Wczasy nad morzem – 8 dni
JAROSŁAWIEC
3/4/5/6/7/8/9/10 września 2022
Zapraszamy do Jarosławca na

wczasy wypoczynkowe.

Każdy z Państwa zregeneruje swoje siły korzystając z pobytu nad morzem i z
interesujących propozycji spędzenia wolnego czasu.

Naszym miejscem zakwaterowania będzie Hotel *** NAT Jarosławiec (dawna
nazwa: „Za Wydmą”) położony 400 m od morza, na dużej, ogrodzonej posesji,
w pobliżu przystani żeglarskiej i rybackiej. Obiekt dwukondygnacyjny( niestety
nie ma windy). Internet dostępny jest bezpłatnie w całym obiekcie. Wyżywienie
3 razy dziennie: śniadania i kolacje bufet (w czasie pandemii bufet z obsługą),
obiady serwowane. Pobyt od kolacji (w dniu przyjazdu) do śniadania (w dniu
wyjazdu).

3 września 2022, sobota – 1 dzień
Wyjazd z Wrocławia o godz.7:00 z parkingu przy pl. Solidarności. Na trasie przejazdu
zatrzymamy się na przerwy w miejscach gdzie będzie można napić się kawy, herbaty,
zjeść coś ciepłego. Planowany przyjazd do Jarosławca- 16:30, zakwaterowanie w hotelu.
Zaczynamy kolacją o godz. 19:00.

Zamek Rycerski Podewils w Krągu
Podczas podróży (ok. godz. 14:30) zrobimy przystanek
w Zamku
Rycerskim Podewils Krąg na Pomorzu. Zwiedzimy dostępne wnętrza,
obejrzymy film dokumentalny i skorzystamy z poczęstunku (kawa,
herbata, ciasto).
Wieś Krąg położona jest wśród lasów i jezior, z dala od gwaru na turystycznych
szlakach. W 1414 roku między dwoma jeziorami zbudowano gotycki zamek. W
ciągu 500 lat swego istnienia był wielokrotnie przebudowywany także utracił swój
pierwotny wygląd, jedynie piwnice i fundamenty są dowodem tamtych czasów.
Dominującym stylem widocznym w bryle zamku jest renesans i neorenesans.

Obecnie ma kształt odwróconej litery E i XIX-wieczną elewację. W 1480 roku
zamek stał się własnością Adama Podewils który otrzymał go wraz z ziemią w
podzięce za uratowanie życia księcia pomorskiego Bogusława X. W rękach tej
rodziny majątek znajdował się do II połowy XIX wieku.

Ostatni właściciel Karl Alexander von Riepenhausen nie pozostawił dziedzica,
zmarł w 1944 roku, zamek pozostał bez właściciela. W 1945 roku został
ostrzelany, spalony, zdewastowany przez szabrowników. Stał się ruiną którą
przeznaczono do rozbiórki. Na skutek protestów konserwatora zabytków,
okolicznych mieszkańców i mediów wpisano go na listę zabytków i w latach 50tych rozpoczęto odbudowę z przeznaczeniem na ośrodek wczasowy. Obecnie
zamek znajduje się
w rękach prywatnych i po gruntownym remoncie i
przywróceniu mu dawnej świetności pełni funkcję hotelową. Wnętrza utrzymane
są w stylu historycznym, jednakże trzeba mieć świadomość że po dokonanych
zniszczeniach nic w zamku się nie zachowało.

Opis Jarosławca i jego atrakcje
Jarosławiec
Miejscowość wypoczynkowa usytuowana na środkowym wybrzeżu, wśród
sosnowych lasów, obok jeziora Wicko oraz Kopań. Po raz pierwszy była
wzmiankowana jako wieś rybacka Garzhouede w 1459 roku. Wówczas była
częścią
darłowskiej
domeny
książąt
zachodniopomorskich.
Ludność
zamieszkująca miejscowość trudniła się głównie rybactwem a w wolnych chwilach
zbieraniem bursztynu. Po II Wojnie Światowej wieś włączono w granice Polski.
Początkowo nosiła nazwę Jackowo, by od 1950 roku ostatecznie nazywać się
Jarosławiec. Od XIX stulecia, wraz z rozwojem kolejnictwa, następował powolny
rozwój turystyki, w tym nadmorskiej. Szczególną atrakcją Jarosławca była
piękna, pokryta drobniutkim piaskiem plaża. Według relacji przedwojennych
mieszkańców wsi jej szerokość dochodziła do 1 km. W wodzie wyznaczono linami
miejsca, w których bezpiecznie można było zażywać kąpieli morskich, a dla
sezonowych gości ustawiano wiklinowe kosze na plaży. Przed I Wojną Światową
w Jarosławcu wypoczywali przedstawiciele niemieckich środowisk artystycznych.
Dzisiaj jest jednym ze spokojniejszych nadbałtyckich kurortów chętnie
odwiedzanych przez turystów i wczasowiczów ze względu na piękną plażę i
wspaniały mikroklimat.

Atrakcje Jarosławca
LATARNIA MORSKA
W okolicach Jarosławca często dochodziło do katastrof statków i na początku XIX
stulecia zaczęto zastanawiać się nad budową latarni morskiej. Powstały dwa
projekty: pierwszy zakładał budowę obiektu drewnianego (1820 r.), drugi to
propozycja budynku murowanego (1827 r.). Budowę latarni rozpoczęto w 1829
roku, zlokalizowano ją około 400 metrów od brzegu, ukończono jesienią 1830
roku i wówczas okazało się, że obiekt jest za niski. Po 5 latach do istniejącego
budynku dobudowano okrągłą ceglaną wieżę o wysokości ponad 33 metrów.
Wcześniejszy budynek przeznaczono zaś na mieszkania dla latarników. Innym
ciekawym budynkiem był stojący w pobliżu latarni morskiej wiatrak. Niestety do
dziś zachował się tylko na starych fotografiach. W Jarosławcu oraz jego
najbliższej okolicy znajduje się kilka budynków o konstrukcji szachulcowej z XIX i
XX wieku. Latarnia zbudowana została z czerwonej i glazurowanej cegły na planie
koła, każdą kondygnację podkreśla ozdobny gzyms. Z balkonu, z wysokości 33
metrów, rozciąga się widok na morze i dwa duże przybrzeżne jeziora.




wrzesień: czynna od 15:00 do 17:00
normalny - 8 zł
ulgowy (przysługuje dzieciom i młodzieży do lat 18) - 6 zł

MUZEUM BURSZTYNU – opis w dalszej części. Muzeum będziemy
zwiedzać grupą (przewodnik, tańsze bilety)

GALERIA RYBACKA

Galeria Rybacka w Jarosławcu istnieje od czerwca 2014 roku. Do końca 2013
roku zbiory były gromadzone w starej stodole, jednak dzięki dofinansowaniu z UE
udało się wybudować budynek z prawdziwego zdarzenia z dostateczną ilością
miejsca na wszystkie eksponaty. Od momentu otwarcia miejsce to odwiedziło
kilka tysięcy osób. Właściciel obiektu jest rybakiem i z zaangażowaniem
oprowadza zwiedzających i opowiada im o trudach pracy na morzu. Na miejscu
działa również sklepik z pamiątkami.


wrzesień: czynne od 10:00 do 18:00





bilet normalny - 12 zł,
bilet ulgowy - 10 zł
zwiedzanie Szlaku Dużych Ryb z wyłączeniem Galerii Rybackiej - 6 zł

SZLAK DUZYCH RYB

Szlak Dużych Ryb to nowo powstała atrakcja, która znajduję się obok Galerii
Rybackiej w Jezierzanach. W tym miejscu można, w ciekawy sposób, dowiedzieć
się wszystkiego na temat ryb morskich oraz słodkowodnych. Atrakcję tą stanowi
ścieżka dydaktyczna, na której znalazło się 14 gatunków tych stworzeń. Ryby są
przedstawione w bardzo profesjonalny i realistyczny sposób. Wszystkie mają
około 200 cm. Jest to idealne miejsce dla osób pragnących przenieść się w krainę
rybaka.
 Wrzesień: czynne od 10:00 do 20:00.
 Galeria Rybacka + Szlak Dużych Ryb
bilet normalny - 12 zł,
bilet ulgowy - 10 zł,
 zwiedzanie tylko Szlaku Dużych Ryb - 6 zł.

MOTYLATNIA

W 2016 roku w Jarosławcu powstała motylarnia. Jest to miejsce gdzie można
zobaczyć wiele gatunków motyli z różnych zakątków świata. Oprócz podziwiania
piękna tych stworzeń, dzięki przewodnikom w środku oraz tabliczkom
informacyjnym, można wzbogacić się o wiele ciekawych faktów na temat życia i
etapów rozwoju motyli. Motylarnia to zadaszony obiekt z doskonale
przystosowanym tropikalnym mikroklimatem. Wybierając się do Krainy Motyli
warto ubrać się w kolorowe, zwiewne rzeczy, ponieważ motyle uwielbiają
przesiadywać na barwnych rzeczach. Motylarnię warto odwiedzić we
wcześniejszych godzinach, ponieważ to w południowych godzinach motyle są
najbardziej aktywne.




wrzesień: czynne od 10:00 do 18:00
bilet normalny – 15 zł
bilet ulgowy – 13 zł

KRAINA PAPUG

W Jarosławcu, przy ulicy Spacerowej można oprócz różnych gatunków motyli
podziwiać również egzotyczne ptaki. Na dużej hali lata swobodnie 30 gatunków
ptaków z najbardziej odległych zakątków świata. Łącznie na hali można zobaczyć
około 100 ptaków. W papugarni można spotkać papugi takie jak:
Żako,Kakadu Różowe, Ara Marakana, Lora Wielka, Aleksandretty Wielkie, Nimfy,
Mnichy oraz wiele innych.
 wrzesień : czynne od 10:00 do 18:00
 bilet normalny – 15 zł
 bilet ulgowy – 13 zł

PLAŻA

Losy jarosławieckiej plaży były zmienne i burzliwe. Przed wojną, według relacji
pamiętających te czasy mieszkańców, szerokość plaży dochodziła do 1km, a
piasek był jasny, czysty i drobny. Zapewne dzięki temu na lata międzywojenne i
powojenne przypada rozkwit Jarosławca jako nadmorskiego kurortu. Wkrótce
jednak morze "upomniało się" o jarosławiecką plażę, w szybkim tempie
zagarniając duże jej połacie i podmywając brzeg. W latach 80-tych wybudowano
ochronną opaskę brzegu klifowego, co skutecznie ochroniło brzeg, ale też
spowodowało naniesienie na plażę dużych ilości kamieni.

W 2009 roku przeprowadzono kompleksowe prace, mające na celu poszerzenie i
ochronę plaży. W tym celu wbito w dno morza szeregi pali drewnianych, a także
wygarnięto piach z dna morza i przetransportowano na plażę. Po równomiernym
rozprowadzeniu go na całej powierzchni plaży, a także dodatkowym uzupełnieniu
jego ilości piaskiem sprowadzonym z Ustki, w Jarosławcu znów pojawiła się

piękna, szeroka i piaszczysta plaża, sprzyjająca plażowaniu i nadmorskim
spacerom. Prawdopodobnie jest to największa (ponad 5 ha) sztuczna plaża w
Europie, dzięki czemu Jarosławiec bywa nazywany "polskim Dubajem". Jest to
również jedno z najczystszych kąpielisk w Polsce.

KLIFOWE WYBRZEŻE

W Jarosławcu znajduje się największy na środkowym wybrzeżu klif – jego
długość wynosi około 2 km, a wysokość osiąga nawet 24 m. Jeszcze na początku
dwudziestego wieku tutejszy brzeg morski przesuwał się w głąb lądu o około 0,5
metra na rok. By temu zapobiec wybudowano ostrogi oraz betonową opaskę
ochronną. Wzdłuż klifu umieszczono również duże głazy i betonowe gwiazdobloki.

Strome brzegi klifu porastają drzewa (sosna czarna) oraz roślinność wydmowa z
chronionym
mikołajkiem
nadmorskim.
Wzdłuż
klifowego
wybrzeża
rozmieszczonych jest wiele punktów widokowych, z których można podziwiać
piękną plażę i czysty Bałtyk.

PRZYSTAŃ MORSKA

Przystań morska w Jarosławcu, przeznaczona dla rybaków, to jedna z atrakcji tej
miejscowości. Przystań zaopatrzona jest w dalbę wyciągową, a na przynależącej
do niej plaży stoją zazwyczaj malownicze, kolorowe rybackie kutry i łodzie.
Na miejscu można zaopatrzyć się w świeżą rybę – w tych rejonach Morza
Bałtyckiego występują między innymi dorsze, trocie, leszcze, śledzie, węgorze i
belony. W niewielkiej odległości od przystani znajduje się zabytkowa stacja
ratownictwa wodnego pochodząca z XIX wieku. Obecnie została ona przerobiona
na smażalnię.

REJSY WYCIECZKOWE
Wszyscy urlopowicze wypoczywający w Jarosławcu i szukający ciekawego
sposobu spędzenia wolnego czasu mogą wybrać się na rejs po Bałtyku. Podczas
półgodzinnego rejsu łodzią rybacko-wycieczkową Wanda JAR-32 można
obserwować piękną plażę oraz malowniczy klif z zupełnie innej perspektywy. W
trakcie rejsu, uczestnicy mogą dowiedzieć się wielu ciekawych faktów na temat
pracy rybaków, zasadach łowienia ryb czy urządzeniach używanych w sterówce –
zapewniających bezpieczeństwo i ułatwiających sterowanie łodzią.
Łódź Wanda JAR-32 cumuje przy pomoście na plaży centralnej, obok Przystani
Rybackiej.
Statek kursuje codziennie w godzinach od 10.00 do zachodu słońca. Rejs trwa 30
minut.
Najpiękniejsze widoki można podziwiać między 21.00 a 22.00, kiedy to słońce
chowając się za linię horyzontu, rozświetla powierzchnię morza.
Warto jednak pamiętać, że niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwią
wypłynięcie w morze.




normalny - 20 zł
ulgowy - 17 zł

PRZEJAŻDŻKI CIUCHCIĄ

W sezonie letnim przez Jarosławiec kursuje kolorowa ciuchcia, która zaprasza
zarówno małych jak i dużych na interesujące wycieczki.
Trasa przejazdu rozpoczyna się przy ulicy Bałtyckiej 73.
Następnie przebiega przez całą ulicę Nadmorską, ulicę Leśną do skrzyżowania z
Bałtycką i ulicę Jantarową.
Meta trasy znajduje się również przy ulicy Bałtyckiej 73.
Po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą można zmodyfikować przebieg trasy.
Ciuchcia kursuje codziennie od 11.00 do 21.00.

Polecane punkty gastronomiczne






Smażalnia ryb U Babci ul. Rybacka 23
Smażalnia Jackowo ul. Słoneczna 2/1
Tawerna Rybacka ul. Rybacka 4
Lodziarnia Pychotka ul. Nadmorska 8A
Klaja Cafe ul. Spacerowa 7

ZAPLANOWANE WYCIECZKI AUTOKAROWE
5 września 2022, poniedziałek – 3 dzień
Po śniadaniu udamy się na krótką (do obiadu) autokarową wycieczkę do Darłowa.
Pospacerujemy z przewodnikiem, zwiedzimy Muzeum i kościół mariacki. Z portu w
Darłowie popłyniemy statkiem wycieczkowym na krótki rejs.

Darłowo

Darłowo to miasto położone przy ujściu rzeki Wieprzy do Bałtyku, ze wspaniałymi
zabytkami i bogatą historią. Liczy ponad 13,5 tys mieszkańców. Do dziś zachował
się w mieście średniowieczny układ ulic z przedwojenną zabudową rynku. Gród
otoczony był murami z basztami i bramami. Do dziś zachowała się tylko jedna
Brama Kamienna i przylegający do niej fragment muru obronnego.



Zamek Książąt Pomorskich

– jedyny w Polsce gotycki zamek nadmorski. Był tzw. wdowim zamkiem w
którym dożywały swych dni żony zmarłych książąt z dynastii Gryfitów. Tę okazałą
i dumną budowlę wzniósł Bogusław V w II połowie XIV wieku. Budowa zamku
trwała 20 lat. Efekt był tak wspaniały, iż nadano mu szacowną nazwę Zamku
Książąt Pomorskich. Pierwotnie zamek był gotycki.

Zamek Książąt Pomorskich – Muzeum
Rynek, na pierwszym planie ratusz i fontanna
W następnych wiekach, kolejni gospodarze, rozbudowywali go, dodając mu
elementów charakterystycznych dla stylów architektonicznych czasów, w których
akurat żyli. Pierwotnie zamek rozłożony był na planie kwadratu z wysoką na
ponad 20 metrów wieżą obronną. Kolejni właściciele rozbudowywali zamek w
kierunkach wschodnim i zachodnim, dobudowując skrzydła, pełniące nie tylko
funkcje obronne, ale również mieszkalne.
W 1382 roku w Darłowie urodził się Eryk Pomorski – późniejszy król Danii,
Szwecji i Norwegii. Po detronizacji powrócił do Darłowa gdzie spędził ostatnie 10
lat swego życia. Inną sławną rezydentką była piękna żona księcia Eryka II, Zofia.
Ostatnią książęcą mieszkanką zamku była Elżbieta wdowa po księciu
zachodniopomorskim Bogusławie XIV. W XIX wieku rozpoczęto częściową
rozbiórkę zamku, w pozostałych częściach urządzono więzienie i magazyny. W
1929 roku rozpoczęto prace adaptacyjne, które miały przygotować budynek do
pełnienia roli muzeum.

Remontu dokonano bez konsultacji z historykami i bez badań archeologicznych.
Dopiero po II Wojnie Światowej, która na szczęście z zamkiem "obeszła się"
łagodnie, wykonano porządny remont z udziałem archeologów i konserwatorów
zabytków. Dzisiaj zamek jest siedzibą muzeum gdzie można zapoznać się z
historią i etnografią Pomorza. Zwiedzimy to muzeum
 Rynek
Zachował się średniowieczny układ przestrzenny rynku z barokowym XVIII
wiecznym ratuszem. Przed nim znajduje się fontanna z Rybakiem z 1919 roku
postawiona dla uczczenia ludzi morza. Rynek otaczają barokowe i klasycystyczne
kamieniczki.
 Kościół Matki Bożej Częstochowskiej
Gotycki kościół mariacki typu bazylikowatego i 60 metrową wieżą. We wnętrzu
filary podtrzymują gwiaździste i krzyżowo-żebrowe sklepienia. W latach 70-tych
po wojnie podczas generalnego remontu usunięto XIX wieczne empory,
pozostałość po czasach kiedy kościół został przejęty przez protestantów.
Odsłonięto wówczas średniowieczną polichromię. Na uwagę zasługuje barokowa,
drewniana bogato rzeźbiona ambona. Ołtarz pochodzi z połowy XIX wieku.

Darłowo to nie tylko wspaniałe zabytki ale również leczniczy mikroklimat, 20 km
szerokich plaż, czyste środowisko naturalne.

Darłówko

– to nadmorska część miasta Darłowa i osiedle u ujścia
rzeki Wieprzy do Bałtyku, na Wybrzeżu Słowińskim. W sezonie letnim Darłówko
pełni funkcję turystyczno-wypoczynkową. Na terenie Darłówka znajduje się
sezonowa baza noclegowo-wypoczynkowa obejmująca: hotele, ośrodki
wczasowe, domy wypoczynkowe, pensjonaty, pokoje gościnne. Co roku odbywa
się tu Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych. W Darłówku
znajdują się 2 pomniki: „Nie wrócili z morza” poświęcony rybakom, którzy zginęli
na morzu oraz Skała Ekologów, będącą granitowym głazem narzutowym z
tabliczkami poświęconymi ludziom zasłużonym dla ekologii ochrony środowiska.
 Rozsuwany most
W 1684 roku zbudowano na rzece Wieprzy most zwodzony typu holenderskiego,
który sprawnie działał aż do lat 70-tych XX wieku. Później na wniosek
ówczesnych władz most zastąpiono promem, za który trzeba było płacić.
Wreszcie w 1988 roku zaprojektowano nowe rozwiązanie – most rozsuwany. Jest
to konstrukcja betonowa o długości 58 metrów i 5 metrów szerokości. Łączy
Darłówko Wschodnie z Zachodnim. Most rozsuwany jest jedynym mostem tego
typu na terenie Polski.

Rozsuwany most
Latarnia morska
Przeznaczony jest tylko dla ruchu pieszego. Otwierany jest w ciągu dnia o każdej
pełnej godzinie. Jego otwarcie umożliwia ruch statków wypływających w morze
lub powracających z morza. Jest on nie tylko lokalną atrakcją a zarazem daje
możliwość obserwowania przepływających kutrów i jachtów morskich. Turyści
mogą podziwiać tutaj jednostki pływające o długości do 75 metrów i zanurzeniu
do 4 metrów.



Latarnia morska

W 1885 roku w Darłowie stanął nieduży parterowy budynek z czerwonej
licowanej cegły z kwadratową wieżą, w której mieszkał latarnik dbający o to, by
lampa na latarni świeciła stałym czerwonym światłem . Źródłem światła była
soczewka IV klasy umieszczona w oknie na wysokości 12 metrów, którą w 1899
roku zmieniono na soczewkę VI kasy a pięć lat później zmieniono światła na
białe, przerywane. W 1927 roku wieżę latarni podwyższono o jedną kondygnację,
na której zbudowano galeryjkę z białą kopułą. Do dnia dzisiejszego tak właśnie
wygląda latarnia morska w Darłowie, zmieniały się tylko źródła światła. Całkowita
wysokość latarni wynosi 23 metry . Lokalizacja darłowskiej latarni jest bardzo
niekorzystna ze względu na warunki hydrologiczne. Jesienią i zimą w czasie
sztormów jest zalewany cały budynek a zimą ściana od strony morza jest skuta
lodem. Spowodowało to konieczność umocnienia północnej ściany, która
obmurowana dodatkową warstwą cegieł i otynkowana ma imponująca grubość 54
centymetrów. Z powodu nawilgocenia i zasolenia murów latarnia przez długi
okres nie była udostępniona turystom, ale po remoncie kapitalnym w 2006 roku
znów można ją zwiedzać.



Tramwaje wodne

Niewielka przystań przy rozsuwanym moście oferuje rejsy statkami o nazwach:
„Księżna Zofia”, „Tristan” i „Izolda”. Zabierają one pasażerów na krótką podróż
wewnątrz portu, na trasie Darłowo – Darłówko i Darłówko – Darłowo. Rejsy w
sezonie letnim są regularne co 30 min.



Port Darłowo

Port Darłowo to bezpieczne i przyjazne miejsce, które mogą odwiedzić zarówno
żeglarze, jak i osoby chcące zobaczyć na własne oczy wspaniałe jachty, mniejsze
łódki czy statki, które regularnie do niej przybijają. W jego pobliżu znajduje się
również piękna, czysta plaża, na której można z powodzeniem odpocząć, zażyć
kąpieli słonecznej czy popływać w morzu. Port obejmuje 3 - kilometrowy odcinek
Wieprzy , jest to czynny port przeładunkowy, rybacki i turystyczny. Najbardziej
atrakcyjny dla Turystów jest port wschodni, ponieważ to właśnie stąd wyruszają
statki wycieczkowe. My także wybierzemy się na rejs takim statkiem
Przejazd do Jarosławia na obiad

6 września 2022, wtorek – 4 dzień
Po śniadaniu o określonej godzinie udamy się (pieszo)wspólnie do Muzeum Bursztynu
gdzie wspólnie z przewodnikiem zwiedzimy to ciekawe miejsce.

Muzeum Bursztynu
Prywatne Muzeum Bursztynu zostało otwarte latem 2014 roku. Zwiedzający
mogą zagłębić się w świat tego niezwykłego, bałtyckiego minerału. Zbiory
placówki są całkiem spore, bowiem jest to 1500 muzealiów, z których około 200
jest zamiennie prezentowanych na wystawach. Także nie wszystkie są
prezentowane naraz. Do najciekawszych eksponatów należy między innymi bryła
bursztynu, która waży 2 kg. Oprócz tego warto zwrócić także uwagę na niebieski
bałtycki bursztyn i niezwykle rzadkie inkluzje pasikonika i szyszki sosnowej.
Istotne jest również to, że ekspozycja muzeum dzieli się na trzy stałe
ekspozycje. Pierwsza to rekonstrukcja bursztynowego lasu, która opowiada
genezę bałtyckiego bursztynu. Druga to rekonstrukcja podziemnej kopalni, a
trzecią wystawę stanowi sala inkluzji. Oprócz tego otwierane są liczne wystawy

czasowe, np. dotyczące
poławiania bursztynu itd.

obróbki

bursztynu,

różnego

rodzaju

rzemiosła,

Budynek muzeum został zaprojektowany na wzór popularnej niegdyś zabudowy
spichlerzowej. Dzięki wysuniętemu nadwieszeniu, odwrócony obiekt przypomina
konstrukcję okrętu morskiego. W budynku znajdują się dwie kondygnację.
Górną, o powierzchni 250 m2 zajmują muzealne ekspozycje. Dolna natomiast to
typowy nadmorski pasaż

W sklepiku przy muzeum można zaopatrzyć się w ciekawe gadżety, pamiątki oraz
wyroby z naturalnego bursztynu.
Wspólne zwiedzanie zajmie nam ok. 1 godziny czasu.

8 września 2022, czwartek – 6 dzień
Po śniadaniu wyruszamy do skansenu w Swołowie

Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie
To najnowocześniejsza placówka typu skansen w Polsce, która oferuje możliwość
zwiedzania
13
pieczołowicie
zrewitalizowanych
zabytkowych
obiektów
budownictwa
wiejskiego
wzniesionych
w
konstrukcji
szkieletowej,
zlokalizowanych w samym środku "żyjącej" wsi Swołowo, która nazywana jest
stolicą "Krainy w Kratę". W samej tylko wsi zachowało się aż 70 takich obiektów.
Ich konstrukcja polegała na wypełnieniu szkieletu z drewnianych bali gliną, a
następnie otynkowaniu na biało. W ten sposób powstawał wzorzec kraty i dlatego
dzisiaj teren, na którym przeważają takie konstrukcje nazywany jest „Krainą w
kratę” (ciągnie się mniej więcej od Łeby do Darłowa). Główną część skansenu w
Swołowie stanowi Zagroda Albrechta, zbudowana na planie czworoboku, z
budynkiem bramnym oraz stodołą. Zagroda pełni dziś tę samą funkcję co
dawniej. Rozbrzmiewa głosami hodowanych tu zwierząt: gęsi pomorskich,
kaczek, kur zielononóżek, owiec pomorskich , koni. Wnętrze i wyposażenie domu

mieszkalnego świadczą o majętności jej dawnych właścicieli – rodziny
Albrechtów. Pozostałe zrewitalizowane domy i zabudowania gospodarskie kryją
multimedialne wystawy, obrazujące historię i kulturę wiejską Pomorza i dawne
rzemiosła, a także dom chlebowy, dawną remizę i kuźnię.

Realizowany jest bogaty program edukacyjny dla dzieci i młodzieży obejmujący
ginące rzemiosła i funkcjonowanie wiejskiego gospodarstwa. Organizowane są
imprezy plenerowe kultywujące dawne obyczaje – Szparagowe Święto czy
Pomorska Gęsina.

W tutejszej gospodzie można skonsumować dania przepysznej wiejskiej kuchni
rosół, żurek, barszcz, pierogi ruskie, pierogi z gęsiną, ruchanki czyli racuchy z
rodzynkami i czekoladą oraz popróbować piw regionalnych.
Powrót do Jarosławca w porze obiadowej

9 września 2022, piątek – 7 dzień

Po śniadaniu wyruszamy na krótką (do obiadu) autokarową wycieczkę do
Słupska.

Słupsk
Historia miasta rozpoczęła się w VIII wieku, kiedy na jednym z pagórków
wzniesiono gród obronny. Powstał on na rozwidleniu rzeki Słupi, od której
wywodzi się nazwa miasta. Słupsk prawa miejskie (na prawie lubeckim) otrzymał
z rąk księcia gdańskiego Świętopejka II w 1265 roku. Niedługo później powstały
klasztory sióstr norbertanek oraz braci dominikanów. Po śmierci ostatniego
księcia Pomorza Gdańskiego Mściwoja II w XIII wieku Słupsk na 14 lat włączono
w granice Rzeczypospolitej. Na przestrzeni dziejów przynależność państwowa
Słupska zmieniała się kilkakrotnie – należał do Brandenburczyków, potem do
książąt zachodniopomorskich, wreszcie do Krzyżaków. Kiedy znowu znalazł się
pod władzą księcia Bogusława V stał się stolicą utworzonego księstwa Słupskiego.
W XVI wieku przy Wyspie Młyńskiej powstał Zamek Książąt Pomorskich,
początkowo o charakterze
obronnym, a następnie przebudowany na
renesansową rezydencję.

Słupsk pozostawał pod rządami dynastii Gryfitów aż do upadku Księstwa
Pomorskiego, które nastąpiło w efekcie wojny trzynastoletniej. Wschodnia część
Pomorza Zachodniego, w tym Słupsk, przypadła Brandenburgii. Od 1653 roku aż
do zakończenia II wojny światowej miasto znajdowało się granicach niemieckich
(pod nazwą Stolp). W XIX wieku Słupsk stał się jednym z najbogatszych i
najszybciej rozwijających się miast w regionie. W tym czasie powstawały fabryki,
browary, prężnie działali też rzemieślnicy. O okresie rozkwitu przypominają
neogotyckie budowle, takie jak nowy ratusz czy poczta. Kres historycznej
zabudowy przypadł na marzec 1945. Armia Czerwona bez większych skrupułów
podpalała zabudowania na terenie starego miasta, efektem czego z powierzchni
ziemi zniknęła większość zabytkowej tkanki miejskiej. Po wojnie miasto znalazło
się w granicach Polski. Część budynków udało się odbudować, ale stare miasto
na zawsze utraciło historyczny charakter.
Podczas spaceru z przewodnikiem zwiedzimy i obejrzymy najważniejsze zabytki
miasta:



Zamek Książąt Pomorskich

Znacznie ucierpiał w trakcie II wojny światowej. Pod koniec lat 50. rozpoczęła się
trwająca do 1965 roku odbudowa obiektu. Niestety, wojny nie przetrwała żadna
dokumentacja, na podstawie której można by odtworzyć szczegóły detali
architektonicznych elewacji - z tego powodu odpowiedzialni za odbudowę musieli
wzorować się na zamku w Szczecinie. Obecnie w zamkowych komnatach
przechowywane są zabytki przedstawiające historię miasta oraz Pomorza

Środkowego. Wystawa regionalna zajmuje parter oraz pierwsze piętro. Drugie
piętro skrywa z kolei niezwykle interesującą kolekcję... sztućców.

Brama Młyńska



Brama Młyńska



Baszta Czarownic

Zamek Książąt Pomorskich

Średniowieczny Słupsk otoczony był pierścieniem murów obronnych, które
dawały schronienie jego mieszkańcom. Dostęp do miasta możliwy był tylko przez
jedną z bram (lub furt), z których dwie przetrwały do naszych czasów.
Najbardziej
o
średniowiecznej
świetności
miasta
przypomina Brama
Młyńska z XIV wieku. Budowla miała dużo szczęścia. Udało jej się przetrwać XIXwieczne zmiany w krajobrazie Słupska, gdy rozbierano niepraktyczne już
fortyfikacje.
Baszta powstała latach 1411-1415 jako część miejskich fortyfikacji i przez
pierwsze dwa stulecia pełniła funkcje typowo obronne. Dopiero w XVII
wieku zmieniono jej przeznaczenie, przebudowując na więzienie dla kobiet
oskarżonych
o
czary.
Pierwszymi
skazanymi
były
dwórki
księżnej
Anny, Scholastyka i Runga. Ich proces odbył się w 1651 roku. Na podstawie
dostępnych źródeł udało się ustalić, że w mieście zgładzono przynajmniej 18
domniemanych czarownic.

Kościół św Jacka

Brama Czarownic

 Kościół św. Jacka
Gotycki kościół datowany na początek XV wieku. Świątynia do początków XVI
wieku była kościołem klasztornym Dominikanów, którzy przybyli do Słupska
niedługo po założeniu miasta w XIII wieku. Kres ich bytności przypadł na okres

reformacji. Należący do nich kościół został splądrowany i przez wiele dekad stał
zrujnowany. Świątynia odzyskała swoją dawną funkcję dopiero na początku XVII
wieku. Dzięki staraniom księżnej Erdmuty, która zamieszkała w sąsiednim
zamku, kościół przekształcono w kaplicę zamkową i przebudowano w stylu
późnorenesansowym. Odbudowanej świątyni nadano wezwanie św. Jana,
prawdopodobnie na część małżonka Erdmuty, księcia Jana Fryderyka. Po wojnie
zmieniono wezwanie kościoła na św. Jacka.



Neogotycki ratusz z tarasem widokowym

Słupski ratusz jest jedną z najbardziej imponujących budowli tego typu w
naszym kraju. Wyróżnia się zarówno monumentalnym rozmiarem, jak i
mnogością zdobień. Budowla powstała na przełomie XIX i XX wieku w stylu
neogotyckim. Budynek do użytku oddano w 1901 roku. W tym samym czasie
wzniesiono zabytkowe ogrodzenie. Obecny ratusz powstał poza murami
średniowiecznego miasta. Wcześniejszy stary ratusz stał pośrodku głównego
rynku (współcześnie Stary Rynek). Rozebrano go na początku XX wieku.

Neogotycki ratusz



Kościół Mariacki

Kościół Mariacki z krzywą wieżą

Kościół Mariacki (kościół farny pw. NMP Królowej Różańca Świętego) powstał w
pierwszej połowie XIV wieku. Budowla w swojej historii była niszczona i
kilkukrotnie przebudowywana. W XIX wieku usunięto z niej nowożytne dekoracje
i prawie wszystkie dobudowane elementy, przywracając jej oryginalną gotycką
bryłę. Wyjątek stanowi barokowy hełm wieży (zniszczony podczas II wojny
światowej i odbudowany dopiero w 2004 roku). Niestety, oryginalne wnętrze
świątyni nie przetrwało do naszych czasów. Większość średniowiecznego
wyposażenia zniszczono w trakcie zamieszek luterańskich w 1525 roku. Do
kościoła przylega wysoka wieża, która odchylona jest od pionu o 89 centymetrów
Powrót do Jarosławca na obiad

10 września 2022, sobota – 8 dzień
Po śniadaniu i wykwaterowaniu wyjazd o godz. 09:30. Na trasie powrotnej zjemy
zorganizowany obiad. Przewidywany powrót do Wrocławia ok. godz. 18:00.

CENA:
1690 zł + wstępy do obiektów 111 zł (płatne dodatkowo w
autokarze).
Zaliczka 30% - 507 zł/os płatna do 25 marca 2022 – gwarantuje
miejsce wśród uczestników – ilość osób ograniczona.

Miejsca w autokarze przydzielane są wg kolejności dat wpłaconych
zaliczek
Cena zawiera;
 przejazd autokarem lub busem (w zależności od ilości uczestników),
opłaty autostradowe, parkingi
 obsługa i opieka organizatora podczas pobytu
 obsługa miejscowych przewodników po Słupsku, Darłowie, Muzeum
Bursztynu, Swołowie
 7 noclegów w pokojach 2 i 3-osobowych z łazienkami
 wyżywienie; 7 śniadań, 6 obiadów, 7 kolacji,
 obiad - w dniu powrotu (na trasie)
 opłata klimatyczna – 2,50 zł/os/dzień
 obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 4 zł/os
 ubezpieczenie NW, OC
 podatek VAT


Organizator zastrzega sobie możliwość nieznacznych różnic w
cenie biletów wstępów, rejsu statku – program jest układany na
podstawie cen 2021 roku.

Ceny wstępów płatne dodatkowo 111 zł, pieniądze będą zbierane
w autokarze
1 dzień – na trasie zamek Krąg – 14 zł/os – wstęp, krótki film o historii,
zwiedzanie
wnętrz, kawa, herbata, ciasto
3 dzień – wycieczka autokarowa od 09:00 do 14:00
Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie – 19 zł/os
Rejs statkiem – 35 zł/os
4 dzień – wycieczka piesza Muzeum Bursztynu Jarosławiec 16zł/os od
10:00 do 11:30
6 dzień – wycieczka autokarowa od 09:00 do 14:00
Słupsk Zamek Książąt Pomorskich – 12zł/os
Ratusz – 5 zł/os
7 dzień – wycieczka autokarowa od 09:00 – 14:00
Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie - 10zł/os

