
Ma³y Bia³y Dom Roosevelta

Ma³y Bia³y Dom Roosevelta jest jednym z najbardziej popularnych 

historycznych miejsc w Stanie Georgia, przyci¹gaj¹cych ponad 100,000 

turystów ka¿dego roku. Odwiedzaj¹cy mog¹ zwiedziæ dom wypoczynkowy 

Franklina D. Roosevelta (FDR), dom goœcinny, mieszkanie obs³ugi, a 

tak¿e zobaczyæ nale¿¹cego do prezydenta samochód terenowy Willy z 

1940r oraz placówkê stra¿nicz¹ s³u¿b specjalnych. Wszystko to w 

niezmienionym stanie od œmierci prezydenta. 12 kwietnia ka¿dego roku 

odbywa siê ceremonia upamiêtniaj¹ca dziedzictwo FDR i jego wk³ad w 

rozwój Stanu Georgia, Ameryki i ca³ego œwiata.

Nowe Muzeum ku czci FDR

Po³o¿one w zalesionej posaid³oœci muzeum o powierzchni 11,000 stóp 

kwadratowych odzwierciedla historiê tego wspania³ego œwiatowego lidera. 

Poœród wielu, równie¿ interaktywnych eksponatów znajduje siê kabriolet 

Ford z 1938r. wyposa¿ony w rêczn¹ sterownicê, kuchnia z 1930r. gdzie z 

radia dobiegaj¹ ”Rozmowy przy kominku” a tak¿e przedstawieni s¹ 

kluczowi ludzie z ¿ycia prezydenta. Krótki film, którego narratorem jest 

Walter Cronkite, zawiera historyczne nagrania prezydenta odwiedzaj¹cego 

s¹siadów i p³ywaj¹cego w basenach, a tak¿e jego procesjê pogrzebow¹.

Historyczne Muzeum Basenów

Baseny wype³nione wod¹ Ÿródlan¹ po³o¿one s¹ zaledwie jedn¹ milê od 

muzeum. Chocia¿ baseny pozostaj¹ puste aby zapobiec uszkodzenia 

struktury historycznej, odwiedzaj¹cy mog¹ dotkn¹æ ciep³ej bulgocz¹cej 

wody z akwenu. Ta 88 stopniowa woda pochodzi z g³êbokoœci 3,800 

stóp pod powierzchni¹ ziemi i wierzono, ¿e ma w³aœciwoœci 

uzdrawiaj¹ce. Ma³e Muzeum znajduj¹ce siê przy basenach zawiera 

informacjê o Ÿród³ach i historiê miasta, obejmuj¹c¹ sfinansowane przez 

Roosevelta s¹siaduj¹cego Instytutu Warm Springs imienia Roosevelta.

Wycieczki Grupowe

Grupy zorganizowane w ka¿dym wieku s¹ mile widziane. Dla grup 

dostêpna jest specjalna oferta cenowa. Zwiedzanie odbywa siê 

samodzielnie, aczkolwiek t³umacze dostêpni s¹ na ka¿dym 

odcinku trasy aby odpowiedzieæ na ka¿de pytanie.

Dostêpnoœæ

Skutery motorowe dostêpne s¹ dla goœci, którzy ich wymagaj¹. G³ówne 

wejœcie przystosowane jest dla wózków inwalidzkich, pozosta³e maj¹ 

schody. Wszystkie chodniki maj¹ tward¹ powierzchniê. Albumy dostêpne 

s¹ dla domu goœcinnego i mieszkania obs³ugi poniewa¿ obiekty te nie s¹ 

przystosowane dla wózków inwalidzkich.

Sklep z Pami¹tkami

Sklep oferuje ró¿ne rodzaje ksi¹¿ek, wideo, kartki, przek¹ski, napoje i inne 

artyku³y.

Miejsca na piknik

Miejsce na piknik po³o¿one jest obok parkingu i mo¿e pomieœciæ 150 osób. 

Niedaleko historycznych basenów znajduje siê jescze jedno miejsce na 

piknik/park przydro¿ny z czterema sto³ami oraz ³atwym dostêpem dla 

wózków inwalidzkich. Obydwa miejsca posiadaj¹ w pobli¿u ubikacjê.

Poszukuj¹c ulgi w cierpieniu spowodowanym chorob¹ polio, Franklin D. Roosevelt po raz pierwszy przyjecha³ do Warm 
Springs w Stanie Georgia w 1924r aby korzystaæ z k¹pieli w naturalnie ciep³ych Ÿród³ach. Oczarowany okolic¹ zbudowa³ 
prosty domek letniskowy na uboczu Pine Mountain podczas kandydowania na prezydenta w 1932r. W trakcie wielu 
wyjazdów do Georgii prezydent spêdzi³ wiele godzin odwiedzaj¹c s¹siadów przez co dowiadywa³ siê o towarzysz¹cych 
im trudnoœciach, w szczególnoœci podczas Wielkiego Kryzysu. Te doœwiadczenia umo¿liwi³y mu na wgl¹d w ¿ycie 
przeciêtnych Amerykanów i pomog³y w opracowaniu nowych ustaw takich jak “Rural Electrification Administration”, 
“Civilian Conservation Corps” i “Tennessee Valley Authority”.  12 kwietnia 1945r FDR dozna³ udaru podczas pozowania 
do portretu malowanego przez Madame Elizabeth Shoumatoff i zmar³. Do dziœ ten s³awny “Niedokoñczony Portret” 
znajduje siê w muzeum w takim stanie, w jakim zostawi³a go artystka.



Ma³y Bia³y Dom Roosevelta
Historyczne Miejsce w Stanie Georgia

Przystañ cz³owieka, który 
zmieni³ Amerykê

Pobliskie atrakcje

Ma³y Bia³y Dom FDR po³o¿ony jest w niewielkim mieœcie Warm 

Springs wype³nionym uroczymi sklepami, restauracjami i 

kwaterami.

Tylko 15 mil dalej przy Pine Mountain Scenic Highway znajduje siê 

Stanowy Park F.D. Roosevelta, który posiada miejsca kempingowe 

i chatki, historyczny basen w kszta³cie Dzwona Wolnoœci, miejsca 

na wêdkarstwo jeziorowe i wyj¹tkowe szlaki wêdrówkowe na 23-

milowym Pine Mountain.

Ulubione miejsce piknikowe Roosevelta, Dowdell's Knob, oferuje 

widok z lotu ptaka na Dolinê Pine Mountan i naturalnej wielkoœci 

statuê FDR przy której mo¿na usi¹œæ i zrobiæ sobie zdjêcie.

Inne pobliske atrakcje to Callaway Gardens Resort, Butts Mill Farm, 

Red Oak Covered Bridge, Wild Animal Safari, wylêgarnia ryb i 

sceniczne przydro¿a.

Usytuowany ¼ mili na poùudnie od Warm Springs na 

U.S. Hwy. 27A/85A. 70 mil na poùudnie od Atlanty, 40 

mil na póùnoc od Columbus i 80 mil na zachód od 

Macon.

Wskazówki do Historycznego Kompleksu Basenów: 

Skrêæ w lewo przy g³ównym wjeŸdzie do Ma³ego 

Bia³ego Domu Roosevelta; skrêæ w lewo na 

œwiat³ach; przejedŸ wjazd do Instytutu Roosevelta; 

skrêæ w najbli¿sz¹ ulicê w lewo; wjazd bêdzie po 

lewej stronie.
Z Atlanty:

Autostrad¹ I-85 na po³udnie do zjazdu 41, nastêpnie 

skrêæ w lewo na autostradzie Hwy. 27A. 33 mile 

dalej na po³udnie znajduje siê miasto Warm Springs.

Godziny:

9 – 17, codziennie

Ostatni bilet sprzedawany jest o godzinie 16:45

Wstêp p³atny
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