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W naszym dzisiejszym wydaniu prezentujemy kilka  

ciekawych informacji:

Turystyka Militarna

Turystyka militarna w Polsce przeżywa rozkwit. Coraz bardziej popularne staje się zwiedzanie fortyfikacji 

poniemieckich i innych obiektów pochodzących z XX w. Dla małych miejscowości, które sąsiadują z tego typu 

obiektami jest to często najlepszy sposób na turystyczną promocję regionu.Polska posiada znaczący potencjał 

w dziedzinie turystyki militarnej, w szczególności tej obejmującej obiekty XX-wieczne. Jednak dynamiczny 

rozwój turystki obiektów militarnych, dokonujący się ostatnio w Europie, tylko w niewielkim stopniu dotyczy 

Polski. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest, oprócz nie zawsze zadowalającego stanu zachowania obiektów, 

wieloletnie zaniedbanie tej dziedziny turystyki w okresie PRL. Tym bardziej pozytywnym zjawiskiem jest, że w 

wolnej Polsce obiekty tego typu wracają do łask, są przedmiotem zainteresowania samorządów lokalnych i 

generują coraz większy ruch turystyczny. 

Militarne dziedzictwo kulturowe Polski to blisko 16 tysięcy obiektów, czyli ogromny potencjał w zakresie 

rozwijania turystyki historycznej i militarnej. Gigantyczne twierdze, fortyfikacje, bunkry, pola bitew, unikalne 

obiekty budownictwa obronnego, zbiory militariów to materialne świadectwa sztuki wojennej oraz element 

edukacji w zakresie historii i tradycji oręża polskiego. Turystyka militarna, która cieszy się coraz większym 

zainteresowaniem społecznym jest odpowiedzią na potrzebę poznawania źródeł patriotyzmu i heroizmu 

postaw zbiorowości, a także jednostkowych losów zwykłych ludzi. Obecnie na liście narodowych pomników 

historii jest pięć obiektów militarnych:
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Twierdza w          

Srebrnej Górze.

Krajobraz Kulturowy Góry św. Anny z pomnikiem – mauzoleum  

powstańców śląskich.
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Do „Kanonu Krajoznawczego Polski" wpisanych jest 48 miejsc związanych z wojnami oraz 

wojskowością m.in. cmentarz z I wojny światowej w Gorlicach i obóz koncentracyjny Auschwitz. 25 

obiektów to zabytki budownictwa obronnego , 41 obiektów militarno – historycznych w Polsce, to 

muzea. W terenie istnieją jednak jeszcze liczne ślady wydarzeń dziejowych, które wciąż czekają na 

odkrycie i opisanie. Pamięć zbiorowa oraz zaspokajanie potrzeb poznawczych osób zainteresowanych 

historią wojskowości, to elementy motywujące do podejmowania wyzwań w zakresie rozwijania 

turystyki historycznej i militarnej. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej wpisując się w proces 

rozwoju w tym obszarze ,poszerza swoją ofertę edukacyjną o kształcenie w zakresie planowania, 

organizowania i zarządzania turystyką historyczną i militarną w formie kursów, warsztatów i 

przygotowywanych wspólnie z Akademią Obrony Narodowej studiów podyplomowych.

Przedstawiamy również lotniska w Polsce:
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1. Warszawa-Okęcie port lotniczy im. Frederyka Chopina-największy port lotniczy w Polsce. Znajduje się on w 

warszawskiej dzielnicy Włochy (osiedle Okęcie). Lotnisko położone jest w odległości około 8 km na południowy 

zachód od centrum Warszawy. Port lotniczy zajmuje powierzchnię ponad 500 ha.

2. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice- międzynarodowy port lotniczy położony 11 km na 

zachód od centrum Krakowa, w miejscowości Balice. Port lotniczy jest zlokalizowany obok 8 Bazy Lotnictwa 

Transportowego w Balicach i współużytkuje z nią betonową drogę startową o wymiarach 2550 × 60 m. Jest to port klasy 

4D z podejściem precyzyjnym klasy I dodatkowo wyposażonym w światła osi drogi startowej.

3. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach, od stycznia 2009 roku używający również marki Katowice 

Airport – międzynarodowy port lotniczy położony w miejscowości Pyrzowice, około 30 km na północ od centrum 

Katowic. Znajduje się na terenie dwóch gmin: Ożarowice i Mierzęcice, a zarazem na pograniczu dwóch powiatów: 

tarnogórskiego i będzińskiego. Port lotniczy Katowice dysponuje jedną z najdłuższych dróg startowych dostępnych w 

Polsce - oddaną do użytku w maju 2015 r. liczącą 3200 m długości i 45 metrów szerokości.
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4.Port lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy  – międzynarodowy port lotniczy położony w gdańskiej dzielnicy Matarnia, 

pierwotnie nazywany Gdańsk Rębiechowo, położony w dogodnej lokalizacji od centrów miejskich Gdańska (10 km), 

Sopotu (10 km) i Gdyni (23 km). Port położony jest niedaleko trójmiejskiej obwodnicy oraz przy skrzyżowaniu ważnych 

dróg krajowych. W promieniu 100 km od niego mieszka ok. 2,5 mln osób. Gdańskie lotnisko stanowi także lotnisko 

zapasowe dla warszawskiego Lotniska Chopina.

5. Port lotniczy Wrocław-Strachowice im. Mikołaja Kopernika (oficjalna nazwa angielska: Copernicus Airport Wrocław,– 

międzynarodowy port lotniczy położony na terenie miasta Wrocławia, w odległości ok. 10 km na zachód od jego 

centrum, na osiedlu Strachowice. Lotnisko posiada jedną betonową drogę startową na kierunku 11/29 o wymiarach 

2500 m × 58 m, jeden krajowy i jeden międzynarodowy terminal pasażerski oraz jeden terminal cargo. Lotnisko posiada 

ILS kategorii pierwszej. Obecnie trwa dostosowywanie ILS do kategorii drugiej, które ma zakończyć się w 2017 roku.

6. Port Lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego międzynarodowy port lotniczy, jedno z najstarszych lotnisk 

w Polsce, położone 7 km na zachód od centrum Poznania pomiędzy trasami na Berlin i Buk. Pod względem liczby 

odprawianych pasażerów jak też pod względem liczby operacji lotniczych jest to obecnie 6. polski port lotniczy za 

warszawskim Okęciem, krakowskimi Balicami, gdańskim Rębiechowem, Pyrzowicami i wrocławskimi Strachowicami.
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7. Port lotniczy Rzeszów-Jasionka (ang.: Rzeszów International Airport,  – międzynarodowy port lotniczy położony 10 km 

od centrum Rzeszowa we wsi Jasionka. W 2013 roku z lotniska skorzystało 589 920 pasażerów, co dało mu 8. miejsce w 

Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów. Wśród lotnisk cywilnych w Polsce port w Jasionce posiada drugą co 

do długości po Okęciu drogę startową o wymiarach 3200 × 45 m. Pole wzlotów oraz lotnisko w Jasionce powstały w roku 

1941 tuż przed wybuchem wojny sowiecko-niemieckiej.

8. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta (dawniej i nadal oficjalnie toponimicznie. Port lotniczy Łódź-Lublinek,  – 

międzynarodowy port lotniczy, zlokalizowany 6 km od centrum Łodzi. Działał nieprzerwanie od września 1925. Do końca 

lat 50. był ważnym węzłem komunikacyjnym w Polsce lecz z bliżej nieokreślonych powodów został zamknięty. Pod 

koniec lat 90. lotnisko zostało ponownie otwarte do użytku publicznego. Łódzki port lotniczy jest 8. najruchliwszym 

portem lotniczym w Polsce.

9. Port Lotniczy Szczecin-Goleniów im. NSZZ "Solidarność" – międzynarodowy port lotniczy położony 33 km na północny 

wschód od centrum Szczecina przy drodze krajowej nr 6 (Goleniów – Gdynia) w pobliżu wsi Glewice. Swoim zasięgiem 

obejmuje około 1,6 mln mieszkańców. Pod względem liczby odprawianych pasażerów zajmuje 10 miejsce na liście 

krajowych portów lotniczych.
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10.Międzynarodowy Port Lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego Bydgoszcz (po angielsku: Bydgoszcz I. J. Paderewski 

Airport) – międzynarodowy port lotniczy zlokalizowany około 3 km od centrum Bydgoszczy, na osiedlu Szwederowo, 

dlatego znany jako port lotniczy Bydgoszcz-Szwederowo.

11.Port lotniczy Zielona Góra-Babimost  – port lotniczy w województwie lubuskim, ok. 4 km od centrum miasta Babimost. 

Obszar oddziaływania portu liczy około 3 mln osób mieszkających w zachodniej Wielkopolsce oraz na Ziemi Lubuskiej. Stanowi 

13. najruchliwszy polski port lotniczy, czyli plasuje się na ostatnim miejscu w ród czynnych portów lotniczych.ṡ

12.Port Lotniczy Olsztyn-Mazury  – port lotniczy położony w miejscowości Szymany, ponad 10 km od centrum Szczytna i 

ok. 56 km na południowy wschód od centrum Olsztyna. Port ten obsługiwał region Warmii i Mazur od 1996 do 2003. Jest  

jedynym portem lotniczym w województwie warmińsko-mazurskim.

 Część lotnicza lotniska położona jest na na ok. 322 ha.



21

13.Port lotniczy Radom (znany też jako Radom-Sadków) – cywilny port lotniczy w Radomiu, położony ok. 3,5 km od jego 

centrum. Lotnisko na Sadkowie jest wykorzystywane głównie przez wojsko. W 2012 rozpoczęto dostosowywanie 

lotniska dla potrzeb cywilnych. W maju 2014 radomskie lotnisko zostało wpisane do krajowego rejestru lotnisk 

cywilnych. Od 29 maja 2014 podmiotem zarządzającym lotniskiem jest spółka akcyjna Port Lotniczy Radom. Według 

stanu na styczeń 2015, nieprzyjmujący pasażerów port lotniczy zatrudniał 141 pracowników.

14.Port Lotniczy Lublin (toponimicznie: Port lotniczy Lublin, – port lotniczy w Świdniku, w pobliżu którego znajduje się  

trawiaste lotnisko Świdnik użytkowane przez Aeroklub Świdnik, oraz przyfabryczne lądowisko obsługujące wytwórnię 

śmigłowców PZL Świdnik. Terminal Portu Lotniczego Lublin zdobył pierwsze miejsce w konkursie na Ulubieńca Polski w 

latach 2000–2012 w plebiscycie Życie w Architekturze (projekt ARE sp. z o.o. arch. Jakub Wacławek, arch. Grzegorz 

Stiasny, arch. Adam Kluczek). Budowa komunikacyjnego portu lotniczego w tym miejscu otrzymała fundusze Komisji  

Europejskiej i rozpoczęła się jesienią 2010 roku, a została ukończona pod koniec roku 2012. Od 13 grudnia 2012 r. Port 

Lotniczy Lublin jest widoczny w serwisie Flightradar24. Pierwszy samolot wylądował na lotnisku 17 grudnia 2012 r. o 

godz. 7:56 i był to An-26 przedsiębiorstwa lotniczego EXIN Sp. z o.o. z Lublina. Pierwszy samolot z pasażerami wylądował 

tego samego dnia o godzinie 9:00. Był to rejs czarterowy z gośćmi zaproszonymi przez władze PLL. 17 grudnia 2012 roku, 

o godzinie 13:25, wylądował samolot Boeing 737-800. Był to lot z londyńskiego lotniska Stansted, wykonywany przez 

irlandzkie niskokosztowe linie lotnicze Ryanair.
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15.Port Lotniczy Warszawa/Modlin – międzynarodowy port lotniczy w Nowym Dworze Mazowieckim, drugi dla 

aglomeracji warszawskiej, zlokalizowany około 35 km na północny zachód od granicy śródmieścia Warszawy. Lotnisko 

obsługuje loty rejsowe krótkiego i średniego zasięgu tanich linii lotniczych do miast europejskich, loty krajowe i rejsy 

czarterowe. Lotnisko od V 2014 roku posiada drugą kategorię systemu nawigacji ILS. Planowane połączenie kolejowe ze 

stacją pasażerską w podziemiach terminala nie zostało jeszcze zrealizowane. Maksymalna przepustowość lotniska jest 

oceniana na 2–2,3 mln osób rocznie. Przez 5 pierwszych miesięcy działalności, zostało odprawionych ok. 900 tys. 

pasażerów.  22 grudnia 2012 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego cofnął decyzję na użytkowanie betonowych 

części pasa startowego. W następstwie tej decyzji zarząd lotniska zamknął lotnisko oraz odwołał wszystkie regularne loty 

rejsowe. Po dokonaniu naprawy, Urząd Lotnictwa Cywilnego, 24 czerwca 2013, wydał zgodę na starty i lądowania 

samolotów cywilnych. W związku z tym, linia Ryanair ogłosiła, że przeniesie swoją bazę i wszystkie swoje loty z lotniska 

Chopina na lotnisko Modlin 30 września 2013 roku. Linia Wizzair zdecydowała się nie wracać do Modlina. Lotnisko 

kosztowało 451 400 000 zł.

Przedstawiamy top 10 hoteli w Polsce Przyjaznym 

rodzinom 

Rodzinne hotele, to w szczególności hotele dla dzieci - dbają o to, by pociechy nie nudziły się a ich 

opiekunowie mogli spokojnie wypocząć, nie obawiając się przy tym o bezpieczeństwo podopiecznych. Ferie w 

hotelu nie muszą być męczące! Polecamy hotele przyjazne dzieciom, które zafundują im szereg atrakcji i 

niezapomnianych chwil.
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1.hotel Kiston w Kistowie 

2.hotel Rezydencja Nosalowy Dwór w Zakopanem 

3.hotel Aurora SPA& Wellness w Międzyzdrojach

4.hotel Wellness & SPA Dębowe Wzgórze w Pokrzywnej, 
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5.hotel Haffner w Sopocie, 

6.hotel Cottonina Villa & Mineral SPA Resort w Świeradowie-Zdroju

7.hotel Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka w Ustce

8.Kompleks Wypoczynkowy "Arena Słońca" w Łebie
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9.Pensjonat Burkaty w Białce Tatrzańskiej 

10.Pensjonat Reymontówka w Kościelisku i ośrodek wypoczynkowy Columbus w Rowach .

Mamy również do przedstawienia Atrakcje turystyczne 

Tajlandii  i Zielonego Przylądka

Tajlandia ma bardzo dużo do zaoferowania turystom. Przede wszystkim wspaniałą, bagatą i egzotyczną kulturę. Setki stup 

i świątyń zachwycają niemal na każdym kroku, a ruiny pradawnych miast mają niesamowity klimat. W dżungli żyje wiele 

półdzikich plemion mniejszości etnicznych, każde ze swoją oryginalną kulturą i zwyczajami. Niektóre plemiona można 

odwiedzić.
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Wielkim magnesem przyciągającym turystów do Tajlandii są również, a może przede wszystkim, plaże, ciepły klimat oraz 

tropikalna przyroda. Dziesiątki wysp i wysepek, setki bajecznych plaż, wszechobecne palmy kokosowe, turkusowa woda 

oraz kolorowa, pełna życia rafa koralowa stanowią prawdziwy raj dla miłośników słońca, plażowego lenistwa i pluskania 

się w ciepłej jak zupa wodzie. Poza wodą są jeszcze malownicze poletka ryżowe, góry oraz tropikalna dżungla, idealne do 

uprawiania trekkingu, przejażdżek na słoniach oraz raftingu.

Wielu turystów ceni Tajlandię również za sympatycznych, uśmiechniętych mieszkańców, doskonałe jedzenie oraz niskie 

ceny.

Tajlandia, jako jedyny kraj w regionie, nie uległa kolonizacji, wolna od obcych, europejskich wpływów, mogła 

nieprzerwanie, bez przeszkód kultywować własną tradycję. Dzisiejsza Tajlandia jest mocno skomercjalizowana, a 

turystyka jest jedną z ważniejszych gałęzi przemysłu.

TOP 10 Atrakcji Turystycznych: 

1.Wat Pho – czyli Świątynia Odpoczywającego Buddy,

 położona jest w stolicy Tajlandii – Bangkoku. 

Jest to największa i najstarsza świątynia w tym mieście. 

Największą atrakcją jest ogromny posąg Odpoczywającego 

Buddy, który ma 15 metrów wysokości i 46 metrów długości. 

2.Wielki Pałac w Bangkoku. Został wybudowany w 1782 roku przez króla Ramę I. Położony nad rzeką Menam zajmuje 

powierzchnię 218 tys. metrów2. Wielki Pałac był oficjalną rezydencją królewską w latach 1782-1946. 

3.Wat Arun – czyli Świątynia Świtu położona jest w Bangkoku. 

Świątynia Świtu jest jednym z najważniejszych zabytków miasta i 

określana jest mianem symbolu Bangkoku. 

4.Wat Phra Kaeo – czyli Świątynia Szmaragdowego Buddy. Świątynia mieści w kompleksie Wielkiego Pałacu w Bangkoku. 

Figura Szmaragdowego Buddy wykonana jest z jadeitu. Pomimo dosyć małych rozmiarów, posąg Buddy ma zaledwie 75 

cm wysokości, jest on jednym z najważniejszych posągów Buddy w Tajlandii. 

5.Wat Phrathat Doi Suthep – jedna z najważniejszych

 i najbardziej rozpoznawalnych świątyń położonych

 w Chiang Mai. 
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6.Dom Jima Thompsona w Bangkoku – przykład idealnej architektury środkowej Tajlandii. Drewniany dom położony w 

centrum wielomilionowego Bangkoku wygląda jakby stał pośrodku tropikalnej dżungli. 

7.Wat Traimit – czyli Świątynia Złotego Buddy w Bangkoku, 

w której znajduje się największy na świecie posąg Buddy, 

który jest w całości wykonany ze szczerego złota. 

Figura waży 5,5 tony i ma ponad 3 m wysokości. 

8.Posąg Buddy na wyspie Phuket – biały posąg siedzącego Buddy położony jest na jednym z najwyższych wzgórz na 

wyspie i dzięki swojej wysokości, która liczy 45 metrów jest doskonale widoczny z wielu miejsc na wyspie. 

9.Wat Rong Khun – czyli Biała Świątynia. 

Świątynia położona jest na północy Tajlandii, w 

pobliżu miasta Chiang Rai. Jako ciekawostkę 

można dodać, 

ze budowla nie jest jeszcze skończona 

( budowę zaczęto w 1997 roku.) 

10.Wat Saket – czyli Złota Góra w Bangkoku zapewnia idealne warunki do podziwiania z góry całego miasta..

Atrakcje turystyczne Zielonego Przylądka

Około 600 kilometrów na zachód od wybrzeży Afryki na wysokości Mauretanii i Senegalu leżą mało u nas znane wyspy, 

tworzące Republikę Zielonego Przylądka - jeden z najuboższych krajów regionu. Cabo Verde marynarzom i żeglarzom 

znane od stuleci z produkcji znakomitego grogu ostatnio próbuje rozwijać także turystykę. Uroki krajobrazu i 

sympatyczni, mówiący po portugalsku ludzie sprawiają, że z roku na rok przybywa tam więcej cudzoziemców.

Zapraszamy do: 
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1. Pico do Fogo – stratowulkan na wyspie Fogo, w archipelagu Wysp Podwietrznych. Jest najwyższym szczytem 

Republiki Zielonego Przylądka.

2. Sanktuarium Pedra da Nossa Senhora.

3. Wędrówka po Riberia Grande

4. wyspa São Vicente przede wszystkim znana jest, jako miejsce urodzenia i dom nieżyjącej już, słynnej, zwłaszcza 

w Polsce, śpiewaczki Cesárii Évory 
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5. Plaża Santa Monica uważana jest za imponującą, jednak nic nie może równać się z jej „krewniaczką” Ponte Preta 

na wyspie Sal. To najlepsze miejsce do praktykowania sportów wodnych – kitesurfingu, windsurfingu czy 

nurkowania.

Gazetkę wykonała, uczennica z klasy 2Ul Sandra M.

 


