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Wakacje  coraz bliżej!!!! W naszym dzisiejszym wydaniu  prezentujemy miejsca 
warte zobaczenia: 

 

 

-Ciepłe  Wyspy Kanaryjskie oraz nieco chłodniejszą 

-Bajkową krainę fiordów czyli Norwegię 

-Przedstawiamy ponadto INDUSTRIADĘ-czyli  święto zabytków techniki, które staje się 
markowym produktem turystycznym naszego regionu 

-W dalszej części znajdziecie tekst na temat  najdziwniejszych  restauracji na świecie. 

 

Życzymy miłych chwil z 
naszym magazynem 

 

        Klasa 1 U - Turystyczna  
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Wyspy Kanaryjskie . ! 
Wyspy Kanaryjskie - to archipelag położony 
w u północno-zachodniego wybrzeża Afryki. 
Stanowi on część terytorium Hiszpanii.  
W skład Wysp Kanaryjskich wchodzą:  
Teneryfa, Fuerteventura, Gran Canaria, 

Lanzarote, La Palma, La Gomera, el Hierro, 

Alegranza, La Graciosa i Montaña Clara. 
Wyspy Kanaryjskie leżą w strefie pasatów 
co oznacza przeważające wiatry z NE 

 i słoneczną żeglugę. Slogan reklamowy o 
Wyspach Kanaryjskich mówiący, że panuje 
tu wieczna wiosna, nie odbiega od prawdy. 

Średnia temperatura powietrza od 

października do kwietnia wynosi 20-28°C 

 i od maja do września 25-30°C. Zima na 
wyspach jest szczytem sezonu dla żeglarzy  
z północnych krajów. Charakterystyczne dla 
wysp są strefy wiatru o przyspieszonej 
prędkości spowodowane przez efekty dyszy. 
Siła wiatru w tych strefach wzrasta do 15 

 i więcej węzłów. Po zawietrznej stronie 
wysp wieje bryza, morze jest płaskie 

 a żegluga relaksowa. 

 

 

Klimat Wysp Kanaryjskich  

Klimat wysp jest oceaniczno-subtropikalny, 

z umiarkowanymi temperaturami, rzadkimi 

opadami, zależnymi od wyspy i jej strefy 
oraz wysokości nad poziomem morza. 
Różnica w temperaturach w sierpniu 

 i styczniu wynosi zaledwie 5 stopni. 

Występują też znaczne różnice w 
temperaturze i pogodzie między północną 

 i południową częścią każdej z wysp 
miłośnikom słońca polecane znacznie 
cieplejsze południe. Żeglarze czarterujący 
jachty na Wyspach Kanaryjskich powinni  

brać pod uwagę, że w północno-wschodnich 

częściach wysp leżących na nawietrznej 
opady są znacznie wyższe od przeciętnej 

 

Gran Canaria 

.   
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Gran Canaria - wyspa nazywana „małym 
kontynentem" ze względu na bardzo różne 
od siebie krajobrazy i strefy klimatyczne. 

Znajdziemy tu górskie masywy (do 2000 
n.p.m.) obok pustyń i lasów tropikalnych. 
Wybrzeże zdominowane jest przez szerokie, 
piaszczyste plaże, z których można 

obserwować ośnieżone szczyty gór. Wyspa 
Gran Canaria ma długą tradycję wśród 
żeglarzy przekraczających Atlantyk jako 
przystankiem w drodze na Karaiby. Tradycja 

ta rozpoczęła się ponad 500 lat temu, kiedy 
Krzysztof Kolumb zatrzymał się tu, zanim 
przekroczył ocean. 

 
 

Lanzarote 

Lanzarote - to zupełnie odmienna od innych 
Wysp Kanaryjskich, a także od innych miejsc 
na ziemi. Jest to zasługą wulkanów które 
były czynne jeszcze w XVIII i XIX wieku 

dlatego część wyspy pokryta jest zastygłą 
lawą i popiołem wulkanicznym. Mimo tego 
dzięki uporowi tutejszych ludzi znajdziemy 
tu plantacje warzyw i owoców, a najbardziej 
zadziwiające są winnice pomiędzy kraterami 
w regionie Geria. Największe miasta to 
Arrecife i Teguise, stara i nowa stolica 

wyspy. Klimat bardzo suchy. Nie ma w ogóle 
wód gruntowych a opady są niezmiernie 
rzadkie. 
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Fuerteventura 

Fuerteventura - wyspa z najdłuższymi 
plażami na Wyspach Kanaryjskich. Tylko 
wąski kanał oddziela Fuerteventure od 
Afryki. Jest to idealne miejsce zarówno do 
opalania jak i wędkowania. Stolicą wyspy 
jest miasto Puerto Rosario. Klimat bardzo 

suchy.  

 

 

 

Teneryfa 

 

 

 

 

 

 

 
Teneryfa - największa i najpopularniejsza 
wyspa archipelagu. Z 20-kilometrowym 

kraterem Canadas del Teide po środku 
którego znajduje się wysoki na 3718 m 
szczyt Teide (najwyższy szczyt Hiszpanii oraz 
trzeci co do wielkości na świecie aktywny 

wulkan). Są tu także plantacje bananów 

 i pomidorów w wyjątkowo żyznych 
dolinach. Wybrzeże oferuje nam wspaniałe 
piaszczyste plaże. Region  wokół Teneryfy 

jest bardzo atrakcyjny ze względu na 
dogodne warunki żeglugi. Wyspa odznacza 
się łagodnym klimatem, na który wpływa 
pasat wiejący z północnego wschodu.   
W głębokim na 3000 metrów przesmyku 
miedzy Teneryfą a Gomerą można spotkać 
walenia. 
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Gomera 

Gomera - jest drugą najmniejszą z głównych 
wysp archipelagu. Jest to wyspa 

wulkaniczna, poprzecinana licznymi 

wąwozami. Ma 15 kilmetrów średnicy. 
Masyw Alto de Grajonay jest pokryty 

gęstymi lasami.Stanowi obszar 
Narodowego Parku Grajonay. Wiejące tu 

pasaty stworzyły doskonałe warunki dla 
rozwoju bujnej roślinności. 
Charakterystyczne dla wyspy są wysokie, 
spieczone słońcem klify. Na zboczach dolin 
znajdują się tarasy, na których uprawia się 
warzywa, owoce (m.in.banany) i winną 
latorośl. 
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Norwegia 

Norwegia to monarchia konstytucyjna, 

której terytorium obejmuje zachodnią część 
Półwyspu Skandynawskiego, Jan Mayen, 
Svalbard i Wyspę Bouveta. Ma łączną 
powierzchnię 385 252 km² i liczy około 
pięciu milionów mieszkańców. Jest drugim 
najrzadziej zaludnionym państwem Europy. 
Graniczy ze Szwecją niemal na całej długości 
granicy; znacznie krótsze odcinki oddzielają 

Norwegię od Finlandii i Rosji. Kraj posiada 

również granicę morską z Danią. Stolicą 
Norwegii jest Oslo. Długa, licząca ponad 20 
tys. kilometrów linia brzegowa znana jest 

 z charakterystycznych zatok, tzw. fiordów. 
Nazwa kraju pochodzi od staronordyckiego 

nord vegen. 

 

      

 

 

 

 

Ciekawe miejsca w Norwegii : 

1. Lofoty – archipelag na Morzu Norweskim u 

północno-zachodnich wybrzeży Norwegii, ciągnący się na długości 112 km od maleńkiej 
wysepki Røst na południu po wąską cieśninę Roftsundet, oddzielającą go od archipelagu 
Vesterålen. 
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2. Preikestolen lub Prekestolen - klif w Norwegii o wysokości 604 m, położony nad 
Lysefjordem, Ryfylke. 

 

3. Geirangerfjord - fiord w południowo-zachodniej Norwegii, w 2005 roku wraz 

 z Nærøyfjord wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
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4. Fram – norweski statek, który wsławił się wyprawami do Arktyki i Antarktyki, obecnie 
znajduje się w Muzeum Statku Polarnego Fram w Oslo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa Norwegii  
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INDUSTRIADA 

Coroczne święto Szlaku Zabytków Techniki 
Województwa Śląskiego mające na celu 
promocję turystycznego szlaku 
samochodowego, skupiającego 36 
historycznych obiektów przemysłowych  
z całego regionu. Industriada to okazja do 
poznania historii dziedzictwa 

przemysłowego licznie występującego na 
terenie województwa śląskiego. Pomysł 
Industriady został zainspirowany 
niemieckim wydarzeniem  

o nazwie "ExtraSchicht", organizowanym od 

2001 roku w Zagłębiu Ruhry. Wydarzenie to 
rokrocznie przyciąga rzesze turystów.  
W 2009 roku ich liczba sięgała 160 tysięcy, 

natomiast w roku 2010 ich liczba była już 
bliska 200 tysięcy.Na potrzeby kampanii 
promocyjnej stworzono tzw. zoboty, będące 
bohaterami tego święta. 

I edycja święta Szlaku Zabytków Techniki 
odbyła się 12 czerwca 2010 roku. Projekt 
ten został zrealizowany na zlecenie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 
Było to wydarzenie kulturalno-rozrywkowe 

miesięcznej kampanii promocyjnej 
skierowanej do mieszkańców regionu. Miało 
ono charakter jednodniowego festiwalu, 

podczas którego w 23 
miejscowościach, znajdujących się 
na terenie województwa 

śląskiego (od Częstochowy, przez Górny 
Śląsk i Zagłębie aż po Żywiec), odbyły się 
różnego rodzaju wydarzenia. Program 
obejmował m.in. koncerty, występy 
artystyczne, fabularyzowane formy 

zwiedzania, konkursy, zawody sportowe 

oraz degustacje. Specjalnie na tę okazję 
wprawiono w ruch stare maszyny 

a pracownicy obiektów przebrali się  
w historyczne stroje. Liczba uczestników 
tego święta wyniosła blisko 29 tysięcy. 

II edycja Industriady odbyła się 11 czerwca 
2011 roku. Tego dnia w 34 obiektach Szlaku 

Zabytków Techniki w 24 miejscowościach 
województwa odbyły się różnego rodzaju 
wydarzenia (m.in. wystawy, koncerty, biegi 

plenerowe, gry miejskie oraz pokazy 

sztucznych ogni), gromadzące ponad 50 
tysięcy uczestników. Dzięki współpracy 

z GZMzainteresowani mieli do dyspozycji 14 

bezpłatnych autobusów, kursujących między 
wybranymi obiektami Szlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.extraschicht.de/
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SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI 
Tematyczny, samochodowy szlak turystyczny o zasięgu regionalnym, obejmujący obiekty 
związane z dziedzictwem przemysłowym województwa śląskiego. Tworzy go 36 obiektów 
związanych m.in. z kolejnictwem, tradycją górniczą i hutniczą, energetyką, łącznością oraz 
przemysłem spożywczym. 

Realizatorem projektu jest Wydział Gospodarki, Promocji i Współpracy 
Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy pomocy Śląskiej 
Organizacji Turystycznej i merytorycznym wsparciu Śląskiego Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego w Katowicach. Intencją pomysłodawców SZT było utworzenie markowego 
produktu turystycznego w oparciu o najważniejsze i najciekawsze pod względem walorów 
historycznych i architektonicznych obiekty poprzemysłowe w regionie. Dziś Szlak Zabytków 
Techniki to najbardziej interesująca trasa turystyki industrialnej w kraju i jako jeden z głównych 
markowych produktów turystycznych województwa śląskiego stanowi USP (unikalną 
propozycję sprzedaży) charakteryzującą region na turystycznej 
mapie Polski i Europy. 

Największe osiągnięcia szlaku: 

                              2013.06.05 IV edycja INDUSTRIADY 

 2012.06.30 – III edycja Industriady. Ponad 200 darmowych wydarzeń w 36 obiektach, 

zlokalizowanych w 22 miastach województwa śląskiego, przyciągnęło 62 070 fanów 
industrialnego dziedzictwa. Motywem przewodnim INDUSTRIADY 2012 było światło, które 
towarzyszyło wydarzeniom realizowanym w ramach Święta Szlaku Zabytków Techniki. 
INDUSTRIADA 2012 to między innymi 300 godzin wydarzeń i atrakcji, 228 imprez, 43 
koncerty, 36 lokalizacji w 22 miastach, 30 specjalnie przygotowanych wystaw, 22 warsztaty 

artystyczne, 14 bezpłatnych autobusów łączących wybrane obiekty, 13 wydarzeń 
sportowych, 7 pokazów teatralnych, 4 miasteczka Discovery Channel, 2 gry miejskie, 2 gry 
muzealne, 2 rajdy z udziałem samochodów zabytkowych, 1 rajd motocyklowy, 1 plaża 
umieszczona 320 m pod ziemią oraz nieskończona ilość pozytywnej energii na Szlaku 
Zabytków Techniki liczącym – według obliczeń Internautów – 469,9 km. 

 2012.05.20 – Nagroda główna 12. Międzynarodowych Targów Turystyki w Opolu dla 
Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego 

 2012.03.28 – Święto Szlaku Zabytków Techniki otrzymało nagrodę w najbardziej 
prestiżowym konkursie kreatywnej reklamy w Polsce „KREATURA". W 16. edycji tego 

konkursu wpłynęło 107 prac w 12 kategoriach. „Industriada" wyróżniona została w 
kategorii „event/ambient". Wydarzenie promujące Szlak Zabytków Techniki pokonało tak 
znane marki jak Orlen, czy Ikea. 

 2011.06.11 – II edycja Industriady. 350 godzin wydarzeń w 34 obiektach Szlaku 
Zabytków Techniki zgromadziło ponad 50 tys. uczestników. Atrakcjami tego wydarzenia 
były m.in. nauka jazdy lokomotywą, turniej gry w boule, rajdy rowerowe i samochodowe, 
budowanie zobotów, lot balonem, wypuszczenie w niebo 36 lampionów symbolizujących  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_turystyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85d_Marsza%C5%82kowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%85skie_Centrum_Dziedzictwa_Kulturowego
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%85skie_Centrum_Dziedzictwa_Kulturowego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Produkt_turystyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Industriada
http://www.konkurs.kreatura.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Industriada
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 wszystkie obiekty Szlaku Zabytków Techniki oraz pierwszy w Polsce symultaniczny 

koncert na Trzy Szyby międzynarodowej Grupy Johny Freelance Experience[2]
. 

 2010.01.13 – przystąpienie Szlaku Zabytków Techniki do sieci Europejskiego Szlaku 

Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH – European Route of Industrial Heritage). Wydarzenie to 

sprawiło, że śląski Szlak może się poszczycić faktem bycia jedynym szlakiem z Europy 
Środkowo-Wschodniej, wpisanym na tak prestiżową listę[3]. Ponadto, dzięki przystąpieniu 
do ERIH trzy najlepsze obiekty Szlaku (Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego 
„Guido”, Tyskie Browarium oraz Browar w Żywcu) stały się głównymi punktami sieci (tzw. 
punktami kotwicznymi), a cały Szlak Zabytków Techniki jedną z trzynastu europejskich tras 
regionalnych

[4]
. 

 2010.06.12 – Industriada czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki. W 23 miejscowościach 
Górnego Śląska związanych z dziedzictwem przemysłowym odbyły się różnego rodzaju 
wydarzenia. Program Industriady obejmował m.in. koncerty, przedstawienia, spektakle 
muzyczne, konkursy, wystawy filmowe, warsztaty rękodzieła oraz fabularyzowane formy 
zwiedzania. W ciągu jednego dnia obiekty Szlaku odwiedziło blisko 29 tys. osób. 
Przedsięwzięcie okazało się wielkim sukcesem. Statystyki pokazały, iż liczba odwiedzających 
tego dnia w niektórych obiektach była porównywalna z tą, którą zwykle odnotowują one 
przez okres 4 miesięcy roku[5]. Wydarzenie to ma się docelowo odbywać rokrocznie. 

 2010 – wyróżnienie Złotym Medalem na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Ma 

ono blisko 30 – letnią tradycję i renomę. Jest swego rodzaju targowym trofeum, które 
pomaga w rynkowej rywalizacji. Jest symbolem walorów produktu, jego nowoczesności i 
innowacyjności. Firmy, które zdobyły prawo umieszczania tego znaku na swoich 
produktach, potwierdzają jego marketingową rangę[6]

. 

 2008 – wyróżnienie Złotym Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej i nagroda w 

postaci kampanii promocyjnej za kwotę 700 tys. złotych 

2007 – mianowanie Szlaku Zabytków Techniki Produktem Turystycznym 

 

Obiekty:  

 

 

 

Muzeum Produkcji Zapałek  

 

Muzeum Historii Kolei  

 

Muzeum Górnictwa Rud Żelaza 

 

 

Sztolnia Czarnego Pstrąga 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_Zabytk%C3%B3w_Techniki_Wojew%C3%B3dztwa_%C5%9Al%C4%85skiego#cite_note-Industriada-2
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_Szlak_Dziedzictwa_Przemys%C5%82owego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_Szlak_Dziedzictwa_Przemys%C5%82owego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_Zabytk%C3%B3w_Techniki_Wojew%C3%B3dztwa_%C5%9Al%C4%85skiego#cite_note-ERIH-3
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zabytkowa_Kopalnia_W%C4%99gla_Kamiennego_Guido
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zabytkowa_Kopalnia_W%C4%99gla_Kamiennego_Guido
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tyskie_Browarium
http://pl.wikipedia.org/wiki/Browar_w_%C5%BBywcu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_Zabytk%C3%B3w_Techniki_Wojew%C3%B3dztwa_%C5%9Al%C4%85skiego#cite_note-Najwi.C4.99ksze_osi.C4.85gni.C4.99cia_Szlaku-4
http://pl.wikipedia.org/wiki/Industriada
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_Zabytk%C3%B3w_Techniki_Wojew%C3%B3dztwa_%C5%9Al%C4%85skiego#cite_note-5
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowe_Targi_Pozna%C5%84skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_Zabytk%C3%B3w_Techniki_Wojew%C3%B3dztwa_%C5%9Al%C4%85skiego#cite_note-Medal_MTP-6
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Zabytkowa Kopalnia Srebra  

Zabytkowa Stacja Wodociągowa  

Muzeum Chleba 

 

Górnośląskie Koleje Wąskotorowe  

Elektrociepłownia „Szombierki”  

Park Tradycji hutnictwa  

Centralne Muzeum Pożarnictwa  

Osiedle Nikiszowiec  

Galeria Szyb Wilson  

Giszowiec  

Kolonia robotnicza „Ficinus” 

Skansen Górniczy „Królowa Luiza”  

Muzeum Górnictwa Węglowego  

 

Szyb „Maciej”  

 

Zabytkowa Kopalnia Wegla Kamiennego „Guido”  

Wieża Radiostacji Gliwickiej  

Muzeum Techniki Sanitarnej 

 

Zabytkowa Kopalnia „Ingacy” 

Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowej 
Muzeum Energetyki 

 

Tyskie Browarium  

Muzeum Prasy Śląskiej  

Browar Obywatelski                                     
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Muzeum Techniki i Włókiennictwa  

Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego  

Browar i Muzeum Browaru Żywiec  

Huta Szkła  

Galeria „Elektrownia”  

Wieża Wyciągowa Szybu "Prezydent" wraz z 
kompleksem zabudowań "Sztygarka"  

Kopalnia Ćwiczebna Muzeum Miejskiego "Sztygarka"  

Muzeum Drukarstwa  
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Cannabalistic Sushi w Tokio 

Nyotaimori to zwyczaj serwowania sushi 

 i sashimi na nagim ciele kobiety. 

W restauracji Cannabalistic Sushi w Tokio 

można zjeść zainspirowane nyotaimori - 

sushi kanibalistyczne.  Sushi 

kanibalistyczne serwuje się jednak nie na 
ciele, ale...w ciele - oczywiście sztucznym. 
Manekin przypominający kobietę leży na 
stole operacyjnym. Goście dostają skalpel i 
nacinają "ciało", które za sprawą 
czerwonego sosu krwawi jak prawdziwe. 

Wewnątrz znajduje się jedzenie ułożone w 

kształt ludzkich narządów. Kolacja jak 

 w horrorze, ale podobno smaczna... 

 

 

Modern Toilet w Tajwanie 

Wang Tzi-wei, który otworzył 
sieć restauracji Modern Toilet w stolicy 

Tajwanu wpadł na nietypowy pomysł  
i dowiódł tym samym, że to, co obrzydliwe, 
przyciąga klientów jak magnes. Jak sama 
nazwa wskazuje, lokale Modern Toilet 

urządzone są na wzór toalety. Stoliki 
składają się ze zlewu lub wanny. Goście 

restauracji siedzą na sedesach, a pod 
oknami znajdują się umywalki i pisuary. 
Potrawy serwowane są na deskach 
klozetowych, 

mydelniczkach, 

miniaturowych pisuarach. 

Zamawiający zupę 
dostaną ją w sedesie, a 
jeśli ma być bardzo 
gorąca, sedes będzie 
zamknięty. Serwetki do 
wytarcia rąk przypominają oczywiście 
papier toaletowy. Menu jest normalne, jak 

w każdej innej restauracji, jedynie niektóre 
dania, np. lody swoim kształtem i kolorem 
mogą przypominać...fekalia. 
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Dinner in the sky 

Dinner in the Sky to niezwykła restauracja, która serwuje dania w...powietrzu na wysokości 45 
metrów. Pierwsza znalazła się w Brukseli, ale pomysł spodobał się też w innych krajach. 
Podniebne posiłki były serwowane już w ponad 30 krajach, między innymi w Hiszpanii, we 

Francji, w Anglii, w Izraelu oraz w Polsce. Dźwig unosi specjalnie zaprojektowane krzesła i stół, 
przy którym mogą siedzieć jednorazowo 22 osoby. Każdy uczestnik przypięty jest specjalnymi 
pasami do foteli, które obracają się o 180 stopni. Spożywanie posiłku kilkadziesiąt metrów nad 
ziemią to ogromne przeżycie. Tym bardziej, że w tle można obserwować najpiękniejsze zabytki 
danego miasta. Uczestnictwo w Dinner in the Sky nie jest uzależnione od wieku lecz od wzrostu 
uczestnika. Minimalny wzrost uczestnika wydarzenia to 150 cm. Dinner in the Sky może się 
odbywać się w różnych warunkach atmosferycznych. Nad stołem znajduje się specjalne 
zadaszenie, które osłania uczestników od opadów deszczu lub śniegu. 

 


