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Pochód Orszaku Książęcego. fot. Łukasz Kaźmierczak

Łeba położona jest w północnej części powiatu lęborskiego
pomiędzy jeziorami Łebsko i Sarbsko, przy ujściu rzeki Łeby
do Morza Bałtyckiego w otulinie lasów Słowińskiego Parku
Narodowego oraz Rezerwatu Mierzei Sarbskiej.
Łeba w roku 1357 otrzymała prawa miejskie. Pomimo
że była niedużym miastem, prowadziła rozległy handel
z miastami hanzeatyckimi.
Rozwój komunikacji kolejowej i drogowej zapoczątkował
turystyczne dzieje miasta. Ze względu na swe krajobrazowe
i przyrodnicze walory, Łeba stała się wówczas ulubionym
miejscem wypoczynku niemieckich gwiazd i artystów.
Intensywny rozkwit miejscowości pod względem turystycznym przyniosły dopiero lata powojenne. Począwszy
od kwietnia 1945 r. aż po dzień dzisiejszy, Łeba jest chętnie
odwiedzanym kurortem letniskowym, a także ważnym
ośrodkiem rybackim.

3

Imprezowa Łeba
Kalendarz imprez 2016

LIPIEC

2–
3–
3-10 –
5-6 –
			
8–
			
8-10 –
9–
			
14 –
			
24 –
			
31 –
			

4

Event „Kinder Joy”
Wędkarskie Zawody młodziezowe do lat 19
XIV Letnie Kursy Muzyczne z Agatą Sava
Zjednoczone słoneczniki
- Event McDonald’s
Disco Dance Festival
Akcent-Boys-MIG-Szafis-Power Play
Lato z książką
Święto Łeby - Koncert Michała Szpaka
Bursztynowa Miss Polski 2016
Plażowe Mistrzostwa
Budowniczych
Parada Bajkowa
ulicami Łeby
Zawody rodzinne
w wędkarstwie

SIERPIEŃ
6–
			
			
10 –
11-14 –
			
			
			
14 –
			
			
			
15 –
			
15-21 –
			
19-21 –
26-28 –

Festiwal lat 90 „Łeba Love Message”
Mr. President-Loona-Nana-Masterboy
-Fun Factory
Kolorowy Festiwal
Zlot Samochodów Amerykańskich
„American Dream”
I Zlot Fanów Garbusów,
Bulików i Ogórków VW
Łebski HIP HOP Festival
Sobota-Sokó&Marysia Starosta
Kaen-Dwa Sławy
Zawody kobiet w wędkarstwie
Odpust WNMP
(koncert połączony z paradą motocyklistów)
VI Międzynarodowy Zlot Motocykli
„Bike Week Łeba 2016”
Kaszubskie Camino
Festiwal Latawców
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Ciekawe miejsca w Łebie
Słowiński Park Narodowy
Słowiński Park Narodowy utworzono w 1967 roku. Dziesięć
lat później w 1977 roku został uznany przez UNESCO za
Światowy Rezerwat Biosfery. Park położony jest wzdłuż
Jeziora Łebsko – trzeciego co do wielkości w Polsce. Główną
atrakcją Parku jest Góra Łącka, dalej idąc ruchome wydmy,
które wędrują na wschód w kierunku Łeby z szybkością 3-10
m rocznie. Przesuwające się piaski, zasypały starą Łebę,
a także wsie: Chusta i Łączki. Ciekawostką jest fakt, że przed
wybuchem II Wojny Światowej odbywały się tutaj ćwiczenia
słynnego Africa-Korps. Na terenie rezerwatu występuje
ponad 200 gatunków ptaków, z czego ok. 140-stu to gatunki
chronione.

Słowiński Park Narodowy, fot. Radosław Czyżewski

„Ścieżka Czasu”- Aleja Prezydentów RP
Jest to nowatorska i jedyna w Polsce tego typu atrakcja
edukacyjna. Masywne odlewy dłoni z brązu Prezydentów
Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 roku, osadzono na kamieniach wzdłuż zrewitalizowanego odcinka historycznej ulicy

Aleja Prezydentów, fot. Radosław Czyżewski
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Kościuszki. Dzięki temu przedsięwzięciu, każdy kto odwiedzi
Łebę, może przyłożyć dłoń do odcisku dłoni prezydentów.
Za realizację tego projektu miasto otrzymało nagrodę
w plebiscycie „Hit Turystyczny Roku 2011” przyznaną przez
Związek Miast Bałtyckich.
Ruiny kościoła św. Mikołaja
Najstarsza wzmianka o kościele św. Mikołaja pochodzi
z 1286 r. Łeba, wówczas jeszcze jako osada, położona była
przy lewym brzegu rzeki Łeby. Sztorm, który nawiedził miasto w 1570 roku doszczętnie zniszył jego starą część, w tym
także kościół. Zachowała się jedynie część muru ceglanego,
który stoi do dnia dzisiejszego w swoim pierwotnym miejscu
i jest historyczną wizytówką dawnych czasów. W związku
z żywiołami, które nawiedzały miasto, mieszkańcy zmuszeni
byli przenieść swoje domostwa na prawą stronę rzeki.

Ruiny kościoła św. Mikołaja,, fot. ?????????????????

Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (WNMP)
Katastrofa, która nawiedziła miasto, spowodowała konieczność przeniesienia jego granic i odbudowę kościoła. Nowa
świątynia znalazła swoje miejsce tam, gdzie aktualnie znajduje
się kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Do
jej budowy, zostały częściowo użyte materiały ze zniszczonego
podczas sztormu kościoła, co dziś jest niewątpliwie atutem
historycznym tego miejsca. W kościele można podziwiać
odrestaurowaną figurę 200-letniego chrzcielnego anioła, którą
według legendy ufundowała kochająca żona, w podziękowaniu
za powrót swojego męża z długich wypraw morskich. Obecnie
Anioł służy przy ceremoniach chrztu św. oraz zaślubin.

7

Kościół WNMP, fot. Radosław Czyżewski

Jest tu również Ławka i obraz Maxa Pechsteina „Madonna
Orędowniczka”, namalowany w 1945r, a także replika srebrnego dorsza, którego w 1999 roku łebscy rybacy ofiarowali
Papieżowi Janowi Pawłowi II.
Park Nadmorski „Łabędzi Staw”
Park położony jest w centrum Łeby i posiada rozbudowany
system ścieżek, dzięki czemu jest dostępny z każdej strony.
Jego główny ciąg spacerowy prowadzi przez centralną
w Łebie plażę A. Jest to idealne miejsce na wypoczynek
i spacer o każdej porze roku. W parku można zatrzymać
się przy Łabędzim Stawie, zwanym również Czarnym, który
zlokalizowany jest przy starym korycie rzeki Łeby i powstał
podczas budowy portu w Łebie w roku 1886.

Park Nadmorski, fot. Michał Sałata
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Park Misjonarzy Oblatów
Park, który usytułowany został pomiędzy ulicami Plac
Dworcowy i Powstańców Warszawy czyli w ścisłym centrum
miasta jest miejscem spotkań towarzyskich, pikników
rodzinnych, a także niewielkich koncertów.
Park Jana Pawła II
Znajdujący się przy ulicy Łąkowej w okolicach Kościoła św.
Jakuba Apostoła park, nazywany Parkiem Jana Pawła II, który powstał z inicjatywy Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego
w Łebie w 1999 roku, został wyposażony w figurę, która stanowiła część Sopockiego ołtarza Papieskiego. Dodatkowo
w parku z myślą o najmłodszych mieszkańcach wybudowano plac zabaw, a także mały kompleks sportowy, którego
uzupełnieniem jest nowo powstała siłownia zewnętrzna.
Filia Muzeum Przyrodniczego w Rąbce
W muzeum mieści się ekspozycja geomorfologiczna pt.
„Wydmy” skłądająca się z podświetlanych plafonów, na
których w interesujący sposób przedstawiono specyficzną
piaskolubną florę i faunę oraz wszystkie procesy i zjawiska
związane ze środowiskiem wydm znajdujących się w obrębie Mierzei Łebskiej.
Wyrzutnia rakiet – Słowiński Park Narodowy
Od 1940 roku, był to Hitlerowski Poligon Rakietowy, gdzie
testowano rakiety przeciwlotnicze oraz balistyczne. W tym
miejscu została utworzona ekspozycja: rakiety Ziemia-Ziemia, zdjęcia Łeby i okolic w starych fotografiach, zdjęcia
wyrzutni z okresu II wojny światowej. Miejsce to w roku
2004 otrzymało nagrodę od Polskiej Organizacji Turystycznej za „Najlepszy Produkt Turystyczny Roku”

Wyrzutnia rakiet, fot. Radosław Czyżewski
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Hotel Neptun
Jest to perełka łebskiej architektury z przełomu XIX i XX
wieku. Przed wojną pełnił on
rolę domu zdrojowego (kurhaus). Dziś właściciele dbają
o zachowanie jego dawnej
świetności.
Najstraszy dom w Łebie
Dom znajdujący się przy ulicy
Kościuszki
86(dawniej Haupt
Neptun, fot. Radosław Czyżewski
Strasse 18) był własnością kupca i konsula Johanna Mampe.
Do dnia dzisiejszego na fasadzie budynku widnieje napis
w języku łacińskich „Bóg jest moim obrońcą, wspomożycielem. Panie, nie opuszczę Cię, Ty mnie przecież błogosławisz.
Johann Mampe 18 lipca 1723”.
Port Jachtowy w Łebie
Port Jachtowy w Łebie otwarto 27 czerwca 1998 roku w ramach funduszy europejskich z programu PHARE. Całkowity
koszt realizacji projektu wyniósł 1,5 mln złotych. Największym wydarzeniem, które zapisało sie w historii portu był rejs
dookoła świata kapitana Krzysztofa Baranowskiego w roku
1999 na jachcie Lady B. Zawijają tu jachty z całego świata.

Centrum Obsługi Morskiego Ruchu Turystycznego
Centrum zostało zbudowane w roku 2006, podobnie jak
Port Jachtowy w ramach funduszy unijnych programu PHARE. Pełni funkcję ośrodka szkoleniowego młodzieży, siedziby
lokalnych klubów sportowych, a także komórki promocyjnej
portu i zaplecza technicznego portu.
Centrum Informacji Turystycznej
„Brama Kaszubskiego Pierścienia” w Łebie
ul. Kościuszki 121 (przy wjeździe do miasta)
2 czerwca 2009 roku decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego wybrano do dofinansowania projekt polegający na stworzeniu
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zintegrowanego systemu informacji turystycznej. Dzięki temu
przedsięwzięciu w 12 miejscowościach województwa Pomorskiego, w tym także w Łebie, powstały charakterystyczne
obiekty, stanowiące Centrum Informacji Turystycznej.
Brama w Łebie, nazywana jest północną i jest jedyną bramą
nadmorską. Tutaj każdy może uzyskać bezpłatnych informacji na temat Łeby, okolic, województwa pomorskiego oraz
miast partnerskich, czyli Szczyrku i Mikołajek.
Stałą ekspozycją w Centrum Informacji Turystycznej w Łebie
jest wystawa fotografii Morze, Góry i Mazury (Łeba, Szczyrk
i Mikołajki) oraz wystawa obrazów i ceramiki artystek Klubu
Pracy Twórczej „ABSURD” z Łeby.
Serdecznie zapraszamy
Biblioteka Miejska w Łebie
Budynek zlokalizowany przy ul. 11 Listopada pełni funkcję
Biblioteki Miejskiej. Biblioteka jest organizatorem wielu imprez kulturowych takich jak: występy, spotkania autorskie,
malarskie, warsztaty artystów, Festiwalu Pomuchla. Stałą
ekspozycją Biblioteki jest wystawa „Łeba w starej fotografii”
Atrakcje w Łebie i okolicach
Rejsy wycieczkowe w morze, rejsy wędkarskie, a także sezonowe rejsy na zachód słońca to tylko niektóre z licznych atrakcji
jakimi może poszczycić się Łeba. Wsród nich, oprócz licznie
organizowanych imprez i eventów znajdują się Parki atrakcji:
Łeba Park - Pełna przygód i atrakcji trasa, niezapomniane
widoki i przeżycia, które na zawsze pozostaną w pamięci
małego człowieka. Fantastyczna przygoda edukacyjna dla
małych i doskonała zabawa dla dużych miłośników największych gadów w historii.
Nowęcin, ul. Kolonijna 24, www.lebapark.pl
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Labirynt Park Łeba - Świetna zabawa dla dużych
i małych, dla rodzin z dziećmi jak i zakochanych par. Szukanie prawidłowej drogi, zdobywanie bazy, to tylko niektóre
z przygotowanych przez park atrakcji.
ul. Wspólna, www.labiryntparkleba.pl

Power Park - Power Park Łeba to wyjątkowy park rozrywki,
w którym na obszarze dwóch hektarów przygotowaliśmy
dla Państwa wiele atrakcji:Tory Gokartowe, Park Linowy
z sześcioma trasami, Skok Wahadłowy, Ściankę Wspinaczkową, pole do gry w Paintball, Tor Off-Road, Tor Quadowy
dla dzieci, Plac Zabaw dla najmłodszych, Strzelnicę oraz
zaplecze gastronomiczne.
ul. Nadmorska 27, www.powerpark.pl

Muzeum Motyli - W centrum Łeby przy Skwerku
Rybaka znajduje się filia
Muzeum Motyli z Władysławowa. Stała wystawa
składa się ze 102 gablot
entomologicznych, w których zwiedzający obejrzeć
mogą ponad 4000 motyli i innych owadów niemal z całego
świata.
ul. Morska 1, www.muzeummotyli.pl
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Muzeum Erotyki - W kwietniu 2012 roku w Łebie otwarta
została czasowa wystawa pochodząca z jedynego tego
typu Muzeum w Polsce
i jednego z nielicznych
w Europie. Na wystawie
obejrzeć można przedmioty, jakie inne muzea
wstydliwie
skrywają
przed zwiedzającymi.
ul. Morska 1,
Illuzeum – Najnowsza wystawa interaktywna w Łebie. ILLUZEUM - to miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
Interaktywne eksponaty,
trochę nauki a przede
wszystkim dobra zabawa...
przygotujcie się na spotkanie z iluzją optyczną.
ul. Kościuszki 67,
www.illuzeum.pl
Golf Adventure Park
Nowe miejsce na mapie Łeby, zarówno dla najmłodszych, jak i
dla dorosłych. Park, w którym zagrasz w minigolfa na jednym z
pierwszych w Polsce pól typu adventure. Zabierz ze sobą przyjaciół, rodzinę oraz dzieciaki i rozpocznij ekscytującą przygodę
z minigolfem na torach pełnych przeszkód i niespodzianek.
Pole zostało tak zaprojektowane, aby uczyli się na nim
dobrze zarówno początkujący jak i zaawansowani gracze.
Zagrać możesz na dwunastu zróżnicowanych torach i przekonaj się sam jak fantastyczną zabawą jest gra w minigolfa.
Adventure Park jest czynny przez cały sezon, we wszystkie
dni tygodnia. Pole jest oświetlone i otwarte do późnych
godzin wieczornych.
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Discovery Park „Łebskie klocki” - Interaktywna wystawa
budowli, modeli sterowanych, robotów z klocków Lego
„Łebskie Klocki”
ul. Leśna 3, www.discoverypark.pl

Park Linowy „Tarzan Park” - Zapewniamy niezapomniane
wrażenia, relaks, adrenalinę i wysiłek na świeżym powietrzu.
Zabawa w parku linowym nie stawia żadnych specjalnych
wymagań uczestnikom.
ul. Do Rąbki (kierunek wydmy), www.tarzanpark.pl
Oceanarium - Oceanarium powstało w 2002 roku i stale się
rozwija. Każdego roku staramy się przedstawiać zarówno
ciekawe zwierzęta morskie, zamieszkujące rafy koralowe
i tropikalne wody mórz i oceanów całego świata jak oraz
ryby pochodzące z najbardziej ciekawych rzek i jezior słodkowodnych Afryki i Ameryki Południowej.
ul. Kościuszki 95A, www.oceanariumleba.pl
Ośrodek Jeździecki Senny - Nowęcin k. Łeby, www.stajnia-senny.pl
Stadnina Koni Maciukiewicz – Nowęcin k. Łeby, ul. św.
Huberta 4, www.nowecin.com.pl
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Okolice Łeby
Latarnie Morskie – Stilo, Czołpino
W niedalekiej okolicy,
na wschód od Łeby
można
również
zwiedzić 34 metrową
Latarnię Morską w Stilo. Latarnię zbudowano
w latach 1904-06, aby
służyła jako punkt
nawigacyjny żegludze
morskiej. Do dnia dzisiejszego spełnia swoja
pierwotną rolę, a dodatkowo służy turystom
za punkt widokowy.
Po zachodniej stronie
Latarnia Stilo, fot. Łukasz Kaźmierczak
natomiast, pomiędzy
Łebą, a Rowami znajduje się Latarnia Czołpino. Niższa o blisko 10 mętrów od tej w Stilo, latarnia zbudowana została
w otulinie Słowińskiego Parku Narodowego. Spełnia funkcje
nawigacyjne jak i również widokowe.
Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach
Muzeum zostało utworzone w 1963 roku z myslą stworzenia
obrazu upamiętniającego kulturę słowińską. Muzeum położone jest w centrum funkcjonującej społeczności (niestety
z roku na rok mniej licznej) na obszarze Słowińskiego Parku
Narodowego. Wygląd chałup nawiązuje do tych z XVIII
wieku, aż po lata międzywojenne. Cały urok tego miejsca
podkreślają liczne imprezy historyczne , które jeszcze lepiej

Skansen w Klukach, fot. Radosław Czyżewski
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przybliżają minioną epokę. Główną imprezą otwierającą
coroczny sezon jest tzw. Czarne Wesele, na które licznie
zjeżdżają turyści oraz mieszkańcy okolicznych wsi.
Wieża widokowa Rowokół
Jest to wieża umiejscowiona na górze, która wznosi się
ponad okolicą na 115 m n.p.m. Z daleka przypomina stożek
wulkanu. W średniowieczu pieczę nad Rowokołem pełnił
kult pogański. Dawniej na szczycie góry palono ogniska,
które miały sygnalizować żeglarzom drogę do domu, zatem
wzniesienie pełniło również funkcję swego rodzaju latarni.
W chwili obecnej na górze Rowokół znajduje się wieża
widokowa, z której można podziwiać krajobraz SPN.
Muzeum Przyrodnicze w Smołdzinie
Muzeum istnieje tu od 1974 roku. Przedstawia się w nim
przede wszystkim przyrodę ekosystemu SPN. Prezentowana
ekspozycja ukazuje takie działy jak: plaża, wydmy, jeziora,
lasy, a także ochrona przyrody i archeologia. Muzeum
w Smołdzinie posiada projektor audiowizualny dzięki czemu
można tu zorganizować różnego rodzaju prelekcje mulitimedialne i projekcję filmów przyrodniczych. Dużym plusem
tego miejsca jest fakt, iż jest częściowo przystosowany do
przyjęcia turystów niepełnosprawnych.
Zespół Centrum Informacji Turystycznej w Łebie ****
„Brama Kaszubskiego Pierścienia”
Zdjęcia:

Łukasz Kaźmierczak, lukkasfoto@gmail.com,
promocja@leba.eu
Radosław Czyżewski, radek@leba.eu,
Wiesław Gwizdała, biuro@latarnik.eu

Szlaki rowerowe, fot. Radosław Czyżewski
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