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Wakacje w Świnoujściu
Ewa Pater
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
im. Mieszka I w Świnoujściu
Wakacje już za nami, a ja mam nadzieję, że wielu czytelników czasopisma
Foton w czasie swoich wakacyjnych wędrówek trafiło na piękną nadmorską plażę
w Świnoujściu, gdzie w słoneczne dni można się cieszyć pluskiem fal i widokiem
szybujących w stronę słońca orłów.
Chciałabym zachęcić do odwiedzenia przy tej okazji przeciwległego (zachodniego) krańca wyspy Uznam i miasteczka Peenemünde, po niemieckiej stronie
wyspy.
Można dojechać tam ze Świnoujścia bardzo malowniczą i bezpieczną trasą rowerową wzdłuż wybrzeża Bałtyku (50 km) lub bardzo wygodną kolejką elektryczną, której przystanek znajduje się tuż za pieszym przejściem granicznym Świnoujście-Ahlbeck po lewej stronie głównej drogi. Kupujemy bilet do Peenemünde
z przesiadką w Zinowitz.
Co ciekawego można zobaczyć w Peenemünde? „Phänomenta”, czyli „Wystawę interaktywną”. W starej hali fabrycznej, w której produkowano znane wszystkim z historii II wojny światowej rakiety V-I i V-II, na powierzchni 2500 m2
zorganizowano 206 stanowisk, eksperymentów fizycznych. Począwszy od demonstracji z mechaniki (jedną ręką podnosimy oryginalnego Trabanta), poprzez doświadczenia i demonstracje z bańkami mydlanymi (otaczamy całą swoją sylwetkę
błoną mydlaną), pokazy akustyczne (gasimy bębnem świecę), aż do podróży
w wirówce przeznaczonej dla przyszłych astronautów.

Podnoszenie Trabanta jedną ręką
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W pobliżu wystawy znajduje się również „Historisch-Technisches Informationszentrum”, gdzie zgromadzone są eksponaty i informacje w postaci elektronicznych animacji, filmów dotyczących historii rakiet i lotów kosmicznych (ze
szczególnym uwzględnieniem rakiet produkowanych w Peenemünde). Na terenie
otaczającym te dwa obiekty znajdują się miejsca do wypoczynku wśród rakiet
helikopterów wojskowych oraz okrętów wojennych z czasów II wojny światowej.
Jeden dzień przeżyjemy w atmosferze wielkich odkryć i ciekawych eksperymentów, niejednokrotnie zaskakujących nas swoją pomysłowością i wykonaniem.
Bilet wstępu na oba obiekty dla uczestnika zorganizowanej grupy (powyżej
10 osób) to 3,50 EURO. Na terenie wystawy można również, po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu, zorganizować przyjęcie urodzinowe dla dzieci.
Więcej szczegółów można znaleźć na stronach internetowych:
www.peenemuende.de i www.phaenomenta-peenemuende.de.

Symulacja wrażeń astronautów

