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Położone przy ujściu rzeki Łeby miasteczko z XIII-wiecznym rodowodem od samego początku nie miało dobrych perspektyw. Najbardziej
przeciwne były mu siły przyrody. Otwarte morze atakujące południowy brzeg uniemożliwiało zbudowanie portu. Rzeka raz po raz wylewała, przesuwając swoje koryto ku zachodowi i zagrażając istnieniu
osady. Wrogiem mieszkańców był wędrujący piasek z wydm mierzei
oddzielającej jezioro Łebsko od Bałtyku – zasypywał pola uprawne,
ulice, pogrążał domy.
Nie była łaskawa dla Łeby także historia. W momencie pierwszej
lokacji na prawie polskim Łeba należała zapewne do któregoś z przedstawicieli rodu Święców, który na przełomie XIII i XIV wieku umocnił
się w tej części Pomorza. W 1309 roku Łebą jak i całym Pomorzem
Gdańskim zawładnęli Krzyżacy, w czym Święcowie walnie im dopomogli. Tak jedni jak i drudzy upamiętnili się w herbie Łeby. Znajduje
się w nim bowiem rybo-pies (lub rybo-zwierz), który był godłem możnowładczego rodu, oraz krzyż – znak Zakonu szpitala NMP, a zarazem
zakonnego państwa. Rybo-zwierz, pół gryfa i pół ryby jest w heraldyce
szlacheckiej identyczny z herbem Pobędz. Te elementy znalazły się
w pieczęci miasta Lebemunde – Łebo ujścia, bo tak pierwotnie miasto
było nazywane. Pieczęcią wykonaną wkrótce po lokacji na prawie
lubeckim obdarzył Łebę w roku 1357 komtur gdański Wilhelm von
Baldershaim. Używana przez całe wieki utrwaliła herb miasta, choć
z czasem zupełnie utraciła aktualną wymowę. Zwierzchnictwo Świę-
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Zdjęcia starej Łeby / Archiwum Biblioteki Miejskiej

Trochę historii...

ców wygasło, być może już w momencie przyjścia Krzyżaków, ci zaś
utracili władzę nad ujściem Łeby ostatecznie po wojnie trzynastoletniej. Później miasteczko dzieliło losy Ziemi Lęborskiej, która była
lennem książąt zachodniopomorskich, a po śmierci Bogusława X na
krótko trafiła pod bezpośrednie panowanie królów polskich, by w 1657
roku popaść w niewolę Brandenburgii i następnie pruskich jej spadkobierców. W codziennym życiu wielu pokoleń mieszkańców Łeby
na pierwsze miejsce wysuwały się zmagania z nieprzyjazną naturą.
Kroniki notują ogromne powodzie w latach 1396, 1441, 1467,1497. 11
stycznia 1558 roku potężny sztorm na Bałtyku spowodował powódź,
która wyrządziła tak wielkie zniszczenia, iż mieszkańcy zdecydowali
się zbudować nowe miasto w miejscu odległym o ok.2 km na południowy wschód od poprzedniego. W 1570 roku następny atak morza
zmusił ostatnich mieszkańców do przeniesienia się do nowej Łeby,
a opuszczone sadyby wkrótce całkowicie pochłonął piasek wydmowy.
W 1590 roku zburzono kościół św. Mikołaja, który stał w centrum
średniowiecznego miasteczka, zachował się jedynie fragment muru
tej budowli . Ale i później, pomimo oddalenia, współżycie z morzem
było trudne. W końcu XVIII wieku powstał plan zbudowania dużego
portu na jeziorze Łebsko, w tym celu przekopano kanał przez mierzeję.
Okazało się to przedsięwzięciem na owe czasy nierealnym, albowiem
4 marca 1799 fale morskie całkowicie zniweczyły prace, rozniosły
zgromadzone zapasy drewna, wyrzuciły na ląd statki. Łebianie byli
zmuszeni zaniechać budowy. Dopiero w drugiej połowie ub. wieku
wybudowano mały port morski, służący głównie rybakom, uregulowano też brzegi rzeki. Po uzyskaniu połączenia drogowego i kolejowego
z Lęborkiem, Łeba zaczęła pełnić rolę letniska i kurortu.
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Hotel Neptun / Fot. Mariusz Kużownik
Kościół pw. WNMP w Łebie / Fot. M. Kużownik

Molo zachodnie / Fot. Mariusz Kużownik

Ul. Kościuszki / Fot. Mariusz Kużownik

Łeba z lotu ptaka / Fot. Mariusz Kużownik

Jest takie miasto w Polsce, nad Bałtykiem, które nazywa się Łebą, otulone przez dwa jeziora, przeplatane malowniczą rzeką, leżące wśród
lasów pełnych bogactw i nieokiełznanej przyrody. Jest to magiczne
miejsce, w którym i Ty możesz poczuć się jak ktoś wyjątkowy o każdej
porze roku. Tutaj wiosną mają zarówno swój przystanek, jak i dom,
klucze dzikich gęsi, kormoranów, łabędzi, kaczek, a ich odgłosy budzą
łebian z zimowego uśpienia.
Leczniczy mikroklimat, duża zawartość soli i jodu w powietrzu,
wysokie nasłonecznienie oraz wyjątkowa dynamika zmian atmosferycznych działają pozytywnie na organizm człowieka. Łeba to także
raj dla wędkarzy, fanów nordic walking, rowerzystów oraz zapaleńców
takich sportów jak: windsurfing, diss wave, kitesurfing czy żeglarstwo.
Ciekawą atrakcją jest także nowoczesny port jachtowy z doskonałym
zapleczem, który może przyjąć nawet 120 jednostek pływających.
Bogactwo bursztynu, którym rokrocznie obdarza Łebę morze,
przyciąga rzeszę zbieraczy, poszukujących naturalnych skarbów na
łebskich plażach.

Ul. Abrahama / Fot. Radosław Czyżewski

Łeba dzisiaj
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Fot. Mariusz Kużownik

Fot. Radosław Czyżewski
Fot. Mariusz Kużownik

Latem Łeba zamienia się w wielkomiejski kurort. Tętnią w niej życiem
do rana kafejki, sklepy, stragany i dyskoteki. Każdy znajdzie tu coś
dla siebie, a przyjazna atmosfera i gościnność mieszkańców pozwolą
w pełni korzystać z uroków tego niezwykłego miejsca. Łebę umiłowali
sobie nie tylko amatorzy aktywnego wypoczynku i nadmorskiego
plażowania, ale także gwiazdy sportów wodnych, aktorzy, malarze
i pisarze.
Bez wątpienia jest to miejsce, które może konkurować z najlepszymi
światowymi kurortami. W miesiącach letnich Łeba nigdy nie śpi, odbywa się w niej wielka fiesta, która jest rekompensatą dla strudzonych
pracą, czekających na wielką miłość, przygodę oraz nietuzinkowe
atrakcje.
Tylko tutaj spędzisz czas w przyjaznej, rodzinnej atmosferze przy
grillu, ognisku, na spacerach oraz na przepięknej i unikalnej plaży.
Pobyt w Łebie to także okazja do poznania walorów zróżnicowanego
krajobrazu. Umiejscowiona w sąsiedztwie Słowińskiego Parku Narodowego pozwala korzystać w pełni z dobrodziejstw unikalnej przyrody,
ruchomych wydm, oryginalnej roślinności i rozległych lasów porastających wybrzeża tutejszych jezior. Tu słońce opala intensywniej
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Ul. Kościuszki / Fot. Mariusz Kużownik

Lato w Łebie

dzięki promieniom odbitym w nieskazitelnie jasnym piasku. Gościnni
łebianie dbają o komfort i atrakcyjność pobytu swoich gości, oferując
wysoki standard w hotelach, ośrodkach wczasowych, pensjonatach,
kempingach, polach namiotowych i kwaterach prywatnych. Restauracje, bary, puby serwują przysmaki kuchni regionalnej. Po aktywnie
spędzonym dniu wieczorem warto zasiąść w urokliwych kawiarenkach, które oferują doskonałe napoje i wyborne desery.
Świetnie rozwinięta infrastruktura turystyczna, a także liczne parki
rozrywki, rejsy turystyczne, wycieczkowe i wędkarskie oraz ciekawe trasy rowerowe umożliwiają skosztowanie różnorodnych atrakcji
w trakcie wypoczynku.
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2,4,5 / Fot. Radosław Czyżewski

Parada podszas Święta Łeby / Fot. Mariusz Kużownik

Ul. Kościuszki / Fot. Mariusz Kużownik

Ul. Abrahama Fot. Radosław Czyżewski
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Festiwal Latawców / Fot. Radosław Czyżewski

Port Jachtowy w Łebie / Fot. Mariusz Kużownik

Łeba z lotu ptaka / Fot. Mariusz Kużownik

Rejs statkiem lub łodzią motorową / Fot. M. Kużownik

Jezioro Sarbsko / Fot. Mariusz Kużownik
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Również jesienią nie sposób się w Łebie nudzić. Przyjemne słońce i naturalne bogactwa tych ziem (takie jak grzyby, jagody, borówki) pozwolą
w pełni korzystać z jesiennych uroków Pomorza. Podczas długich
spacerów każdy może delektować się ciszą, spokojem, niezwykłymi
widokami, a także urokami naszego miasta. Kojący szum morza, fale
nucące jednostajną melodię, zapach liści, grzybów i woń sosnowego
igliwia to atuty, których nie znajdziesz w innej części Polski w tak
niezwykłej odsłonie. Jesień w Łebie to pora zadumy i wytchnienia
po intensywnym lecie.
Zimą, gdy słońce wstaje leniwie, morze potrafi niejednokrotnie
pokazać swoje niepokorne oblicze. Na plaże wdzierają się olbrzymie
fale, a sztormy, silne wiatry, a czasami nawet potężne huragany potrafią dać się we znaki mieszkańcom. Wiatr sypie piaskiem w oczy,
a morze szumi złowrogo w dzień i w nocy.
W mroźne, ciche dni, gdy słońce odbija się szkliście od płatków
śniegu, widać przepiękne lasy okryte pierzastym puchem.
O tej porze roku niezapomniany okazuje się spacer po puszystym
śniegu, rodzinna wyprawa na sanki czy też nadmorski kulig. Warto
także założyć biegówki lub zabrać kijki do Nordic Walking i spróbować
nieco innej, zimowej aktywności nad Bałtykiem.

Kanał Chełst / Fot. Mariusz Kużownik

Fot. Mariusz Kużownik

Poza sezonem
letnim...

Łeba o każdej porze roku pozwala spędzać czas w niezapomniany
sposób, dzięki czemu wyróżnia się spośród innych nadmorskich miejscowości. Wiosną, latem, jesienią i zimą możesz tu znaleźć to, czego
nie znajdziesz nigdzie indziej – sprawdź sam i odwiedź nas już teraz.
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Jesienny sztorm / Fot. Mariusz Kużownik

Zimowy spacer / Fot. Mariusz Kużownik

Port rybacki zimą / Fot. Mariusz Kużownik

Molo / Fot. M. Kużownik
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Zimowy widok na Jez. Łebsko z wieży na Rąbce / Fot. Mariusz Kużownik

Jezioro Łebsko w zimowej scenerii, widok z pomostu w Żarnowskiej, w oddali wydmy / Fot. Mariusz Kużownik
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Fot. Mariusz Kużownik

Nierozerwalny element życia miasta stanowią rybacy. To oni stworzyli historię i gospodarkę Łeby. Od najdawniejszych czasów zmagali
się z siłami natury, aby wyżywić swoje rodziny. Dzisiaj jednak dzięki
nowoczesnej technologii codzienna praca rybaka nie jest już walką
z żywiołem. Po licznych przebudowach i modernizacji łebskiego portu,
jest on znaczącym ośrodkiem rybołówstwa i turystki wędkarskiej.
Przede wszystkim jednak rybołówstwo morskie jest najważniejszym
elementem miejscowej gospodarki i wizytówką miasta.
Łeba słynie wśród wędkarzy jako znakomite miejsce połowów.
Często organizowane są tutaj mistrzostwa w wędkarstwie morskim.
Co roku fani tego typu sportu przyjeżdżają do Łeby na połów dorsza.

Port rybacki / Fot. Mariusz Kużownik

Łebski kuter / Fot. Mariusz Kużownik

Ludzie i Morze
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Port Jachtowy z lotu ptaka / Fot. Wiesław Gwizdała

Port Jachtowy w Łebie otwarto 27 czerwca 1998 roku w ramach funduszy europejskich z programu PHARE. Największym wydarzeniem,
które zapisało się w historii portu, był rejs dookoła świata kapitana
Krzysztofa Baranowskiego w roku 1999 na jachcie Lady B. Zawijają tu
jachty z całego świata. Port dysponuje 120 miejscami postojowymi
i profesjonalnie przygotowanym zapleczem. Marina to także hotel
o europejskim standardzie oraz restauracja.

Wizyta Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego / Fot. Radosław Czyżewski

Port Jachtowy
w Łebie
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Słowiński Park Narodowy (SPN) utworzono w 1967 r. jako jedenasty polski park narodowy. Obszar SPN chroni najlepiej
wykształcony i zachowany odcinek polskiego wybrzeża wydmowego, system jezior przymorskich – największe Łebsko
i Gardno, bagna, łąki, torfowiska, nadmorskie bory i lasy oraz
fragment Morza Bałtyckiego. Unikatowość przyrody SPN znalazła
uzasadnienie w decyzjach o objęciu obszaru Parku międzynarodowymi konwencjami w zakresie ochrony przyrody. W tym w 1977 r.
obszar ten uznano Światowym Rezerwatem Przyrody w ramach programu UNESCO MAB „Człowiek i Biosfera. W 1995 r.
został objęty postanowieniami Konwencji Ramsarskiej, której celem jest zapewnienie trwałej ochrony i racjonalnego użytkowania
obszarów wodno-błotnych, w tym ochrony środowiska życiowego
ptactwa wodnego. W 2004 r. wybrane ekosystemy SPN zostały objęte
ogólnoeuropejską siecią ekologiczną Natura 2000, której ideą jest
zachowanie dziedzictwa przyrodniczego krajów członkowskich Unii
Europejskiej. Największą atrakcję turystyczną Słowińskiego Parku
Narodowego stanowi niewątpliwie Mierzeja Łebska z unikatowymi
w skali Europy wydmami ruchomymi, przez wielu nazywana „Polską
Saharą”. Ruchome piaski wędrują w kierunku wschodnim z prędkością
3–10 m w skali roku. Niegdyś wędrujące piaski zasypały stare miasto

Wydmy ruchome / Fot. Mariusz Kużownik

Wydmy ruchome z lotu ptaka / Fot. Mariusz Kużownik

Słowiński Park
Narodowy

Łeba oraz okoliczne wsie Chusta i Łączki. Ciekawostką jest fakt, że
przed wybuchem II wojny światowej odbywały się tutaj ćwiczenia
słynnego Afrika Korps.
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Wydmy ruchome / Fot. Mariusz Kużownik

Wydmy ruchome / Fot. Mariusz Kużownik

Jezioro Łebsko, widok z wieży widokowej w Rąbce
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Power Park

Przejażdżka konna

Labirynt Park

Łeba Park- Park Dinozaurów / Fot. Michał Sałata

Ruiny Kościoła św Mikołaja, Fot. Radosław Czyżewski

Rejsy wycieczkowe w morze, rejsy wędkarskie, a także sezonowe rejsy
na zachód słońca to tylko niektóre z licznych atrakcji, jakimi może
poszczycić się Łeba. Co roku organizowane są cykliczne imprezy
i wydarzenia z gwiazdami światowego formatu. Koncerty, festiwale
i parady na stałe wpisały się w krajobraz letniej Łeby. Bez wątpienia
każdy, kto zawita w nasze progi, nie będzie się nudził.

Letni koncert w Łebie / Fot. Mariusz Kużownik

Aleja Prezydentów / Fot. Radosław Czyżewski

Atrakcje
w Łebie
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Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach / Fot. M. Kużownik

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach zostało utworzone w 1963 r.
z myślą stworzenia obrazu upamiętniającego kulturę słowińską.
Muzeum położone jest w centrum funkcjonującej społeczności
(niestety z roku na rok mniej licznej) na obszarze Słowińskiego
Parku Narodowego, co dodaje realistycznych barw terenowi, na
którym się znajduje. Wygląd chałup nawiązuje do tych z XVIII w.
aż po lata międzywojenne. Co roku w lipcu i sierpniu muzeum proponuje również pokazy technik i rzemiosła nawiązujące do tamtych
czasów, tj. pokazy tkania, przędzenia, szycie sieci rybackich, wypiek
chleba z poczęstunkiem, kopanie torfu itp. Cały urok tego miejsca
podkreślają liczne imprezy historyczne, które jeszcze lepiej przybliżają
minioną epokę. Główną imprezą otwierającą coroczny sezon letni jest
tzw. Czarne Wesele, na które zjeżdżają się liczni turyści oraz mieszkańcy okolicznych wsi.

Latarnia morska w Stilo / Fot. Mariusz Kużownik

Rejs na zachód słońca / Fot. Mariusz Kużownik

Zobacz również

Latarnia w Stilo: Konstrukcja latarni została umieszczona na betonowym fundamencie z białego marmuru. Zbudowano ją w latach
1904–06. Latarnia służy przede wszystkim żegludze jako główny punkt
nawigacyjny, lecz spełnia także funkcję turystyczną, czyli jest udostępniana dla zwiedzających. Jej wysokość wynosi 34 m.
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W 2015 roku narodził się pomysł na ciekawą formę promocji miasta
Łeby oraz obszaru Słowińskiego Parku Narodowego. Pomysł ten dotyczył organizacji amatorskiego rajdu rowerowego oraz wyłonienia
grupy śmiałków, sympatyków jazdy na dwóch kółkach, którzy w ciągu
tygodnia mieli przejechać ponad 1200 kilometrów szlakiem naszych
miast partnerskich w Polsce przez Mikołajki do Szczyrku.
W tym roku w dniach od 3 maja do 11 maja odbędzie się czwarty
rok z rzędu rajd rowerowy zorganizowany przez Gminę Miejską Łeba
do Pragi w Czechach.
Gościnnie cykliści odwiedzą Toruń, Gniezno, Wałbrzych oraz wiele
innych miejscowości na całej trasie.
A wszystko to w ramach akcji „Trzeźwo patrzę – trzeźwo jadę” nastawionej na profilaktykę uzależnień i stworzonej dla popularyzacji
wiedzy na temat problemów, jakie niesie ze sobą uzależnienie od
alkoholu oraz innych używek. Jest to również wskazanie alternatywy
spędzania wolnego czasu – czynnie z rodziną bądź ze znajomymi oraz
ukazanie młodemu pokoleniu jak atrakcyjnie i zdrowo można spędzić
urlop, a przy okazji zobaczyć wiele ciekawych miejsc napotkanych
po drodze.
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Ponadto planowana akcja będzie miała jak zwykle przesłanie charytatywne. Poprzez tę akcję chcemy wesprzeć Fundację MATIO z Krakowa, która zajmuje się osobami chorymi na mukowiscydozę.
Trzecim elementem jest promowanie walorów przyrodniczych
i turystycznych miasta Łeby oraz Słowińskiego Parku Narodowego, w którym to znajdują się jedyne w Europie „Ruchome Wydmy”.
Uczestnicy rajdu będą codziennie pokonywać około 120 km. Na całej
trasie cykliści będą propagować ideę wydarzenia. Łączna trasa rajdu
wyniesie 863 kilometry.
Codzienna fotorelacja będzie zamieszczana na naszej stronie internetowej: www.leba.eu oraz na naszym facebookowym fanpage‘u „Łeba
Miasto Czterech Żywiołów”.

Praga

Polska

Hradec
Kralove

Czechy
Słowacja
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Policja ul. Kościuszki 106, tel. 997, 112
Punkt Ratunkowy ul. 10 Marca, tel. 598 626 000
Ośrodek zdrowia
ul. Powst. Warszawy 32, tel. 598 661 354
ul. Kościelna 1, tel. 598 661 933
ul. Kwiatowa 1, tel. 598 661 087
A

Apteka
ul. Kościuszki 70, tel. 598 661 365
ul. 10 Marca 2, tel. 598 661 700
Weterynarz ul. Łąkowa 2/2, tel. 691 726 088
Poczta ul. Kościuszki 23, tel. 598 661 563
Kościół
Supermarket
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tel. + 48 598 661 510
fax + 48 598 661 337
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www.leba.eu
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