 
במהלך ההיסטוריה ומה 
הוא צופן לתיירים כיום.

כל אזור תוכלו לזהות בקלות 
באמצעות תגית הצבע שלו.

מידע מפורט תיאור מפורט 3 
כל העיירות החשובות 

ושאר מוקדי־העניין. הם מסודרים 
לפי מספורם במפת האזור, 

ובכל סעיף יש מידע מפורט על 
האתרים החשובים ביותר.

מוקדי־העניין העיקריים זוכים 6 
לכפולת עמודים מלאה )או 

יותר(. מבנים היסטוריים מוצגים בחתך 
רוחב; מפות של פארקים לאומיים 

כוללות מידע על שבילי ההליכה 
והמתקנים המוצעים; והמוזיאונים 

הבולטים מלווים בשרטוטים של 
הקומות. לצד אלו יש גם תמונות 

להדגשת פריטים מעניינים במיוחד.

מפת רחובות מאוירת 5 
תקנה לכם מבט ממעוף 

הציפור אל אזור תיירותי 
מצומצם יחסית בערים ובעיירות 

החשובות, כולל תמונות וכיתובים 
המתארים את שלל האתרים.

ערים ועיירות עיקריות 4 
לכל עיר ועיירה חשובה 
מוקדש תת־סעיף, המונה את 
המוזיאונים, את המונומנטים 

ואת שאר מוקדי־העניין שבה. 
כל האתרים החשובים מופיעים 

גם במפה העירונית.

מידע שימושי כולל את כל הפרטים 
הנחוצים לביקור באתר מסוים: אמצעי 

תחבורה, שעות פתיחה, אירועים 
מעניינים והימים שבהם הוא סגור.

במפת העיר מופיעים הרחובות הראשיים, תחנות 
האוטובוסים והרכבות ולשכות המידע לתיירים.

מסלול מומלץ מותאם להליכה, וחובק את 
הרחובות המעניינים ביותר באותו אזור.

כוכבים מדגישים מוקדי־עניין 
שאסור להחמיץ.

כוכבים מדגישים מוקדי־עניין 
שאסור להחמיץ.
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גדאנסק

טֹורּון

ּפֹוזנאן

ורוצלאב

קרקוב

זאמֹושץ'

לובלין

ורשה

מאלּבֹורק

מוזיאון ָאּושוויץ-ּבירֶקָנאּו מכרה
המלח ְוֶייליצ'ָקה

הפארק
הלאומי
ָטְטָרה

זאקֹוּפאֶנה

רפטינג בנהר דּונאֶייץ

קאז'ימֶייז' דֹולני

ּפּולאבי

מיקֹולאיקי

קֹוזלּופָקה

הפארק הלאומי
ִּבָיאלֹוִביֶאָז'ה

הרי
ְּבֶיישצ'אדי

ויסָלה

Warta 

אֹודָרה

סָלה
וי

ּבּוג

Narew 

ָלה
יס
ו

LUBUSKIE

DOLNOŚLĄSKIE

ZACHODNIO-
POMORSKIE

WIELKOPOLSKIE

KUJAWSKO-
POMORSKIE

OPOLSKIE

POMORSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

ŚLĄSKIE

WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

MAZOWIECKIE

MAŁOPOLSKIE

PODKARPACKIE

ŁÓDZKIE

LUBELSKIE

PODLASKIE

הים
הבלטי

האגמים
המאזּוריים

הטיולים שלפניכם נועדו לכלול כמה שיותר מגולות הכותרת של פולין, תוך הקפדה 
על מינימום של נסיעות למרחקים ארוכים. נתחיל בשלושה מסלולים של יומיים: 
הראשון מוקדש לוורשה, עיר הבירה וכרך חדיש ושוקק־חיים; ואילו שני האחרים 
יחשפו בפניכם את צפונותיהן של קרקוב הרומנטית, העשירה במונומנטים, ושל 
עיר הנמל העתיקה והמרתקת גדאנסק. נמשיך במסלול של שבועיים החובק את 
המדינה כולה, מערים עדכניות ותוססות כמו ורוצלאב וּפֹוזנאן ועד טֹורּון הציורית 
מימי־הביניים ולובלין הקסומה; לצד אלה, תתוודעו גם לנופים מרהיבים ולפסגות 
המושלגות של הרי הָטטָרה שבדרום המדינה. בהמשך יוצגו הצעות נוספות, למי 
שרוצים להאריך את הטיול, כולל ביקור באגמים המאזּוריים השלווים והבתוליים, 

ובהרי ּבֶיישצ׳אדי הקירחים. בחרו במסלולים האהובים עליכם, שלבו ביניהם 
או לקטו מפה ומשם ככל שעולה בדעתכם.

לגלות את פולין

הרי הָטטָרה
זאקֹוּפאֶנה, כפי שהיא נראית ממרומי הר גּוּבאלּופָקה 

שבהרי הָטטָרה, היא עיירת הסקי החשובה בפולין, 
אך יש לה הרבה מאוד מה להציע בכל חודשי השנה, 

כולל שבילי הליכה מצוינים ונופים מרשימים.

העיר העתיקה של טֹורּון
העיר האוניברסיטאית מתהדרת בכיכר שוק עתיקה ויפה, 

המשמשת מקום מפגש פופולרי למקומיים ולתיירים. אחד 
המבנים הבולטים סביב הכיכר )שהוסבה למדרחוב( הוא בית 

העירייה, שנבנה עוד במאה הארבע־עשרה.

מקרא
שבועיים של טיול 

נרחב בפולין

קתדרלת ורוצלאב
קתדרלת יוחנן המטביל, על צריחיה הבולטים, 
נבנתה במשך מאות שנים, ניזוקה במלחמת־
העולם השנייה ולאחריה נבנתה שוב מחדש.

שבועיים של טיול סובב פולין

הקדישו יום לביקור במצודת   •
מאלּבֹורק המרשימה שלגדת 

הנהר, שהיתה פעם בירת 
האבירים הטבטוניים.

טיילו ברחובות הקסומים של   •
טֹורּון, עיר אוניברסיטאית 

נינוחה, ובה מבוך מרתק של 
מבנים מימי־הביניים, 

מהרנסאנס ומהבארוק.

אל פניה העדכניות של פולין   •
תוכלו להתוודע בורוצלאב, עיר 

היסטורית מרתקת שהפכה 
למרכז המסחרי והתרבותי של 

דרום־מערב המדינה.
נופים הרריים ומבחר עשיר   •
של פעילויות חוץ ממתינים 

לכם בפארק הלאומי הרי 
ָטטָרה.

את הערב תוכלו לבלות   •
בבית־קפה עם שולחנות 

בחוץ בכיכר המרכזית של 
זאמֹושץ׳ - העיירה 

האיטלקית ביותר בפולין.
בואו לטעום מהאווירה   •

הקסומה של לובלין 
העתיקה, העיר היפה ביותר 

במזרח פולין.

ציור מהמאה התשע־עשרה של ּפלאץ זאמקֹובי, ובמרכזה עמוד זיגמּונט
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 Orzelska, Anna אֹוֶז'לסָקה, אנה
121

262 Uznam אּוזנאם
 Orzeszkowa, אֹוֶז'שקֹוָבה, ֶאליָזה

31 Eliza
 Uchański, אּוחאנסקי, יאקּוּב

121 Jakub
אֹוטֹו מּבאמֶּברג 257

אוטובוס 9–348, 352, 353
אוטובוסים בינעירוניים 348-9
205 Otmuchów אֹוְטמּוחֹוב
158 ,50–1 ,28 Ujazd אּויאְזד

 Ojców אֹויצֹוב, הפארק הלאומי
165 ,164

315 Ojców אֹויצֹוב, מסעדות
אוכל ומשקאות 
אוכל רחוב 307  

הטעמים של פולין 308-9  
צמחוני 307  

קניות 322, 323  
אוכל רחוב 307

אוכלוסייה 16, 1–20
51 Oliwa אֹוליָבה
אולימפיאדה 58

אּוליֶצה ראו רחובות
אולם־הבדים 12, 33, 113, 133, 

137 ,136 ,135
165 Olkusz אֹולקּוש

287 ,164 Olsztyn אֹולשטין
מלונות 305  

מסעדות 318  
פסטיבלים  

193 Oleśnica אֹוֶלשניָצה
 Oleśnicki, אֹוֶלשניצקי, זּביגנייב

228 ,171 ,161 Zbigniew
 Oleśnicki אֹוֶלשניצקי, משפחת

157
אּוניאטיות, כנסיות 37, 200

אוניברסיטאות
היאֶגלֹונית )קרקוב( 141  
ורוצלאב 194, 195, 202  

ורשה 65, 81, 83  
לובלין 126  

אונסק"ו 130, 133, 166, 168, 188, 
295 ,291 ,203

293 Osowiec אֹוסֹובֶייץ
192 Osowiec אֹוסֹובֶייץ, מנהרת

158 Ossolin אֹוסֹולין
אֹוסֹוליֶנאּום )ורוצלאב( 

197 Ossolineum
אֹוסֹולינסקי, יוזף מקסימיליאן 

 Ossoliński, Jósef Maksimilian
197

 Ossoliński אֹוסֹולינסקי, משפחת
51

 Ossoliński, אֹוסֹולינסקי, קז'ישטֹוף
158 Krzysztof

173 Ostra Skała אֹוסטָרה סקאָלה
אֹוסטרֹוב טּומסקי, האי )ּפֹוזנאן( 

225 Ostrów Tumski
אֹוסטרֹוב טּומסקי )ורוצלאב( 
198–201 Ostrów Tumski

היכרות עם 200-1  
מפת רחובות מאוירת 198-9  

 Ostrów אֹוסטרֹוב ֶלדניצקי
226 Lednicki

 Ostrowski, אֹוסטרֹובסקי, אנטוני
91 Antoni

319 Ostróda אֹוסטרֹוָדה, מסעדות
אוסטריה 22, 43, 54, 56, 57, 

210 ,153
אוסטריה-פרוסיה, מלחמת 193

 Ustrzyki Górne אּוסטשיקי גּורֶנה
174

אופ"א, ההתאחדות האירופית 
לכדורגל 59

158 ,48 Opatów אֹוּפאטֹוב
אֹוּפאטֹוב, קינה 9–48, 158

 Opaliński, אֹוּפאלינסקי, לּוקאש
177 Łukasz

181 Opole )אֹוּפֹוֶלה )אזור
210 ,20 Opole )אֹוּפֹוֶלה )העיר

מלונות 304  
פסטיבלים 39  

249 Uphagen, Han אּוּפחאֶגן, האן
119 Opinogóra אֹוּפינֹוגּוָרה

אופניים 330
בערים 353  

אופרה, בית )ּפֹוזנאן( 223
אופרה ֶלשָנה )‘אופרה ביער'( 269

אוקראינה 36, 50
אּוראדֹו, מוריס אוגוסט, מצודת 

 Ourado, Maurice גֹולּוחֹוב
232 August

 Orańska, אֹוראנסָקה, מריאנה
204 Marianna

 Urbaniak, אּורּבאניאק, מיָכל
33 Michał

 Ordonówna, אֹורדֹונּובָנה, האנָקה
57 Hanka

123 Orońsko אֹורֹונסקֹו
אֹורלֹובסקי, יוזף, האוראנז'רי 

)חממה( בארמון לאֶז'נקי )ורשה( 
101 Orłowski, Jósef

58 Ursus אּורסּוס
אורתודוקסים, נוצרים 20, 21, 36, 

295 ,153
 Oświęcim )אֹושבֶיינצ'ים )אושוויץ

166
 Auschwitz )אושוויץ )אֹושבֶיינצ'ים

166 ,14 ,13
ָאזאם, קֹוסמאס דמיאן, כנסיית 
יאדוויָגה הקדושה )ֶלגניְצקֶייה 

 Asam, Cosmas Damian )ּפֹוֶלה
185

אזור התעשייה המרכזי 57
אזורי חיוג 342

ָאחֹוְרן, ָאנדֵז'יי, הכנסייה הישועית 
)ּפיאֹוְטְרקֹוב טריּבּוָנלסקי( 233 

Ahorn, Andrzej
)ה(אחים הפולנים 156, 160, 161
173 Iwonicz Zdrój איבֹוניץ' ְזדרּוי
31 Ibsen, Henryk איבסן, הנריק

 Izdbieński, איזדְּבֶיינסקי, בנדיקט
225 Benedykt

186 Izerski איֶזרסקי, הרי
)ה(איחוד אירופי 23, 59

 121 Ittar, איטאר, הנריק, ארקאדיה
Henryk
איטליה 54

 Aigner, ָאייגֶנר, כריסטיאן פיוטר
Christian Piotr

ארמון לאנצּוט 179  
ארמון נאְמֶייסטניקֹובסקי )ורשה(   

82
כנסיית אנה הקדושה )ורשה( 81  
 Iławski Morąg אילאבסקי מֹורֹונג

286
281 Iława אילאָווה, אזור האגמים

מסעדות 318  
123 Iłża אילָז'ה

 Imbramowice אימּבראמֹוביֶצה
165

262 Ina )איָנה )נהר
231 Inowrocław אינֹוְורוצלאב

אינטרנט, גישת 342-3
איֶסרֶלש, מֹויֶז'ש, רבי משה בן 

ישראל איֶסרֶלש - הרמ"א 
150 Isserles, Mojżesz

אירופית, האקדמיה )קרקוב( 151
איש הברזל )א. ואיָדה( 30

אכסניות 300-1
אכסניות נוער 1–300, 336, 337

285 ,23 Elbląg ֶאלּבלֹונג
מלונות 305  

285 Elbląg ,280 ֶאלּבלֹונג, תעלה
 Albrecht of אלברכט מפרוסיה

204 Prussia
)ה(ָאָלה של הרקולס, תצורת סלע 

165
50 Altmark ָאלטָמרק

אלימלך, קברו של רבי )ֶלז'ִאיסק( 
177

 Alexander I אלכסנדר הראשון
99 ,61

 Aleksander of אלכסנדר מְּפלֹוצק
120 Płock

אלף האגמים, ארץ 19, 24, 113, 
280–95

ָאמֶּברג, גיאורג פון, מצודת הדוכס 
 Amberg, George )ֶלגניָצה(

185 von

אינדקס
מספרי עמודים בכתב מודגש 

מתייחסים למופע העיקרי.

אתרים ומושגים יהודיים
אושוויץ 166  

אנדרטת אּוְמשלאגּפלאץ )‘כיכר   
המשלוחים'( 96

אנדרטת גיבורי הגטו 96  
בית־הכנסת ְטלֹוָמצ'ָקה, ורשה 93  

בית הפזורה הפולנית 119  
בית הקברות היהודי בוורשה 96  

בית הקברות היהודי בֶלשנֹו )ליסא(   
216

בית הקברות היהודי בלובלין 127  
גּוָרה ָקלבארָיה 123  
גטו ביאליסטוק 296  

האנדרטה לגיבורי ביאליסטוק 296  
המוזיאון להיסטוריה יהודית   

)קרקוב( 160
המוזיאון לתולדות יהודי פולין 96  

ועידת קטוביץ 211  
חכמי חלם 129  
יהודי לודז' 234  

יהודי קאליש 232  
מאלֹוּפֹולסָקה 153  

מוזיאון טיקֹוצ'ין )בבית־הכנסת(   
296

מרד גטו ורשה 57, 93, 97  
מרד גטו ורשה 96  

נתיב הזיכרון היהודי 89, 97  
נתיב הזיכרון לשואה ולגבורת   

היהודים 96
ּפינצ'ֹוב 161  

פסטיבל התרבות היהודית   
)קרקוב( 39

קאז'ימֶייז', קרקוב 134  
קרקוב 134, 150  
רבי אלימלך 177  

רדיפות 37, 43, 56, 58, 97, 122,   
166

שער גרֹודצָקה, לובלין 127  
תחנת השילוחים ראדֹוגֹושץ' 234  
תרבות והיסטוריה יהודית 21, 36  
ראו גם בתי כנסת, בתי קברות,   

מחנות ריכוז והשמדה
בתי־כנסת 31, 87
ביאליסטוק 294  

ורשה )נֹוז'יק, ְטלֹוָמצ'ָקה( 96  
ֶז'שֹוב 177  

זאמֹושץ 130  
ֶחלם 129  

טיקֹוצ'ין 294  
ֶלסקֹו 175  

לאנצּוט 179  
נֹובי סֹונץ' 171  
ְּפֶשמיְשל 176  

ּפינצ'ֹוב 161  
קאז'ימֶייז' דֹולני 125  

קרקוב )בית־הכנסת הישן( 150  
קרקוב )הרמ"א( 150  

שידלֹוב 160  
בתי־קברות יהודיים

גּוָרה ָקלבארָיה 123  
קרקוב 150  
ֶלסקֹו 175  

ֶלז'ִאיסק 177  
לודז' 234  
לובלין 126  

הרמ"א 150  
ורוצלאב 203  

מחנות ריכוז והשמדה
אושוויץ 166  
ֶּבְלֶז'ץ 197  

גרוס־רוזן 192  
ֶחלמנֹו 234  

טֶרּבלינָקה 122  
ַמיידאֶנק 127  
סֹוִּביּבֹור 129  

א
אּבהרדט, ּבֹודֹו, מצודת צ'ֹוך )סּוָחה( 

187 Ebhardt, Bodo
אבטלה 22

אביב בפולין 38
אבידות ומציאות 347

אבן, מעגל 192
אגמים 24

אֹוטמּוחֹובסְקֶייה 205  
ארץ אלף האגמים 19, 24, 113,   

280–95
ּביסקּוּפין 226  
גארדנֹו 264  
גֹוּפלֹו 231  

גֶלּבינֹובסְקֶייה 205  
ְדראבסְקֶייה 257, 3–262  

האגמים המאזּוריים הגדולים 14,   
331 ,290–1 ,24

ויגרי 292  
ְולֹוצלאֶבק 118  

ז'יְבֶייצקי 166, 167  
ֶלּבסקֹו 264  

ֶלדניצָקה 226  
ֶלדניצְקֶייה 214  
לּוְקנאינֹו 291  

ֶלשניאנסְקֶייה 187  
מאמרי 331  

מֹורסְקֶייה אֹוקֹו 170  
מחוז אילאָווה 281  

ְנֶייגֹוצ'ין 291  
ְשניארדבי 290  

)ה(אגמים המאזּוריים הגדולים 24, 
331 ,290–1

32 Eggerth, Marta ֶאֶגרט, מרתה
ָאגריקֹוָלה, לודוויק קרול, ארמון 

 Agricola, Karol )לאֶז'נקי )ורשה
100 Ludwik

ַאדאלֶּברט הקדוש, גבעת )ּפֹוזנאן( 
223

ַאדאלֶּברט הקדוש )ֹוויֶצ'ך( 44, 223, 
229 ,228

217 Edward אדווארד, האי
אדריכלות 9–26

בארוק 28  
גותית 7–26, 47  

האגודה הפולנית של האדריכלים   
)גדאנסק( 249

היסטוריציזם 29  
המאה ה־16 49  
המאה ה־17 51  
המאה ה־18 53  

המוזיאון לאדריכלות )ורוצלאב(   
196

הרנסאנס 27  
השפעתה של חלוקת פולין על 16  
התערוכה WUWA ‘הדירה ומקום   

העבודה' )ורוצלאב( 203
מודרניזם 29, 196, 223  

מנייריזם 27, 28, 49  
מסורתית 29  

ניאו־קלאסית 29  
רומאנסקית 26, 1–230  

156 Oblęgorek אֹוּבֶלנגֹוֶרק
 Obbergen, אֹוֶּברֶגן, אנטון פאן

Anton van
בית־העירייה הישן )גדאנסק( 241  

בית־העירייה של טֹורּון 277  
מגדל הכלא )גדאנסק( 248  
מחסן הנשק )גדאנסק( 245  

מצודת ויסלּואישֶצ'ה )גדאנסק(   
255

 ,61 ,53 August III אוגוסט השלישי
216 ,91 ,70

 ,61 ,52 August II אוגוסט השני
128 ,121 ,99 ,85

אפרו 91  
293 Augustów ַאּוגּוסטֹוב

אזור האגמים 281  
מלונות 305  

מסעדות 317  
תעלה 3–292  

 Ogiński, .אֹוגינסקי, מיָכל ק
121 .Michał K

 ,26 Ogrodzieniec אֹוגרֹוְדֶז'ְנֶייץ
165

173 Odrzykoń אֹודז'יקֹון
 ,198 ,193 ,184 Odra )אֹודָרה )נהר

260 ,210 ,202 ,201 ,200
 Odrowąż, Iwo אֹודרֹובֹונז', איבֹו

151
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הבסבורג )ז'יְבֶיץ( 167  
ההגמונים )ּבֹוְדֶזנטין( 157  

ההגמונים )פרֹומּבֹורק( 284  
ההגמונים )ְקֶיילֶצה( 51, 156  

ההגמונים של ורוצלאב   
)אֹוְטמּוחֹוב( 205

ההגמונים של קּויאבי )טֹורּון( 278  
המלכותי )ורוצלאב( 197  

ֵוייֶחר )נֹובְז'צ'יָנה( 265  
וילאנֹוב )ורשה( 12, 3–102  

וילה ֶרָז'ה )ורשה( 83  
זאמֹויסקי )ורשה( 84  

זאמֹויסקי )קֹוזלּופָקה( 128  
ְזלֹוֶצ'ְנֶייץ 263  
ֶחֶלביסָקה 123  

טאֶלרֹון )ז'אגאן( 184  
יאּבלונֹובסקי )ורשה( 93  

לאֶז'נקי )ורשה( 23, 47, 92,   
94-95

לאנצּוט 154, 9–178  
לּוּבֹוסטרֹון 29, 227  
מֹורשטין )ורשה( 94  

ְמֶיילז'ינסקי )ּפֹוזנאן( 220  
ַמייסֶנר )טֹורּון( 276  

ְמֶיירֹוֶשבסקי )ֶּבנְדז'ין( 211  
מיסלאקֹוביֶצ'ה 189  

מישֶלביצקי )ורשה( 101  
מניְשָחה )דּוקָלה( 173  

נאֶלנצ'ֹוב 125  
נאְמֶייסטניקֹובסקי )ורשה( 80, 82  

ְנֶייּבֹורֹוב 121  
סאסקי )ורשה( 94  

ְסטאשיץ )ורשה( 81, 84  
ּפֹוזנאנסנקי )לודז'( 235  

ּפֹוטֹוצקי )ראדזין ּפֹודלאסקי( 129  
פון קּולמיז )סֹוּבּוְטָקה( 192  

ְּפֶשֶּבנדֹובסקי־ראְדז'יבילֹוב )ורשה(   
92

ְּפְשצ'יָנה 211  
צ'ארטֹוריסקי )ּפּולאבי( 125, 217  

צ'ֹונֶז'ן 227  
ֶצ'רְנֶיֶיבֹו 226  

קאז'ימֶייז' )ורשה( 83  
קֹוזלּופָקה )אזור לובלין( 128  

קֹוסאקֹובסקי )ורשה( 84  
קראשינסקי )ורשה( 92  

קראשינסקי־גֹוליציני )סטאָרה   
ְוֶייש( 122

קרּוליקארנָיה )ורשה( 99  
ראְדז'יביל )ורשה( 53  
ראצ'ינסקי )ורשה( 75  

ראצ'ינסקי )רֹוגאלין( 112, 19–218  
רּוּפנֶייבסקי )גראּבקי דּוֶז'ה( 1–160  

שאיּבֶלר )לודז'( 235  
שאפגֹוטץ )ֶצ'ּפליֶצה( 188  

ְשביֶאז'נֹו 263  
שמיֶאלֹוב 29, 227  

אר־נובו 28, 29
בית־הקפה יאָמה מיכאליקה   

)קרקוב( 140
בניין האגודה לאמנויות )קרקוב(   

140-41
בתים בקריניָצה 172  

הווילה של ליאופולד קינדרמן   
)לודז'( 234

הכנסייה הפרנציסקנית של קרקוב   
142

המוזיאון לטבע )ורוצלאב( 202  
התערוכה במוזיאון מאזֹובָיה   

)ְּפלֹוצק( 118
מוזיאון יוזף ֶמהֹוֶפר )קרקוב( 141  
תיאטרון וילאם חֹוז'יָצה )טֹורּון(   

276
235 Ernst, Max ֶארנסט, מקס

235 Arp, Hans )ארּפ, ָהנס )ז'אן
121 Arkadia ארקאדיה

250 Arthur ארתור, המלך
אשרה 334

אתנוגרפיות, תערוכות
המוזיאון האזורי )ֶיֶלנָיה גּוָרה( 190  

המוזיאון האזורי )סטארגארד   
ְשֶצ'צ'ינסקי( 262

המוזיאון הימי )ְשֶצ'צ'ין( 261  
המוזיאון לאתנוגרפיה )ורוצלאב(   

197
המוזיאון לאתנוגרפיה )ורשה( 95  
המוזיאון לאתנוגרפיה )טֹורּון( 279  

המוזיאון של מרכז ּפֹוֶמראנָיה   
)סלּוְּפְסק( 264

הפארק האתנוגרפי של שלזיה   
העילית )חֹוז'ֹוב( 211

מוזיאון וארמָיה ומאזּורָיה   
)אֹולשטין( 287

ב
24 Babia Góra ּבאְּבָיה גּוָרה, רכס

 Baumann, ּבאּוָמן, פרדריק
179 Fryderyk

 Bażanka, ּבאז'אנָקה, קספר
Kacper

הכנסייה הפיאריסטית )קרקוב(   
140

כנסיית הקדושים פטרוס ופאולוס   
)קרקוב( 142

 Batory, Stefan ּבאטֹורי, סטפן
61 ,49

Bay, Karol ָּבאי, קרול
כנסיית הביקור )ורשה( 83  

כנסיית מרטינוס הקדוש )ורשה(   
73

 Balcerowicz, ּבאלֶצרֹוביץ', ֶלֶשק
59 Leszek

221 Bamberg ּבאמֶּברג

ּבאנדּוָרה, ֶיז'י, האנדרטה לקרב 
 Bandura, )גרּונוואלד )גרּונוואלד

288 Jerzy
 Bacciarelli, ּבאצ'אֶרלי, מרצ'לו

137 ,71 Marcello
ּבאצ'ינסקי, קז'ישטֹוף קמיל 

93 Baczyński, Krzysztof Kamil
 Baranów ּבאראנֹוב סאנדֹומֶיירסקי

159 ,49 ,27 Sandomierski
בארוק

אדריכלות 28  
ספרות 30  

 Bartolini, ּבארטֹוליני, לורנצו
128 Lorenzo

 Baryczkowski ּבאריצ'קֹובסקי, צלב
72

287 Barczewo ּבארֶצ'בֹו
ּבארת, וילהלם, מחסן הנשק 

245 Barth, Wilhelm )גדאנסק(
בגדים, חנויות 322

 Buonaccorsi, ּבּואֹוָנקֹורסי, פיליּפֹו
46 Filippo

164 ,45 ,26 Bobolice ּבֹוּבֹוליֶצה
186 ,184 Bóbr ּבּוְּבר, נהר

173 Bóbrka ּבּוּבְרָקה
295 Bug ּבּוג, נהר

 Bogusławski, ּבֹוגּוסלאבסקי, ֹוויֶצ'ך
93 Wojciech

ּבֹוגּורֹוְדז'יָצה )אם האלוהים( 
30 Bogurodzica

ּבֹודארת, ּפֹול, הצליבה בגולגלתא 
)ָקלבארָיה ֶזּבז'ידֹובסָקה( 167 

Baudarth, Paul
157 Bodzentyn ּבֹוְדֶזנטין

ּבּודין, יאֶצק, האנדרטה למרד ורשה 
76 Budyń, Jacek

124 Bochotnica ּבֹוחֹוטניָצה
216 Bohoniki ּבֹוחֹוניקי
294 Bohoniki ּבֹוחֹוניקי

בוטאני, הגן )ורוצלאב( 201
בוטיצ'לי, סנדרו, מריה הקדושה וישו 

86 Botticelli, Sandro התינוק
235 Beuys, Joseph ּבֹויס, יוזף

174 Boyk ּבֹויק, בני
ּבֹול, כריסטיאן, הכנסייה 

 Bol, )הפיאריסטית )קרקוב
140 Chrystian

60 Bolesław II ּבֹוֶלסלאב השני
 ,44 Bolesław III ּבֹוֶלסלאב השלישי

118 ,81 ,60
60 Bolesław IV ּבֹוֶלסלאב הרביעי

 ,60 Bolesław V ּבֹוֶלסלאב החמישי
133 ,122

ּבֹוֶלסלאב ְחרֹוּברי )האמיץ(, המלך 
 ,60 ,44 Bolesław Chrobry

229 ,225

אמנות
אמנות דתית 201, 225, 229, 261  

אמנות עממית 95, 168, 197  
בניין האגודה לאמנויות )קרקוב(   

140–1
האקדמיה לאמנויות )טֹורּון( 278  

חנויות 321  
ריאליזם סוציאליסטי 128  

תחרות הביתן המצויר )זאליּפֶייה(   
168

ראו גם אר־דקו; אר־נובו; גלריות;   
מוזיאונים

אמצעי תקשורת 343
אנדרטאות 15

אדם מיצְקֶייביץ' )ורשה( 57, 80,   
82

אדם מיצְקֶייביץ' )קרקוב( 133,   
141

אּוְמשלאגּפלאץ )ורשה( 7–96  
אם האלוהים מָּפָסאּו )ורשה( 82  

בת־ים )סירנה( 64, 105  
ג'וזף קונרד )ְגדינָיה( 269  

גיבורי הגטו )ורשה( 12, 97  
גרֹודז'יסקֹו )שביל קני־העיטים(   

165
גרּונוואלד )קרקוב( 139  

המתיישבים הקתוליים )ּפֹוזנאן(   
221

הנריק לּוּבֹומירסקי )לאנצּוט( 178  
ואֶלריאן לֹוקאשינסקי )ורשה( 77  
ֹוויֶצ'ך ּבֹוגּוסלאבסקי )ורשה( 93  
ולדיסלאב יאגֶיילֹו )קרקוב( 139  

ולנטין פון קארניץ )גדאנסק( 245  
טאֶדאּוש קֹושצ'ּושקֹו )לודז'( 234  

טאֶדאּוש קֹושצ'ּושקֹו )קרקוב(   
145

טֶרּבלינָקה 122  
יֹוהאנס ֶהֶבליּוס )גדאנסק( 241  
יוזף ויּביצקי )קֹושֶצ'ז'יָנה( 268  

יוזף ּפֹוניאטֹובסקי 55  
מאלאקֹובסקי, קברו של )ורשה(   

72
מגדל זיגמּונט )ורשה( 70  

מרד ורשה ב־1944 )ורשה( 76  
נופלים ונרצחים במזרח )ורשה(   

97 ,57
ניֶקה, מצבת )ורשה( 93  

ניקֹולאּוס קופרניקוס )ורשה( 81,   
84

ניקֹולאּוס קופרניקוס )טֹורּון( 277  
נתיב הזיכרון לשואה ולגבורת   

היהודים, )ורשה( 12, 97
סטניסלאב מֹוניאּושקֹו )ורשה( 93  

סטפן ּבאטֹורי, קברו של 49  
סטפן צ'ארֶנצקי )טיקֹוצ'ין( 294  
סניף הדואר הפולני )גדאנסק(   

242

עמוד זיגמּונט )ורשה( 68, 69  
פועלי המספנה )גדאנסק( 13,   

241
פליקס ְדֶז'ז'ינסקי )ורשה( 93  
פרדריק שופן )ורשה( 100  

צבא המולדת )ארמיה קאריּוָבה;   
ורשה( 85

קאז'ימֶייז' היאֶגלֹוני, קברו של   
)קרקוב( 148

קבר החייל האלמוני )ורשה( 94  
קֹוטֹובסקי, אחוזת הקבר של   

משפחת )ורשה( 74, 76
קורבנות יוני 1956 )ּפֹוזנאן( 223  

קז'ישטֹוף שידלֹוְבֶייצקי, קברו של   
)אֹוּפאטֹוב( 48

קרב גרּונוואלד )גרּונוואלד( 288  
ראצ'ינסקי, קפלת אחוזת־הקבר   

)רֹוגאלין( 219
שושלת ּפיַאסט השלזית, אחוזת   

הקבר של בני )ְּבֶז'ג( 193
שושלת ּפיַאסט השלזית, אחוזת   

הקבר של בני )ֶז'שֹוב( 189
שושלת ּפיַאסט השלזית, אחוזת   

הקבר של בני )ֶלגניָצה( 185
 Anna Vasa אנה ואָזה משוודיה

276 ,275
 Anna of Mazovia אנה ממאזֹובָיה

81 ,77 ,75
אנז'ּו, שושלת 60

233 Antonin אנטונין
מלונות 302  

 61 Henry de אנרי מוואלּוָאה
Valois
אסמים

ּבידגֹוְשץ' 275  
ְגרּוְדז'ֹונְדז 273  

הממגורה בסגנון הגותי )טֹורּון(   
278

מחסן תבואה )גדאנסק( 251  
149 Asnyk, Adam ָאסניק, אדם

ָאפאיָטה, איזידור, הכנסייה 
 Affaita, )הקפוצ'ינית )ורשה

91 Izydor
אפולו ומערכת השמש )ס. 

139 S. Wyspiański )ויסּפיאנסקי
ָאּפיאני, גאֶלָאצֹו, מצודת ְקראשיצ'ין 

176 Appiani, Galeazzo
ָאֶּפנֶגֶטר, יוהאן, קתדרלת מריה 

הקדושה )קֹולֹוּבֶז'ג( 263 
Apengheter, Johann

)ה(אצולה 5–34
)ה(אקדמי, בית־הספר )גדאנסק( 

252
אקדמיות

אקדמיית ֶחלמנֹו 274  
האקדמיה האירופית )קרקוב( 151  

האקדמיה הארינית )ֶלשנֹו( 216  

האקדמיה לאמנויות )טֹורּון( 278  
האקדמיה לאמנויות )קרקוב( 139  

האקדמיה לאמנויות הבמה   
)ורשה( 90

האקדמיה למדעים )ורשה( 81, 84  
האקדמיה למדעים )קרקוב( 55  

אקלים 41–38, 334
ֶאקשטיין, פרנץ, הכנסייה, 

הפיאריסטית )קרקוב( 140 
Eckstein, Franz

אר־דקו 85
ארה"ב 58

ארונות קבורה, דיוקנאות על 35, 
224

 ,13 Artus )ַארטּוס, חצר )גדאנסק
250 ,249 ,248 ,247

אריה הזהב, בית־המרקחת )טֹורּון( 
279

אריסות 48, 55
אריק מּפֹוֶמראנָיה 264

ארכיאולוגיה
אֹוסטרֹוב ֶלדניצקי 226  

המוזיאון לארכיאולוגיה )ורוצלאב(   
197

המוזיאון לארכיאולוגיה )ורשה( 92  
הפסטיבל לארכיאולוגיה   

)ּביסקּוּפין( 40, 226
התערוכה ‘ואֶבל האבודה' )קרקוב(   

145
)ה(ארמון המלכותי )ורוצלאב( 197

ארמונות
ארמון ההגמון גראּבֹובסקי   
)ליְדְזּבארק וארמינסקי( 286

ארמון התרבות והמדעים )ורשה(   
95 ,88 ,64 ,12

ארמון ולנשטיין )ז'אגאן( 184  
ארמון יאן מּפֹוְדֶייּבראד   

)אֹוֶלשניָצה( 193
ארמון ּפאץ )ורשה( 90, 92  

ארמון ריְדזיָנה 216  
ּבאראנֹוב )סאנדֹומֶיירסקי( 27  

ּבלאנק )ורשה( 93  
ֶּבלֶווֶדֶרה )ורשה( 78, 99  

ְּבראניצקי )ביאליסטוק( 129, 294  
ְּבראניצקי )ורשה( 90, 91  

גֹוז'אנֹוב 207  
גּולטֹובי 226  

גנינסקי־אֹוסטרֹוגסקי )ורשה( 84  
גרֹודֶז'ץ 186  

ְדז'יאלינסקי )ּפֹוזנאן( 220, 221  
הארכיהגמון )ורשה( 91  

הארכיהגמונים )אֹוסטרֹוב   
טּומסקי( 199, 200

הארמון על המים )ורשה( 53, 101  
הארמון של ראשי המסדר   

)מאלּבֹורק( 270
הארמון תחת גג הפח )ורשה( 68,   

69
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ֶּבר, אנדריאס אדם, כנסיית רוח 
 Bähr, Andreas )הקדוש )טֹורּון

278 Adam
233 Bralin ְּבראלין

 ,257 Brandenberg ְּבראנֶדנֶּברג
265

ְּבראנֶדנֶּברג, ברברה פון 
 Brandenberg, Barbara von

193
285 Braniewo ְּבראְנֶייבֹו

 Branicki, ְּבראניצקי, יאן ְקֶלֶמנס
294 ,91 Jan Klemens

294 Branicki ְּבראניצקי, משפחת
ֶּברג, מקס, אולם המאה )ורוצלאב( 

202 Berg, Max
275 Brda ְּבְרָדה, נהר

ברה"מ 58, 95
120 Brochów ְּברֹוחֹוב

216 Brühl, Henryk ּברּול, הנריק
ברונזה, תקופת 192

 Brunsberg, ּברּונסֶּברג, היינריך
225 Heinrich

כנסיית מריה הקדושה   
)סטארגארד ְשֶצ'צ'ינסקי( 262

קתדרלת יעקב הקדוש )ְשֶצ'צ'ין(   
260

ְּברֹוקֹוף, פרדיננד מקסימיליאן, 
כנסיית המנזר ע"ש מריה 

 Brokoff, )הקדושה )ֶז'שֹוב
189 Ferdinand Maximilian

)ה(ברזל, תקופת 226
בריאות 9–338

בריטניה 58
80 Bristol )בריסטול, מלון )ורשה

ברכתו של האל )האן( 240
ברלין 260

ֶּברנאדֹוני, ג'ובאני מריה, כנסייה 
)ָקלבארָיה ֶזּבז'ידֹובסָקה( 167 
Bernadoni, Giovanni Maria
97 Brandt, Willy ברנדט, וילי

123 Brandt, Jósef ברנדט, יוזף
314 Brenna ְּבֶרָנה, מסעדות

ֶּברנהּוֶזר, כנסיית ניקולאּוס הקדוש 
285 Bernhuser )ֶאלּבלֹונג(

 Barańczak, ָּבָרנצ'אק, סטניסלאב
31 Stanisław

 Berrecci, ֶּבֶרצ'י, ברתולומיאו
133 Bartolomeo

הטירה המלכותית )קרקוב( 27,   
146

קברו של זיגמּונט האב )קרקוב(   
149

קפלת זיגמּונט )קרקוב( 27  
בתי חולים 339

בתי מרקחת 339
בת־ים )ורשה( 64, 105

בתים
באּוליָצה ְדלּוָגה )ורשה( 75  

בית ֶאֶדָנה )גדאנסק( 28  
בית אּוּפחאֶגן )גדאנסק( 13, 246,   

249
בית אֹורֶסטי )ירוסלאב( 177  
בית גריפין )ורוצלאב( 196  

בית הזהב )גדאנסק( 247, 250  
בית היערן בְּפראני 290  

בית הכוכב )טֹורּון( 276, 277  
בית הנזירות של ְטֶשּבניָצה   

)ורוצלאב( 195
בית הפזורה הפולנית )ּפּולטּוסק(   

119
בית הרנסאנס )ְּבֶייץ’( 172  

בית לֹויטץ )ְשֶצ'צ'ין( 260, 261  
בית מאֵטייקֹו )קרקוב( 140  

בית ְּפלּוֶצ'ניק )לּוּבֹומֶייז'( 187  
בית ֶצֵליי )קאז'ימֶייז' דֹולני( 125  

בית קופרניקוס )טֹורּון( 278  
בית קן הְשָלו )ֶלגניָצה( 185  

בית שבעת הנסיכים הבוחרים   
)ורוצלאב( 196

בית שלט החמור )קרקוב( 142  
בית שלט הלטאה )קרקוב( 137  

בית שלט הצפרדע המזמרת   
)קרקוב( 142

בית שמש־הזהב )ורוצלאב( 196  
בית־האחוזה הכפרי בביאליסטוק   

28
בית־האחוזה ֹווינֹוביֶצה 192  
בית־האחוזה קראשינסקי   

)אֹוּפינֹוגּוָרה( 119
דוכני ההרינג )ֶלגניָצה( 185  

הווילה של ליאופולד קינדרמן   
)לודז'( 134-5

התערוכה הדירה ומקום העבודה   
)ורוצלאב( 203

ובית כלב הציד המוזהב )ורוצלאב(   
196

וילה אטָמה )זאקֹוּפאֶנה( 170  
וילה ֶדציּוש )קרקוב( 1–150  

יאש )ורוצלאב( 197  
מאלגֹוסָיה )ורוצלאב( 197  

מיקֹולאי ְּפשיּביָלה )קאז'ימֶייז'   
דֹולני( 125

קֹושּוטי 28, 217  
קז'ישטֹוף ְּפשיּביָלה )קאז'ימֶייז'   

דֹולני( 125
בתי־עירייה

אֹוְטמּוחֹוב 205  
אֹולשטין 287  

אֹוֶלשניָצה 193  
אֹוּפֹוֶלה 210  

ְּבֶייץ' 172  
גדאנסק )החדש( 249  

גדאנסק )הישן( 240, 241  
גדאנסק )ראשי( 247  

ורוצלאב 112, 197  
ורשה 93  

ז'יְבֶיץ 167  
זאמֹושץ' 130  
ֶחלמנֹו 274  
טארנֹוב 169  
טֹורּון 277  

ֶיֶלנָיה גּוָרה 190  
ירוסלאב 177  

ְלבּוֶבק שלונסקי 186-7  
ֶלגניָצה 185  
לֹוביץ' 29  
לובלין 126  
לודז' 234  
ֶלשנֹו 216  

נֹובי סֹונץ' 171  
סטארגארד ְשֶצ'צ'ינסקי 262  

ּפֹוזנאן 220, 221  
ּפּולטּוסק 119  

ְּפלֹוצק 118  
ֶצ'חאנֹוב 119  
קאליש 232  
קֹולֹוּבֶז'ג 263  
ראדֹום 123  

ְשבידניָצה 191  
שידלֹוְבֶייץ 123  
ְשֶצ'צ'ין 260  

בתי־שימוש 335

ג
ג׳אז 33, 328

פסטיבלים 33, 38, 39, 40  
 Gall )גאל אנֹונים )גאלּוס אנונימוס

231 ,30 Anonim
גאלצ'ינסקי, קונסטנטי אילֶדפֹונס 

 Gałczyński, Konstanty Ildefons
290 ,121

ג'אנּבאטיסָטה מוונציה 
Gianbattista

הכנסייה הקולגיאלית )ּפּולטּוסק(   
119 ,49

המעוז וחומות העיר )ורשה( 73  
הקתדרלה )ְּפלֹוצק( 118  

ג'אנֹוטי, ֶּברנארדינֹו ֶדה, קברה 
 Gianoti, של אנה שידלֹוְבֶייצקי

158 Bernardino de
גאסחין־גאשינסקי, משפחת 
210 Gaschin-Gaszyński

גארֶדצקי, יוזף, התיאטרון הישן 
140 Gardecki, Józef )קרקוב(

 ,112 ,37 ,23 ,14 Gdańsk גדאנסק
265 ,257 ,236–55

דלּוגי טארג ודלּוָגה 246-7  
היסטוריה 59  

חניה 351  
יומיים בגדאנסק 13  

כנסיית מריה הקדושה 244-5  

 ,191 ,189 Bolko I ּבֹולקֹו הראשון
192

189 ,188 Bolko II ּבֹולקֹו השני
190 Bolków ּבֹולקֹוב

ּבֹונאדּוָרה, כריסטֹופֹורֹו )האב(, 
כנסיית יוסף הקדוש )ּפֹוזנאן( 223 

Bonadura, Cristoforo
 Bona ּבֹוָנה ְספֹורָצה, המלכה

168 ,119 ,48 Sforza
ּבֹוניפאצ'ֹו, ג'ובאני ברנרדו 

 Bonifacio, Giovanni Bernardo
252

בונקר האמנויות )קרקוב( 141
161 Busko Zdrój ּבּוסקֹו ְזדרּוי

 Bukowina ּבּוקֹוביָנה טאטשאנסָקה
331 Tatrzańska

318 Borowo ּבֹורֹובֹו, מסעדות
235 Boruta ּבֹורּוָטה

194 Born, Max ּבֹורן, מקס
)ה(בורסה )ורשה( 93

295 Borecka ּבֹוֶרֶצָקה, יער
172 Berzevicy ֶּבֶז'ביצי, משפחת

193 ,182 Brzeg ְּבֶז'ג
19 Bzura ְּבזּוָרה, נהר

166 Brzezinka )ְּבֶז'ז'ינָקה )בירקנאו
 Bretysław ְּבֶז'טיסלאב, הנסיך

229 ,224
בזיליקות ראו כנסיות

314 Brzesko ְּבֶז'סקֹו, מסעדות
60 Bezprym ֶּבזּפרים, דוכס

 Behem, Baltazar ֶּבֶחם, ָּבלָתזאר
48

בטיחות 338-9
293 Białobrzegi ִּביָאלֹוְּבֶז'גי

 ,25 ,15 Białowieża ִּבָיאלֹוִביֶאָז'ה
295

מסעדות 317  
294 ,28 ,20 Białystok ביאליסטוק

אדריכלות 53  
אזור ביאליסטוק ראו וארמָיה,   

מאזּורָיה ואזור ביאליסטוק
מלונות 305  

מסעדות 318  
275 Bydgoszcz 'ּבידגֹוְשץ

בידור 31–326
אולמות 326  

אופרה ובלט 327, 329  
מוסיקה עממית 327  

מוסיקה קלאסית 327, 329  
מועדונים 329  

מידע 326  
מכירת כרטיסים 326, 329  

ספורט ופעילויות־חוץ 330-1  
פסטיבלים, מופעים והצגות בידור   

328
רוק, ג'אז ופולק 328, 329  

שוקי רחוב 328  

תחרויות 328  
תיאטראות 7–326, 329  

ראו גם פסטיבלים; מוסיקה;   
תיאטרון

ביזון 262, 295
265 ,257 ,27 Bytów ּביטֹוב

מסעדות 318  
ביטוח 339

211 Bytom ּביטֹום
 Biebrza ְּבֶייְּבָז'ה, הפארק הלאומי

293
 ,281 ,19 Biebrza )ְּבֶייְּבָז'ה )נהר

293 ,292
151 Bielany ְּבֶיילאני

 Bieliński, Michał ְּבֶיילינסקי, מיָכל
128

 Bieliński, ְּבֶיילינסקי, פרנצ'יֶשק
85 Franciszek

166 Bielsko-Biała ְּבֶיילסקֹו־ְּביאָלה
ֵּביינהרדט, יאקּוּב, קתדרלת ּפֹוזנאן 

224 Beinhardt, Jakub
172 Biecz 'ְּבֶייץ

 Bierut, Bolesław ְּבֶיירּוט, ּבֹוֶלסלאב
61

184 Biron, Peter ַּביירֹון, פיטר
ְּבֶיישצ'אדי, הפארק הלאומי 

174 Bieszczady
19 ,15 Bieszczady ְּבֶיישצ'אדי, הרי

טיול בהרי ְּבֶיישצ'אדי 5–174  
מלונות 303  

מסעדות 314  
 Bystrzyca ּביסטשיָצה קלֹוְדְזָקה

207 Kłodzka
 Bismark, Otto ביסמרק, אוטו פון

192 von
226 Biskupin ּביסקּוּפין

פסטיבלים 40  
 Biskupski, ּביסקּוּפסקי, מירֹוסלאב

97 Mirosław
)ה(ביצה האדומה 293

ביצורים
ֶאלּבלֹונג )ּבראָמה טארגֹוָבה( 285  

ְּבראְנֶייבֹו 285  
גדאנסק )מצודת ויסלּואישֶצ'ה(   

255 ,13
ְגְנֶייף 272  

זאמֹושץ' 131  
לאגֹוב 216  

ְלבּוֶבק שלונסקי 186  
ניְדז'יָצה 288  

ּפאצ'קֹוב 204-5  
ְּפֶשמיְשל 176  

קרקוב )ואֶבל( 144, 145  
שידלֹוב 160  

ראו גם מגדלים  
166 ,13 Birkenau בירקנאו

בית הכומר הישן )זאמֹושץ'( 131

)ה(ביתן המצויר, תחרות )זאליּפֶייה( 
168

93 Blank, Piotr ּבלאנק, פיוטר
בלארוס 36, 292, 295

 Belloti, ֶּבלֹוטי, ג'ּוֶזֶּפה )יוזף( סימֹוֶנה
75 Guiseppe )Józef( Simone
אם האלוהים מָפָסאּו )ורשה( 82  
הכנסייה הכרמליטית )ורשה( 82  
כנסיית אנה הקדושה )ורשה( 81  
כנסיית הצלב הקדוש )ורשה( 83  

כנסיית לאד 227  
 Blocke, ְּבלֹוֶקה, אברהם פאן ֶדן

Abraham van den
בית הזהב )גדאנסק( 250  

חצר ַארטּוס )גדאנסק( 250  
כנסיית השילוש־הקדוש )גדאנסק(   

252
שער הזהב )גדאנסק( 248  

 Blocke, ְּבלֹוֶקה, איזאק פאן ֶדן
Izaak van den

בית־העירייה המרכזי )גדאנסק(   
249

כנסיית קתרינה הקדושה   
)גדאנסק( 242

 Blocke, ְּבלֹוֶקה, ִויֶלם פאן ֶדן
Willem van den

קברה של משפחת קֹוס )אֹוליָבה,   
גדאנסק( 254

שער הרמה )גדאנסק( 248  
בלטי, חוף 19, 25, 112, 237, 256, 

269 ,263 ,258 ,257
 ORP )'ּבליְסקאביָצה )‘מוזיאון צף

269 Błyskawica
 Błędowska ְּבֶלנדֹובסָקה, מדבר

165
211 Będzin ֶּבנְדז'ין

מצודה 26, 45  
בניין האגודה לאמנויות )קרקוב( 

140-41
217 Bnin ְּבִנין, אגם

 Bniński, Ignacy ְּבנינסקי, איגנאצי
226

 Bniński, Andrzej ְּבנינסקי, ָאנדֵז'יי
225

)ה(בנק של פולין )ורשה( 93
בנקים 340

 Beskid Żywiec ֶּבסקיד ז'יְבֶייצקי
167

 Beskid Niski ֶּבסקיד ניסקי, הרי
19 ,18

 Beskid ֶּבסקיד סֹונֶדצקי, הרי
19 Sądecki

39 Beskid ֶּבסקיד, שבוע התרבות
 Beskid Śląski ֶּבסקיד שלונסקי, הרי

182 ,166
בקתות הרים 300
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 Göring, Hermann ֶגרינג, הרמן
151

 Gryfitów, Gedko גריפיטֹוב, ֶגדקֹו ְז
158 z

ְגריפיצי, שושלת 257, 261
גרירה, שירותי 351

גרמניה 43
אוכלוסייה גרמנית 20, 21, 36  

ברית ורשה 82  
גבולות 213, 257, 281, 289  

ההתנצלות על אירועי מלחמת   
העולם השנייה 76

כיבוש פולין 21, 56, 57, 93, 96,   
 ,166 ,150 ,127 ,120 ,119 ,97

275 ,269 ,242 ,220 ,168
מלחמת הסחר בין גרמניה לפולין   

46
רובע ַקייֶזר )ּפֹוזנאן( 222-3  

ד
דאליץ, פריֶדריק רּודֹולף, העוגב 

 Dalitz, )קתדרלת אֹוליָבה(
254 Fryderyk Rudolf

דאמארט, ֶּברהֹולד, השער הפרוסי 
260 Damart, Berhold )ְשֶצ'צ'ין(
Dankwart, Karl דאנקווארט, קרל
יאסָנה גּוָרה )ֶצ'נסטֹוחֹוָבה( 162,   

163
כנסיית עליית מרים )ניָסה( 205  

 Dar )דאר פֹומֹוָז'ה )מוזיאון צף
269 Pomorza

264 Darłowo דארלֹובֹו
מלונות 305  

ָדה וינצ'י, ליאונרדו, גבירה עם סמור 
140 da Vinci, Leonardo

ָדה סּוּביאקֹו, ֶונאֶטה, מנזר ריטביאני 
160 da Subiaco, Venante

דואר 343
)ה(דואר הפולני )גדאנסק( 242

 Dobre Miasto דֹוּבֶרה מיָאסטֹו
286 ,284

226 Dobryczy דֹוּבריצי
דֹויטֶצ'ר ֶורקּבּונד, תנועה 

203 Deutscher Werkbund
דוכסות ורשה 54

דֹולאֶּבָלה, תֹומאסֹו, הולדתו של ישו 
150 Dolabella, Tomasso

דֹולינֶגר, מיָכל, ארמון ּפֹוטֹוצקי 
 Dollinger, )ראדזין ּפֹודלאסקי(

129 Michał
 ,155 ,15 Dunajec )דּונאֶייץ )נהר

172–3
172 Dunajec דּונאֶייץ, סכר

 Dąbrówka דֹונּברּופָקה, הנסיכה
228

 Dunikowski, דּוניקֹובסקי, קסאֶברי
Xawery

האנדרטה להתקוממות השלזית   
)גּוָרה ְשְבֶיינֶטיי ָאִני( 210

מוזיאון )ארמון קרּוליקארנָיה( 99  
דֹונמּבסקי, סטניסלאב, ארמון 

ההגמונים של קּויאבי )טֹורּון( 278 
Dąmbski, Stanisław

173 Dukla דּוקָלה
דֹוראזיל, אנטון, כנסיית המנזר 

 Dorazil, )מריה הקדושה )ֶז'שֹוב
189 Anton

דּורּונגר, ָהנס, שעון אסטרונומי 
244 Dürunger, Hans
דֹורֹוֵתיאה ממֹונטֹובי 273

206 Duszniki Zdrój דּושניקי ְזְדרּוי
פסטיבלים 39  

דּוֶשנקֹו, פרנצ'יֶשק, האנדרטה 
 122 Duszenko, בטֶרּבלינָקה

Franciszek
 Dzierżyński, ְדֶז'ז'ינסקי, פליקס

93 Feliks
 Dziaduski, ְדז'יאדּוסקי, יאן, קברו

176 Jan
 Działyński, ְדז'יאלינסקי, טיטּוס

217 Tytus
 Działyński, Jan ְדז'יאלינסקי, יאן

232 ,217
263 Dziwna )ְדז'יבָנה )נהר

263 Dziwnów ְדז'יבנֹוב
ְדֶז'קֹונסקי, יוזף ּפיּוס, פסלו 

של אדם מיצְקֶייביץ' )ורשה( 
82 Dziekoński, Jósef Pius

ֵדייֶּבל, יאן זיגמּונט )זיגיסמונד( 
 Deybel, Jan Zygmunt

)Sigismund(
ארמון ְּבראניצקי )ביאליסטוק( 294  

ארמון ְּבראניצקי )ורשה( 91  
ארמון ְּפֶשֶּבנדֹובסקי־ראְדז'יבילֹוב   

)ורשה( 92
דייגים, פסטיבל 39

 Davisson, .'דייויסון, דניאל ג
241 .Daniel G

211 Daisy דייזי, הנסיכה
דינֶצנהֹוֶפר, קיליאן איגנאץ, 

כנסיית המנזר יאדוויָגה 
הקדושה )ֶלגניְצקֶייה ּפֹוֶלה( 185 
Dientzenhofer, Kilian Ignaz

דיסקים, חנויות 320
דיקן הכנסייה, בית )קרקוב( 143

)ה(דירה ומקום העבודה, התערוכה 
 Mieszkanie i Miejsce )ורוצלאב(

203
דירות להשכרה 300

 ,159 Długosz, Jan ְדלּוגֹוש, יאן
161

 Delacroix, Eugene ֶדָלקרּוָאה, ֶאֶז'ן
32

דמי כניסה 334
 Dębiński, Jakub ֶדנּבינסקי, יאקּוּב

169
169 Dębno ֶדנּבנֹו ליד ּבֶז'סָקה

 Dębno ֶדנּבנֹו ּפֹודָחָלנסְקֶייה
171 ,26 Podhalańskie

 Decjusz )ֶדציּוש, וילה )קרקוב
150–1

 Decjusz, ֶדציּוש, יּוסטּוס לודוויק
151 Justus Ludwik

 Drawskie ְדראבסְקֶייה, אגמי
262–3

294 Drahle ְדראְחֶלה
275 Drwęca )ְדְרֶבנָצה )נהר
295 Drohiczyn דרֹוחיצ'ין

28 Dresden דרזדן
ְדָרֶייר, יוהאן בנימין, בית אּוּפחאֶגן 

 Dreyer, Johann )גדאנסק(
249 Benjamin

)ה(דרך מלכותית )גדאנסק( 246, 
248

דרכונים 334
דרשות הצלב הקדוש 30

דת 1–20, 7–36

ה
122 Haupt, Adam האּוּפט, אדם
 Hauptmann, האּוּפטמן, ֶגרארד

188 Gerhard
האֶמרשמידט, פליקס אנטון, כנסיית 
הקדושים יעקב ואגְנֶיישָקה )ניָסה( 
 Hammerschmidt, Felix Anton

205
 Hahn, Hermann האן, הרמן

255 ,241
ברכתו של האל )גדאנסק( 240  

הכתרתה של מריה הקדושה   
)ֶּפלְּפלין( 272

 Handke, האנדֶקה, כריסטוף
194 Cristoph

האנֶזה, ברית ערי 237, 249, 250, 
262 ,260 ,257

בתי הסוחרים 278, 285  
 Haffner, Jean 'האפֶנר, ז'אן ז'ורז

269 Georges
222 Hakata האקאָטה, ארגון

האקוואריום של גדאנסק )ְגדינָיה( 
269 Aquarium Gdyńskie

האֶקנֶטראֶסה )ְשֶצ'צ'ין( 
260 Hakenterrasse

173 Harklowa הארקלֹוָבה
 Hevelius, ֶהֶבליּוס, יֹוהאנס

242 ,241 Johannes
 Habsburg, הבסבורג, קרול, הגמון

210 ,205 Karol
 ,167 Habsburg הבסבורג, שושלת

210 ,194 ,185 ,181

גדאנסק, המשך
לאורכה של תעלת ראדּוָנה   

240-41
מלונות 304  

מסעדות 317  
מעבורות 345  
מפה 238-9  

פסטיבלים 39  
קתדרלת אֹוליָבה 254-5  

תחבורה 238, 3–352  
גדאנסק, העגורן של 13, 112, 237, 

251 ,243
גדאנסק, ִמספנה 241, 251

גדאנסק, מפרץ 265
 ,237 ,56 ,23 ,13 Gdynia ְגדינָיה

335 ,269 ,265
חניה 351  

מלונות 305  
מסעדות 318  
מעבורת 345  
פסטיבלים 40  

170–1 Gubałówka גּוּבאלּופָקה, הר
גֹוֶדּבסקי, ציּפריאן, פסלו של אדם 
 Godebski, )מיצְקֶייביץ' )ורשה

82 Cyprian
גווידי, דומניקו, קברו של החשמן 

 Guidi, )פרדריק )ורוצלאב
201 Domenico

207 Gorzanów גֹוז'אנֹוב
גֹוז'ֹוב ְווֶילקֹוּפֹולסקי, פסטיבלים 

40 Gorzów Wielkopolski
גֹוֶז'נסקי, ָאנדֵז'יי אֹוסטרֹורּוג 

 Gorzeński, Andrzej Ostroróg
227

גֹוטלנד, ָהנס, קתדרלת יוחנן 
המטביל ויוחנן כותב הבשורה 
278 Gotland, Hans )טֹורּון(

272 Gutenberg גוטנברג, תנ"ך
 Gütschoff גּוטצ'הֹוף, משפחת

181 family
275 Golub-Dobrzyń גֹולּוּב־דֹוּבז'ין

232 Gołuchów גֹולּוחֹוב
124 Gołąb גֹולֹונּב

226 Gułtowy גּולטֹובי
 Gombrowicz, גֹומּברֹוביץ', ויטֹולד

31 Witold
 Gomułka, גֹומּולָקה, ולדיסלאב

58 Władysław
 Gomółka, גֹומּולָקה, מיקֹולאי

32 Mikołaj
 Gonzaga, Maria גֹונצאָגה, מריה

250 ,83
 Goes, Hugo van גֹוס, הּוגֹו פאן ֶדר

205 der
Landau- גוסטב לנדאו־גּוֶטנֶטֶגר

Gutenteger, Gustav
הווילה של ליאופולד קינדרמן 235  

ּפיֹוְטְרקֹובסָקה )לודז'( 234  

גּוצבינסקי, אנטוני והאנה 
 Gucwińscy, Antoni and Hanna

202
גּוצ'י, מאֶטאֹו, בית־הכנסת הישן 
150 Gucci, Matteo )קרקוב(

Gucci, Santi גּוצ'י, ָסנטי
בית דיקן הכנסייה )קרקוב( 143  

מצודת ֶלשצ'ינסקי )ּבאראנֹוב   
סאנדֹומֶיירסקי( 159
מצודת ּפינצ'ֹוב 161  

מצודת ְקְשיֹונז' ויֶאלקי 49  
קברו של זיגמּונט אוגוסט )קרקוב(   

149
קברו של מיקֹולאי ְמניֶשך )ראדזין   

ּפֹודלאסקי( 129
קבריהם של בני משפחת   
מֹודליֶשבסקי )לֹומָז'ה( 293

גֹוקהאֶלר, קספר, קבריהם של בני 
 Gockhaller, משפחת ֶדה קרֹוי

264 Kasper
גּוראבסקי, ֶיז'י, הקריפטה בכנסיית 

ַאדאלֶּברט הקדוש )ּפֹוזנאן( 
223 Gurawski, Jerzy

ג'ֹורג'ֹולֹו, פרנצ'סקו אנטוניו, כנסיית 
אנטוניוס הגדול )ורשה( 99 

Giorgiolo, Francesco Antonio
123 Góra Kalwaria גּוָרה ָקלבארָיה

 Góra Świętej גּוָרה ְשְבֶיינֶטיי ָאִני
210 Anny

 Gurowski, גּורֹובסקי, ולדיסלאב
220 Władysław

 Góry )גּורי סטֹולֹוֶבה )הרי־שולחן
206 Stołowe

 Góry גּורי קאְמֶייֶנה, הרי
189 Kamienne

גורל, פסל )דּוניקֹובסקי( 99
 Górniak, Edyta גּורניאק, אדיטה

326
 Gorzeński, גֹורֶסנסקי, אוגוסטין

232 Augustyn
 Górecki, Henryk גֹוֶרצקי, הנריק

33
224 Górków גֹורקֹוב, משפחת

גותית, אדריכלות 7–26, 47
גטו ורשה, מרד 57, 93, 97

גיאורגיוס הקדוש, חצרו של 
)גדאנסק( 246, 9–248

גיאורגיוס הקדוש, מסדר 279
גיּבסֹון, ג'ון, פסיכה נישאת על־ידי 

179 Gibson, John צפריר
291 Giżycko גיז'יצקֹו

מלונות 305  
 Gierymski, ְגֶיירימסקי, מקסימיליאן

54 Maksymilian
289 Gierłoż 'ְגֶיירלֹוז

 Gierek, Edward ְגֶייֶרק, אדווארד
58

גיר, מכרות )ֶחלם( 129
184 ,23 Głogów ְגלֹוגֹוב

פסטיבלים 40  
ְגלֹוגֹוצ'ֹוב, מסעדות 314 

Głogoczów
170 Głodówka ְגלֹודּופָקה

ְגלֹוטאּו, חצרו של גיאורגיוס הקדוש 
248 Glotau )גדאנסק(

211 Gliwice ְגליביֶצה
מסעדות 314  

 Glinka, Mikhail ְגלינָקה, מיכאיל
93

גלישת אוויר 330
גלישת רוח 331

גלריות ראו מוזיאונים וגלריות
)ה(גן המוזר )ֶמהֹוֶפר( 65
גן־החיות )ורוצלאב( 202

 Paradise Cave גן־העדן, מערת
156

 ,213 ,44 ,43 Gniezno ְגְנֶייזנֹו
230 ,228–9
מלונות 302  

272–3 ,27 Gniew ְגְנֶייף
גנים, ערי 203

גנים ראו פארקים וגנים
גסטאפו 92

 ,281 ,21 Grabarka ְגראּבארָקה
295

גראּבֹובנֹו, מסעדות 311 
Grabowno

160–1 Grabki Duże גראּבקי דּוֶז'ה
גראנד הוטל )סֹוּפֹוט( 269

Graff, Ignacy גראף, איגנאצי
ארמון גּולטֹובי 226  

כנסיית סטניסלאב הקדוש   
)ריְדזיָנה( 216

 Groeben, גרּוֶּבן, אֹוטֹו פרידריך פון
273 Otto Frederick von
273 Grudziądz ְגרּוְדז'ֹונְדז
165 Grodzisko גרֹודז'יסקֹו

186 Grodziec גרֹודֶז'ץ
192 Grodno גרֹודנֹו

 Grochowicz, גרֹוחֹוביץ', סטניסלאב
85 Stanisław

123 Grot, Jan גרֹוט, יאן, הגמון
288 Grunwald גרּונוואלד

 ,46–7 Grunwald גרּונוואלד, קרב
288 ,139 ,126

הכיתוב במצודת קּורניק 217  
גרּונוואלדזקי, הגשר התלוי 

201 Grunwaldski )ורוצלאב(
גרּוֶננֶּברג, גוסטב, גשר טּומסקי 
198 Grunenberg, Gustav

גרֹוס, פרידריך, קתדרלת מרים 
 Gross, )המגדלית )ורוצלאב

196 Friedrich
192 Gross-Rosen גרוס־רוזן
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ְוֶיילקֹוּפֹולסָקה )פולין הגדולה( 
212–35 ,21 ,19 Wielkopolska

מלונות 302-3  
מסעדות 311-13  

מרד 54  
פסטיבלים 40  

ְוֶיילקֹוּפֹולסָקה
מפה 214-15  
תחבורה 214  

ְוֶיילקֹוּפֹולסקי, אלכסנדר 
87 Wielopolski, Aleksander
 Wieniawski, ְוֶייניאבסקי, הנריק

32 Henryk
264 Wieprza )ְוֶייּפָשה )נהר

וילאָמה חֹוז'יָצה, תיאטרון )טֹורּון( 
 Wilama Horzyca Theatre

271 ,270
 ,98 ,12 Wilanów וילאנֹוב, ארמון

102–3
 Willmann, וילמאן, מיכאל

195 Michael
כנסיית ומנזר לּוּביֹונז' 185  

כנסיית ֶחנריקֹוב 204  
כנסיית יוסף הקדוש )ֶז'שֹוב( 189  

כנסיית סטניסלאב קֹוסטָקה   
הקדוש )ורשה( 98

וילָצ'ה גּוָרה, הפארק הגיאולוגי 
 Wilcza Góra )הגעשי )וילקֹולאק

186
ויֶלר, פיטר, כנסיית בריגיטה 

 Willer, Peter )הקדושה )גדאנסק
242

וינה, קרב 50, 51, 72, 82, 91, 103
וינצ'י, ליאונרדו ָדה ראו ָדה וינצ'י, 

לאונרדו
ויסָלה, נהר 70, 77, 98, 124, 151, 

292 ,273 ,272 ,255 ,159
ויסּפיאנסקי, סטניסלאב 

 ,55 ,31 Wyspiański, Stanisław
149 ,141

בניין החברה הרפואית )קרקוב(   
139

הכנסייה הפרנציסקנית )קרקוב(   
142

ֶהֶלנָקה 143  
ויצ'ּולקֹובסקי, ליאון 

83 Wyczółkowski, Leon
ויקינגי, הפסטיבל )וֹולין( 39, 262

120 Wyszogród וישֹוגרּוד
161 ,45 Wiślica וישיליָצה

 Wyszyński, וישינסקי, סטפן
174 ,72 ,58 Stefan

 Wiśniowiecki, וישניֹוְבֶייצקי, ֶיֶרמי
157 Jeremi

וישניֹוְבֶייצקי, מיָכל קֹוריּבּוט 
 Wiśniowiecki, Michał Korybut

162 ,61

ולדיסלאב, דוכס אֹוּפֹוֶלה 
162 Władysław

ולדיסלאב הראשון, ‘אורך־אמה' 
118 ,60 ,45 ,44 Władysław I

 Władysław ולדיסלאב השני, הגולה
60 II

 Władysław ולדיסלאב השני יאגֶיילֹו
 ,127 ,126 ,60 ,46 II Jagiełło

288 ,161 ,141 ,139
ולדיסלאב השלישי, ‘ארך רגליים' 

60 Władysław III
ולדיסלאב השלישי מווארָנה 

60 ,47 Władysław III
 Władysław IV ולדיסלאב הרביעי

 ,123 ,98 ,92 ,71 ,69 ,61 ,50 ,32
265 ,250 ,177

 Władysław ולדיסלאב הרמן
60 Herman

265 Władysławowo ולדיסלאבֹובֹו
 Włodkowic, ולֹודקֹוביץ, פאֶבל

46 Paweł
ֶולֹונסקי, ִּפיּוס, התחנות בויה 

דולורוזה )ֶצ'נסטֹוחֹוָבה( 
162 Weloński, Pius

 Węgierski, ֶונְגֶיירסקי, לודוויק
45 Ludwik

122 Węgrów ֶונגרֹוב
 ,13 Westerplatte ֶוסֶטרּפלאֶטה

255
32 Wacław וצלאב משאמֹוטּולי

וראצלאב השני מבוהמיה 
60 Wracław II

וראצלאב השלישי מבוהמיה 
60 Wracław III

184 Verdi, Guiseppe ֶורדי, ג'ּוֶזֶּפה
ְוֶרֶדמאן ֶדה ְפריס, ָהנס, בית־

העירייה המרכזי )גדאנסק( 247, 
249 Vredeman de Vries, Hans

 ,33 ,23 ,21 Wrocław ורוצלאב
194–203 ,112

אֹוסטרֹוב טּומסקי והאי ּפיַאֶסק   
198–201

בידור 327, 328  
גשרים 201  

העיר העתיקה 7–196  
חניה 350  

מלונות 304  
מסלולים 10, 11, 14  

מסעדות 315-16  
מפת מרכז העיר 5–194  

פסטיבלים 38, 40  
198 Vratislav ורטיסלאב מבוהמיה

ורשה 14, 109–62
אדריכלות 28, 29  

אוטובוס 9–356-348  
אוכלוסייה 16  

אּוליָצה מיאֹודֹוָבה 90-91  

אזור ורשה 103–98  
בידור 327, 328  

דוכסות ורשה 54  
הטירה המלכותית 12, 1–70  

הנתיב המלכותי 871–78  
העיר החדשה 67, 7–74  
העיר העתיקה 73–68  

הפיכתה לעיר בירה 49, 70  
חגיגת הג'אז 33  

חניה 351  
יומיים בוורשה 12  

מלונות 302  
מסעדות 310-11  

מפה: אּוליָצה מיאֹודֹוָבה , מפת   
רחובות מאוירת 90-1
מפה: אזור ורשה 98  

מפה: הנתיב המלכותי 79, 1–80  
מפה: העיר החדשה, מפת   

רחובות מאוירת 74-5
מפה: העיר העתיקה, מפת   

רחובות מאוירת 68-9
מפה: הערים החדשה והעתיקה   

67
מפה: מבט אל ורשה 64-5  
מפה: מפת רחובות 9–104  
מפה: מרכז העיר 89, 1–90  

מפה: קראקֹובסְקֶייה   
ּפֶשדְמֶיישֶצ'ה 80-1
מרכז העיר 97–88  
נמל־התעופה 344  

פיתוח 23  
פסטיבלים 33, 38, 39, 40  

קניות 320  
קרב 56  

תחבורה 352-3  
ורשה, בית־הספר לכלכלה 29

ורשה, ברית 82
ורשה, מרד 57, 75, 93
מוזיאון )ורשה( 12, 99  

ז
 Wolf's )'ה(זאב, מאורת )ְגֶיירלֹוז(

289 Lair
 Zawadzski, זאבאדזקי, סטניסלאב

Stanisław
ארמון לּוּבֹוסטרֹון 227  
ארמון שמיֶאלֹוב 227  
160 Zawisza זאביָשה

184 Żagań ז'אגאן
175 Zagórz 'זאגּוז

 Zagórze זאגּוֶז'ה ְשלֹונסְקֶייה
192 Śląskie

156 Zadzik, Jakub זאדזיק, יאקּוּב
זאחבאטֹוביץ', יאן, קתדרלת 

יוחנן הקדוש בוורשה 72 
Zachwatowicz, Jan

94 ,12 Zachęta זאֶחנָטה

הגבירה עם הסמור )ָדה וינצ'י( 140
הגירה 54, 55

הֹוֶהנלֹוֶהה־אינֶגלפינֶגן, פרידריך 
Hohenlohe- לודוויג פון, דוכס

 Ingelfingen, Freidrich Ludwig
203 von

הֹוֶהנצֹוֶלרן, אלברכט 
48 Hohenzollern, Albrecht
הֹוֶהנצֹוֶלרן, משפחת 48, 281

הֹויריך, יאן )הבן(, ארמון קֹוזלּופָקה 
128 Heurich, Jan )אזור לובלין(

 Hochberg הֹוכֶּברג, משפחת
211 ,191

הומואים ולסביות, מטיילים 336
הונגריה 46

הּוֶנה, אנטון, ארמון ְדז'יאלינסקי 
220 Höhne, Anton

הּוסארים, הפרשים 51, 85
הוספיטלרים, אבירים 195, 197, 

216
הופמן, יוזף פרנץ, כנסיית הצלב 

הקדוש )ֶיֶלנָיה גּוָרה( 190 
Hoffman, Joseph Franz

היגיאה, פסל של )ּפֹוזנאן( 222
 ,191 Hitler, Adolf היטלר, אדולף

289
היכל העם )ורוצלאב( 202-3

הילֶדּברנדט, לוקאס פון 
 Hildebrandt, Johann Lucas

196 von
288 Hindenburg הינֶדנּבּורג

היסטוריה 61–43
המאה ה־18 52-3  

השושלת היאֶגלֹונית 46-7  
חלוקתה של פולין 54-5  

פולין בשנים 1918-1945 56-7  
פולין המודרנית 58-9  
שושלת ּפיַאסט 44-5  

שליטיה של פולין 60-61  
תור הזהב 48-9  

תור הכסף במאה ה־17 50-51  
היסטוריציזם, אדריכלות 29

הכתרה, טקסים 228
הליכה, בערים 352

ֶהלֶמר, הרמן, תיאטרון וילאם 
 Helmer, )חֹוז'יָצה )טֹורּון

276 Hermann
ֶהֶלנָקה )ויסּפיאנסקי( 143

המחאות נוסעים 320
המלט הפולני )מאלֶצ'בסקי( 87

 Hempel, ֶהמֶּפל, סטניסלאב
203 Stanisław

 Hans ָהנס הנריק ה־15 פון ּפֶלס
191 Henry XV von Pless

הנריק המזוקן ראו הנריק הראשון
 ,192 ,60 Henry I הנריק הראשון

204

185 ,60 Henry II הנריק השני
 ,60 ,44 Henry IV הנריק הרביעי

200 ,195
הצהרתו של ישו מחֹומראניֶצה 47

ֶהֶצל, הנריק, כנסיית מריה הקדושה 
244 Hetzel, Henryk )גדאנסק(

הצליבה בגולגלתא )ָקלבארָיה 
ֶזּבז'ידֹובסָקה( 167

הצפות 59, 172
הקולונל מיכאל )י. הופמן( 30

הקיסר פרנץ יוזף נכנס לקרקוב 
)קֹוסאק( 55

הקפלה הֶמנֹוניניטית )גדאנסק( 37
)ה(הר הזוהר, מנזר 50

 Herbert, ֶהרֶּברט, זּביגנייב
31 Zbigniew

 Herder, ֶהרֶדר, יוהאן גוטפריד פון
286 Johann Gottfried von

הרים 24
הרינג, דוכנים )ֶלגניָצה( 185

הרי־שולחן 206
ֶהרֶלה, סימֹון, בית־העירייה 

249 Herle, Simon )גדאנסק(
76 Herzog, Roman הרצוג, רומן
הרקולס נאבק בקנטאור )ְשֶצ'צ'ין( 

260
השכרת רכב 351

ו
 ,13 Wawel )ואֶבל, גבעה )קרקוב

144–9 ,133 ,26
ואֶבל, הטירה המלכותית )קרקוב( 

 ,133 ,49 ,45 ,27 ,26 ,13 Wawel
146–7 ,145 ,144

167 Wadowice ואדֹוביֶצה
 Watzenrode, ואטֶזנרֹוֶדה, לּוקאש

286 ,284 Łukasz
 ,30 Wajda, Andrzej ואיָדה, ָאנדֵז'יי

235 ,58 ,57 ,31
 Weissfeldt, ואייסֶפלדט, תומס

195 Thomas
201 ,39 Wałbrzych ואלּבז'יך

192 Walim ואלים, מנהרת
 Wallenrod, ואֶלנֹורד, פרדריק

290 Frederick
 Wallenrod, ואֶלנֹורד, קונראד

290 Konrad
 ,59 Wałęsa, Lech ואלנסה, ֶלך

241 ,61
ואֶלנשטיין, אלברכט פון 

184 Wallenstein, Albrecht von
ואלראֶבה, ֶגרארד קֹורֶנליּוס ֶדה, 

 260 Wallrawe, השער הפרוסי
Gerhard Cornelius de

 Valerius, Marcus ואלריּוס, מרקוס
92

206 Wambierzyce ואמְּבֶייז'יֶצה

 Wańkowicz, ואנקֹוביץ', ואֶלנטי
30 Walenty

וארמָיה, מאזּורָיה ואזור ביאליסטוק 
280–95 ,113 ,19

מלונות 305  
מסעדות 317-19  

מפה 282-3  
תחבורה  

 Wdzydze ְוְדזיְדֶזה קיֶשבסְקֶייה
268 ,29 Kiszewskie

וודקה והרינג, ברים 306
וֹויטיָלה, קרול Wojtyła, Karol ראו 

 יוחנן פאולוס השני
 Wola וֹוָלה יּוסטֹובסָקה

150 Justowska
290 Wojnowo וֹוינֹובֹו

מנזר נאמני הפולחן הישן 36, 286  
192 Wojnowice וֹוינֹוביֶצה

201 Wojsławice וֹויסלאביֶצה
ֹוויֶצ'ך הקדוש ראו ַאדאלֶּברט הקדוש

ֹוויֶצ'כֹובסקי, סטניסלאב 
61 Wojciechowski, Stanisław

262–3 ,257 Wolin וֹולין
טיול באזור וֹולין 3–262  

פסטיבלים 39  
262 Wolin וֹולין, הפארק הלאומי

Wolff, Jan וּולף, יאן
הכנסייה הדומיניקנית )לובלין(   

126
כנסיית השילוש־הקדוש )ראדזין   

ּפֹודלאסקי( 129
254 Wulff, Jan וּולף, יאן

158 ,45 ,26 Wąchock וֹונחֹוצק
וֹונסֹובסקי, ּבארתּולֹוְמֶיי, כנסיית 

מרים המגדלית וסטניסלאב 
 Wąsowski, )הקדושים )ּפֹוזנאן

221 Bartłomiej
)ה(וועדה להגנת הפועלים 58
53 ,52 Wettin ֶוטין, שושלת

 Wiązowna ויאֹונזֹובָנה, מסעדות
312

ויבּולסקי, אנטֹוני, פסלו של 
ולדיסלאב יאגֶיילֹו )קרקוב( 139 

Wiwulski, Antoni
 ,223 Wybicki, Józef ויּביצקי, יוזף

268
292 Wigry ויגרי, הפארק הלאומי

 Viollet-le-Duc, ִויֹוֶלה־ֶלה־דּוק, ֶאֶז'ן
232 ,119 Eugéne

ויטְקֶייביץ', סטניסלאב איגנאצי 
 Witkiewicz, Stanisław )ויטקאצי(

264 ,31 Ignacy
ויטראז' 55, 139, 141, 142, 235, 

279
268 ,192 Wieżyca ְוֶייז'יָצה
265 Wejher ֵוייֶחר, משפחת

162 ,149 Wieliczka ְוֶייליצ'ָקה
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50 Tarłow טארלֹוב
169 Tarnów טארנֹוב

מלונות 304  
מסעדות 315  

 Tarnowski, Jan טארנּופסקי, יאן
169 ,49

 Tarnowski טארנּופסקי, משפחת
169

 Tarkovsky, טארקֹובסקי, אנדריי
31 Andrei

 Twardowski, טבארדֹובסקי, ּפאן
122 Pan

טבטוניים, האבירים 27, 9–46, 120, 
 ,242 ,240 ,237 ,233 ,139 ,126

 ,285 ,281 ,272–6 ,257 ,255
289 ,288 ,286

ּביטֹוב 265  
גֹולּוּב־דֹוּבז'ין 275  

ְגְנֶייף 273  
המוזיאון לאתנוגרפיה )טֹורּון( 279  

טֹורּון 276  
מאלּבֹורק 1–270  

ניְדז'יָצה 288  
רין 290  

טבע ונוף 19, 5–24
235 ,45 ,26 Tum טּום
118 Tum טּום, גבעה

טֹומיצקי, ָאנדֵז'יי, קברו )קרקוב( 
143 Tomicki, Andrzej

 Tomicki, Piotr טֹומיצקי, פיוטר
142 ,49

198 Tumski טּומסקי, גשר
טֹוּפֶייְנֶייה ָמז'אני )השלכתה לנהר 

 Topienie )של עלמת הכפור
38 Marzanny

 ,27 ,14 ,11 ,10 Toruń טֹורּון
325 ,276–9
מלונות 305  

מסעדות 319  
מפה 276-7  

פסטיבלים 38, 39  
טֹורּון, השלום השני 46

טֹורּון, חוק 48
טֹוֶרלי, סטפן, הציור של מריה 

הקדושה, המזבח הראשי 
 Torelli, בקתדרלת פרֹומּבֹורק

284 Stefan
)ה(טחנה הגדולה )גדאנסק( 240, 

242
טחנות־רוח 213

 ,10 Tatra ָטְטָרה, הפארק הלאומי
170–1 ,15

ָטְטָרה, הרי 10, 19, 24, 112, 153, 
331 ,330 ,170–1
מוסיקה 32, 33  
טטרי, הסלע 288

טטרים 20, 50, 159, 173, 185, 
294 ,288

טיולים
אדריכלות רומאנסקית 1–230  

אזור וֹולין 3–262  
אזור קאז'ימֶייז' דֹולני 5–124  

הרי ְּבֶיישצ'אדי 5–174  
מרגלות הרי קארקֹונֹוֶשה 9–188  

עמק קלֹוְדְזקֹו 7–206  
קאשּוּבָיה 268  

רפטינג בנהר דּונאֶייץ 15, 3–172  
שביל קני־העיטים 5–164  

שיט בקאנו בנהר צ'ארָנה האנָצ'ה   
ובתעלת ַאּוגּוסטֹוב 3–292

ראו גם מסלולים  
87 Tichy, Karol טיכי, קרול

 Tylman van טילמן ואן חאֶמֶרן
133 ,28 Gameren

ארמון ְּבראניצקי )ביאליסטוק( 294  
ארמון לאֶז'נקי )ורשה( 100  

ארמון ְנֶייּבֹורֹוב 121  
ארמון ּפאץ )ורשה( 92  

ארמון קראשינסקי )ורשה( 92  
גנינסקי־אֹוסטרֹוגסקי )ורשה( 84  
הכנסייה הפיאריסטית )לֹוביץ'(   

121
הכנסייה הקפוצ'ינית )ורשה( 91  

הקפלה המלכותית )גדאנסק( 51,   
245

כנסיית אנה הקדושה )קרקוב(   
141

כנסיית אנטוניוס הגדול )ורשה( 99  
כנסיית הצלב הקדוש )ורשה( 83  

כנסיית הצלב הקדוש )ֶז'שֹוב( 177  
כנסיית קאז'ימֶייז' הקדוש )ורשה(   

77
קברה של משפחת קֹוטֹובסקי   

)ורשה( 76
טיסה 5–344

טיפוס הרים 330
טיק, פרידריך, אנדרטת ניקֹולאּוס 

 Tieck, )קופרניקוס )טֹורּון
277 Friedrich

294 ,281 Tykocin טיקֹוצ'ין
)ה(טירה המלכותית )ורשה( 12, 28, 

70–1 ,68 ,51 ,29
טירֹול 189

טלוויזיה 343
טלפונים 342

טמפרטורות 41
 Tęczyński ֶטנצ'ינסקי, משפחת

160
ֶטנקאָלה, קונסטנטינו, עמוד 
 Tencalla, )זיגימּונט )ורשה

69 Constantino
טראּפֹוָלה, מאֵצ'יי, ארמון לאנצּוט 

178 Trapola, Maciej
 Trevano, טֶרבאנֹו, ג'ובאני

70 Giovanni
ארמון ההגמון )ְקֶיילֶצה( 156  

122 ,97 Treblinka טֶרּבלינָקה
טרּוימיאסטֹו )‘שלוש ערים'( 

237 Trójmiasto
192–3 Trzebnica ְטֶשּבניָצה

173 ,152 Trzy Korony ְטשי קֹורֹוני
230 Trzemeszno טֶשֶמשנֹו

י
191 Jaworzyna יאבֹוז'יָנה

172 Jaworzyna יאבֹוז'יָנה, הר
186 Jawor יאבֹור

יאּבלֹונסקי, אנטוני, אוניברסיטת 
83 Jabłoński, Antoni ורשה

)ה(יאֶגלֹונית, האוניברסיטה )קרקוב( 
141

)ה(יאֶגלֹונית, השושלת 43, 7–46, 
176 ,149 ,146 ,144 ,60 ,48

 ,183 Jagniątków יאגניאֹונטקֹוב
188

 ,60 ,46 Jadwiga יאדוויָגה, המלכה
192–3 ,141

יאדוויָגה הקדושה 193, 198
 Jauch, ָיאּוך, יואכים דניאל

85 Joachim Daniel
 Jarzębski, Adam יאֶז'ּבסקי, אדם

32
יאָמה מיכאליקה, בית קפה )קרקוב( 

140 Jama Michalika
יאן הקדוש מֶנּפֹומּוק 85

 Jan I יאן הראשון אֹולּבראכט
60 Olbracht

 Jan III יאן השלישי סֹוּבֶייסקי
 ,77 ,61 ,51 ,50 ,30 Sobieski

245 ,176 ,103 ,102
לבו 91  

 Jan II 'יאן השני קאז'ימֶייז
167 ,83 ,75 ,61 ,51 Kazimierz

124 Janowiec 'יאנֹוְבֶייץ
77 Janusz I יאנּוש הראשון
265 Jastarnia יאסטארנָיה

 Jastrzębia יאסטֶשנּבָיה גּוָרה
265 Góra

 Jastrzębiec, יאסטֶשנְּבֶייץ, ֹוויֶצ'ך
160 Wojciech

 ,44 Jasna Góra יאסָנה גּוָרה
69 ,68

יאקּוּבצ'ינסָקה, אנה 
161 Jakubczyńska, Anna

 Jaruzelski, יארּוֶזלסקי, ֹוויֶצ'ך
61 ,59 Wojciech

311 Jarocin יארֹוצ'ין, מסעדות
יאְשצ'ּורּופָקה, קפלת עץ 

29 Jaszczurówka
 Jedlnia ֶיְדְלנָיה ְזדרּוי, פסטיבלים

39 Zdrój
 John Paul II יוחנן פאולוס השני

143 ,59
מקום הולדתו 167  

82 Zajączek, Józef זאיֹונֶצ'ק, יוזף
זאּכאִרָיה, אנטוניו גּולֶיימֹו ִדי 

 Zaccharia, Antonio Guglielmo
di

מצודת הדוכסים מּפֹוֶמראנָיה   
)ְשֶצ'צ'ין( 260

 Słupsk castle מצודת סלּוְּפְסק  
264

 Załuski, Andrzej זאלּוסקי, ָאנדֵז'יי
77

168 ,154 ,29 Zalipie זאליּפֶייה
 Zamoyska, זאמֹויסָקה, זֹופָיה

128 Zofia
130 Zamoyski, Jan זאמֹויסקי, יאן

 Zamoyski זאמֹויסקי, משפחת
129 ,84

 Zamoyski, זאמֹויסקי, קֹונסָטנטי
128 Konstanty

 ,114 ,15 ,10 Zamość 'זאמֹושץ
130–1

מלונות 303  
מסעדות 312  

 Zanussi, זאנּוסי, קז'ישטֹוף
30 Krzysztof

217 Zaniemyśl זאְנֶימיְשל
 Zaspa זאסָּפה, בית־הקברות

242 Cemetery
 ,153 ,15 Zakopane זאקֹוּפאֶנה

170–1
מוסיקה 32, 33  

מלונות 304  
מסעדות 316  

 Zbaraski ְזּבאראסקי, משפחת
137 family

ֶזּבז'ידֹובסקי, מיקֹולאי 
167 Zebrzydowski, Mikołaj

 Zebrzydowski ֶזּבז'ידֹובסקי, מרד
40 Rebellion

150 Zwierzyniec ְזְבֶייז'יְנֶייץ
מסעדות 313  

 Säbisch, ֶזּביש, אלברכט פון
Albrecht von

כנסיית השלום )יאבֹור( 186  
כנסיית השלום )ְשבידניָצה( 191  

ֶזּביש, ולנטין פון, הכנסייה 
הָקָמלדֹולית )ְּבֶיילאני( 151 

Säbisch, Valentin von
ֶז'ּבראבסקי, תיאופיל, הכנסייה 

הּפאּולינית שעל הסלע )קרקוב( 
149 Żebrawski, Teofil

ֶז'ּברֹובסקי, ואֶלנטי, כנסיית אנה 
 Żebrowski, )הקדושה )ורשה

81 Walenty
זהב, סינון )ְזלֹוטֹורָיה( 186

 Zug, Szymon זּוג, שימֹון ּבֹוגּומיל
Bogumił

ארמון ההגמון )ורשה( 91  

ארקאדיה 121  
הכנסייה האוונגליסטית של וידוי   

אוגסבורג )ורשה( 94, 95
98 Żoliborz 'ז'ֹוליּבֹוז

 ZUS )זּוס )הביטוח הלאומי הפולני
252

166–7 Żywiec ז'יְבֶיץ
 Zygmunt I זיגמּונט הראשון האב

168 ,149 ,146 ,61 ,49 ,48
 Zygmunt II זיגמּונט השני אוגוסט

168 ,149 ,61 August
 Zygmunt זיגמּונט השלישי ואָזה

 ,98 ,70 ,69 ,61 ,50 ,49 III Vasa
276 ,275 ,241 ,156 ,147 ,115
 Zygmunt )זיגמּונט, מגדל )ורשה

70
 Zygmunt's )זיגמּונט, עמוד )ורשה

69 ,68
 Zygmunt )זיגמּונט, פעמון )קרקוב

148
 Zygmunt )זיגמּונט, קפלת )קרקוב

149 ,148 ,49 ,27
ְז'ֶיימיאנסָקה, בית קפה )ורשה( 

95 Ziemiańska
 Singer, Isaac זינגר, יצחק בשביס

126 Bashevis
זכוכית, כלי 188, 190, 323, 325
 Żelazowa Wola ֶז'לאזֹוָבה וֹוָלה

120
186 Złotoryja ְזלֹוטֹורָיה
263 Złocieniec ְזלֹוֶצ'ְנֶייץ

 Ziemia ֶז'מָיה דֹוְּבז'ינסָקה
279 Dobrzyńska

ֶזֶצסיֹון )אר־נובו( 55, 142, 196
203 Sachs, Clara זקס, קלרה

 Żeromski, Stefan ֶז'רֹומסקי, סטפן
125 ,116

189 Krzeszów ֶז'שֹוב
177 Rzeszów ֶז'שֹוב

ח
265 Chałupy חאלּוּפי

ְחביסֶטק, לאון, הסעודה 87 
Chwistek, Leon

)ה(חברה הגרמנית לטריטוריות 
 Deutscher המזרחיות

222-3 Ostmarkenverein
חג המולד 21, 41
חג הפועלים 38

חג עליית מרים 39
חגים לאומיים 41, 320

חוות ראו אירוח כפרי
211 Chorzów חֹוז'ֹוב

170 Chochołów חֹוחֹולֹוב
חוקת ‘השלושה במאי' 53, 70

חורף בפולין 40-41

חיות־בר 24-5
ביזון 262, 295  

ברבור 294  
הפארק הלאומי ְּבֶייְּבָז'ה 293  

הפארק הלאומי סלובינסקי 264  
הרי ְּבֶיישצ'אדי 174  

וֹולין, הפארק הלאומי 262  
יער ִּבָיאלֹוִביֶאָז'ה 295  

מוזיאונים לטבע 188, 190, 202  
שונר 175  

שמורת ָנדָברצ'אנסקי 227  
חירום 338-9
265 Hel ֶחל

מסעדות 318  
265 Hel ֶחל, חצי־האי

123 Chlewiska ֶחֶלביסָקה
)ה(חלוקה 43, 44, 52, 53, 5–54, 

295 ,257 ,222–3 ,146
ֶאלּבלֹונג 285  

גֹולּוּב־דֹוּבז'ין 275  
ְגרּוְדז'ֹונְדז 273  

השפעתה על פולין המודרנית 22  
וארמָיה 281  

ְוֶיילקֹוּפֹולסָקה 213  
מאלֹוּפֹולסָקה 153  

קאליש 232  
129 Chełm ֶחלם

מסעדות 311  
 Chełmowa Góra ֶחלמֹוָבה גּוָרה

157
275 Chełmża ֶחלמָז'ה

274–5 ,27 Chełmno ֶחלמנֹו
מפה 274  

חלפנות, משרדי 340
268 Chmielno ְחְמֶיילנֹו

 Chmielnicki ְחְמֶיילניצקי, פרעות
50

חניה 350-1
156 Chęciny ֶחנצ'יני

 Chęcińsky, ֶחנצ'ינסקי, סילבסטר
187 Sylwestr

204 Henryków ֶחנריקֹוב
חקלאות 23

חשמליים, מכשירים 337
חשמלית 352

ט
טאּוש, קז'ישטֹוף, כנסיית שמו 

הקדוש של ישו )ורוצלאב( 
195 Tausch, Krzysztof

טאֶייראן־ֶּפריגֹור, דורותיאה 
 Talleyrand-Périgord, Dorothea

184
טאלֹובסקי, תיאודור, אּוליָצה 

 Talowski, )רטוריקה )קרקוב
142 Teodor

טאלֶקנֶּברג, פון )משפחת( 
187 Talkenberg, von
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הכנסייה הקולגיאלית )ְגלֹוגֹוב( 184  
הכנסייה הקולגיאלית )דֹוּבֶרה   

מיָאסטֹו( 284, 286
הכנסייה הקולגיאלית )וישיליָצה(   

161 ,45
הכנסייה הקולגיאלית )טּום( 26  
הכנסייה הקולגיאלית )לֹוביץ'(   

120-1
הכנסייה הקולגיאלית )נֹובי סֹונץ'(   

171
הכנסייה הקולגיאלית )ּפּולטּוסק(   

119 ,49
הכנסייה הקולגיאלית )קלימֹונטֹוב(   

159
הכנסייה הקולגיאלית )ְשרֹוָדה   

ְוֶיילקֹוּפֹולסָקה( 217
הכנסייה הָקָמלדֹולית )ריטביאני(   

160
הכנסייה הקפוצ'ינית )ורשה( 90,   

91
הכנסייה הקפוצ'ינית )לובלין( 126  
הכנסייה הקפוצ'ינית )לֹומָז'ה( 293  
הכנסייה הרפורמה האוונגליסטית   

)ורשה( 36
הכנסייה ומנזר הקלריסות העניות   

)ּבידגֹוְשץ'( 275
כנסיית ֶאגידיּוס הקדוש )אֹוסטרֹוב   

טּומסקי( 199
כנסיית ַאדאלֶּברט הקדוש )ּפֹוזנאן(   

223
כנסיית אֹוְטמּוחֹוב 205  

כנסיית אלכסנדר הקדוש )ורשה(   
85

כנסיית אנדריאס הקדוש )קרקוב(   
142

כנסיית אנה הקדושה )ורשה( 12,   
81 ,80

כנסיית אנה הקדושה )קרקוב( 12,   
141

כנסיית אנטוניוס הקדוש   
)ְּבראְנֶייבֹו( 285

כנסיית אנטוניוס הקדוש )ורשה(   
99

כנסיית ֶארֶז'ֶּבת הקדושה   
)ורוצלאב( 197

כנסיית ֶארסמּוס ופנקראס   
הקדושים )ֶיֶלנָיה גּוָרה( 190

כנסיית ּבֹוְדֶזנטין 157  
כנסיית ברברה הקדושה )קרקוב(   

137
כנסיית ְּברֹוחֹוב 120  

כנסיית בריגיטה הקדושה   
)גדאנסק( 241, 242

כנסיית ברנרדינו הקדוש מסיינה   
)ורוצלאב( 196

כנסיית גבירתנו )אינֹוְורוצלאב(   
231

כנסיית גבירתנו )ֶיֶלנָיה גּוָרה( 190  
כנסיית גבירתנו המנצחת )לובלין(   

126
כנסיית גֹולֹונּב 124  

כנסיית גּוָרה ָקלבארָיה 123  
כנסיית גיאורגיוס הקדוש   

)ֶקנטשין( 289
כנסיית האחים הפולניים )ראקֹוב(   

160
כנסיית הביקור )ורשה( 80, 83  

כנסיית הביקור של מריה הקדושה   
)ורשה( 75, 77

כנסיית הבשורה )ֶצ'חאנֹוב( 119  
כנסיית הבשורה )קאליש( 232-3  

כנסיית ההתגלות של מריה   
הקדושה )וואדֹוביֶצה( 167
כנסיית החסד )ֶצ'שין( 210  

כנסיית הכומר אלברט ואנדריאס   
הקדושים )ורשה( 93

כנסיית הכרמליטים היחפים   
)זאגּוז'( 175

כנסיית הכרמליטים היחפים   
)ְּפֶשמיְשל( 176

כנסיית המולד של מריה המבורכת   
)ֶצ'חאנֹוב( 119

כנסיית המולד של מריה הקדושה   
)ז'יְבֶיץ( 167

כנסיית המושיע )קרקוב( 150  
כנסיית המנזר ע"ש מריה   

הקדושה )ֶז'שֹוב( 189
כנסיית הסגידה לצלב הקדוש   

)גּוָרה ָקלבארָיה( 123
כנסיית הסקרמנט הקדוש )ורשה(   

74
כנסיית העלייה־לרגל של אנה   
 הקדושה )גּוָרה ְשְבֶיינֶטיי ָאִני(

210
כנסיית עליית מרים )ֶשֶצ'חֹוב(   

124
כנסיית עליית מרים )גרֹודז'יסקֹו(   

165
כנסיית עליית מרים )ז'אגאן(   

184
כנסיית עליית מרים )ֶחלמנֹו(   

274
כנסיית עליית מרים )ְלבּוֶבק   

שלונסקי( 187
כנסיית עליית מרים )ניָסה( 205  

כנסיית עליית מרים )קאליש(   
232

כנסיית הּפֶרמֹונסטָרטים )קרקוב(   
150

כנסיית הצלב הקדוש )אֹוסטרֹוב   
טּומסקי( 198, 200

כנסיית הצלב הקדוש )ורשה( 65,   
83 ,81

כנסיית הצלב הקדוש )ז'יְבֶיץ( 167  

כנסיית הצלב הקדוש )ֶז'שֹוב( 177  
כנסיית הצלב הקדוש )ֶיֶלנָיה גּוָרה(   

190
כנסיית הצלב הקדוש )ֶלשנֹו( 216  

כנסיית הצלב הקדוש )ּפֹוזנאן(   
122

כנסיית הקדושים וצלאב,   
סטניסלאב ודֹורֹוֵתיאה )ורוצלאב( 

197
כנסיית הקדושים ניקולאּוס ומרטין   

)ּבידגֹוְשץ’( 275
כנסיית הקדושים סטניסלאב   

ואדלברט )ֶז'שֹוב( 177
כנסיית הקדושים פטרוס ופאולוס   

)דּושניקי ְזְדרּוי( 206
כנסיית הקדושים פטרוס ופאולוס   

)ז'אגאן( 184
כנסיית הקדושים פטרוס ופאולוס   

)ֶחלמנֹו( 274
כנסיית הקדושים פטרוס ופאולוס   

)ליְדְזּבארק וארמינסקי( 286
כנסיית הקדושים פטרוס ופאולוס   

)ניָסה( 205
כנסיית הקדושים פטרוס ופאולוס   

)ּפּולטּוסק( 119
כנסיית הקדושים פטרוס ופאולוס   

)קרקוב( 3–142
כנסיית הקדושים פטרוס ופאולוס   

)ֶרֶשל( 288
כנסיית הקדושים פטרוס ופאולוס   

)ְשֶצ'צ'ין( 260, 261
כנסיית הקהילה טיקֹוצ'ין 294  

כנסיית הקהילה כנסיית הקהילה   
יוחנן המטביל )ֶלגניָצה( 185

כנסיית הקהילה המלאך מיכאל   
)ֶדנּבנֹו ּפֹודָחָלנסְקֶייה( 171

כנסיית הקהילה סטניסלאב   
הקדוש, )ריְדזיָנה( 171

כנסיית הקהילה ראדֹום 123  
כנסיית הקהילה של קֹורּפּוס   

ּכריסטי )ְּבֶייץ'( 172
כנסיית הר ְשֶלנָז'ה 192  

כנסיית השילוש־הקדוש )גדאנסק(   
252

כנסיית השילוש־הקדוש )ְסְטֶשלנֹו(   
230

כנסיית השילוש־הקדוש )ראדזין   
ּפֹודלאסקי( 129

כנסיית השלום )יאבֹור( 186  
כנסיית השלום )ְשבידניָצה( 37,   

191
כנסיית ֹוויֶצ'ך הקדוש )קרקוב(   

136
כנסיית ויסנטו הקדוש )ורוצלאב(   

195
כנסיית ולדיסלאב הקדוש   

)שידלֹוב( 160

95 Juliana יוליאנה, מלכת הולנד
יום הדין )ֶממלינג( 253

יום ראשון של הדקלים 38
יום שבת הקדוש )יום שבת השקט( 

38
 Jungingen, יּונגינֶגן, אּולריך פון

288 ,46 Ulryk von
265 Jurata יּוראָטה

יורו 2012, אליפות אירופה בכדורגל 
59 ,23

193 Jerzy II ֶיז'י השני, הדוכס
ילדים

במלונות 300  
טיול עם 336, 337  

190 Jelenia Góra ֶיֶלנָיה גּוָרה
מלונות 303  

פסטיבלים 39  
ינואר, מרד 54, 55, 82

יערות 24
ַאּוגּוסטֹוב 281, 292  

ּבֹוֶרֶצָקה 295  
ִּבָיאלֹוִביֶאָז'ה 25, 281, 295  

הלבן 119  
וֹולין 262  

ְנֶייּפֹולֹומיֶצה 168, 295  
סּובאלְשצ'יזָנה 283  

ְּפְשצ'יָנה 210  
קנישינסָקה 281, 295  
שְבֶיינטֹוקשיסקי 157  

177 Jarosław ירוסלאב
ישועים 49, 76, 181, 184, 185, 

 ,233 ,232 ,221 ,220 ,205 ,195
289 ,285

ראו גם כנסיות  
 Izrael ben Józef ישראל בן יוסף

150

כ
כביש, שירותי 351

כבישים 350
כדי החלב, המגדלים )גדאנסק( 252

)ה(כיכר התת־קרקעית )קרקוב( 
137 ,12

כיכרות שוק
אֹוְטמּוחֹוב 205  

גּוָרה ָקלבארָיה 123  
ְגְנֶייף 272  

וישיליָצה 161  
ורוצלאב 7–196  

ז'יְבֶיץ 167  
ֶז'שֹוב 177  

זאמֹושץ' 131  
טארנֹוב 169  

טֹורּון 11, 7–276, 279  
יאבֹור 186  

ֶיֶלנָיה גּוָרה 190  
ירוסלאב 177  

ְלבּוֶבק שלונסקי 187  
ֶלגניָצה 185  

לּוּבֹומֶייז' 187  
לובלין 126  

נֹובי סֹונץ' 171  
סאנדֹומֶייז' 1559  
סטארי סֹונץ' 171  

ּפֹוזנאן 212, 220, 221  
ֶצ'שין 210  

קאז'ימֶייז' דֹולני 125  
קאליש 232  
ְקרֹוסנֹו 173  

קרקוב 12, 133, 7–136  
ריְדזיָנה 216  

ְשבידניָצה 183, 191  
שידלֹוב 160  

כיכרות
ּבאנקֹובי )ורשה( 93  

ּביסקּוָּפה נאנֶקָרה )ורוצלאב( 195  
זאמקֹובי )ורשה( 9–8, 3–62, 69  

טריּבּוָנל )ּפיאֹוְטְרקֹוב טריּבּוָנלסקי(   
233

ְטֶשך ְקשיז'י )ורשה( 12, 85  
כיכר העיר החדשה )ורשה( 77  

כיכר העיר העתיקה )ורשה( 12,   
73 ,69 ,68 ,64

כיכר התיאטרון )ורשה( 64, 93  
מאֵטייקי )קרקוב( 139  

ְשֶצ'ּפאנסקי )קרקוב( 12, 1–140  
ראו גם כיכרות שוק  
כל בו, בתי 320, 323
כלכלה 3–22, 56, 58
כללי התנהגות 335
כנסיות 20, 21, 343

בזיליוס הגדול )ורשה(   
בזיליקת הצלב הקדוש והמולד של   
מריה הקדושה )ֶצ’נסטֹוחֹוָבה( 36, 

163
בזיליקת הקדושים יעקב   
ואגְנֶיישָקה )ניָסה( 205

בזיליקת ֶצ'רבינסק 117, 120  
בית התהילים )ּפֹוזנאן( 225  

הבזיליקה הברנרדינית )ֶלז'ִאיסק(   
177

הבזיליקה הציסטרציאנית   
)לּוּביֹונז'( 184

הכנסייה האוונגליסטית של וידוי   
אוגסבורג )ורשה( 5–94, 142

הכנסייה האּוניאטית )בּפֹוסאָדה   
ריּבֹוטיצָקה( 176

הכנסייה האּוניאטית )ְּפֶשמיְשל(   
176

הכנסייה האּוניאטית   
האורתודוקסית 153

הכנסייה האורתודוקסית   
)דרֹוחיצ'ין( 295

הכנסייה האורתודוקסית )רּוְבנָיה(   
174

הכנסייה הבנדיקטינית )דרֹוחיצ'ין(   
295

הכנסייה הבנדיקטינית )לּוּבֹומֶייז'(   
187

הכנסייה הבנדיקטינית )מֹוגילנֹו(   
230

הכנסייה הברנרדינית )דּוקָלה(   
173

הכנסייה הברנרדינית )ֶז'שֹוב( 177  
הכנסייה הברנרדינית )ּפֹוזנאן( 222  

הכנסייה הברנרדינית )ָקלבארָיה   
ֶזּבז'ידֹובסָקה( 167

הכנסייה הברנרדינית )ראדֹום( 123  
הכנסייה הדומיניקנית )לובלין(   

126
הכנסייה הדומיניקנית )ּפיאֹוְטְרקֹוב   

טריּבּוָנלסקי( 233
הכנסייה הדומיניקנית )קרקוב(   

137
הכנסייה הישועית )ְּבֶז'ג( 193  

הכנסייה הישועית )ורשה( 68, 73  
הכנסייה הישועית )ּפיאֹוְטְרקֹוב   

טריּבּוָנלסקי( 233
הכנסייה הישועית )ְּפֶשמיְשל( 176  

הכנסייה הישועית )ְשבֶיינָטה   
ליּפָקה( 282

הכנסייה הכרמליטית )ורשה( 80,   
82

הכנסייה הּפאּולינית שעל הסלע   
)קרקוב( 149

הכנסייה הפיאריסטית )ֶחלם( 129  
הכנסייה הפיאריסטית )לֹוביץ'(   

121
הכנסייה הפיאריסטית )ּפיאֹוְטְרקֹוב   

טריּבּוָנלסקי( 233
הכנסייה הפיאריסטית )קרקוב(   

140
הכנסייה הפרוטסטנטית   

)ליְדְזּבארק וארמינסקי( 286
הכנסייה הפרוטסטנטית )ריְדזיָנה(   

216
הכנסייה הפרנציסקנית )אֹוּפֹוֶלה(   

210
הכנסייה הפרנציסקנית )דרֹוחיצ'ין(   

295
הכנסייה הפרנציסקנית )זאמֹושץ'(   

131
הכנסייה הפרנציסקנית )מירֹוב(   

161
הכנסייה הפרנציסקנית )ּפֹוזנאן(   

222
הכנסייה הפרנציסקנית )ְקרֹוסנֹו(   

173
הכנסייה הפרנציסקנית )קרקוב(   

142 ,55 ,12
הכנסייה הקולגיאלית )אֹוּפאטֹוב(   

158 ,48
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178–9 Łańcut ,154 לאנצּוט
מלונות 304  

פסטיבלים 38  
קונצרטים 328  

לאנצ'י, פרנצ'סקו מריה, מצודת 
 Lanci, Francesco Maria ֶּבנְדז'ין

211
118 Łąck לאנצק

לאנצקֹורֹונסָקה, קרולינה 
147 Lanckorońska, Caroline

 Lassalle, לאסאל, פרדיננד
203 Ferdinand
265 Łeba ֶלָּבה
מלונות 305  

197 Lwów ְלבֹוב
אסכולת )פיסול( 52  

 Lwówek Śląski ְלבּוֶבק שלונסקי
186–7

מסעדות 315  
)ה(לבוש הלאומי 35

)ה(לגיונות הפולניים 54
185 Legnica ֶלגניָצה

דוכסות 186  
קרב 185  

193 Legnica-Brzeg ֶלגניָצה־ְּבֶז'ג
 Legnickie Pole ֶלגניְצקֶייה ּפֹוֶלה

185
 Le Brun, ֶלה ּברּון, שארל, כרונוס

71 Charles
290 Lehndorff ֶלהנדֹורף, משפחת

ֶלהֶנרט, יאן, הכנסייה הּפאּולינית 
שעל הסלע )קרקוב( 149 

Lehnert, Jan
לואי ה־15 52

לּוֶבה, אדם, האוראנז'רי )חממה( 
בארמון לאֶז'נקי )ורשה( 101 

Loewe, Adam
187 Lubomierz 'לּוּבֹומֶייז

 Lubomirska, לּוּבֹומירסָקה, איזבלה
178 Izabella

 Lubomirski לּוּבֹומירסקי, משפחת
177 ,82

לּוּבֹומירסקי, סטניסלאב 
 ,151 Lubomirski, Stanisław

178 ,169
לּוּבֹומירסקי, סטניסלאב ֶהרקאליּוש 

 Lubomirski, Stanisław
101 ,100 ,99 Herakliusz

227 ,29 Lubostroń לּוּבֹוסטרֹון
לּוּביֶאנסָקה, קֹונסָטנָטה 

 227 Łubieńska, Konstanta
184–5 Lubiąż 'לּוּביֹונז

120–1 ,29 Łowicz 'לֹוביץ
מסעדות 312  

לובלין, איחוד 43
לובלין )האזור( ראו מאזֹובָיה ואזור 

לובלין

 ,15 ,10 Lublin )לובלין )העיר
126–7

איחוד 48, 49  
היסטוריה 57  
מלונות 302  

מסעדות 312  
פסטיבלים 40  

לובלין, מצודה 46
21 Lubelszczyzna לּוֶּבלְשצ'יזָנה

לּוּבראנסקי, אקדמיה )ּפֹוזנאן( 
225 Lubrański Academy

 Lubrański, Jan לּוּבראנסקי, יאן
225

83 Ludwika Maria לודוויָקה מריה
234–5 ,23 Łódź 'לודז

אדריכלות 28  
מלונות 302  

מסעדות 311  
מפה 234  

פסטיבלים 38, 40  
294 Łużyny לּוז'יני

לּוטֹוסלאבסקי, ויטֹולד 
33 Lutosławski, Witold
260 Loitz לֹויטץ, משפחת

293 Łomża לֹומָז'ה
227 Ląd לֹונד

207 Lądek Zdrój לֹונֶדק ְזדרּוי
מלונות 304  

לוסטיאנית, תרבות 226
 Locci, )לֹוצ'י, אגוסטינו )האב

 Agostino
מצודת קשיז'טֹוּפּור )אּויאְזד( 158  

עמוד זיגמּונט )ורשה( 69  
 Locci, )לֹוצ'י, אגוסטינו )הבן

 Agostino
הכנסייה הקפוצ'ינית )ורשה( 91  

וילאנֹוב )ורשה( 102  
 Łukasiński, לּוקאשינסקי, ואֶלריאן

77 Walerian
 Łukomski, לּוקֹומסקי, מיקֹולאי

227 .Mikołaj A
לותרניזם 181, 216

177 Leżajsk ֶלז'ִאיסק
194 Leopold I ליאופולד הראשון
123 Leopold II ליאופולד השני

122 Liw ליב
49 Livonia ליבֹונָיה

177 Ligęz ליֶגנז, משפחת
 Lidzbark ליְדְזּבארק וארמינסקי

286 Warmiński
ליטא 43, 46, 48, 49, 60, 120, 

281
ליל היפוך הקיץ 39

287 ,286 Łyna ליָנה, נהר
 Linnaeus, ליניאּוס, קרֹולּוס

201 Carolus
157 Łysa Góra ליָסה גּוָרה

157 Łysogóry ליסֹוגּורי, רכס
184 Liszt, Franz ליסט, פרנץ
226 Lipski, Jan ליּפסקי, יאן

157 Łysica לישיָצה, הר
31 Lem, Stanisław ֶלם, סטניסלאב

ֶלמק, בני 174
265 ,257 Lębork ֶלנּבֹורק

 Lenin, 'לנין, ולדימיר איליץ
184 Vladimir Ilyich
235 Łęczyca ֶלנצ'יָצה

175 Lesko ֶלסקֹו
לשכות מידע לתיירים 335, 337

216 Leszno ֶלשנֹו
מלונות 302  

 Leszczyńska, ֶלשצ'ינסָקה, מריה
52 Maria

 Leszczyński ֶלשצ'ינסקי, משפחת
159 family

ֶלשצ'ינסקי, סטניסלאב 
 ,52 Leszczyński, Stanisław

82 ,61
ֶלֶשק הלבן 60

ֶלֶשק השחור 60

מ
מאזֹובָיה ואזור לובלין 31–115

אדריכלות 27  
מלונות 302-3  

מסעדות 311-3  
מפה 116-17  
תחבורה 117  

מאזֹובָיה, נסיכי 70, 115
 Mazowiecki, מאזֹובֶייצקי, קונראד

122 Conrad
33 Mazowsze מאזֹובֶשה

מאזּורָיה ראו וארמָיה, מאזּורָיה 
ואזור ביאליסטוק

 ,70 Matejko, Jan מאֵטייקֹו, יאן
218 ,137

חוקת ‘השלושה במאי' 53  
מקום הולדתו 140  

קרב גרּונוואלד 47, 86  
מאֶטן, יאן פאן ֶדר, כנסיית ניקולאּוס 

הקדוש, הצליבה )ֶאלּבלֹונג( 
285 Matten, Jan van der

מאי, הפיכה 56
מאֶייבסקי, הילארי, בית מלאכה 

 235 Majewski, )'לטווייה )לודז
Hilary

Mayer, Joseph מאֶייר, יוזף
הכנסייה הפיאריסטית )ֶחלם( 129  

קתדרלת יוחנן המטביל ויוחנן   
כותב הבשורה )לובלין( 126

מאֶייר, מתיאס יֹוהאנס, קפלת 
.228 Majer, Maciej J ּפֹוטֹוצקי
מאֶייר, מתיאס, מקדש ְשבֶיינָטה 

289 Mayer, Maciej ליּפָקה

כנסיות, המשך
כנסיית ֶונגרֹוב 122  

כנסיית טּום 45, 235  
כנסיית יאדוויָגה הקדושה   

)ּבֹולקֹוב( 190
כנסיית יאדוויָגה הקדושה   

)ֶלגניְצקֶייה ּפֹוֶלה( 185
כנסיית יאֶצק הקדוש )ורשה( 74,   

76
כנסיית יוחנן כותב הבשורה   

)אֹוֶלשניָצה( 193
כנסיית יוחנן המטביל )ֶחלמנֹו(   

274-5
כנסיית יוחנן המטביל )לאגֹוב( 216  
כנסיית יוחנן המטביל )ֶרֶשל( 288  

כנסיית יוחנן המטביל   
וברתולומאוס הקדוש )קאז’ימֶייז’ 

דֹולני( 125
כנסיית יוחנן הקדוש )ְגְנֶייזנֹו( 229  
כנסיית יוחנן הקדוש )ּפאצ'קֹוב(   

205
כנסיית יוחנן הקדוש )ְשֶצ'צ'ין(   

261
כנסיית יוסף הקדוש )גדאנסק(   

240
כנסיית יוסף הקדוש )ורשה( 80  

כנסיית יוסף הקדוש )ֶז'שֹוב( 189  
כנסיית יוסף הקדוש )מֹורֹונג( 286  
כנסיית יוסף הקדוש )ּפֹוזנאן( 223  
כנסיית יעקב הקדוש )ֶחלמנֹו( 274  
כנסיית יעקב הקדוש )טֹורּון( 279  

כנסיית יעקב הקדוש )סאנדֹומֶייז'(   
159

כנסיית יעקב הקדוש )ּפיאֹוְטְרקֹוב   
טריּבּוָנלסקי( 233

כנסיית יקינטֹוס הקדוש )סלּוְּפְסק(   
264

כנסיית לבו של ישו )ּפֹוזנאן( 220  
כנסיית לּוֶּבלְשצ'יזָנה 27  

כנסיית לֹונד 227  
כנסיית ֶלשנֹו 216  

כנסיית מאֵצ'יי הקדוש )ורוצלאב(   
195

כנסיית מילקֹוב 188  
כנסיית מירֹוב 161  

כנסיית מרגריטה הקדושה )נֹובי   
סֹונץ'( 171

כנסיית מרטינוס הקדוש   
)ורוצלאב( 200

כנסיית מרטינוס הקדוש )ורשה(   
73 ,68

כנסיית מרטינוס הקדוש )יאבֹור(   
186

כנסיית מרטינוס הקדוש )קרקוב(   
142

כנסיית מריה הקדושה )ֶאלּבלֹונג(   
285

כנסיית מריה הקדושה )גדאנסק(   
244–5 ,47 ,13

כנסיית מריה הקדושה )דארלֹובֹו(   
264

כנסיית מריה הקדושה )ְזלֹוטֹורָיה(   
186

כנסיית מריה הקדושה )טֹורּון(   
277 ,276

כנסיית מריה הקדושה )יאבֹור(   
186

כנסיית מריה הקדושה )ֶלגניָצה(   
185

כנסיית מריה הקדושה )מאלּבֹורק(   
270

כנסיית מריה הקדושה   
)סטארגארד ְשֶצ'צ'ינסקי( 262

כנסיית מריה הקדושה )סלּוְּפְסק(   
264

כנסיית מריה הקדושה )ּפֹוזנאן(   
225

כנסיית מריה הקדושה )קרקוב(   
138–9 ,136 ,47 ,12

כנסיית מריה הקדושה של   
החולות )האי ּפיַאֶסק( 198, 200

כנסיית מרים המגדלית   
וסטניסלאב הקדושים )ּפֹוזנאן( 

221
כנסיית ָנה ּפּולקּו )ְּבראלין( 233  

כנסיית נֹובי וישניץ' 169  
כנסיית ניקולאּוס הקדוש   

)ֶאלּבלֹונג( 285
כנסיית ניקולאּוס הקדוש )ְּבֶז'ג(   

193
כנסיית ניקולאּוס הקדוש   

)ְּבֶיילסקֹו־ְּביאָלה( 166
כנסיית ניקולאּוס הקדוש )ְגלֹוגֹוב(   

184
כנסיית ניקולאּוס הקדוש )ְגְנֶייף(   

272
כנסיית ניקולאּוס הקדוש   

)ְגרּוְדז'ֹונְדז( 273
כנסיית ניקולאּוס הקדוש   

)זאמֹושץ'( 130
כנסיית סטניסלאב קֹוסטָקה   

הקדוש )ורשה( 98
כנסיית עץ קארּפאץ' 189  

כנסיית פטרוס הקדוש   
)קרּושביָצה( 231

כנסיית פלוריאן הקדוש )קרקוב(   
139

כנסיית קאז'ימֶייז' הקדוש )ורשה(   
77 ,74

כנסיית קאליש 27  
כנסיית קֹוֶדְנֶייה 28  

כנסיית קֹורּפּוס ּכריסטי )ְּבֶייץ'(   
173

כנסיית קֹורּפּוס ּכריסטי )ְגלֹוגֹוב(   
184

כנסיית קֹורּפּוס ּכריסטי )קרקוב(   
150 ,13

כנסיית קלרה הקדושה )ורוצלאב(   
195

כנסיית קתרינה הקדושה   
)ְּבראְנֶייבֹו( 285

כנסיית קתרינה הקדושה   
)גדאנסק( 239, 241, 242

כנסיית קתרינה הקדושה )קרקוב(   
149 ,26

כנסיית רוח הקודש )ורשה( 74,   
104 ,75

כנסיית רוח הקודש )טֹורּון( 278  
כנסיית רֹוש הקדוש )ביאליסטוק(   

294
כנסיית שמו הקדוש של ישו   

)ורוצלאב( 194, 195
כנסיית העץ בֶדנּבנֹו 26  

מנזר נאמני הפולחן הישן )וֹוינֹובֹו(   
36

מנזר נאמני הפולחן הישן )וֹוינֹובֹו(   
 Convent of the Old Believers

30
רֹוטּונָדת ניקולאּוס הקדוש )ֶצ'שין(   

210
רֹוטּונָדת ּפרֹוקֹוּפיּוס הקדוש   

)ְסְטֶשלנֹו( 230
ראו גם מנזרים; קתדרלות;   
קפלות; כנסיות קולגיאליות

כסף 340-41
כספומטים 340

כרונוס )ֶלה ּברּון ומֹונאלדי( 71
כרטיסי אשראי 340

בחנויות 320  
כרטיסים

טיסה 345  
רכבת 346  

תחבורה ציבורית  
כרייה 157
גיר 129  

מלח 168  
נחושת 185  

פחם 22, 211  

ל
216 Łagów לאגֹוב

פסטיבלים 39  
לאדיסלאב הקדוש מְגֶיילניֹוב 81

לאּונשטיין, לאּוֶרנציּוס, חצר 
 Lauenstein, )ַארטּוס )גדאנסק

247 Laurentius
191 Łaziska לאז'יסָקה

 Łazienki )לאֶז'נקי, פארק )ורשה
100 ,78  Park

60 ,45 Louis לאיוש מלך הונגריה
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הגלריה לאמנות של ארמון   
ראצ’ינסקי )רֹוגאלין( 218

הגלריה לציור פולני )קרקוב( 137  
הדרך התת־קרקעית של לובלין   

126
הווילה של ליאופולד קינדרמן   

)לודז'( 235
הכיכר התת־קרקעית )קרקוב(   

137
המוזיאון בקתדרלת ואֶבל )קרקוב(   

145
המוזיאון האזורי )אֹוּפֹוֶלה( 210  

המוזיאון האזורי )ביאליסטוק( 294  
המוזיאון האזורי )ּבידגֹוְשץ'( 275  

המוזיאון האזורי )ְּבֶייץ'( 172  
המוזיאון האזורי )טֹורּון( 277  

המוזיאון האזורי )ֶיֶלנָיה גּוָרה( 190  
המוזיאון האזורי )לֹומָז'ה( 293  

המוזיאון האזורי )ליְדְזּבארק   
וארמינסקי( 286

המוזיאון האזורי )ֶלנצ'יָצה( 235  
המוזיאון האזורי )ֶלשנֹו( 216  

המוזיאון האזורי )סאנדֹומֶייז'( 159  
המוזיאון האזורי )סּוֶליֹוב( 233  
המוזיאון האזורי )סטארגארד   

ְשֶצ'צ'ינסקי( 262
המוזיאון האזורי )ּפּולטּוסק( 119  

המוזיאון האזורי )ּפיאֹוְטְרקֹוב   
טריּבּוָנלסקי( 233

המוזיאון האזורי )שידלֹוב( 160  
המוזיאון האזורי של לֹוביץ' 121  

המוזיאון הימי )ְשֶצ'צ'ין( 260,   
261 ,261

המוזיאון הימי הלאומי )גדאנסק(   
251 ,243 ,13

המוזיאון הלאומי )גדאנסק( 249,   
253

המוזיאון הלאומי )ורוצלאב( 195,   
197 ,196

המוזיאון הלאומי )ורשה( 12, 65,   
94 ,86–7

המוזיאון הלאומי )ּפֹוזנאן( 222  
המוזיאון הלאומי )ְקֶיילֶצה( 156  
המוזיאון הלאומי )קרקוב( 15,   

141 ,136
המוזיאון הלאומי )ְשֶצ'צ'ין( 260,   

261
המוזיאון הלאומי ַמיידאֶנק )לובלין(   

127 ,15
המוזיאון הפתוח ּבּודֹובניצטָווה   

לּודֹוֶבגֹו 287
המוזיאון הפתוח לתעשייה   

)ּבּוּבְרָקה( 173
המוזיאון הצבאי הפולני )ורשה(   

85
המוזיאון לאדריכלות )ורוצלאב(   

196

המוזיאון לאמנות בת־זמננו   
)גדאנסק( 254

המוזיאון לאמנות בת־זמננו של   
קרקוב 151

המוזיאון לאמנות דתית )אֹוסטרֹוב   
טּומסקי( 201

המוזיאון לאמנות דתית )גדאנסק(   
254

המוזיאון לאמנות דתית )ְגְנֶייזנֹו(   
229

המוזיאון לאמנות דתית )טארנֹוב(   
169

המוזיאון לאמנות דתית   
)סאנדֹומֶייז'( 159

המוזיאון לאמנות דתית )ּפֹוזנאן(   
225

המוזיאון לאמנות דתית )ְּפלֹוצק(   
118

המוזיאון לאמנות דתית )ֶּפלְּפלין(   
272

המוזיאון לאמנות דתית   
)קאטֹוביֶצה( 211

המוזיאון לאמנות דתית )קרקוב(   
143

המוזיאון לאמנות מודרנית )לודז’(   
235

המוזיאון לאמנות שימושית   
)ּפֹוזנאן( 222

המוזיאון לאצולת מאזֹובָיה   
)ֶצ'חאנֹוב( 119

המוזיאון לארכיאולוגיה )ורוצלאב(   
197

המוזיאון לארכיאולוגיה )ורשה( 92  
המוזיאון לארכיאולוגיה   

ולהיסטוריה )ְגלֹוגֹוב( 184
המוזיאון לאתנוגרפיה )גדאנסק(   

254
המוזיאון לאתנוגרפיה )ורוצלאב(   

197
המוזיאון לאתנוגרפיה )ורשה( 12,   

95
המוזיאון לאתנוגרפיה )טֹורּון( 279  
המוזיאון לגיאולוגיה ולמינרלוגיה   

)ורוצלאב( 202
המוזיאון לדיג )חצי־האי ֶחל( 265  
המוזיאון להיסטוריה )קרקוב( 137  

המוזיאון להיסטוריה )ְשֶצ'צ'ין(   
261

המוזיאון להיסטוריה יהודית   
)קרקוב( 150

המוזיאון להיסטוריה מקומית   
)ּפיש( 290

המוזיאון להיסטוריה של לודז'   
235

המוזיאון לזרם הרומנטי   
)אֹוּפינֹוגּוָרה( 119

המוזיאון לחיי הכפר )לובלין( 127  

המוזיאון לחיי הכפר של ראדֹום   
123

המוזיאון לטבע )ורוצלאב( 202  
המוזיאון לטבע )ֶצ'ּפליֶצה( 188,   

190
המוזיאון לכלי נגינה עממיים   

)שידלֹוְבֶייץ( 123
המוזיאון לכלי נשק )ליב(( 122  
המוזיאון לכרזות )ורשה( 102  

המוזיאון למקורות המדינה   
הפולנית )ְגְנֶייזנֹו( 229

המוזיאון לסינמטוגרפיה )לודז'(   
235

המוזיאון לקרב גרּונוואלד   
)סֶטנּבארק( 288

המוזיאון לרכבות קיטור   
)יאבֹוז'יָנה( 191

המוזיאון לתולדות גדאנסק   
)גדאנסק( 249

המוזיאון לתולדות יהודי פולין   
)ורשה( 97

המוזיאון לתעשיית־הנייר )דּושניקי   
ְזְדרּוי( 206

המוזיאון של בני שושלת ּפיַאסט   
הראשונים )אֹוסטרֹוב ֶלדניצקי( 

226
המוזיאון של האוניברסיטה   

היאֶגלֹונית )קרקוב( 141
המוזיאון של וארמָיה ומאזּורָיה   

)אֹולשטין( 287
המוזיאון של ורשה להיסטוריה   

73 ,69
המוזיאון של מרד חֹוחֹולֹוב   

)חֹוחֹולֹוב( 170
המוזיאון של מרכז ּפֹוֶמראנָיה   

)סלּוְּפְסק( 264
המוזיאון של קרב ֶלגניָצה   

)ֶלגניְצקֶייה ּפֹוֶלה( 185
המוזיאון של שושלת ּפיַאסט   

השלזית )ְּבֶז'ג( 193
המכון היהודי להיסטוריה )ורשה(   

96
המכון לתרבות )ז'אגאן( 184  

המפעל של שינדלר )קרקוב( 151  
המרכז האקולוגי חינוכי של   

הפארק הלאומי קארקֹונֹוֶשה 
)סֹוְּבֶיישֹוב( 190

המרכז לאמנות בת־זמננו )ורשה(   
98

המרכז לפיסול פולני )אֹורֹונסק(   
123

הפארק האתנוגרפי של שלזיה   
העילית )חֹוז'ֹוב( 211

התערוכה 'ואֶבל האבודה' )קרקוב(   
145

כלא ּפאביאק )ורשה( 96  

מאלאחֹובסקי, סטניסלאב 
53 Małachowski, Stanisław

 ,27 ,14 ,10 Malbork מאלּבֹורק
279 ,270–1
מלונות 305  

מסעדות 318  
193 Małojowice מאלֹויֹוביֶצ'ה
מאלֹוּפֹולסָקה )פולין הקטנה( 

152–79 ,120 ,21 Małopolska
מלונות 303-4  

מסעדות 313-6  
מאלֹוּפֹולסָקה, תחבורה 154

מאלינסקי, פאֶבל, התיאטרון הגדול 
93 Maliński, Paweł )ורשה(

 Malczewski, מאלֶצ'בסקי, יאֶצק
222 ,218 ,149 Jacek

המלט הפולני 87  
מאלצּוז'ינסקי, ויטֹולד 

32 Małcużyński, Witold
 Mangoldt, מאנגֹולדט, פרנץ יוזף

Franz Josef
ָאאּוָלה ֶלאֹוּפֹולדיָנה )ורוצלאב(   

194
קברה של יאדוויָגה הקדושה   

)ְטֶשּבניָצה( 193
מאנֶזל, לודוויג, הרקולס נאבק 
 Manzel, )בקנטאור )ְשֶצ'צ'ין

260 Ludwig
 Mankowski, מאנקֹובסקי, שימֹון

124 Szymon
 Massys, Quentin מאסיס, קוּוינֶטן

222
 Makowicz, מאקֹוביץ', אדם

33 Adam
)ה(מבול השוודי )פֹוטֹופ( 50, 51

מבנים עתיקים
אולם־הבדים )קרקוב( 33, 113,   

137 ,136 ,135
בונקר האמנויות )קרקוב( 141  

בית דיקן הכנסייה )קרקוב( 143  
בית הכומר הישן )זאמֹושץ'( 131  

בית המרקחת ’מתחת לנשר'   
)קרקוב( 150

בית קן הְשָלו )ֶלגניָצה( 185  
בית־המרקחת האריה המוזהב   

)טֹורּון( 279
בניין החברה הרפואית )קרקוב(   

139
דוכני ההרינג )ֶלגניָצה( 185  

הטחנה הגדולה )גדאנסק( 240,   
242

הטירה המלכותית )ורשה( 28, 29,   
70–1 ,51

הטירה המלכותית )קרקוב( 144  
היכל העם )ורוצלאב( 202-3  

המעוז )קרקוב( 47, 139  
המעוז וחומות העיר )ורשה( 66,   

73 ,69

העגורן של גדאנסק 13, 112,   
251 ,243

הפרלמנט )ורשה( 85  
הצליבה בגולגלתא )ָקלבארָיה   

ֶזּבז'ידֹובסָקה( 167
חצר ַארטּוס )גדאנסק( 13, 247,   

250 ,249 ,248
חצרו של גיאורגיוס הקדוש   

)גדאנסק( 246, 9–248
כלבו קאֶמֶלאֹון )ורוצלאב( 196  
מחסן הנשק )גדאנסק( 245  

מחסן הנשק )ורשה( 92  
מחסן הנשק )זאמֹושץ'( 130  
מחסן תבואה )גדאנסק( 251  

סניף הדואר הפולני )גדאנסק(   
242

ספריית ראצ'ינסקי )ּפֹוזנאן( 215  
קֹוֶלגיּום יּורידיקּום )קרקוב( 142  

ַקייֶזרהאּוס )ּפֹוזנאן( 223  
קריקֹוֶטָקה )קרקוב( 143  

ראו גם מצודות; קתדרלות;   
קפלות; כנסיות; ביצורים; ארמונות

מבני עץ 
אנטונין 233  

ְּבראלין )כנסייה( 233  
ֶדנּבנֹו ּפֹודָחָלנסְקֶייה )כנסייה( 171  

הארקלֹוָבה )כנסייה( 173  
הרי הקרפטים )כנסיות אּוניאטיות(   

37
טֹורּון )בתים( 279  

יאבֹור )כנסיית השלום( 186  
יאשצ'ּורּופָקה )קפלה( 29  
קארּפאץ' )כנסייה( 189  
קרּושיניאני )מסגד( 294  

ְשבידניָצה )כנסיית השלום( 191  
מגדל בית־העירייה )קרקוב( 137

מגדלים
ביצורי ואֶבל )קרקוב( 145  

ּבראָמה טארגֹוָבה )ֶאלּבלֹונג( 285  
המגדל המלכותי )מצודת   

ְקראשיצ'ין( 176
המגדל הנטוי )טֹורּון( 278  
המגדל השמימי )מצודת   

ְקראשיצ'ין( 176
המגדלור במצודת ויסלּואישֶצ'ה   

)גדאנסק( 255
מגדל בית־העירייה )ְּבֶייץ'( 172  

מגדל בית־העירייה )קרקוב( 136,   
137

מגדל האפיפיור )מצודת   
ְקראשיצ'ין( 176

מגדל ֵהיינאל )קרקוב( 138  
מגדל הכלא )גדאנסק( 246, 248  

מגדל העכברים )אגם גֹוּפלֹו( 230,   
231

מגדל השעון )ּפֹוזנאן( 221  
מגדל יעקב הקדוש )ּפיאֹוְטְרקֹוב   

טריּבּוָנלסקי( 233

מגדל ּפיַאסט )אֹוּפֹוֶלה( 210  
מגדל ּפיַאסט )ֶצ'שין( 210  

מגדל פלֹוריאנסָקה )קרקוב( 27  
מגדל קופרניקוס )פרֹומּבֹורק( 284  

מגדל רגל־התרנגולת )קרקוב(   
147

מגדל שלזיה העילית )ּפֹוזנאן( 223  
מגדלי המלח )ֶצ'חֹוצ'יֶנק( 275  
מצודת ההגמון )ְּבראְנֶייבֹו( 285  
שבע הגלימות )ְשֶצ'צ'ין( 260  
)ה(מדונה היפה )גדאנסק( 245
)ה(מדונה היפה )ורוצלאב( 87

)ה(מדונה השחורה )ֶצ'נסטֹוחֹוָבה( 
244 ,163 ,162 ,153 ,37 ,21

ֶמהֹוֶפר, יוזף, בית־מוזיאון 
141 Mehoffer, Jósef

הגן המוזר 65  
151 Mogiła מֹוגיָווה

230 Mogilno מֹוגילנֹו
מֹודליֶשבסקי, ָאנדֵז'יי 

293 Modliszewski, Andrzej
מודרניזם, אדריכלות 29, 196, 223

מוזיאונים וגלריות 342
שעות פתיחה ודמי כניסה 335  
אדם מיצְקֶייביץ' )ֶז'רקֹוב( 227  

אוסף יוחנן פאולוס השני )ורשה(   
93

אֹושבֶיינצ'ים־ְּבֶז'ז'ינָקה )אושוויץ(   
166 ,14 ,13

ארמון זאמֹויסקי )קֹוזלּופָקה( 128  
ארמון קֹוזלּופָקה 128  

בונקר האמנויות )קרקוב( 141  
בית קופרניקוס )טֹורּון( 278  

בית שֹוָלאיסקי )קרקוב( 12, 143  
ּבליְסקאביָצה )ְגדינָיה( 269  

במוזיאון מיָאסָטה ֶז'שֹוָבה )ֶז'שֹוב(   
177

במוזיאון ְקֶיילֶצה לחיי הכפר 156  
גלריית אולם־הבדים )קרקוב( 113  
גלריית ֶאל לאמנות )ֶאלּבלֹונג( 285  

גלריית הדיוקנאות )קתדרלת   
אֹוליָבה( 255

גלריית המנזר הבנדיקטיני   
)ְגרּוְדז'ֹונְדז( 273

גלריית ZPAP לאמנות )ורשה( 321  
דאר ּפֹומֹוָז'ה )ְגדינָיה( 269  

הגלריה הלאומית לאמנות בת־  
זמננו )זאֶחנָטה( 94

הגלריה לאמנות אירופית )ּפֹוזנאן(   
222

הגלריה לאמנות בת־זמננו )טֹורּון(   
279

הגלריה לאמנות בת־זמננו   
)ראדֹום( 123

הגלריה לאמנות פולנית )ּפֹוזנאן(   
222

הגלריה לאמנות של אוקראינה   
)קרקוב( 143
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מוזיאונים וגלריות, המשך
מוזיאון  קופרניקוס )פרֹומּבֹורק(   

284
מוזיאון אגן־הגופרית )ּבאראנֹוב   

סאנדֹומֶיירסקי( 159
מוזיאון אזור ְסּפיש )מצודת   

צ'ֹורשטין( 172
מוזיאון בית היערן בְּפראני 294  

מוזיאון ְגרּוְדז'ֹונְדז 273  
מוזיאון האפיפיור יוחנן פאולוס   

השני )ואדֹוביֶצה( 167
מוזיאון הארמון )ְּפְשצ'יָנה( 211  
מוזיאון הדואר )גדאנסק( 242  
מוזיאון ההתקוממות השלזית   

)גּוָרה ְשְבֶיינֶטיי ָאִני( 210
מוזיאון היער )ִּבָיאלֹוִביֶאָז'ה( 295  

מוזיאון הכיכר התת־קרקעית   
)קרקוב( 137

מוזיאון המצודה )ּבֹולקֹוב( 190  
מוזיאון המצודה )גֹולּוּב־דֹוּבז'ין(   

275
מוזיאון המצודה )גֹולּוחֹוב( 232  

מוזיאון המצודה )ְגְנֶייף( 273  
מוזיאון המצודה )קביְדזין( 273  
מוזיאון המצודה )קּורניק( 217  
מוזיאון המצודה )ְקְשיֹונז'( 191  

מוזיאון המצודה )רשל( 288  
מוזיאון המצודה )ְשֶצ'צ'ין( 260,   

261
מוזיאון הנחושת )ֶלגניָצה( 185  

מוזיאון הנסיך צ'ארטֹוריסקי   
)קרקוב( 140

מוזיאון הנריק סנקביץ׳   
)אֹוּבֶלנגֹוֶרק( 156

מוזיאון הסחר של שלזיה   
)ְשבידניָצה( 191

מוזיאון העיר )ניָסה( 205  
מוזיאון העמצאות )ורשה( 92  

מוזיאון הענבר )גדאנסק( 246,   
248

מוזיאון הפחם )ֶּבנְדז'ין( 211  
מוזיאון התעופה של פולין   

)קרקוב( 151
מוזיאון ֶחלמנֹו 275  

מוזיאון טיקֹוצ'ין 294  
מוזיאון טֶרּבלינָקה למאבק ולמות   

קדושים 122
מוזיאון יאן קֹוחאנֹובסקי   

)צ'ארנֹולאס( 124
מוזיאון יוהאן גוטפריד פון ֶהרֶדר   

)מֹורֹונג( 286
מוזיאון יוזף ֶמהֹוֶפר )קרקוב( 141  

מוזיאון יום השנה ה־600   
)ֶצ'נסטֹוחֹוָבה( 162

מוזיאון לחדרים תקופתיים )ֶדנּבנֹו   
ליד ּבֶז'סָקה( 169

מוזיאון מאזֹובָיה )ְּפלֹוצק( 118  

מוזיאון מכרה־המלח )ְוֶייליצ'ָקה(   
168

מוזיאון מערב קאשּוּבָיה )ּביטֹוב(   
265

מוזיאון מצודת גרֹודנֹו )זאגּוֶז'ה   
ְשלֹונסְקֶייה( 192

מוזיאון מרד ורשה 12, 99  
מוזיאון ניקיפֹור )קריניָצה( 172  

מוזיאון סטפן ֶז'רֹומסקי )נאֶלנצ'ֹוב(   
125

מוזיאון פליקס נֹובֹוְבֶייאיסקי   
)ּבארֶצ'בֹו( 287

מוזיאון פרדריק שופן )ורשה( 84  
מוזיאון פרדריק שופן )ֶז'לאזֹוָבה   

וֹוָלה( 120
מוזיאון צבא פולין )זאמֹושץ'( 130  

מוזיאון קארגּול וּפאבלאק   
)לּוּבֹומֶייז'( 187

מוזיאון קאשּוּבָיה )קארטּוזי( 268  
מוזיאון קסאֶברי דּוניקֹובסקי   

)ורשה( 99
מוזיאון קרול שימאנֹובסקי )וילה   

אטָמה, זאקֹוּפאֶנה( 170
מוזיאון קתדרלת ואֶבל )קרקוב(   

144
מוזיאון שלזיה )קאטֹוביֶצה( 211  

מוזיאון ְשֶלנָז'ה 192  
מוזיאוןחבל ְשרֹוָדה )קֹושּוטי( 217  
מנזר לּוּביֹונז' )פיסול שֶלזי( 184  

מרכז ָקייֶזרהאּוס לתרבות )ּפֹוזנאן(   
223

ְסקאְנֶסן )מוזיאונים פתוחים( 28,   
29

ְסקאְנֶסן )אגם ֶלדניצקי( 214  
ְסקאְנֶסן )ּבּוּבְרָקה( 173  

ְסקאְנֶסן )ְוְדזיְדֶזה קיֶשבסְקֶייה( 29,   
268

ְסקאְנֶסן )יאנֹובֶייץ( 124  
ְסקאְנֶסן )נֹובֹוגרּוד( 293  
ְסקאְנֶסן )ְקלּוקי( 264-5  

פנורמת ראצלאביֶצה )ורוצלאב(   
195 ,14

מֹוֶזר, פרנצ'יֶשק, המנזר 
 Moser, )הציסטרציאני )מֹוגיָווה

151 Franciszek
 ,238 Motława )מֹוטלאָבה )נהר

252 ,251 ,250 ,246 ,243
193 Mollwitz מֹולביץ

מֹולי, קֶלֶמנֶטה, עמוד זיגימּונט 
69 Molli, Clemente )ורשה(
Möller, Anton מֹוֶלר, אנטון

כנסיית קתרינה הגדולה )גדאנסק(   
242

לוח הצדקה 244  
מֹונאלדי, יאקֹוּב, כרֹונֹוס 71 

Monaldi, Jacob
 Mondrian, Piet מונדריאן, פיט

235

166 Monowice מֹונֹוביֶצה
מֹונטי, אינֹוֶצ'נטי, כנסיית אנה 

 Monti, )הקדושה )קרקוב
141 Innocenti

מֹונטי, קרול, כנסיית אנה הקדושה 
141 Monti, Karol )קרקוב(

מֹוניאּושקֹו, סטניסלאב 
93 ,32 Moniuszko, Stanisław

33 Muniak, Janusz מּוניאק, יאנּוש
מונית 353

נמלי־תעופה 344-5  
 Mączyński, מֹונצ'ינסקי, פרנצ'יֶשק

Franciszek
בניין האגודה לאמנויות )קרקוב(   

140-41
התיאטרון הישן )קרקוב( 140  

 Munch, Edvard מּונק, אדווארד
31

מוסיקה 3–32, 8–327
רסיטלים לעוגב )ְשבֶיינָטה ליּפָקה(   

289
מוסיקה, פסטיבלים 41–38, 328
ג'אז על נהר אֹוֶדר )ורוצלאב( 38  

הפסטיבל הבינלאומי לגיטרה של   
ורוצלאב 40

הפסטיבל הבינלאומי לעוגב   
)קאְמֶיין ּפֹומֹורסקי( 39

הפסטיבל לשירה )מצודת   
אֹולשטין( 39

ְוראטיסלאבָיה קאנטאנס -   
הפסטיבל הבינלאומי לאורטוריות 

ולקנטטות )ורוצלאב( 40
חגיגת הג'אז )ורשה( 40  

כנס הג'אז של ְגלֹוגֹוב )ְגלֹוגֹוב( 40  
פיקניק קאנטרי, פסטיבל   

למוסיקת פולק )ְמרֹונגֹובֹו( 39
פסטיבל הג'אז המסורתי ְזלֹוָטה   

טארָקה )אילאָווה( 39
פסטיבל הג'אז של יום כל   

הקדושים )קרקוב( 40
פסטיבל הזמר הבינלאומי )סֹוּפֹוט(   

39
פסטיבל הסתיו של ורשה   

)מוסיקה בת־זמננו( 40
פסטיבל הפסנתר של פולין   

)סלּוְּפְסק( 40
פסטיבל להקות וזמרים עממיים   

)קאז'ימֶייז' דֹולני( 39
פסטיבל למוסיקה כנסייתית־  

אורתודוקסית )קרקוב( 41
פסטיבל שופן )דּושניקי ְזְדרּוי( 39  

מֹוֶסנֶגל, יוהאן, העוגב במקדש 
 Mosengel, ְשבֶיינָטה ליּפָקה

289 Johann
מועדונים 329

מוצארט, פסטיבל )ורשה( 39
99 Mokotów )מֹוקֹוטֹוב )ורשה

מֹוראנדי, ברנרדו, זאמֹושץ' 
130 Morandi, Bernardo

מֹוראֶצ'בסקי, מאֵצ'יי )קרקוב( 
139 Moraczewski, Maciej

286 Morąg מֹורֹונג
מורשת עולם, אתרים

אושוויץ 166  
ְוֶייליצ'ָקה 168  
זאמֹושץ' 130  
קרקוב 133  

 Mościcki, מֹושצ'יצקי, איגנאצי
61 Ignacy

מזרקות
נפטון )גדאנסק( 247, 250  
ּפרֹוֶסרּפיָנה )ּפֹוזנאן( 221  

מחאות הפועלים, 58, 123, 223, 
269 ,241

מחסן הנשק )גדאנסק( 245
מחסן הנשק )ורשה( 92

מחסן הנשק )זאמֹושץ'( 130
מטבע 56, 320, 1–340

מטרו )ורשה( 352
127 ,15 Majdanek ַמיידאֶנק
318 Mielno ְמֶיילנֹו, מסעדות

 Mielczewski, ְמֶיילֶצ'בסקי, מארצ'ין
32 Marcin

207 Międzygórze מֶיינְדזיגּוֶז'ה
262 Międzyzdroje מֶיינְדזיְזדרֹוֶיה

מלונות 305  
מסעדות 318  
פסטיבלים 39  

53 Meissen ַמייֶסן
 Meissner, Jakob ַמייסֶנר, יאקֹוּב

276
 Mieszko )ְמֶיישקֹו המּועד )הרביעי

60
 ,44 ,43 Mieszko I ְמֶיישקֹו הראשון

228 ,225 ,153 ,115 ,60
60 Mieszko III ְמֶיישקֹו השלישי

60 Mieszko II ְמֶיישקֹו השני
Michałowicz, Jan מיכאלֹוביץ', יאן

קברו של בנדיקט איזדְּבֶיינסקי   
225

קברו של יאקּוּב אּוחאנסקי 121  
 Michałowski, מיכאלֹובסקי, פיוטר

137 Piotr
 Miłosz, Czesław מילֹוש, ֶצ'סלאב

31 ,30
188 Miłków מילקֹוב

מיניבוסים 349
מינֶצר, ֶגרארד, הכנסייה הּפאּולינית 

שעל הסלע )קרקוב( 149 
Müntzer, Gerhard

189 Mysłakowice מיסלאקֹוביֶצ'ה
 Mickiewicz, מיצְקֶייביץ', אדם

227 ,55 ,31 ,30 Adam
אנדרטה )ורשה( 57, 80, 82  
אנדרטה )קרקוב( 133, 141  
32 Mikołaj מיקֹולאי מראדֹום

290 ,14 Mikołajki מיקֹולאיקי
מלונות 305  

מסעדות 318  
 Meer, Willem מיר, ויֶלם פאן ֶדר

van der
בית העירייה המרכזי )גדאנסק(   

249
בית־העירייה הישן )גדאנסק( 241  

מגדל הכלא )גדאנסק( 248  
164 ,161 Mirów מירֹוב

מישקֹובסקי, זיגימּונט 
161 Myszkowski, Zygmunt

 Myszkowski מישקֹובסקי, משפחת
161 ,137

)ה(מכון הלאומי אֹוסֹולינסקי 
197 Ossoliński

מכונית 350-1
מכס 334-5

מלאכות־יד 5–324
חנויות 321  

מלונות 305–298
אתרי אינטרנט 301  

בתי־אחוזה כפריים 298  
גדאנסק 304  

הזמנות 298-9  
הנחות 299  

וארמָיה, מאזּורָיה ואזור   
ביאליסטוק 305

ְוֶיילקֹוּפֹולסָקה )פולין הגדולה(   
302-3

ורשה 302  
ילדים 300  

מאזֹובָיה ואזור לובלין 302-3  
מאלֹוּפֹולסָקה )פולין הקטנה(   

303-4
מלונות רשת 298  

מתקנים 299  
נכים 300  

עלויות חבויות 299  
ּפֹוֶמראנָיה 305  

קרקוב 303  
שלזיה 303-4  

מלח, מכרה )ְוֶייליצ'ָקה( 15, 168
מלח, מפעלי )ֶצ'חֹוצ'יֶנק( 275

מלחמת העולם הראשונה 54, 58, 
288 ,237 ,181 ,176

מלחמת העולם השנייה 21, 43, 
194 ,57

בונקרים 289, 290  
ההוצאה להורג בארמון ראצ'ינסקי   

75
ההתנצלות 76  

היריות הראשונות 237, 255  
העקירה 187  
יהודים 36, 37  

מבצע ויסָלה 37  
מנהרות תת־קרקעיות 192  

סניף הדואר הפולני )גדאנסק(   
242

ספינות 269  
תנועות המחתרת 92  

ראו גם כיבוש פולין תחת גרמניה;   
תרבות והיסטוריה יהודית; מרד 

ורשה
ֶממלינג, ָהנס, יום הדין 253 

Memling, Hans
ממלכת פולין )פולין הקונגרסאית( 

115
מנדלסון, ֶאריך קאֶמֶלאֹון, חנות 

 196 Mendelsohn, )ורוצלאב(
Erich Kameleon

מנזרים
בנדיקטיני )ְגרּוְדז'ֹונְדז( 273  

בנדיקטיני )טיְנֶייץ( 151  
בנדיקטיני )טיְנֶייץ( 151  

בנדיקטיני )ֶלגניְצקֶייה ּפֹוֶלה( 185  
בנדיקטיני )ְשְבֶיינטי ְקשיז'( 157  

בנדיקטיני )ֶשֶצ'חֹוב( 124  
ֶּברנארדיני )ּבידגֹוְשץ'( 275  
ֶּברנארדיני )ורוצלאב( 196  

ֶּברנארדיני )ֶז'שֹוב( 177  
ֶּברנארדיני )ֶלז'ִאיסק( 177  
ֶּברנארדיני )קאליש( 232  

ֶּברנארדיני )ָקלבארָיה   
ֶזּבז'ידֹובסָקה( 167

ֶּברנארדיני )ראדֹום( 123  
דומיניקני )ּפיאֹוְטְרקֹוב   

טריּבּוָנלסקי( 233
הוספיטלרים )ורוצלאב( 197  

המנזר האדום )ֶצ'רֶבני קלאשטֹור(   
173

המנזר האורותודכסי ְגראּבארָקה   
295

המנזר של מסדר הסקרמנט   
הקדוש )ורשה( 74

המנזר של מסדר קלרה הקדושה   
)ֶדנּבנֹו ּפֹודָחָלנסְקֶייה( 171

הפיאריסטי )ּפיאֹוְטְרקֹוב   
טריּבּוָנלסקי( 233

ישועי )דרֹוחיצ'ין( 295  
ישועי )ּפֹוזנאן( 221  

כנסיית הקדושים פטרוס ופאולוס   
)ֶחלמנֹו( 274

כנסיית יעקב הקדוש )ֶחלמנֹו( 274  
כנסיית קֹורּפּוס ּכריסטי )קרקוב(   

150
כרמליטים )נֹובי וישניץ'( 169  

מנזר הּפֶרמֹונסטָרטים   
)אימּבראמֹוביֶצה( 165

מנזר וכנסיית קתרינה הקדושה   
)קרקוב( 149

מנזר נאמני הפולחן הישן )וֹוינֹובֹו(   
286 ,36

מסדר הקאנונים האוגוסטיניים   
)ֶצ'רבינסק( 26

עליית מרים )ז'אגאן( 184  
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מנזרים, המשך
ּפאּוליני )יאסָנה גּוָרה( 37, 50, 75,   

162
ּפאּוליני )קרקוב( 149  

פרנציסקני )גדאנסק( 252, 253  
פרנציסקני )וישֹוגרּוד( 120  

פרנציסקני )ָקלבארָיה   
ּפאצלאביצָקה( 176

ציסטרציאני )גדאנסק( 254  
ציסטרציאני )ֹוונחֹוצק( 26, 45,   

158
ציסטרציאני )ֶחלמנֹו( 274  

ציסטרציאני )ֶחנריקֹוב( 204  
ציסטרציאני )ֶחנריקֹוב( 204  

ציסטרציאני )ְטֶשּבניָצה( 192-3  
ציסטרציאני )לּוּביֹונז'( 184-5  

ציסטרציאני )לֹונד( 227  
ציסטרציאני )מֹוגיָווה( 151  

ציסטרציאני )סּוֶליֹוב( 26, 45, 233  
ציסטרציאני )ֶּפלְּפלין( 272  
ציסטרציאני )ֶּפלְּפלין( 272  

ציסטרציאני )קאְמֶייְנֶייץ   
זֹונּבקֹוביצקי( 204

ציסטרציאני )קאְמֶייְנֶייץ   
זֹונּבקֹוביצקי( 204

ציסטרציאני )קֹוּפשיבניָצה( 26, 45  
ָקָמלדֹולי )אגם ויגרי( 292  
ָקָמלדֹולי )ְּבֶיילאני( 151  
ָקָמלדֹולי )ריטביאני( 160  

שלזי )ֶצ'רבינסק( 120  
 Mniszech, ְמניֶשך, מיקֹולאי

129 Mikołaj
ְמנישקֹוָבה, מריה אמליה ּברּול 
 Mniszkowa, Maria Amalia

173 Brühla
 Kruszyniany מסגדים, קרּושיניאני

294
 Meissonier, ֶמסֹוְנֶייה, ז'ּוסט־אֹוֶרל

71 Juste-Aurèle
מסורת עממית 153
אמנות 168, 279  

מוסיקה 32, 33, 39, 327  
פולקלור 32  

מסורתית, אדריכלות 29
מסלולי הליכה 330
הרי הסּוֶדטים 181  

הרי קארקֹונֹוֶשה 188  
וֹולין 262  

זאגּוז' 174  
זאקֹוּפאֶנה 170  
מֶיינְדזיגּוֶז'ה 207  

עמק קלֹוְדְזקֹו 206  
צ'ארָנה האנָצ'ה ותעלת ַאּוגּוסטֹוב   

292-3
שביל קני העיטים 164-5  

מסלולים מומלצים 10-15
יומיים בגדאנסק 13  
יומיים בוורשה 12  

יומיים בקרקוב 12-3  
שבועיים בפולין, הטיול הגדול 10,   

14–15
מסעדות 19–306

ארוחות 306  
גדאנסק 317  

הטעמים של פולין 308-9  
וארמָיה, מאזּורָיה ואזור   

ביאליסטוק 317
ְוֶיילקֹוּפֹולסָקה )פולין הגדולה(   

311-13
ורשה 310-11  

מאזֹובָיה ואזור לובלין 311-13  
מאלֹוּפֹולסָקה )פולין הקטנה(   

314-16
ּפֹוֶמראנָיה 317  

צמחוני 307  
קרקוב 313-14  
שלזיה 314-16  

ִמספנות
גדאנסק 241, 251  

ְגדינָיה 269  
מעבורת 345

 ,66 ,12 Barbican )ה(מעוז )ורשה(
73 ,69

 ,12 Barbican )ה(מעוז )קרקוב(
139 ,47

מעיינות־מרפא
ּבּוסקֹו ְזדרּוי 161  

דּושניקי ְזדרּוי 206  
ּפֹולאניָצה ְזדרּוי 206  

ּפֹולצ'ין ְזדרּוי 263  
ֶצ'חֹוצ'יֶנק 275  
ֶצ'ּפליֶצה 188  
קריניָצה 172  

מע״מ 320
מערות

מערת גן־העדן )ליד ֶחנצ'יני( 156  
מערת הדוב )ְקֶלטנֹו( 207  

מערכת השמש )ס. ויסּפיאנסקי( 
139
מפות

אֹוסטרֹוב טּומסקי והאי ּפיַאֶסק   
198-9

גדאנסק 246-7  
גדאנסק: דלּוגי טארג ודלּוָגה   

238-9
האגמים המאזּוריים הגדולים   

290-91
הפארק הלאומי שְבֶיינטֹוקשיסקֶייה   

157
הרי קארקֹונֹוֶשה 188-9  

וארמָיה, מאזּורָיה ואזור   
ביאליסטוק 282-3

וֹולין 262-3  
ְוֶיילקֹוּפֹולסָקה 214-15  

ורוצלאב 194-5  
ורשה: אּוליָצה מיאֹודֹוָבה 90-91  

ורשה: אזור ורשה 98  
ורשה: הנתיב המלכותי 79, 1–80  

ורשה: העיר החדשה 74-5  
ורשה: העיר העתיקה 68-9  
ורשה: העיר העתיקה ועיר   

החדשה 67
ורשה: מבט אל ורשה 64-5  
ורשה: מפת רחובות 104-9  

ורשה: מרכז העיר 89  
ורשה: קראקֹובסְקֶייה   
ּפֶשדְמֶיישֶצ'ה 80-81

זאמֹושץ' 130-31  
ֶחלמנֹו 274  
טֹורּון 276-7  

טיול אדריכלות רומאנסקית   
230-31

טיול בהרי ְּבֶיישצ'אדי 174-5  
לובלין 127  
לודז' 234  

מאזֹובָיה ואזור לובלין 116-7  
מאלֹוּפֹולסָקה 154-5  

מפת דרכים של פולין ראו כריכה   
אחורית פנימית

עמק דּונאֶייץ 172-3  
עמק קלֹוְדְזקֹו 206-7  

ּפֹוזנאן 220-1  
פולין 112-3  

פולין על המפה 16-17  
ּפֹוֶמראנָיה 258-9  

צ'ארָנה האנָצ'ה 292-3  
קאז'ימֶייז' דֹולני 124-5  

קאשּוּבָיה 268  
קרקוב 134-5  

קרקוב: כיכר השוק 136-7  
רפובליקת שתי האומות 43  

רשת הרכבות 347  
שביל קני־העיטים 164-5  

שלזיה 182-3  
ְשֶצ'צ'ין 261  

תעלת ַאּוגּוסטֹוב 292-3  
מפלגת הפועלים המאוחדת 

הפולנית 52
מצודות

אֹוגרֹוְדֶז'ְנֶייץ 26, 165  
אֹודז'יקֹון )מצודת קאְמֶייְנֶייץ( 173  
אּויאְזד )מצודת קשיז'טֹוּפּור( 28,   

158 ,50–1
אֹולשטין 45, 164, 287  

אֹוֶלשניָצה 193  
אילָז'ה 123  

ּבאראנֹוב סאנדֹומֶיירסקי )ארמון   
ֶלשצ'ינסקי( 159

ּבֹוּבֹוליֶצה 26, 45, 164  

ּבֹוחֹוטניָצה 125  
ּבֹולקֹוב 190  

ְּבֶז'ג 193  
ּביטֹוב 27, 265  

ְּבֶיילסקֹו־ְּביאָלה 166  
ֶּבנְדז'ין 26, 45, 211  

גדאנסק )מצודת ויסלּואישֶצ'ה(   
255 ,13

גֹולּוּב־דֹוּבז'ין 275  
גֹולּוחֹוב 232  

גיז'יצקֹו )מצודת ּבֹוֶין( 291  
ְגלֹוגֹוב 184  

ְגְנֶייף 27, 3–272  
גרֹודֶז'ץ 186  
דארלֹובֹו 264  

ֶדנּבנֹו ליד ּבֶז'סָקה 169  
ְוֶייליצ'ָקה 168  

ורשה )אּוָיאזדֹובסקי( 98  
ורשה )הטירה המלכותית( 12, 28,   

70–1 ,68 ,51 ,29
ז'יְבֶיץ 167  
ֶז'שֹוב 177  

זאגּוֶז'ה ְשלֹונסְקֶייה )מצודת   
גרֹודנֹו( 192

חֹויניק )סֹוְּבֶיישֹוב( 188  
ֶחלם 129  

ֶחנצ'יני 156  
טֹורּון 279  

ְטשי קֹורֹוני 173  
יאבֹור 186  

יאנֹוְבֶייץ 124  
לאגֹוב 216  
ֶלגניָצה 185  
לֹוביץ' 120  

לובלין 46, 127  
ליב 122  

ליְדְזּבארק וארמינסקי )מצודת   
ההגמונים( 286

ֶלנצ'יָצה 235  
מאלּבֹורק 10, 15, 27, 257,   

279 ,270–1
מֹורֹונג 286  
מירֹוב 164  

נֹובי וישניץ' 169  
ניְדז'יָצה 288  

ְנֶייְדז'יָצה 155, 172  
ְנֶייּפֹולֹומיֶצה 168  
סאנדֹומֶייז' 159  

סטאֶרה ְדראבסקֹו 263  
סלּוְּפְסק 264  

ּפֹוזנאן )ְּפֶשמיסלאָבה( 222  
ּפּולטּוסק 119  

ּפיאֹוְטְרקֹוב טריּבּוָנלסקי 233  
ְּפֶייסקֹוָבה סקאָלה 164, 165  

ּפינצ'ֹוב 161  
ְּפלאקֹוביֶצה 187  
ְּפֶשמיְשל 176  

צ'ֹוך 187  
צ'ֹורשטין 172  
ֶצ'חאנֹוב 119  
ֶצ'רסק 122  

קאז'ימֶייז' דֹולני 125  
קאְמֶייְנֶייץ זֹונּבקֹוביצקי 204  

קארְּפֶין 207  
קביְדזין 273  
קֹולֹוּבֶז'ג 263  

קּורֹוזֶבנקי 160  
קּורניק 215, 217  

קלֹוְדְזקֹו 207  
ֶקנטשין 289  

ְקראשיצ'ין 113, 176  
קרקוב )הטירה המלכותית( 13,   

 ,145 ,144 ,133 ,49 ,45 ,27 ,26
146–7

ְקשיבָצ'ה 176  
ְקְשיֹונז' 191  

ְקְשיֹונז' ויֶאלקי 49  
ריטביאני 160  

רין 290  
ֶרֶשל 288  
שביני 190  

שידלֹוב 160  
שידלֹוְבֶייץ 123  

ְשֶצ'צ'ין 260, 261  
מקדשים 21

ַאדאלֶּברט הקדוש )ְגְנֶייזנֹו( 229  
יאן קאנטיּוס הקדוש )קרקוב (   

141
ישועי )ֶלגניָצה( 185  

מריה הקדושה )יאסָנה גּוָרה( 75  
מריה הקדושה )ֶצ'נסטֹוחֹוָבה( 162  

סטניסלאב הקדוש )קרקוב( 51,   
148

ְשבֶיינָטה ליּפָקה 289  
מקסימיליאן קֹולֶּבה הקדוש 166

 Mrożek, ְמרֹוֶז'ק, סלאבֹומיר
31 Sławomir

39 Mrągowo ְמרֹונגֹובֹו, פסטיבלים
מרחצאות )ּבּוסקֹו ְזדרּוי( 161
מרטיני, סימֹוֶנה, מלאך 147 

Martini, Simone
מריה הקדושה וישו התינוק 

)בוטיצ'לי( 86
 Maria מריה קאז'יְמֶייָרה, המלכה

77 ,74 Kazimiera
 Maria מריה קרולינה, דוכסית ּבּויֹון

77 Karolina
)ה(מרכז לאמנות בת־זמננו )ורשה( 

98
Merlini, Dominik ֶמרליני, דֹומיניק
ארמון קרּוליקארנָיה )ורשה( 99  

בית־העירייה של לובלין 126  

מרפא, עיירות
איבֹוניץ' ְזדרּוי 173  
מֶיינְדזיְזדרֹוֶיה 262  

סֹוּפֹוט 269  
קארּפאץ' 189  
קֹולֹוּבֶז'ג 263  
רימאנֹוב 173  

ְשצ'אבניָצה 173  
Marconi, Henryk מרקוני, הנריק

ארמון אֹוּפינֹוגּוָרה 119  
ארמון ּפאץ )ורשה( 92  

ארמון קֹוסאקֹובסקי )ורשה( 84  
בית־העירייה של ֶצ'חאנֹוב 119  
בית־העירייה של ראדֹום 123  

המוזיאון לאתנוגרפיה )ורשה( 95  
כלא ּפאביאק )ורשה( 96  

מרקוני, ולדיסלאב, פסלו של אדם 
 Marconi, )מיצְקֶייביץ' )ורשה

82 Władysław
 Marconi, Leandro מרקוני, ֶלָאנדרֹו

84
מרקוני, ליאונרד, לוחית לזכרו של 
 197 Marconi, אלכסנדר ְפֶרדרֹו

Leonard
משטר צבאי 59

משטרה 338
משקאות חריפים 34
חנויות 322, 325  

משקעים 40
מתחת לבית קן השליו )ֶלגניָצה( 

185

נ
 Nahorny, 'נאהֹורני, ְולֹוְדז'יְמֶייז

33 Włodzimierz
ָנאּוַמן, יאן קז'., הגנים הסאקסוניים 

94 Naumann, Jan Kr )ורשה(
)ה(נאורות, תקופה 30, 286

נאט"ו 23, 59
125 ,116 Nałęczów נאֶלנצ'ֹוב

מסעדות 312  
נאמיסלֹובסקי, זּביגנייב 

33 Namysłowski, Zbigniew
נאמני הפולחן הישן 286

נאצי, ארגון האס.אס ראו גם כיבוש 
פולין תחת גרמניה

 Narutowicz, נארּוטֹוביץ', גבריאל
94 ,72 ,61 ,56 Gabriel

נהיגה 350-51
בערים 353  

 Nowowiejski, נֹובֹוְבֶייאיסקי, פליקס
287 Feliks

293 Nowogród נֹובֹוגרּוד
169 Nowy Wiśnicz 'נֹובי וישניץ

171 Nowy Sącz 'נֹובי סֹונץ
מסעדות 315  
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Nobel Prize נובל, פרס
ֶגרארד ָהאּוּפטמן )ספרות( 188  

הנריק סנקייביץ׳ )ספרות( 30, 31,   
156 ,55 ,54

ויסלאָבה שימּבֹורסָקה )ספרות(   
31 ,30

ולדיסלאב ֵריימֹונט )ספרות( 30,   
234 ,81 ,31

מארי קירי )פיזיקה( 55  
מקס ּבֹורן )פיזיקה( 194  

ֶצ'סלאב מילֹוש )ספרות( 30, 31  
נובמבר, מרד 54, 55, 125, 227

265 Nowęcin נֹוֶבנצ'ין
 Nożyk, Zelfan נֹוז'יק, זלמן ורבקה

96 and Ryfka
נֹוינֶהרץ, גיאֹורג וילהלם 

Neunhertz, George Wilhelm
ארמון ריְדזיָנה 216  

כנסיית המנזר ע"ש מריה   
הקדושה )ֶז'שֹוב( 189

כנסיית לאד 227  
מנזר ז'אגאן 184  

 Norwid, נֹורוויד, ציּפריאן קמיל
55 ,31 Cyprian Kamil

ניאו קלאסי, סגנון אדריכלות 29
288 Nidzica ניְדז'יָצה

48 Nihil Novi ניהיל נֹובי
ְניּורֹון, ברנרדו, מצודת הדוכסים של 

 Niuron, Bernardo אֹוֶלשניָצה
193

ניטרֹובסקי, דניאל, עוגב הקתדרלה 
 Nitrowski, Daniel )פרֹומּבֹורק(

284
121 Nieborów ְנֶייּבֹורֹוב
ְנֶייְביאדֹומסקי, ֶאליגיּוש 

94 Niewiadomski, Eligiusz
172 Niedzica ְנֶייְדז'יָצה

292 Niemen )ְנֶייֶמן )נהר
 ,168 Niepołomice ְנֶייּפֹולֹומיֶצה

295
294 Nietupy ְנֶייּפטּוּפי

205 Nysa ניָסה
172 Nikifor ניקיפֹור
נכים, מטיילים 336

במלונות 300, 301  
)ה(נס על הוויסלה 56

נפוליאון 184, 263
)ה(נשיאות, ארמון 80, 82, 99
נתיב הזיכרון לשואה ולגבורת 

היהודים )ורשה( 12, 97
)ה(נתיב מלכותי )ורשה( 87–78
)ה(נתיב מלכותי )קרקוב( 140

ס
סאֶבג', ג'יימס, הגנים הסאקסוניים 

94 Savage, James )ורשה(
 Sala, Sebastian סאָלה, סבסטיאן

177

סאמֹוְסְטֶשלניק, סטניסלאב 
151 Samostrzelnik, Stanisław

דיוקנו של ההגמון פיוטר טֹומיצקי   
142

177 ,176 San )סאן )נהר
159 ,27 Sandomierz 'סאנדֹומֶייז

מלונות 304  
315 Sanok סאנֹוק, מסעדות
319 Sasino סאסינֹו, מסעדות

 Sapieha, Leon סאְּפֶייָחה, ליאון
176

)ה(סאקסוניים, הגנים )ורשה( 12, 
105 ,94

סארמאטיזם 34
 Suwałki סּובאלקי, אזורי האגמים

292 ,281
מסעדות 319  

סּובאלְשצ'יזָנה, יערות 
283 Suwalszczyzna
192 Sobótka סֹוּבּוְטָקה

 Sobociński, סֹוּבֹוצ'ינסקי, ויטֹולד
235 Witold

 Suvorov, Marshal סּובֹורֹוב, מרשל
94

סּוּביאקֹו, ֶונאֶטה ָדה ראו ָדה 
סּוּביאקֹו, ֶונאֶטה

188 Sobieszów סֹוְּבֶיישֹוב
 Sowiński, Józef סֹובינסקי, יוזף

139
)ה(סּוֶדטים, הרי 24, 181, 9–188, 

206–7
 Soderbergh, סֹוֶדרֶּברג, סטיבן

31 Steven
97 Suzin, Marek סּוזין, מאֶרק
 Sucharski, סּוחארסקי, הנריק

255 Henryk
187 Sucha סּוָחה

סּוָחה ֶּבסקידז'ָקה, מסעדות 315 
Sucha Beskidzka

סֹולארי, אנטֹוני, הכנסייה הּפאּולינית 
 149 Solari, )שעל הסלע )קרקוב

Antoni
סולידריות )סולידרנֹושץ'( 

 ,98 ,59 ,58 ,22 Solidarność
242 ,241 ,123

233 ,45 ,26 Sulejów סּוֶליֹוב
175 Solina סֹוליָנה, סכר

 Sułkowski, .סּולקֹובסקי, יוזף א
216 .Jósef A

סֹוֶלר, אוגוסט, כנסיית קֹורּפּוס 
 Soller, August )ּכריסטי )ְגלֹוגֹוב

184
 Sądecky סֹונֶדצקי ֶּבסקידי, הרי

153 Beskidy
סוסים, רכיבה 330

סֹוסְנקֹובסקי, אוסקר, כנסיית 
רֹוש הקדוש )ביאליסטוק( 
294 Sosnkowski, Oskar

 ,266–7 ,237 ,23 ,13 Sopot סֹוּפֹוט
269

מלונות 305  
מסעדות 319  
פסטיבלים 39  

281 Supraśl סּוּפראְשל
 Stadnicki, סטאדניצקי, סטניסלאב

177 Stanisław
סטאחֹוביץ, מיָכל, אגדת ואנָדה 

151 Stachowicz, Michał
 Stańko, Tomasz סטאנקֹו, תֹומאש

33
 Stargard סטארגארד ְשֶצ'צ'ינסקי

262 Szczeciński
122 Stara Wieś סטאָרה ְוֶייש

171 ,153 Stary Sącz 'סטארי סֹונץ
 Stary סטארי פולבארק, מלונות

305 Folwark
 Starzyński, סטארינסקי, סטפן

93 Stefan
 Staszic, סטאשיץ, סטניסלאב

275 ,84 ,83 Stanisław
סטודנטים, מטיילים 336

סֵטייֶנר, יאן, הכנסייה הֶּברנארדינית 
222 Steyner, Jan )ּפֹוזנאן(

 Steenke, סֵטינֶקה, יאקֹוּב גיאֹורג
285 Georg Jacob

סטיָקה, יאן, פנורמת ראצלאביֶצה 
195 Styka, Jan

סֶטך, אנדריאס, קתדרלת אֹוליָבה, 
 Stech, )המזבח הראשי )גדאנסק

255 Andreas
126 Stalin, Joseph סטלין, יוסיף

288 Stębark סֶטנּבארק
סטניסלאב הקדוש 5–44, 51, 145, 

149 ,148
 Stanisław סטניסלאב מְשֶצ'ּפאנֹוב

44
Strakowski, Jan סטראקֹובסקי, יאן

מחסן הנשק )גדאנסק( 245  
מצודת ויסלּואישֶצ'ה )גדאנסק(   

255
225 Struś, Jan סטרּוש, יאן

סטריֶאנסקי, טאֶדאּוש, התיאטרון 
 Stryjeński, )הישן )קרקוב

140 Tadeusz
סטרינְקֶייביץ, פרנצ'יֶשק, האנדרטה 

 Strynkiewicz, בטֶרּבלינָקה
122 Franciszek

230 Strzelno ְסְטֶשלנֹו
ְסְטֶשֶלצקי, פאבל אדמּונד 

223 Strzelecki, Paweł Edmund
ֵסיים )הבית התחתון בפרלמנט( 
 ,58 ,55 ,49 ,47 ,22 ,20 Sejm

223 ,118 ,85
דּומּב ֵסיים )הֵסיים האילם( 52  
ֵסיים ‘ארבע השנים' 52, 53  

שֶלזי 56  
229 Sylvester II סילבסטר השני

סימֹוֶנטי, ג'וליו, כנסיית קֹורּפּוס 
 Simonetti, )ּכריסטי )ְגלֹוגֹוב

184 Giulio
 Słowacki, סלֹובאצקי, יּוליּוש

55 ,31 Juliusz
סלובינסקי, הפארק הלאומי 

264–5 Słowiński
סלולריים, טלפונים 342

264 Słupia )סלּוּפָיה )נהר
264 Słupsk סלּוְּפְסק

פסטיבלים 40  
סמּוגֶלביץ, פרנצ'יֶשק, כנסיית 

 Smuglewicz, 'ְשְבֶיינטי ְקשיז
157 Franciszek

264 Smołdzino סמֹולדז'ינֹו
סמלי אבירים 35

סנאט 22
)ה(סנטוריום החדש )קריניָצה( 172

 Sęp ֶסנּפ שאז'ינסקי, מיקֹולאי
30 Szarzyński, Mikołaj

203 Sępolno ֶסנּפֹולנֹו, עיר גנים
 Sienkiewicz, סנקוויץ׳, הנריק

82 ,55 ,54 ,30 Henryk
אֹוּבֶלנגֹוֶרק 156  

באש ובחרב 157, 223  
קוו ואדיס? 31, 156  

)ה(סעודה )ְחביסֶטק( 87
ספורט 330-1
אופניים 330  

גולף 331  
גלישת מפרשיות על קרח 331  

גלישת־אוויר 330-1  
טיפוס צוקים 330  

מסלולי הליכה 330  
סקי 331  
קאנו 331  

רכיבה על סוסים 330  
שיט וגלישת־רוח 331  

ספורט מים 262, 290, 291, 293, 
331

עמק דּונאֶייץ 3–172  
 ,48 Sforza, Bona ספֹורָצה, ּבֹוָנה

168 ,119
ְסּפיחֶלֶז'ה, האי )גדאנסק( 

252 ,13 Spichlerze
 Speimann, סֵּפייָמן, יאן ויּודיָטה

250 Jan and Judyta
 Spielberg, ספילברג, סטיבן

150 Steven
ספינות

ְגדינָיה 269  
חברת הספנות המאזּורית 290  

סֹוֶלן 251  
שֶלזוויג הֹולשטיין 255  

39 Spicimierz 'סּפיצ'יְמֶייז
סֶּפָצה, אנדריאה, הכנסייה 

הָקָמלדֹולית )ְּבֶיילאני( 151 
Spezza, Andrea

ספרות 1–30

ספריות
גדאנסק 252  

ספריית ראצ'ינסקי )ּפֹוזנאן( 215,   
222

קּורניק 217  
ספרים, חנויות 321, 323

ורשה 95  
ְסקאְנֶסן ראו תחת מוזיאונים וגלריות

סקּוֶז'בסקי, פרדריק יוזף 
 Skórzewski, Frederyk Józef

227
 Skolimowski, סקֹולימֹובסקי, ֶיז'י

235 Jerzy
סקּוֶרביץ, קאז'ימֶייז', הפרלמנט 

 Skórewicz, Kazimierz )ורשה(
85

 Skorupka, סקֹורּוּפָקה, איגנאצי
57 Ignacy

סקי 153, 170, 172, 268, 331
ְסְקֶשטּוסקי, מיקֹולאי יאן 

223 Skrzetuski, Mikołaj Jan
ְסְקשיְדֶלבסָקה, הנזירה ָאלָמה, 

כנסיית מרטינוס הקדוש )ורשה( 
73 Skrzydlewska, Sister Alma
151 Srebrna Góra ְסֶרּברָנה גּוָרה

סתיו בפולין 40

ע
)ה(עות'מנית, האימפריה 50, 51

ראו גם טטרים; תורכים  
)ה(עיטים, שביל קני 5–164

עישון 335
עיתונים וכתבי־עת 343

על תנועתם של גרמי השמים 
 De Revolutionibus )קופרניקוס(

279 ,48 Orbium Celestium
עלייה־לרגל 162

גּוָרה ְשְבֶיינֶטיי ָאִני 210  
ְגראּבארָקה 295  
ואמְּבֶייז'יֶצה 206  

ענבר
חנויות 321, 325  

מוזיאון )גדאנסק( 248  
תכשיטים 237, 243, 325  

ענתיקות 322, 323
עצמאות 54, 7–56, 58
מוזיאון העצמאות 92  

פ
ּפאאר, יאקֹוּב, מצודת ּבֹולקֹוב 190 

Paar, Jakob
96 Pawiak )ּפאביאק, כלא )ורשה

פאגאניות 157
מעגל אבנים )הר ְשֶלנָז'ה( 192  

ּפאדֹובאנֹו, ג'ובאני מריה 
133 Padovano, Giovanni Maria

אולם־הבדים )קרקוב( 137  

בית־העירייה של טארנֹוב 169  
גגון־החופה, כנסיית מריה   

הקדושה )קרקוב( 138
קברו של יאן ְדז'יאדּוסקי   

)ְּפֶשמיְשל( 176
 Paderewski, ּפאֶדֶרבסקי, איגנאצי

32 Ignacy
23 Pazim )ה(ּפאז'ים )ְשֶצ'צ'ין(
 Palladio, ּפאלאדיֹו, אנדריאה
227 ,99 ,91 ,80 , Andrea
 Palloni, ּפאלֹוני, מיכלאנג'לו
122 ,121 Michelangelo

וילאנֹוב )ורשה( 102  
157 Palej ּפאֵליי

פאלקֹוני, ג'ובאני ּבאטיסָטה 
Falconi, Giovanni Battista

ארמון לאנצּוט 178  
כנסיית הקדושים פטרוס ופאולוס   

)קרקוב( 142
קפלת אֹושבֶיינצ'ים )ְקרֹוסנֹו( 173  
פאָמה, פסטיבל )שבינֹואּוישֶצ'ה( 

39 FAMA
פאן ֶדר מאֶטן, יאן, ראו מאֶטן, יאן 
van der Matten, Jan פאן ֶדר

פאן ֶדר מיר, ויֶלם, ראו מיר, ויֶלם 
van der Meer, Willem פאן ֶדר
פאן ֶדר ֶרֶנן, פיטר, ראו ֶרֶנן, פיטר 

van der Rennen, Peter פאן ֶדר
 Panufnik, ּפאנּופניק, ָאנדֵז'יי

33 Andrzej
ּפאְסֶייה, סדנת, הפוליפטיכון במזבח 

הראשי )קתדרלת ּפֹוזנאן( 224
 Pasek, Jan ּפאֶסק, יאן ְחריזֹוסטֹום

30 Chryzostom
 Paskiewicz, ּפאסְקֶייביץ', איוואן

82 Iwan
92 Pac, Ludwik ּפאץ, לודוויק

204–5 Paczków ּפאצ'קֹוב
ּפאר, פרנצ'סקו, מצודת הדוכסים 

 193 Parr, של אֹוֶלשניָצה
Francesco

פארקים לאומיים 24
אגם ויגרי 292  

אֹויצֹוב 164, 165  
ְּבֶייְּבָז'ה 293  

ְּבֶיישצ'אדי 174  
הרי ָטְטָרה 10, 15, 1–170, 330  

הרי קארקֹונֹוֶשה 188  
וֹולין 262  

יער ִּבָיאלֹוִביֶאָז'ה 15, 295  
סלובינסקי 5–264  

ּפֹוֶלשָיה 129  
קארקֹונֹוֶשה 180  

ְשבאיצארָיה קאשּוּבסָקה 257,   
268 ,259

שְבֶיינטֹוקשיסקי 157  
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פארקים
121 Arkadia ארקאדיה  

161 Busko Zdrój ּבּוסקֹו ְזדרּוי  
הגן הבוטאני )ורצלאב( 201  

הגנים הסאקסוניים )ורשה( 12,   
105 ,94

הפארק האתנוגרפי של שלזיה   
עילית )חֹוז'ֹוב( 211

הפארק הגיאולוגי )אֹודז'יקֹון( 173  
הפארק הגיאולוגי וילָצ'ה גּוָרה   
186 Wilcza Góra )וילקֹולאק(

 Wigry הפארק הלאומי אגם ויגרי  
292

 Ojców הפארק הלאומי אֹויצֹוב  
165 ,164

 Biebrza הפארק הלאומי ְּבֶייְּבָז'ה  
293

הפארק הלאומי ְּבֶיישצ'אדי   
174 Bieszczady

הפארק הלאומי הרי ָטְטָרה   
330 ,170–1

262 Wolin הפארק הלאומי וֹולין  
הפארק הלאומי יער ִּבָיאלֹוִביֶאָז'ה   

295 Białowieża
 Łagów הפארק הלאומי לאגֹוב  

216
הפארק הלאומי סלובינסקי   

264–5 Słowiński
הפארק הלאומי ּפֹוֶלשָיה 129  
הפארק הלאומי קארקֹונֹוֶשה   

188 Karkonosze
 Książ 'הפארק הלאומי ְקְשיֹונז  

191
הפארק הלאומי ְשבאיצארָיה   

 Szwajcaria קאשּוּבסָקה
268 Kaszubska

הפארק הלאומי שְבֶיינטֹוקשיסקי   
157 Świętokrzyski

103 Wilanów )וילאנֹוב )ורשה  
ערוץ הנהר ּבּוג בּפֹודלאֶשה   

295 Podlasie Bug
254 Oliwa פארק אֹוליָבה  

 Rogalin פארק ארמון רֹוגאלין  
219

פארק הציד המלכותי ְנֶייּפֹולֹומיֶצה   
168 Niepołomice

 Łazienki )פארק לאֶז'נקי )ורשה  
100–1 ,99 ,78

217 Kórnik פארק מצודת קּורניק  
229 Piast )פארק ּפיַאסט )ְגְנֶייזנֹו  
פארק קֹושצ'ּוש )שלזיה עילית(   

211 Kościusz
פארק ְשצ'יטניצקי )ורוצלאב(   

203 Szczytnicki Park
שמורת ָנדָברצ'אנסקי   
227 Nadwarciański

פבריציוס, קרל, תחיית לזרוס 87 
Fabritius, Carel

153 Podhale ּפֹודחאֶלה
 Podiebrad, Jan ּפֹוְדֶייּבראד, יאן

193
 Podiebrad, Jerzy ּפֹוְדֶייּבראד, ֶיז'י

193
295 ,294 ,115 Podlasie ּפֹודלאֶשה

 ,213 ,27 ,23 ,14 Poznań ּפֹוזנאן
220–5 ,215

בידור 327, 328  
חניה 351  

יריד הסחר הבינלאומי 223  
מלונות 303  

מסעדות 312  
מפה 200-1  

פסטיבלים 39, 40  
קתדרלה 224-5  

ּפֹוזנאנסקי, ישראל קלמנוביץ' 
 Poznański, Izrael Kalmanowicz

235
 Pothoff, Herman ּפֹוטהֹוף, הרמן

83
 Potocki, ּפֹוטֹוצקי, ֶאּוסטאכי

129 Eustachy
178 Potocki ּפֹוטֹוצקי, משפחת
ּפֹוטֹוצקי, סטניסלאב קֹוסטָקה, 

כנסיית אנה הקדושה )ורשה( 81 
Potocki, Stanisław Kostka

 Potocki, Teodor ּפֹוטֹוצקי, תיאודור
228

149 Pol, Wincenty ּפֹול, וינֶצנטי
140 ,125 ,15 Puławy ּפּולאבי

מסעדות 312  
 Polanica Zdrój ּפֹולאניָצה ְזדרּוי

206 ,20
 Połonina ּפֹולֹוניָנה ֶווטלינסָקה

174 Wetlińska
119 ,49 Pułtusk ּפּולטּוסק

פוליטיקה 20, 3–22
פולין הגדולה ראו ְוֶיילקֹוּפֹולסָקה
פולין הקטנה ראו מאלֹוּפֹולסָקה

פולני־ליטאי, איחוד 115
 Polański, Roman פולנסקי, רומן

235 ,33 ,30
263 Polczyn Zdrój ּפֹולצ'ין ְזדרּוי
196 Poelzig, Hans ּפֹולציק, ָהנס
הצריח דמוי המחט, המגדל של   

שלזיה העילית )ּפֹוזנאן( 223
ּפֹוֶלשָיה, הפארק הלאומי 129

 ,44 ,27 ,19 Pomerania ּפֹוֶמראנָיה
256–79 ,237
מלונות 305  

מסעדות 317-19  
מפה 258-9  
תחבורה 258  

 Fontana, פֹונטאָנה, ָּבלָדסאֶרה
Baldassare

המנזר של מסדר קלרה הקדושה   
)ֶדנּבנֹו ּפֹודָחָלנסְקֶייה( 171

כנסיית אנדריאס הקדוש )קרקוב(   
142

כנסיית אנה הקדושה )קרקוב(   
141

פֹונטאָנה, ג'אקֹוּפֹו, ארמון ְּבראניצקי 
91 Fontana, Giacopo )ורשה(

 Fontana, פֹונטאָנה, ג'ּוֶזֶּפה
Guiseppe

ארמון ּפֹוטֹוצקי )ראדזין   
ּפֹודלאסקי( 129

ארמון קֹוזלּופָקה )אזור לובלין(   
128

פֹונטאָנה, פאולו, הכנסייה 
 Fontana, )הפיאריסטית )ֶחלם

129 Paolo
פֹונֶטן, פייר, ספריית ראצ'ינסקי 
222 Fontaine, Pierre )ּפֹוזנאן(

 Poniatowski, ּפֹוניאטֹובסקי, יוזף
101 ,55 ,53 Józef

פסלו 82  
 Poniatowski, ּפֹוניאטֹובסקי, מיָכל

91 Michał
ּפֹוניאטֹובסקי, סטניסלאב אוגוסט 

 Poniatowski, Stanisław August
 ,71 ,61 ,60 ,53 ,52 ,42 ,30 ,29

248 ,144 ,101 ,100 ,94
הכתרה 72  

 Poncino, ּפֹונצ'ינֹו, תֹומאסֹו
Tomasso

ארמון ההגמון )ְקֶיילֶצה( 156  
כנסיית מרים המגדלית   

וסטניסלאב הקדושים )ּפֹוזנאן( 
221

 Posada ּפֹוסאָדה ריּבֹוטיצָקה
176 Rybotycka

231 ,230 Popiel ּפֹוּפֶייל, המלך
ּפֹוּפֶיילּושקֹו, הכומר ֶיז'י 

242 ,98 ,59 Popiełuszko, Jerzy
39 Puck ּפּוצק

265 Puck ּפוצק, מפרץ
160 Poraj ּפֹוראי, משפחת

 Petersdorf, ֶּפֶטרסדֹורף, רודולף
196 Rudolf

 Piotrków ּפיאֹוְטְרקֹוב טריּבּוָנלסקי
233 Trybunalski

 Piast )ּפיַאסט, דוכסות )אֹוּפֹוֶלה
210

 ,44–5 ,43 Piast ּפיַאסט, שושלת
231 ,226 ,213 ,161 ,60

198–201 Piasek ּפיַאֶסק, האי
היכרות עם 200-1  

מפת רחובות מאוירת 198-9  

פיֹוֶרנטינֹו, פרנצ'יסקו, הטירה 
 Fiorentino, )המלכותית )קרקוב

146 Francisco
 Pietruszka, ְּפֶייטרּושָקה, ּבֹוגדאן

241 Bogdan
 Peintner, ֵּפיינטֶנר, יוהאן ּבלאזיּוס

Johann Blasius
ארמון גרֹודֶז'ץ 186  

כנסיית קֹורּפּוס ּכריסטי )ְגלֹוגֹוב(   
184

173 ,152 Pieniny ּפֶייניני
 Pieskowa Skała ְּפֶייסקֹוָבה סקאָלה

165 ,164
233 Pilica )ּפיליָצה )נהר

 Piłsudski, Józef ּפילסּודסקי, יוזף
141 ,99 ,61 ,57 ,56
161 Pińczów ּפינצ'ֹוב

 Firlej family פירֵליי, משפחת
120 ,118

 Placidi, ּפלאצ'ידי, פרנצ'יֶשק
Franciszek

ארמון גראּבקי דּוֶז'ה 160  
הכנסייה הקולגיאלית דֹוּבֶרה   

מיָאסטֹו 286
כנסיית מריה הקדושה )קרקוב(   

138
פיאריסטית, הכנסייה )קרקוב(   

140
קתדרלת פרֹומּבֹורק 284  

ֶּפלאצ'יני, אנטוניו, הבזיליקה 
 177 Pellacini, בֶלז'ִאיסק

Antonio
118 Płock ְּפלֹוצק

263 Flemming פֶלמינג, משפחת
פלנטריום )פרֹומּבֹורק( 284

 Fellner und ֶפלֶנר אּונד ֶאלֶמר
179 Helmer

ֶפלֶנר, פרדיננד, תיאטרון וילאם 
 Fellner, )חֹוז'יָצה )טֹורּון

276 Ferdinand
272 ,51 Pelplin ֶּפלְּפלין

ּפֶלרְשך, יאן ּבֹוגּומיל, ּפֹוטֹוצקי, 
ארמון )ראדזין ּפֹודלאסקי( 

129 Plersch, Jan Bogumil
Plersch, Jan Jerzy ּפֶלרְשך, יאן ֶיז'י

הביקור של מריה הקדושה   
)הכנסייה הכרמליטית, ורשה( 82
הגנים הסאקסוניים )ורשה( 94  

כנסיית לֹוביץ' 121  
 Pampaloni, ָּפמּפאלֹוני, לּואיג'י

119 Luigi
 Penderecki, ֶּפנֶדֶרצקי, קז'ישטֹוף

32-3 Krzysztof
פנורמת ראצלאביֶצה )סטיָקה/

קֹוסאק( 14, 195
 Pniewski, ּפניֶאבסקי, ּבֹוְחדאן

172 ,85 Bohdan

)ה(פניקס, חנות )ורוצלאב( 
196 Phoenix

פסחא 21, 38, 176
פסטיבלים 41–38, 328

ֶאטיּוָדה, פסטיבל הסרטים   
הבינלאומי )קרקוב( 40

ָּברּבֹורָקה 41  
ג'אז על נהר אֹוֶדר )ורוצלאב( 38  
הביינאלה הבינלאומית לכרזות   

)ורשה( 38
היריד הדומיניקני )גדאנסק( 39  
הפסטיבל הבינלאומי לאמנות־  

רחוב )ורוצלאב( 195
הפסטיבל הבינלאומי לבלט )לודז'(   

234
הפסטיבל הבינלאומי לגיטרה של   

ורוצלאב 40
הפסטיבל הבינלאומי לעוגב   

)קאְמֶיין ּפֹומֹורסקי( 39
הפסטיבל הבינלאומי לשירי   

מלחים )קרקוב( 41
הפסטיבל הבינלאומי לתיאטרון   

אלטרנטיבי )קרקוב( 40
הפסטיבל הבינלאומי לתיאטרון   

רחוב )ֶיֶלנָיה גּוָרה( 39
הפסטיבל לארכיאולוגיה   

)ּביסקּוּפין( 40, 226
הפסטיבל לגיטרה של ורוצלאב   

195
הפסטיבל לסרטים פולניים   

)ְגדינָיה( 40
הפסטיבל לשירה )מצודת   

אֹולשטין( 39
השבוע הקדוש שלפני הפסחא   

167
ְווראטיסלאבָיה קאנטאנס -   

הפסטיבל הבינלאומי לאורטוריות 
ולקנטטות )ורוצלאב( 40

ְזלֹוָטה טארָקה, פסטיבל הג'אז   
המסורתי )אילאָווה( 39

חג ההתגלות 41  
חג המולד 21, 41  

חג הפועלים הבינלאומי 38  
חג עליית מרים 21, 39, 167  

חגיגת ג'אז בינלאומית )ורשה( 58  
חגיגת הג'אז )ורשה( 40  

טֹוּפֶייְנֶייה ָמז'אני )השלכתה לנהר   
של עלמת הכפור( 38

יום העצמאות )ורשה( 40  
יום חמישי ‘השמן' - סופה של   

תקופת הפסטיבלים 41
יום כל הקדושים 21, 40  

יום כל הקדושים הליטאי )ּפּונסק(   
40

יום מרטינוס הקדוש 40  
ימי יוליאן טּובים )לודז'( 40  

ימי מוסיקה קאמרית )לאנצּוט( 38  

יריד הספרים הבינלאומי )ורשה(   
38

כנס הג'אז של ְגלֹוגֹוב )ְגלֹוגֹוב( 40  
ליל היפוך הקיץ 39  

מאלָטה - הפסטיבל הבינלאומי   
לתיאטרון )ּפֹוזנאן( 39

מחזות הצליבה )ָקלבארָיה   
ּפאצלאביצָקה( 176

פאָמה, פסטיבל לסטודנטים   
לאמנות )שבינֹואּוישֶצ'ה( 39

ּפאָקה מופעי קברט )קרקוב( 38  
פיקניק קאנטרי, פסטיבל   

למוסיקה עממית )ְמרֹונגֹובֹו( 39
פסחא 21, 38, 176  

פסטיבל בתי־ספר לתיאטרון   
)לודז'( 38

פסטיבל הג'אז של יום כל   
הקדושים )קרקוב( 40

פסטיבל הדייגים )ּפּוצ'ק( 39  
פסטיבל הוויקינגים )וֹולין( 39,   

262
פסטיבל הזמר הבינלאומי )סֹוּפֹוט(   

269
פסטיבל הזמר הבינלאומי )סֹוּפֹוט(   

39
פסטיבל הזמר הפולני )אֹוּפֹוֶלה(   

39
פסטיבל המדע )ורשה( 40  

פסטיבל הנוער העולמי )ורשה,   
58 )1955

פסטיבל הסרטים של ורשה 40  
פסטיבל הסתיו של ורשה   

)מוסיקה בת־זמננו( 40
פסטיבל הפסנתר של פולין   

)סלּוְּפְסק( 40
פסטיבל הקיץ לאמנויות   

באֹולשטין 287
פסטיבל התיאטרון על הגבול   

)ֶצ'שין( 39
פסטיבל התרבות היהודית   

)קרקוב( 39
פסטיבל להקות וזמרים עממיים   

)קאז'ימֶייז' דֹולני( 39
פסטיבל למוסיקה בתיאטרון   

)ורוצלאב( 38
פסטיבל למוסיקה כנסייתית־  

אורתודוקסית )קרקוב( 41
פסטיבל לסרטי ילדים ונוער   

)ּפֹוזנאן( 40
פסטיבל לסרטים קצרים )קרקוב(   

38
פסטיבל לסרטים של כוכבי   
קולנוע )מֶיינְדזיְזדרֹוֶיה( 39

פסטיבל לשירי סטודנטים )קרקוב(   
40

פסטיבל לתרבות בני ֶלמק )גֹוז'ֹוב   
ְווֶילקֹוּפֹולסקי( 40
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פסטיבלים, המשך
פסטיבל מוצארט )ורשה( 39  

פסטיבל מריה הקדושה   
)גרֹומניֶצה( 41

פסטיבל קיץ לקולנוע )לאגֹוב( 39  
פסטיבל שופן )דּושניקי ְזְדרּוי( 39  

קֹונטאקט, הפסטיבל לתיאטרון   
)טֹורּון( 38, 276

קֹונפרֹונטאְצֶייה, הפסטיבל   
לתיאטרון )לובלין( 40

קֹורּפּוס ּכריסטי 21, 39, 121, 167  
ראש השנה האזרחית 41  

שבוע התרבות בֶּבסקיד 39  
ֶּפסֶנה, אנטואן, דיוקנה של אנה 

121 Pesne, Antoine אֹוֶז'לסָקה
 Pepliński, ֶּפּפלינסקי, רוברט

241 Robert
ֶּפֶּפלמן, ָמֶתאּוס דניאל, הגנים 

הסאקסוניים )ורשה( 94 
Pöppelmann, Mateus Daniel
ֶּפֶּפלמן, קרול פרידריק, תיאטרון 

הקיץ )הגנים הסאקסוניים, ורשה( 
 Pöppelmann, Karol Fryderyk

94
 Ferrata, Ercole ֶפראָטה, ֶארקֹוֶלה

201
Ferrari, Pompeo ֶפרארי, ּפֹומֶּפאֹו

בית־העירייה של ֶלשנֹו 216  
כנסיית הצלב הקדוש )ֶלשנֹו( 216  

כנסיית לאד 227  
כנסיית מרים המגדלית   

וסטניסלאב הקדושים )ּפֹוזנאן( 
221

קפלת ּפֹוטֹוצקי )ְגנֶייזנֹו( 228  
 Fredro, ְפֶרדרֹו, אלכסנדר

197 ,31 Aleksander
נקמה 173  

 ,281 ,279 Frombork פרֹומּבֹורק
286 ,284

165 Prądnik ּפרֹונדניק, עמק
פרֹונְצ'ְקֶייביץ', אנטוני, כנסיית אנה 
 Frączkiewicz, )הקדושה )קרקוב

141 Antoni
 Prus, Bolesław ּפרּוס, ּבֹוֶלסלאב

31
פרוסיה 22, 27, 43, 48, 54, 56, 
 ,222–3 ,213 ,210 ,205 ,194

 ,273 ,265 ,260 ,237 ,232 ,229
285 ,275

דוכסות פרוסיה 281, 286, 289  
פרוסיה המלכותית 47, 257  
פרוסיה המלכותית 47, 257

פרוסית, עמוד האשה )ּפיש( 290
ּפרּוש, האנּוש, כנסיית מריה 

הקדושה )אֹוסטרֹוב טּומסקי, 
225 Prusz, Hanusz )ּפֹוזנאן

 Friedrich פרידריך וילהלם הרביעי
189 Wilhelm IV

 Preisner, ְּפַרייזֶנר, זּביגִנֶייב
33 Zbigniew

 Pryliński, ּפרילינסקי, תֹומאש
167 ,137 Tomasz

פריץ', קרול, יאָמה מיכאליקה 
140 Frycz, Karol )קרקוב(

)ה(פרלמנט )ורשה( 85
55 ,54 Franz Josef פרנץ יוזף

 Frantz, Karl פרנץ, קרל מרטין
Martin

ארמון ריְדזיָנה 216  
כנסיית סטניסלאב הקדוש   

)ריְדזיָנה( 216
פָרנֶצה, מרטין, כנסיית הצלב 

 Franze, )הקדוש )ֶיֶלנָיה גּוָרה
190 Martin

 Frankenberg פרנֶקנֶּברג, משפחת
186 family

 Percier, Charles ֶּפרסֶייה, שארל
222

ֶּפרֶסּפֹוֶנה, מזרקה )ּפֹוזנאן( 221
 Prządki )ּפשֹוְנְדקי )טוות החוטים

173
ּפשיּביֶשבסקי, סטניסלאב 

31 Przybyszewski, Stanisław
 Przemysław II ּפֶשמיסלאב השני

222 ,60
176 Przemyśl ְּפֶשמיְשל

מלונות 304  
מסעדות 315  
פשע 338, 339

210–11 Pszczyna ְּפְשצ'יָנה
מסעדות 315  

צ
צאנֹוּבי ֶדה ג'אנֹוטיָזה, ֶּברנאדינֹו, 
 Zanobi de )קתדרלה )ְּפלֹוצק
118 ,Gianotisa, Bernardino

צ'ארטֹוריסָקה, איזבלה 
 ,140 ,125 Czartoryska, Izabella

232 ,217
 Czartoryski, צ'ארטֹוריסקי, אדם

232 ,55 Adam
 Czarna צ'ארָנה האנָצ'ה, נהר

292–3 Hańcza
124 Czarnolas צ'ארנֹולאס

172 Czarny Potok צ'ארני ּפֹוטֹוק
 Czarnecki, צ'ארֶנצקי, סטפן

294 Stefan
)ה(צבא האדום 56, 57, 126, 233
צבא המולדת )ארמיה קאריּוָבה( 

85 ,57 ,56
187 Czoch צ'ֹוך, מצודה

227 Ciążeń צ'ֹונֶז'ן
צופים, הארגון הפולני המחתרתי 92
172 Czorsztyn צ'ֹורשטין, מצודה

119 Ciechanów ֶצ'חאנֹוב

 Czechowicz, ֶצ'חֹוביץ', שימֹון
Szymon

הכנסייה הכרמליטית )ורשה( 82  
כנסיית אנה הקדושה )קרקוב(   

141
פרנסיס ֶדה סאל הקדוש )ורשה(   

83
275 Ciechocinek ֶצ'חֹוצ'יֶנק

265 Cetniewo ֶצטְנֶייבֹו
צ'יחֹוצקי, אדווארד, מרחצאות 
 275 Cichocki, )ֶצ'חֹוצ'יֶנק(

Edward
צ׳יינטאון 30

צ'יני, ֶּברנאדינֹו ג'ובאני, קתדרלת 
 118 Cini, )הרנסאנס )ְּפלֹוצק

Bernadino Giovanni
צ'כוסלובקיה 46, 58, 194, 210, 

224
)ה(צלב הקדוש, הרי )מאלֹוּפֹולסָקה( 

157
צלבים 191

צמחוני, אוכל 307
צמחים 24, 25

 ,21 Częstochowa ֶצ'נסטֹוחֹוָבה
162–3 ,153 ,75 ,50 ,36–7

מלונות 303  
מסעדות 314  

ֶצ'נצְקֶייביץ', ויטֹולד, האנדרטה 
לקרב גרּונוואלד )גרּונוואלד( 288 

Cęckiewicz, Witold
)ה(צעירה, פולין 31, 137, 141, 222

)ה(צפונית, המלחמה 50, 52, 82
190 ,188 Cieplice ֶצ'ּפליֶצה

50 Cecora ֶצצֹוָרה, קרב
ֶצ'צ'ילָיה ֶרנאָטה מאוסטריה 123

 Czerwińsk ֶצ'רבינסק על הוויסלה
120 ,117 ,45 ,26

Ceroni, Carlo ֶצ'רֹוני, קרלו
הכנסייה הקפוצ'ינית )ורשה( 91  
כנסיית רוח הקדוש )ורשה( 75  

99 Czerniaków )ֶצ'רניאקֹוב )ורשה
226 Czerniejewo ֶצ'רְנֶיֶיבֹו
122–3 ,84 Czersk ֶצ'רסק

210 Cieszyn ֶצ'שין
מסעדות 314  
פסטיבלים 39  

ק
קאדֹו, מיָכל, אוניברסיטת ורשה 83 

Kado, Michał
קאופמן, לודוויק, ּפאץ, ארמון 

92 Kaufman, Ludwik )ורשה(
 Kazimierz Dolny קאז'ימֶייז' דֹולני
125 ,115 ,113 ,110–11 ,33 ,15

טיול באזור קאז'ימֶייז' דֹולני   
124–5

מלונות 302  

מסעדות 311  
פסטיבלים 39  

153 Kazimierz I קאז'ימֶייז' הראשון
 Kazimierz )קאז'ימֶייז' השני )הצודק

233 ,60 II
קאז'ימֶייז' השלישי )הגדול( 

 ,60 ,45 ,44 ,26 Kazimierz III
 ,168 ,164 ,161 ,150 ,141 ,125

235 ,211 ,176
קאז'ימֶייז' הרביעי )היאֶגלֹוני( 

 ,148 ,60 ,47 ,46 Kazimierz IV
161

קאז'ימֶייז' יאן ראו יאן קאז'ימֶייז'
150 Kazimierz )קאז'ימֶייז' )קרקוב
211 ,181 ,23 Katowice קאטֹוביֶצה

מלונות 304  
מסעדות 314  

57 Katyń קאטין, טבח
 Catenazzi, )קאֶטנאצ'י, ג'ובאני )יאן

Giovanni
כנסיית יוסף הקדוש )ּפֹוזנאן( 223  

כנסיית ֶלשנֹו 216  
כנסיית מרים המגדלית   

וסטניסלאב הקדושים )ּפֹוזנאן( 
221

232 Calisia קאליסיה
232 Kalisz קאליש

קאמֶזֶצר, יאן כריסטיאן, ארמון 
 Kammsetzer, Jan ראצ'ינסקי

218 ,75 Chrystian
 Kamien קאְמֶיין ּפֹומֹורסקי

263 Pomorski
פסטיבלים 39  

 Kamieniec קאְמֶייְנֶייץ זֹונּבקֹוביצקי
204 Ząbkowicki

 Kamienczyk קאמֶיינצ׳יק, מפל
180

קאֶמֶלאֹון, בית הכלבו )ורוצלאב( 
196 Kameleon

קאנאֶבזי, ג'ירֹולאמֹו, קפלת הצלב 
 Canavesi, )הקדוש )ּפֹוזנאן

224 Girolamo
58 ,57 Kanał קאנאל

90 ,71 Canaletto קאנאֶלטֹו
קאנו, שיט 331

נהר צ'ארָנה האנָצ'ה ותעלת   
ַאּוגּוסטֹוב 292-3

 Canova, Antonio קאנֹוָבה, אנטוניו
92

פסלו של הנריק לּוּבֹומירסקי 178  
 Kantor, קאנטֹור, טאֶדאּוש

143 Tadeusz
קאנטרי, מוסיקה 328

 Kasprowy קאסּפרֹובי וֶיירך, הר
170 Wierch

186 Kaczawa )קאצ'אָווה )נהר
 Kaczyński, Lech קאצ'ינסקי, ֶלך

61 ,59

קאצ'מארסקי, ולדיסלאב, בניין 
החברה הרפואית )קרקוב( 139 

Kaczmarski, Władysław
268 Kartuzy קארטּוזי

 Karłowicz, קארלֹוביץ', ְמֶייצ'יסלאב
32 Mieczysław

 Karnitz, קארניץ, ולנטין פון
239 Walentyn von

189 Karpacz 'קארּפאץ
מלונות 303  

קארקֹונֹוֶשה, הפארק הלאומי 
180 Karkonosze

 ,181 Karkonosze קארקֹונֹוֶשה, הרי
190 ,188–9

 Carreras, José קארראס, חוסה
326

268 Kashubia קאשּוּבָיה
273 Kwidzyn קביְדזין

קבר החייל האלמוני )ורשה( 94
קּואדרֹו, ג'ובאני ּבאטיסָטה ִדי, 

 Quadro, בית־העירייה של ּפֹוזנאן
221 Giovanni Battista di

 Kubicki, Jakub קּוּביצקי, יאקּוּב
118

אוניברסיטת ורשה 83  
ארמון ֶּבלֶווֶדֶרה 99  

206 Kudowa Zdrój קּודֹוָבה ְזְדרּוי
מסעדות 315  

28 Kodeń קֹוֶדן, כנסיית
קודקס ֶּבֶחם 48

קּודֶרה, פייר, האנדרטה לסטפן 
294 Coudray, Pierre צ'ארֶנצקי

קוואשניֶאבסקי, אלכסנדר 
61 Kwaśniewski, Aleksander

קֹוזּוּבֹובסקי, לודוויק, התיאטרון 
 Kozubowski, )הגדול )ורשה

93 Ludwik
 ,15 Kozłówka קֹוזלּופָקה, ארמון

128
 Kochanowski, קֹוחאנֹובסקי, יאן

169 ,124 ,30 Jan
76 Kotowski קֹוטֹובסקי, משפחת

279 ,275 Kujawy קּויאבי
34 Kulawka קּולאבָקה

קֹוֶלגיּום יּורידיקּום )קרקוב( 
142 Collegium Iuridicum

 Collegium )קֹוֶלגיּום מאיּוס )קרקוב
141 ,47 ,45 ,12 Maius
קֹוֶלגיּום נֹוּביליּום )ורשה( 

90 ,52 Collegium Nobilium
263 ,23 Kołobrzeg קֹולֹוּבֶז'ג

מסעדות 318  
263 Kołobrzeg קֹולֹוּבֶז'ג, מגדלור
53 Kołłątaj, Hugo קֹולֹונטאי, הוגו

 Kulmiz, קּולמיז, פון, משפחת
192 von

קולנוע 30, 31
המוזיאון לקולנוע )לודז'( 235  

הפסטיבל לסרטים פולניים   
)ְגדינָיה( 40

מוסיקה לסרטים 33  
סאמי ְסבֹוי )כל חברינו( 187  

פסטיבל הסרטים הבינלאומי   
‘ֶאטיּוָדה' )קרקוב( 40

פסטיבל הסרטים של ורשה 40  
פסטיבל הסרטים של לאגֹוב 216  

פסטיבל לסרטי ילדים ונוער   
)ּפֹוזנאן( 41

פסטיבל לסרטים קצרים )קרקוב(   
38

פסטיבל לסרטים של כוכבי   
קולנוע )מֶיינְדזיְזדרֹוֶיה( 39

פסטיבל קיץ לקולנוע )לאגֹוב( 39  
קאנאל 57, 58  

 Kulpowicz, קּולּפֹוביץ', סלאבֹומיר
33 Sławomir

174 Komańcza קֹומאנָצ'ה
 Komeda, קֹוֶמָדה, קז'ישטֹוף

33 Krzysztof
קומוניזם 23, 57, 58, 59, 126

נפילה 22  
קֹומֹורֹובסקי, ּברֹוניסלאב 

61 ,59 Komorowski, Bronisław
קֹומֹורֹובסקי, מיקֹולאי 

167 Komorowski, Mikołaj
 Komeński, Jan קומניוס, עמוס

216 Amos
קונגרס וינה 115, 213

קֹונטאקט, הפסטיבל לתיאטרון 
276 ,38 Kontakt

173 Kąty קֹונטי
קּונטֶצה־קֹוניץ', טאֶדאּוש, הביקור 

 Kuntze-Konicz, Tadeusz )ורשה(
83

קונטרה-רפורמציה 227, 285, 289
20 Koniakowo קֹוְניאקֹובֹו
קֹוְנֶייצּפֹולסקיס, משפחת 

82 Koniecpolskis
קונסוליות 387

קונסטנטין, הנסיך 99
 Konrad קונראד, דוכס מאזֹובָיה

274 ,60
269 Conrad, Joseph קונרד, ג'וזף

254 Kos קֹוס, משפחת
קֹוסאק, ֹוויֶצ'ך, פנורמת ראצלאביֶצה 

195 Kossack, Wojciech
קֹוסאק, יּוליּוש, פרנץ יוזף נכנס 
55 Kossak, Juliusz לקרקוב

קּוסֶלר, מיכאל, כנסיית הקדושים 
פטרוס ופאולוס )דּושניקי ְזְדרּוי( 

206 Kössler, Michael
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 Copernicus, קופרניקוס, ניקולאּוס
286 ,279 ,141 ,48 ,47 Nicolaus

אנדרטה )טֹורּון( 277  
בית קופרניקוס )ט טּורֹון( 278  

מוזיאון )פרֹומּבֹורק( 284  
מקום הולדתו 276  

פסלו )ורשה( 81, 84  
תרשים של נקודת השוויון   

)אֹולשטין( 287
45 ,26 Koprzywnica קֹוּפשיבניָצה

 Kućma, קּוצ'ָמה, וינֶצ'נטי
Wincenty

האנדרטה למרד ורשה ב־1944   
)ורשה( 76

האנדרטה למתקפה על הדואר   
הפולני )גדאנסק( 242

Corazzi, Antonio קֹוראצי, אנטוניו
אוניברסיטת ורשה 83  

ארמון ְסטאשיץ )ורשה( 84  
התיאטרון הגדול )ורשה( 93, 104  

ּפלאץ ּבאנקֹובי )ורשה( 93  
160 Kurozwęki קּורֹוזֶבנקי
217 ,215 Kórnik קּורניק
217 Kórnik קּורניק, אגם

קֹורּפאלסקי, מריה וזיגפריד 
 Korpalski, Marija and Zygfryd

242
קֹורּפּוס ּכריסטי 21, 39, 121, 167
 Kurpie )קּורְּפֶייה, הכפר )נֹובֹוגרּוד

293
 Korczak, Janusz קורצ'אק, יאנוש

97
217 ,28 Koszuty קֹושּוטי

 Kościuszko, קֹושצ'ּושקֹו, טאֶדאּוש
234 ,145 ,94 ,53 ,52 Tadeusz

268 Kościerzyna קֹושֶצ'ז'יָנה
222–3 Kaiser )ָקייֶזר, רובע )ּפֹוזנאן

 Kaiserhaus )ָקייֶזרהאּוס )ּפֹוזנאן
223

156 Kielce ְקֶיילֶצה
מלונות 304  

מסעדות 315  
172 ,32 Kiepura, Jan ְקֶייּפּוָרה, יאן

 Kilar, Wojciech קילאר, ֹוויֶצ'ך
33 ,32

173 ,171 Kinga קינָגה המבורכת
 Kindermann, קינדרמן, יּוליּוש

234 Juliusz
 Kinderman, קינדרמן, ליאופולד

234 Leopold
קיץ בפולין 39

76 ,55 Curie, Marie קירי, מארי
קירכֶּברֶגר, מתיאס, המנזר 
הציסטרציאני )ֶחנריקֹוב( 

204 Kirchberger, Matthias

 Kieślowski, קישלֹובסקי, קז'ישטֹוף
235 ,30 Krzysztof

קלאֶמרּוס, ולדיסלאב, אנדרטת 
אּוְמשלאגּפלאץ )ורשה( 91 

Klamerus, Władysław
 Kalwaria ָקלבארָיה ֶזּבז'ידֹובסָקה

167 Zebrzydowska
 Kalwaria ָקלבארָיה ּפאצלאביצָקה

176 Pacławicka
206–7 Kłodzko קלֹוְדְזקֹו, עמק

 Cleve, Joos van ְקֶלֶווה, יֹוס פאן
222

272 Kolonówka קלֹונּופָקה
264 Kluki ְקלּוקי

207 Kletno ְקֶלטנֹו
קליין, מיכאל, כנסיית הקדושים 
יעקב ואגְנֶיישָקה )ניָסה( 205 

Klein, Michael
159 Klimontów קלימֹונטֹוב
59 Clinton, Bill קלינטון, ביל

44 Kmita ְקמיָטה
169 Kmita ְקמיָטה, משפחת

145 Kmita, Piotr ְקמיָטה, פיוטר
קמפינג, אתרים 301

ֶקמּפֶנר, אנדריאס, כנסיית השלום 
186 Kempner, Andreas )יאבֹור(

 Kędra, ֶקנדָרה, וולדיסלאב
235 Władysław

קנטינות 306
289 Kętrzyn ֶקנטשין

מסעדות 318  
 Kętrzynski, ֶקנטשינסקי, ֹוויֶצ'ך

289 Wojciech
קניות 320-5

אוכל ומשקאות 322, 323  
איפה לקנות 320  
אמנות 321, 323  

אמצעי תשלום 320  
בגדים 322, 323  

דיסקים 321  
ורשה 320  

זכוכית ובדולח 322, 323  
כלי קרמיקה וחרסינה 322, 323  

מה לקנות בפולין 324-5  
מזכרות 324-5  

ספרים 95, 321, 323  
עבודות־יד 321  

ענתיקות 322, 323  
פריטים מענבר 321, 323, 325  

שעות פתיחה 320  
תכשיטים 321, 323, 325  

295 Knyszyńska קנישינסָקה, יער
 Kępa ֶקנָּפה ֶרדלֹובסָקה

269 Redłowska
ָקסֶטלי, מאֶטאֹו, הטירה המלכותית 

70 Castelli, Matteo )ורשה(
ָקּפּושצ'ינסקי, רישארד 

31 Kapuściński, Ryszard

)ה(קפלה המלכותית )גדאנסק( 
245 ,51

קפלות
אֹוֶלשניצקי )הרי הצלב הקדוש(   

157
אֹוֶלשניצקי )טארלֹוב( 50  

אֹושבֶיינצ'ים )ְקרֹוסנֹו( 173  
אחוזת הקבר של בני שושלת   
ּפיַאסט השלזית )ֶלגניָצה( 185
אנה הקדושה )גדאנסק( 252  

אנה הקדושה )מאלּבֹורק( 271  
אנה הקדושה )ּפינצ'ֹוב( 161  
ֶארֶז'ֶּבת הקדושה )אֹוסטרֹוב   

טּומסקי( 201
ֶגרטרּוד הקדושה )דארלֹובֹו( 264  

ההונגרית )קרקוב( 149  
הזהב )ּפֹוזנאן( 225  

הלורנטינית )גֹולֹומּב( 124  
המלכותית )גדאנסק( 51, 245  

המלכותית )ְּפלֹוצק( 118  
הֶמנֹוניניטית )גדאנסק( 37  

הסעודה האחרונה )ֶצ'נסטֹוחֹוָבה(   
163

הצלב הקדוש )ּפֹוזנאן( 224  
הקדושים המעונים )סאנדֹומֶייז'(   

159
השילוש־הקדוש )מצודת לובלין(   

127 ,46
ְזּבאראסקי )קרקוב( 137  

זיגמּונט )קרקוב( 27, 49, 148,   
149

יאדוויָגה הקדושה )ְטֶשּבניָצה( 193  
יאשצ'ּורּופָקה )קפלת העץ( 29  

מישקֹובסקי )קרקוב( 137  
מרגרטה הקדושה )קרקוב( 150  
מריה המבורכת )קרקוב( 145  

ּפֹוטֹוצקי )ְגנֶייזנֹו( 228  
פירֵליי )לובלין( 126  

קינָגה הקדושה )מכרה המלח   
ְוֶייליצ'ָקה( 168

קפלת הגולגלות )קּודֹוָבה ְזְדרּוי(   
206

ראצ'ינסקי )אחוזת הקבר, רֹוגאלין(   
219

 Kepler, Johannes ֶקּפֶלר, יוהאנס
184

31 Krall, Hanna קראל, האנה
קראֶמר, ָהנס, שער הרמה 

248 Kramer, Hans )גדאנסק(
קראֶמר, יוהאן, השער הירוק 

250 Kramer, Johann )גדאנסק(
 Cranach, ְקראנאך, לוקאס האב

205 Lucas
מריה הקדושה עם ישו התינוק   

וקתרינה הקדושה 159

קראקֹובסְקֶייה ּפֶשדְמֶיישֶצ'ה )ורשה( 
 ,12 Krakowskie Przedmieście

104 ,80–3
מפת רחובות מאוירת 80-81  

קראֶשבסקי, יוזף איגנאצי 
149 Kraszewski, Józef Ignacy
 Krasiński, קראשינסקי, זיגמונט

119 ,55 ,31 Zygmunt
קראשינסקי, יאן ּבֹונאֶוונטּוָרה 

 Krasiński, Jan Bonawentura
122

קראשינסקי, יאן דֹוּברֹוגֹוסט 
92 Krasiński, Jan Dobrogost

176 Krasiczyn ְקראשיצ'ין, מצודה
 Krasicki, קראשיצקי, איגנאצי

30 Ignacy
קראשיצקי, סטניסלאב, מצודת 

 176 Krasicki, ְקראשיצ'ין
Stanisław

קרב גרּונוואלד )מאֵטייקֹו( 86
43 Krewo ְקֶרבֹו
האיחוד של 46  

קרבות
גרּונוואלד 7–46, 126, 139, 217,   

288
וינה 50, 51, 72, 82, 91, 103  

ורשה 56  
ֶלגניָצה 185  
ֶצצֹוָרה 50  

ראצלאביֶצה 195  
47 Krużlowa קרּוז'לֹוָבה

318 Krutyń קרּוטין, מסעדות
264 Croy, Anna de קרֹוי, אנה ֶדה

 Croy, קרֹוי, ּבֹוגּוסלאב ֶדה
264 Bogusław de
173 Krosno ְקרֹוסנֹו

170 Krupówki ְקרּוּפּובקי
231 ,230 Kruszwica קרּושביָצה

 ,36 Kruszyniany קרּושיניאני
294 ,281
קרחונים 24

172 Krynica קריניָצה
 Krynicki, קריניצקי, רישארד

31 Ryszard
 Cricot )קריקֹוט 2 )קבוצת תיאטרון

143 2
143 Cricoteka )קריקֹוֶטָקה )קרקוב

 Charles קרל ה־12, מלך שוודיה
82 XII

51 Karłowice קרלֹוביֶצה, שלום
קרמיקה 323

קרמיקה
בְחְמֶיילנֹו 268  

מקאשּוּבָיה 321  
קניות 322, 323  

)ה(קרפטים, הרי 24

 ,132–51 ,23 ,15 Krakow קרקוב
153

בידור 327, 328  
היסטוריה 44, 49, 55, 59  

ואֶבל 144-9  
חניה 350  

יומיים בקרקוב 12-13  
כיכר השוק 136-7  

כנסיית מריה הקדושה 138-9  
מלונות 303  

מסעדות 313-14  
מפה 134-5  

מקדש סטניסלאב הקדוש 51  
נמל־התעופה 344-5  

פסטיבלים 38, 39, 40, 41  
קהילת האמנים 31  

תחבורה 135, 3–352  
קרקוב, האקדמיה של 45, 133, 

141
176 Krzywcza ְקשיבָצ'ה

191 Książ 'ְקְשיֹונז
49 Książ Wielki ְקְשיֹונז' ויֶאלקי

קשיז'טֹוּפּור, מצודה )אּויאְזד( 
50–1 ,28 Krzyżtopór

 Krzycki, Andrzej ְקשיצקי, ָאנדֵז'יי
118

קתדרלות
אֹולשטין )יעקב הקדוש( 287  
אֹוּפֹוֶלה )הצלב הקדוש( 210  

גדאנסק )אֹוליָבה( 5–254  
ְגְנֶייזנֹו )עליית מרים( 9–228  

דרֹוחיצ'ין 295  
ורוצלאב )יוחנן המטביל( 11, 199,   

208–9 ,200–1
ורוצלאב )מרים המגדלית( 26,   

196
ורשה )יוחנן הקדוש( 12, 68, 72  

ורשה )קתדרלת השדה של הצבא   
הפולני( 91

זאמֹושץ' 130  
ֶחלמָז'ה )השילוש הקדוש( 275  

טארנֹוב )המולד של מריה   
הקדושה( 169

טֹורּון )יוחנן המטביל ויוחנן כותב   
הבשורה( 9–278

ֶלגניָצה )פטרוס ופאולוס   
הקדושים( 185

לובלין )יוחנן המטביל ויוחנן כותב   
הבשורה( 126

לֹומָז'ה 293  
סאנדֹומֶייז' 159  
ּפֹוזנאן 5–224  

ְּפלֹוצק )גבירתנו של מאזֹובָיה(   
118

ֶּפלְּפלין )מריה הקדושה( 51, 272  

פרֹומּבֹורק 279, 281, 284, 286  
ְּפֶשמיְשל 176  

קאליש )ניקולאּוס הקדוש( 232  
קאְמֶיין ּפֹומֹורסקי 262, 263  

קביְדזין 273  
קֹולֹוְּבֶז'ג )מריה הקדושה( 263  

ְקֶיילֶצה 156  
קרקוב )ואֶבל( 13, 45, 49, 51,   

148–9 ,145 ,144 ,133
ְשבידניָצה )סטניסלאב ּוָוצלאב   

הקדושים( 191
ְשֶצ'צ'ין )יעקב הקדוש( 260, 261  

קתרינה הגדולה 52, 121

ר
 315 Rabka ראּבָקה ְזדרּוי, מסעדות

Zdrój
123 ,58 Radom ראדֹום

240–2 ,13 Raduna ראדּוָנה, תעלה
מפת רחובות מאוירת 240-1  
 Radziwiłł, ראְדז'יביל, אנטֹוני

233 Antoni
 Radziwiłł, ראְדז'יביל, וואנָדה

233 Wanda
 Radziwiłł, Michał ראְדז'יביל, מיָכל

82
ראְדז'יביל, מיָכל קאז'ימֶייז' 

77 Radziwiłł, Michał Kazimierz
 ,82 Radziwiłł ראְדז'יביל, משפחת

121 ,92
 Radziwiłłowa, ראְדז'יבילֹוָבה, הלנה

121 Helena
ראְדז'יבילּוְבָנה, ברברה 

168 Radziwiłłówna, Barbara
ראְדֶז'יֹובסקי, מיָכל ס. 

121 .Radziejowski, Michał S
 Radzyń ראדזין ּפֹודלאסקי

129 Podlaski
ָראּוך, כריסטיאן, הקברים בקפלת 

הזהב )קתדרלת ּפֹוזנאן( 225 
Rauch, Chrystian

289 Rastembork ראסֶטמּבֹורק
 Raczyński, ראצ'ינסקי, אדווארד

222 Edward
 Raczyński, ראצ'ינסקי, אטאנאזי

222 Atanazy
 Raczyński ראצ'ינסקי, משפחת

219
ראצ'ינסקי, ספרייה )ּפֹוזנאן( 215, 

222 Raczyński
 Raczyński, ראצ'ינסקי, פיליפ

219 Filip
 Raczyński, 'ראצ'ינסקי, קאז'ימֶייז

218 ,75 Kazimierz
195 Racławice ראצלאביֶצה, קרב

160 Raków ראקֹוב
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 Cerveny Kláśtor רֶבני קלאשטֹור
173

294 .Redler, J.C .ֶרדֶלר, י. כ
ֶרדֶלר, כריסטיאן, ארמון ּפֹוטֹוצקי 

 129 Redler, )ראדזין ּפֹודלאסקי(
Christian

264 Rowokół רֹובֹוקֹול
 Rubinstein, רובינשטיין, ארתור

235 ,32 Artur
 Rubinstein, רובינשטיין, הלנה

150 Helena
174 Równia רּוְבִנָיה

218–19 Rogalin רֹוגאלין
 Rodondo, רֹודֹונדֹו, ג'אקֹומֹו

70 Giacomo
רּודְנֶייב, ֶלב, ארמון התרבות 

 Rudniev, )והמדעים )ורשה
95 Lev

 Różewicz, רּוֶז'ביץ, טאֶדאּוש
31 Tadeusz

116 Roztocze רֹוזטֹוֶשה
258 Różny רּוז'יני

רֹוטמאֶייר, יוהאן מיכאל, כנסיית 
שמו הקדוש של ישו )ורוצלאב( 

195 Rottmayr, Johann Michael
רֹוֶטנשטיין, קונראד ֶצלֶנר פון, 
הארמון של ראשי המסדר 

 270 Rotenstein, )מאלּבֹורק(
Konrad Zöllner von

 Rutkowska, רּוטקֹובסָקה, ָאּורֹוָרה
128 Aurora

רומאנסקית, אדריכלות 26
טיול בנושא אדריכלות 1–230  

265 Rąbka רֹונּבָקה
רוסיה 22, 50, 153, 232, 275, 285

וההסכם הנצחי )הסכם השלום   
51 )1686

והחלוקה 43, 52, 53, 54  
ומרד ורשה 57  

ועצמאותה של פולין 56  
מלחמת רוסיה-פולין 53  

קונגרס וינה 213  
שבויי מלחמה 127  

ראו גם ברה"מ  
רּוּפנֶייבסקי, סטניסלאב 

 ,160 Rupniewski, Stanisław
161

רוק, מוסיקה 328
176 ,120 ,45 Ruthenia רּותֵניָאה

רחובות
 Ulica )אּוליָצה גרֹודזָקה )קרקוב  

142 ,13 Grodzka
 Ulica )אּוליָצה דלּוָגה )גדאנסק  

249 ,246–7 Długa
אּוליָצה ואלי ְחרֹוּבֶרגֹו )ְשֶצ'צ'ין(   
260 Ulica Wały Chrobrego

 Ulica )אּוליָצה מאזֹוְבֶייצָקה )ורשה  
95 Mazowiecka

אּוליָצה מאריאצָקה )גדאנסק(   
243 Ulica Mariacka

 Ulica )אּוליָצה מֹוסטֹוָבה )ורשה  
74 Mostowa

 Ulica )אּוליָצה ִמיֹודֹוָבה )ורשה  
90–2 Miodowa

 Ulica )אּוליָצה פֹוקסאל )ורשה  
84 Foksal

אּוליָצה פלֹוריאנסָקה )קרקוב(   
140 ,12 Ulica Floriańska

 Ulica )אּוליָצה ְפֶרָטה )ורשה  
76 ,74 Freta

 Ulica )אּוליָצה קאנֹוניָצ'ה )קרקוב  
143 Kanonicza

 Ulica )אּוליָצה רטוריקה )קרקוב  
142 Retoryka

 Aleje )ָאֶלֶיה אּוָיזדֹובסְקֶייה )ורשה  
85 ,12 Ujazdowskie

 Długi Targ )דלּוגי טארג )גדאנסק  
250 ,246–7

הנתיב המלכותי )גדאנסק( 246  
הנתיב המלכותי )ורשה( 87–78  
הנתיב המלכותי )קרקוב( 140  

  Nowy Świat )נֹובי ְשביאט )ורשה  
320 ,84 ,12

קראקֹובסְקֶייה ְּפֶשדְמֶיישֶצ'ה   
 Krakowskie )ורשה(

320 ,80–3 Przedmieście
 Ribera, José ריֶּבָרה, חוסה ֶדה

211 de
292 Rygol ריגֹול

216 Rydzyna ריְדזיָנה
160 Rytwiany ריטביאני

30 Rej, Mikołaj ֵריי, מיקֹולאי
ְרֶייְדל, יוהאן, קתדרלת הקדושים 
סטניסלאב ּוָוצלאב )ְשבידניָצה( 

191 Riedl, Johann
 Reymont, ֵריימֹונט, ולדיסלאב

234 ,31 ,30 Władysław
לבו 81, 83  

173 Rymanów רימאנֹוב
290 Ryn ִרין

מסעדות 319  
ריְנֶגרינג, פיוטר, שער הזהב 

248 Ringering, Piotr )גדאנסק(
24 Rysy ריסי, הר

רכבת 346-7
)ה(רמ"א, בית קברות ובית כנסת 

)קרקוב( 150
140 ,70 Rembrandt רמברנדט

ֶרְנֶייה פאן אמסטרדם, השער הירוק 
)גדאנסק( 250

 Rennen, Peter ֶרֶנן, פיטר פאן ֶדר
148 van der

מקדש ַאדאלֶּברט הקדוש 229  

רנסאנס 48
אדריכלות 27  
זאמֹושץ' 130  

ספרות 30  
רפואיים, שירותים 338-9

רפואית, בניין החברה )קרקוב( 139
רפובליקת שתי האומות 43, 9–48, 

54 ,52 ,50
רפורמציה 49, 252

רפטינג בנהר דּונאֶייץ 3–172
רפפורט, נתן, אנדרטת גיבורי הגטו 

)ורשה( 97
רשימת שינדלר )ס. ספילברג( 150

288 Reszel ֶרֶשל

ש
 Szarzyński, שאז'ינסקי, סטניסלאב

32 .Stanisław S
 Scheibitz, שאיּביץ, ניקֹולאּוס פון

192 Nikolaus von
 Scheibler, Karol שאיּבֶלר, קרול

235
 Schaffgotsch שאפגֹוטץ, משפחת

188
שאפראנֶייץ, פיוטר וקז'ישטֹוף 

 Szafraniec, Piotr and Krzysztof
164

203 Scharoun, Hans שארּון, ָהנס
ְשבאיצארָיה קאשּוּבסָקה, הפארק 
 Szwajcaria Kaszubska הלאומי

268 ,259 ,257
)ה(שבט הפולוני )הסלאבים 

המערביים( 213
191 ,183 Świdnica ְשבידניָצה

מסעדות 315  
 Świdnica-Jawor ְשבידניָצה־יאבֹור

191 ,189
263 Świerzno ְשבֶייז'נֹו

 Święta Lipka ְשבֶיינָטה ליּפָקה
289 ,282

 Świętopekk ְשבֶיינטֹוֶּפק השני
249 II

שְבֶיינטֹוקשיסקי, הפארק הלאומי 
157 Świętokrzyski

262 Świnoujście שבינֹואּוישֶצ'ה
מעבורות 345  
פסטיבלים 39  

200 ,190 Świny שביני
ְשֶבכֶטן, פרנץ, ַקייֶזרהאּוס )ּפֹוזנאן( 

223 Schwechten, Franz
 Svenichen, שֶבניֶחן, אלכסנדר

252 Alexander
שבע השנים, מלחמת 53

שגרירויות 337
)ה(שואה 21, 37, 166
שוואך, אדם, הכנסייה 

 Swach, )הפרנציסקנית )ּפֹוזנאן
222 Adam

שוודיה 50, 158, 257, 260, 264, 
294

 Szwajcer, שָווייֶצר, ואֶלנטי
226 Walenty

שווינסקה-קירשנשטיין, אירנה 
 Kirszenstein-Szewińska, Irena

59 ,58
שווקים 320, 321, 322, 328

שּוך, יאן כריסטיאן, ארמון לאֶז'נקי 
 100 Schuch, Jan )ורשה(

Christian
 Szołaysky )שֹוָלאיסקי, בית )קרקוב

143 ,12 House
)ה(שולחן העגול, שיחות 82

31 Schulz, Bruno שּולץ, ברונו
שּולץ, דניאל, לואיג'י גֹונצאָגה 

83 Szulc, Daniel )הקדוש )ורשה
100 Schultz, Karol שּולץ, קארול
 Chopin, Fryderyk שופן, פרדריק

233 ,55 ,32
אנדרטה )ורשה( 100  

לבו 65, 81, 83  
מוזיאון )ורשה( 84  
מקום הולדתו 120  

שָטאּוֶפנֶּברג, קלאּוס פון 
289 Stauffenberg, Claus von
שטּוֶּבן, יוזף, רובע ַקייֶזר )ּפֹוזנאן( 

223 Stübben, Joseph
 Stüler, שטּוֶלר, פרידריך אוגוסט

273 Friedrich August
 ,47 ,46 Stoss, Veit שטֹוס, ַוייט

133
האפיטף של ההגמון זּביגנייב   
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