
To miasto od wielu lat przyciąga turystów jak magnes. Niektórzy nazywają je polskim "Monte 

Carlo", ze względu na charakterystyczny budynek Grand Hotelu, w którym znajduje się popularne 

kasyno. Dlaczego warto odwiedzić Sopot? 

Sopot to miasto, które zachwyca na każdym kroku. Wspaniała architektura, liczne zabytki, ogromne 

molo i oczywiście piaszczysta plaża sprawiają, że nie chce się stamtąd wyjeżdżać. Od 1961 w 

tamtejszej Operze Leśnej organizuje się słynny Sopot Festival, który zawsze cieszy się sporym 

zainteresowaniem publiczności. Jest jednym z najważniejszych wydarzeń, odbywających się 

regularnie w mieście. 

 

Sopot to jednak o wiele więcej niż same festiwale muzyczne. Przede wszystkim jest kurortem o 

charakterze uzdrowiskowym. Co roku przyjeżdża tam sporo osób zmagających się między innymi z 

chorobami układu oddechowego i układu krążenia, problemami reumatologicznymi czy 

nadciśnieniem. 

Do największych atrakcji Sopotu należy największe nad Morzem Bałtyckim molo. Stanowi jedną z 

najważniejszych wizytówek miasta, a turyści i okoliczni mieszkańcy chętnie korzystają z jego uroków. 

Idealnie nadaje się do spacerów, refleksji i słuchania szumu fal. Można również na nim podziwiać, 

zapierające dech w piersiach zachody słońca. 

 

Nieopodal słynnego molo dostrzec można sopocką Latarnię Morską, która wizualnie bardziej kojarzyć 

się może z wieżą. Ten usytuowany w pobliżu plaży obiekt, powstał w latach 1903-1904 i ma około 39 

metrów wysokości. Wizualnie pięknie wpasowuje się w nadmorski krajobraz. 

Jadąc do Sopotu, nie można zapominać o tamtejszych mewach, które jak w większości nadmorskich 

miejscowości, w największych grupach pojawiają się na plaży. Ptaki są widziane tam tak często, że na 

stałe "wtopiły się" już w okoliczny krajobraz. 

o najciekawszych sopockich atrakcji na pewno trzeba zaliczyć "Krzywy Domek". Budynek kilka lat 

temu został uznany przez amerykańską stację telewizyjną CNN za jeden z najdziwniejszych budynków 

na świecie. Trzeba przyznać, że wygląda bardzo nietypowo na tle pozostałych budynków. 

Budynek stoi przy ulicy Bohaterów Monte Cassino. Zanim powstał, zapytano o zdanie mieszkańców, 

którzy wyrazili zgodę na budowę obiektu. Wzniesiono go według projektu Szczepana Szotyńskiego 

oraz Leszka Zaleskiego. Ponoć niebanalna forma budynku stanowi nawiązanie do twórczości artysty, 

Antonio Gaudiego. 

Wśród okolicznych atrakcji znajduje się też neogotycki kościół świętego Jerzego. Budynek został 

wzniesiony w 1901 roku. Podczas spaceru po Sopocie warto się przy nim zatrzymać, by podziwiać 

jego majestatyczny wygląd. 

W tym regionie co rusz możesz trafić na prawdziwą architektoniczną perłę. Nic dziwnego, bo Dolny 

Śląsk to kraina posiadłości najznamienitszych rodów Europy! 

 

Dolny Śląsk to raj dla miłośników dawnych rezydencji – znajduje się tam jedna czwarta wszystkich 

zachowanych zamków w Polsce. Pokażemy te najciekawsze, niekoniecznie bardzo znane. 

 

Europejskie perły 



Wiele spośród tych posiadłości włączono do regionalnego Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców, 

który ułatwia zwiedzanie. 

Naszą podróż zacznijmy u wrót Kotliny Kłodzkiej, od Kamieńca Ząbkowickiego. Ta perła romantyzmu 

powstała w XIX w. na zamówienie księżniczki Niderlandów Marianny Orańskiej i wzorowana jest na 

twierdzy w Malborku oraz stylu mauretańskim. 

Najsłynniejszym dolnośląskim zamkiem jest Książ w Wałbrzychu. Okazała warownia na wzgórzu 

szczyci się malowniczymi tarasami oraz różnymi stylami architektonicznymi budowli. Wokół wzgórza 

znajduje się park z ogrodem botanicznym. 

Z Wałbrzycha już niedaleko do Jeleniej Góry i Pałacu Paulinum, stworzonego dla niemieckiego 

fabrykanta w stylu eklektycznym. 

Filmowe plenery 

Jadąc na wschód Dolnego Śląska, nie można przegapić Zamku Czocha, którego brama z kamiennym 

mostem zagrała w kilku filmach i serialach – m.in. „Wiedźmin” i „Tajemnica twierdzy szyfrów”. 

Natomiast obok Bolesławca znajduje się architektoniczna perła w stylu zamków nad Loarą – Kliczków, 

gdzie nakręcono jeden z odcinków serialu TVP 2 „Komisja morderstw”. W jego parku znajduje się... 

cmentarz koni! 

Także w sąsiedztwie stolicy regionu, Wrocławia, odnajdziemy piękne kasztele – w Oleśnicy oraz 

posiadłość w Krobielowicach. 

Informator 

Do każdego z tych miejsc (najwygodniej z Wrocławia) dotrzesz pociągiem, autobusem i busami. 

Miejscowości łączy też gęsta sieć połączeń kolei regionalnych. 

Pałace: Krobielowice i Paulinum oraz Zamek Kliczków to obecnie hotele. Możesz zarezerwować pokój 

na ich stronach i poczuć się jak mieszkaniec arystokratycznej rezydencji. Jednak bezpłatnie zwiedzać 

można je tylko z zewnątrz. 

 


