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Fotóklubunk lelkes amatőrök társasága. Nem törekszünk  
versengeni más fotósokkal, vagy egymással. Beérjük azzal, hogy 
heti rendszerességgel találkozzunk, és olyankor kedvenc hobbink  
témakörében beszélgessünk, gyakoroljunk, tanuljunk, fotózzunk.

Az ember társas lény, ezért aztán a szórakozással töltött  
szabadidejében is igényli, hogy a társai is legyenek ott,  
amikor együtt lehet örülni valamely sikernek a fotózás során.  
Keressük a lehetőségét, hogy együtt fotózni járjunk.

Így történt ez néhány hónapja, szeptemberben, amikor  
Alsó-Sziléziában jártunk 1 hetes fotós-kiránduláson.
 
Jó volt a helyszín választása, ugyanis olyan szokatlan látványokat 
sikerült találni, ami magával ragadta a fotósokat, érdekes képeket 
eredményezett. Ezen kiállítás itt látható anyagánál gazdagabb 
kollekció pihen a saját képgyűjteményünkben, emlékeink között, 
de a férőhelyünk véges. Most közel 50 fotóval mutatjuk be  
az érdeklődőknek a fotós-túránkon szerzett benyomásainkat.

ŁOWISKO PSTRĄŻNA
Ez egy olyan halétterem Kudowa-Zdrójban, ahol az étkezés 
azzal kezdődik, hogy kapsz egy horgászbotot és kifoghatod  
a pisztrángodat, amit megsütnek neked.

Jó fogást és jó szórakozást mindenkinek!

KUDOWA-ZDRÓJ
Kudowa-Zdrój az egyik legrégebbi európai fürdőváros, ahol szív- 
és keringési rendszeri betegségeket gyógyítottak. 
A belvárosban egy „zene“ park található, hangszerek 
szobraival, egzotikus növényekkel és ásványvíz forrással. 
Mindezek mellett a város turizmusáról, túrázásról és kirándulások 
kiindulópontjaként vált híressé.
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DUSZNIKI-ZDRÓJ
A 17. századi papírgyár az egyetlen ilyen múzeum Lengyelország-
ban, ahol ma is gyártanak kézzel készített, kiváló minőségű papírt. 
Duszniki-Zdrój a 14. század elején városi jogokat kapott,  
a 18. és 19. században a gyógyfürdő volt. 1826-ban Fryderyk  
Chopin itt maradt gyógykezelésen.  
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SZCZELINIEC WIELKI
Az adršpach-teplice-i sziklavidék a lengyel határon túl is folytatódik.  
Az Asztal-hegység (Góry Stołowe) Nemzeti Park első számú  
turista látványossága, a Szczeliniec Wielki jellegzetes táblahegye. 
A sűrű fenyőerdőből kiemelkedő, az egész homokkő hegyvidék 
legmagasabb pontjának számító asztallap alakú hegy kiterjedt 
platóját vad sziklalabirintusok szövik át, széleit pazar kilátást  
nyújtó impozáns sziklabástyák, tornyok őrzik.

KSIĄŻ
Sziklaszirten álló mesebeli vár, Hitler tervezett főhadiszállása, 
Alsó-Szilézia igazi turistamágnese a legendákkal övezett 
Książ várkastélya, mely 415 szobájával messze a legnagyobb  
a tartományban. A leánykori nevén Fürstenstein néven  
ismert monumentális épületkomplexum az építészeti korszakok  
valódi stíluskavalkádja, a romántól egészen a XX. századi  
historicizmusig láthatunk a példásan felújított várkastély látogatá-
sakor. 

ŚWIDNICA
Świdnica Alsó-Szilézia egyik nagyobb és fontosabb városa.  
A ma 60 ezer lakosú várost 990-ben alapították. A Béke 
temploma az UNSCO Világörökségi listáján szerepel.  
Az 1648-ban aláírt vesztfáliai béke, mely lezárta a harmincéves 
háborút, előírta a vallási békét. Ennek értelmében Sziléziában 
három béketemplom építését engedélyezte az uralkodó  
az evangélikus közösség számára.
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BŁĘDNE SKAŁY
Az adršpach-teplicei sziklavilág 
lengyel szomszédja, a Góry 
Stołowe Nemzeti Park  
(Asztal-hegység) egyik leg- 
különlegesebb természeti  
látványossága, a Błędné Skaly 
lenyűgöző sziklalabirintusa. 
A különböző, bizarr alakú 
sziklatömbök egy táblahegy 
fennsíkján elképesztő útvesztőt 
alkotnak, kalandos tanösvény 
tekergőzik a félhomályos hasa-
dékokban, mély kanyonok-
ban életre szóló élménnyel 
ajándékozva meg az ide látogató 
turistákat. 

WAMBIERZYCE
A Sziléziai Jeruzsálem,  
a legnépszerűbb zarándokhely 
Dél-Lengyelországban. 
A Wambierzycei „Miasszonyunk” 
fa szobrát a XIII. századra datál-
ják, amit eredetileg egy hatalmas  
hársfában helyeztek el.  
A legenda szerint egy vak 
visszanyerte a látását, ahogy ez 
előtt a szobor előtt imádkozott. 
A csodatétel után egy kőoltárt 
emeltek a hársfa elé. A mai  
„Miasszonyunk látogatása”  
nevet viselő zarándokhely  
1695-1710 között épült  
a Jeruzsálemi templom mintá-
jára. 

ADRŠPACH
Csehország, sőt egész Közép-Európa egyik legérdekesebb  
tájegysége, a lengyel határhoz közeli Adršpach és Teplice  
falvak közelében fekvő sziklavárosok, melyeket gigantikus homok-
kőtornyok, sziklabástyák alkotnak. A kiterjedt fenyvesekben  
megbújó sziklaparadicsomok a Broumovsko tájvédelmi körzet  
legnépszerűbb kiránduló célpontja. 

Horváth Kata - Fénysugár

Sebestyén Ferenc - Távozóban
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