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Odcinek 2. Luksor 

Jeśli chcemy zobaczyć największe egipskie świątynie: królowej Hatszepsut, 

Amona Re, Ramzesa II, czy Tutanchamona, musimy do Luksoru wyruszyć 

wcześnie rano. Trasę 300 km pokonamy autobusem. 

W Hurghadzie wstaje piękny dzień. 

  

Wszystkie autobusy wycieczkowe kierujące się w konkretnym dniu do Luksoru, 

przyjeżdżają na zbiórkę na ustalony parking. Potem ustawiają się jeden za 

drugim w konwoju, zaś z przodu i z tyłu eskortuje je policja. To zarządzenie 

władz egipskich, odkąd miały tu miejsce napady na turystów. Na trasie są 

postawione są także posterunki, na których sprawdzani są kierowcy i liczba 

podróżujących. W ten sposób zapewnia się turystom bezpieczeństwo i zmniejsza 

prawdopodobieństwo napadów.  

Wpływy z turystyki są w Egipcie znaczne i gdyby załamał się ten trzon 

gospodarki, ludność egipska zubożałaby w jeszcze większym stopniu.  

 



Odjeżdżamy z jednego z posterunków. 

  

Tu parkujemy autokar. 

 
 



Świątynie bogów i faraonów rozciągały się kiedyś na kilkudziesięciu  hektarach 

terytorium Egiptu. Dzisiejsze pozostałości to jedynie ich fragment, jednakże 

ruiny nadal pobudzają naszą wyobraźnię o potędze tego starożytnego państwa. 

 
 

W Luksorze. 

 



Polski przewodnik przeniesie nas swą opowieścią w inny wymiar czasu,  

a monumentalne  zgliszcza uzmysłowią ogrom pracy setek niewolniczych dłoni 

włożonych w te budowle dla czczenia chwały wielkich. 

 
 

 



Luksor jest jednym najpopularniejszych, z turystycznego punktu widzenia, 

miastem. Leży w południowym Egipcie i oddzielone jest kanałem od części 

północnej czyli Karnaku. Określany jest jako największe muzeum świata na 

świeżym powietrzu z racji ruin świątyń oraz starożytnych posągów i krypt. 

 
 

 



   

Starożytna architektura sięga czasu od 4000 p.n.e. do IV wieku naszej ery. 

Pełniła funkcję służebną wobec władców i religii. 

  

Cały czas wśród ruin prowadzone są prace konserwatorskie i podejmowane 

wszelkie możliwe próby, aby utrzymać i zachować dla teraźniejszości  

i przyszłości to, co z dawnej historii uratował czas. 

Zazwyczaj w rozpadliny murów aplikuje się zastrzykami spoiwa, a zwietrzałe 

elementy konstrukcji podmienia się na nowe. 

 



 

Konserwator w trakcie pracy. 

  
 

 



Warsztat na terenie ruin. 

 

Przewodnik opowiada nam historię życia Ramzesa II i jego mądrej żony 

Nefretari. Ten przedsiębiorczy faraon dążył do rozbudowy Imperium i 

przewyższył w tym swych poprzedników. Czasy jego panowania to okres 

stabilizacji i dobrobytu. Nefretari pochodziła z rodziny szlacheckiej i miała 

wysoki status w tym małżeństwie. Potwierdzają to malowidła, na których  

przedstawiana jest  na równi z Ramzesem, podczas, gdy pozostałe jego żony  

w okolicy kolan faraona. Silny związek Nefretari z Ramzesem był oparty nie tylko 

o korzyści polityczne lecz przede wszystkim na wzajemnej miłości. 

W Egipcie funkcjonuje przekonanie, że gdy 7 razy obejdziesz posąg skarabeusza, 

na pewno poszczęści Ci się w życiu. Dreptamy i skrupulatnie liczymy okrążenia. 

  



  

Doliny Królów, a więc miejsca, gdzie znajdują się ich grobowce, strzegą dwa  

Kolosy Memnona.  

  

W tej nekropolii odkryto ponad 60 grobów, ale turystom udostępnionych jest 

tylko kilka. To wykute w skale kompleksy, składające się z ciągu  korytarzy i sal, 

na których ścianach namalowano freski związane z życiem pochowanego tu króla. 

 



 

Wejście do bogatego grobowca Tutanchamona. Różne źródła podają, że rozpoczął 

panowanie w wieku 8 lub 10 lat. Umarł mając lat 19. 

 
 



W grobowcu Tutanchamona. 

 

Większość grobowców z wyjątkiem jego mogiły została rozkradziona. Dla 

bezpieczeństwa wszystkie przedmioty, które ocalały, zostały  przewieziono do 

Muzeum Narodowego w Kairze. 

 
 



Strażnicy bez względu na wykonywaną pracę, o określonej porze dnia oddają się 

modlitwie. 

 
 

 

W Luksorze zwiedzimy jeszcze Instytut Papirusa, gdzie poznamy technologię 

wytwarzania papieru, jak również manufakturę alabastru i wyrobów z malachitu 

i lapis lazuli. 



Słynne egipskie papirusy. 

 
 

  
 



Ręczna obróbka alabastru. 

  

Przy zakupie każdej pamiątki należy targować się. Wyjściowa cena jest 

zazwyczaj trzy razy wyższa. Egipcjanie szukają zarobku wszędzie. Ich prawem 

jest proponować kupno, a naszym negocjować cenę lub zrezygnować. W Egipcie  

jednostką monetarną jest 1 funt egipski = 6 $ USA lub 1 funt = 60 groszy. 

 



Ten policjant chciał mnie pogonić, kiedy próbowałam mu zrobić zdjęcie. Powinnam 

zapytać o zgodę. Ale jego kolega chyba by chciał, bo uśmiecha się.  

  

Ci panowie nie mają nic przeciwko. 

 

Późnym popołudniem udajemy się w drogę powrotną do Hurghady. Mamy około 

ośmiu godzin jazdy. Zmęczeni, ale urzeczeni starożytnym klimatem i dawną 

potęgą Egiptu, późną nocą powrócimy do hotelu. 



Żegnamy podświetlone nastrojowo świątynie Luksoru. 

  
 

 

Pozdrawiam Cię serdecznie i również Tobie życzę spokojnej nocy. 

Zielona Gałązka 

 

 
 


