
WYCIECZKA DO ŁEBY 29-31.08.2021 

29.08.2021 - dzień pierwszy 

Pełni obaw o pogodę, o godz.6.00 wyruszyliśmy na wycieczkę na Wybrzeże Środkowe. 

Pierwszy przystanek to Dolina Charlotty, leżąca 10 km od Słupska. Teren Doliny to 120 ha położonych wśród 

lasów, z najczystszym powietrzem w Polsce.  Część z nas wybrała się do Ogrodu Zoologicznego, w którym 

można było zobaczyć m.in. daniela płowego, dzika, gibbona, kangura, lamę, lemura, makaka i wiele innych 

zwierząt, a także można było zwiedzić motylarnię. W fokarium, jednym z największych w Polsce, mieszka obecnie 

5 samców bałtyckiej foki szarej. Mają one do dyspozycji 3 baseny o łącznej powierzchni 1500 m2.  Najbardziej 

jednak spodobał nam się pokaz karmienia fok i ich zabawne sztuczki. 

Drugi przystanek - Ustka. 

Część z nas poszła zwiedzać Bunkry Bluchera. W dobrze zachowanych schronach dla załóg obsługujących armaty, 

powstała podziemna galeria multimedialna którą mogliśmy zwiedzić. Pomieszczenia bunkrów stanowią dziś 

podziemne muzeum. Zgromadzono w nim kolekcje przedmiotów z lat 30 i 40 XX wieku. Obejrzeć było można 

wyposażenie wnętrz, sprzęty, mundury i przedmioty codziennego użytku. 

W pobliżu bunkrów znajduje się latarnia morska, z jej szczytu podziwialiśmy panoramę miasta oraz morze. Na 

koniec przespacerowaliśmy się 1100 metrową promenadą, zbudowaną na wydmach. 

W Łebie zakwaterowani byliśmy w pięknym Ośrodku Wypoczynkowym Star, leżącym 200 m od morza. 

30.08.2021 - dzień drugi 

Po pysznym śniadaniu wyjechaliśmy do Rąbki, aby tam rozpocząć zwiedzanie Słowińskiego Parku Narodowego. 

Park ten położony jest 5 km od Łeby i wpisany został w 1977 roku na Listę Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery. 

Przesympatyczny przewodnik najpierw zabrał nas do wieży widokowej, obok której opowiedział nam o historii 

Parku Narodowego, o rybach żyjących w jeziorze Łebsko, oraz o unikalnej florze i faunie parku.  

Muzeum Wyrzutni Rakiet, do którego następnie się udaliśmy to były hitlerowski poligon. W czasie II wojny 

światowej testowano tam rakiety przeciwlotnicze "Rheintochter". Mogły one przenosić 150 kg ładunków 

wybuchowych i były sterowane radiowo. Obecnie Muzeum umożliwia oglądanie rakiet pochodzących z różnych 

okresów, bunkra dowodzenia, hali montażowej oraz wystawę uzbrojenia. 

Największą atrakcją Łeby były jednak ruchome wydmy. Jest to ewenement przyrodniczy Słowińskiego Parku 

Narodowego i unikalna atrakcja turystyczna. Wydmy są położone pomiędzy jeziorem Łebsko a morzem. Powstały 

z akumulacji piasku wyrzucanego na brzeg przez fale morskie. Pod wpływem wiatru przemieszczający się piasek 

powoduje,że wydmy "wędrują" na wschód, z prędkością kilku metrów rocznie, zasypując napotkane lasy. 

Największa wydma ma obszar ok. 500 ha, najwyższa - Łącka Góra ma 42 m wysokości. Po powrocie z długiego 

spaceru z wydm, pojechaliśmy zwiedzać dalej miasto Łebę. 

Pierwszy punkt- Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny obsługiwany jest przez misjonarzy Oblatów 

Maryi Niepokalanej. 

Następnie przeszliśmy do portu rybackiego i portu jachtowego. Łebska Marina położona jest u ujścia rzeki Łeby, 

może pomieścić ok. 120 jachtów różnych klas, bazuje tu również wiele statków wycieczkowych. W porcie 



pożegnaliśmy się z przewodnikiem i indywidualnie wybraliśmy się na spacery brzegiem morza, do miasta lub do 

portu. 

31.08.2021 - dzień trzeci 

Po wykwaterowaniu udaliśmy się do przepięknego Lęborka. Nasz przewodnik, pan Jan, oprowadził nas po 

najciekawszych miejscach tego miasta. 

-Wieża Ciśnień, stojąca na wzgórzu, wybudowana w 1912 roku, przez dziesiątki lat zaopatrywała mieszkańców 

Lęborka w wodę. W latach 2019-2020 została przebudowana i zmieniła swoją dawną funkcję. Z platformy 

widokowej podziwialiśmy panoramę miasta. 

-Sanktuarium św. Jakuba Apostoła jest to jeden z najstarszych zabytków miasta. Kościół zbudowany został jako 

budowla obronna na przełomie XIV i XV wieku 

-Ratusz Miejski, wybudowany w 1900 roku w stylu neogotyckim 

-Zamek Krzyżacki z 1363 roku był siedzibą Dytrycha von Loupheima- pierwszego krzyżackiego wójta Lęborka. Dziś 

jest to siedziba Sądu Rejonowego. 

-Baszta Bluszczowa to niezwykle cenny, bo zachowany w pierwotnym stylu zabytek miasta, jest ona integralną 

częścią miejskich murów obronnych. 

-Kamienice mieszczańskie, przepiękne, z przełomu XIX i XX wieku, zbudowane w stylu eklektycznym i 

secesyjnym. 

Z Lęborka pojechaliśmy do Człuchowa żeby zwiedzić zamek krzyżacki, drugi po Malborku pod względem wielkości 

zamek zakonu, siedzibę komtura i konwentu krzyżackiego. 

Szczęśliwi, że pomimo prognoz pogoda nam dopisała, wróciliśmy do domów. 


