Terra incognita to nieznana, nieodkryta kraina, która
przyciągnęła wielu odkrywców i podróżników, zachęciła
do poznawania i podarowania nowych światów innym.
To pragnienie wypełniało żagle karaweli Kolumba,
odbijało echem uderzenia młota geologa Ignasa
Domeiki i napędzało motocykl Matasa Šalčiusa.

DZIELNICA
WILLI

N

a przełomie XIX i XX wieku Juodkrantė była słynnym
niemieckim uzdrowiskiem, od 1923 roku litewskim. Tutaj, na
obrzeżach wioski rybackiej, od stacji, która znika z europejskiej
trasy pocztowej, rozpoczęła się ciekawa historia uzdrowiska.
Pamiętają o tym stare hotele i wille, które czasami zapominają o
swoich dawnych nazwach, ale nadal przejawia się ciekawa
architektura lub niezniszczalny napis. Historia hoteli Kurische
Hof i Karl May, lecznicy Luisenbad, willi Monbijou, Hubertus,
Rossengarten, Liselotte i innych pozostaje do odkrycia.
Marzymy o przybyciu co najmniej połowy łodzi parowych, ile
cumowało na starym – nowym nabrzeżu. Żałujemy zagubionego świata uzdrowiska, jego niejednoznacznej historii i dziwnego odzwierciedlenia w teraźniejszości Juodkrantė. Skłaniające
do myślenia refleksje.

CZAPLA SIWA
I KOLONIA
KORMORANÓW

Obserwując miejscowość Juodkrantė przez okno
samochodu, jadąc rowerem lub po prostu spacerując
nabrzeżem, nigdy nie pomyślisz, że tutaj, tuż obok ciebie,
jest świat niezwykły, nieoczekiwany, niejednoznaczny,
stymulujący myśli i serce, filozoficzny i podnoszący
na duchu.
Zatrzymaj się więc przy znaku Juodkrantė i rozbudź w
sobie pasję odkrywcy – odkryj swoją Juodkrantė.
Radzimy zacząć od miejsc, które warto odwiedzić.
Juodkrantė (Schwarzort) – czarny (ciemny) brzeg –
wspomniany był już w 1429 roku jako jeden z niewielu
punktów orientacyjnych dla żeglarzy. Wiatry historii
sprawiły, że Juodkrantė przez mniej więcej 600 lat była
terytorium Zakonu, Prus, Niemiec na starych ziemiach
bałtyckich. Tutaj mentalność Kurów, Litwinów i Niemców łączy się w unikalne powiązanie, tworząc, w obliczu
trudnych kataklizmów natury, cudowny twór natury i
człowieka – Neringę, która żyje teraz innym rytmem,
jednak pielęgnuje dzieło dawnych pokoleń ...

GÓRA
CZAROWNIC

ZIEMIA

C

hociaż czarownice w Juodkrantė zbierają się raz w roku na
wzgórzu Bloksberg (Lapnugaris), nadal codziennie możesz spotkać
diabełków i diablice na Górze Jana, znanej obecnie jako Góra
Czarownic. Porośnięte wydmy już od 40 lat zdobią rzeźby wykonane przez prawie 100 artystów ludowych, opowiadające zabawne i
pouczające historie. Góra żyje z szeroko otwartymi oczami i
śmiechem grup turystycznych, rodzin, a zwłaszcza dzieci: właśnie
tutaj możesz poklepać samego Lucyfera, spędzić trochę czasu z
Sadzającym Las, pokłonić się losowi Oczekującej, usłyszeć legendę
o gigantycznej Nerindze. To miejsce zaciekawi wszystkich: dorośli
znowu poczują się dziećmi, dzieci będą pływać w morzu emocjonujących historii. 20 minut spędzonych tutaj zmieni się w 2
godziny. Czary czarownic, nie inaczej!

ZATOKA
BURSZTYNOWA

Zapraszamy do miejsc, które na niewielkim zaledwie 3
km odcinku wybrzeża będą dla Ciebie
niespodziewanym odkryciem.

W

Z

aledwie kilometr od Juodkrantė w kierunku Nidy, u podnóża
góry Avikalnis, znajduje się jedno z najbardziej kontrowersyjnych
obiektów przyrodniczych na Litwie – kolonia czapli siwych i
kormoranów. To swoista ilustracja procesów naturalnych, konfrontacja frontów człowieka i przyrody. Lecz ptaki się tym nie przejmują. Życie kolonii ptaków wrze nad głowami odwiedzających ten
obiekt. Dziedzictwo UNESCO jest niejednoznaczną i złożoną
ścieżką do współistnienia przyrody i człowieka.

NIEODKRYTA
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zatoce, w której znajdowała się stara wieś Griekynė, w II
połowie XIX wieku znaleźlibyśmy zimowy port i przystanie firmy
Stantien&Becker wydobywającej bursztyn. Tuż obok znajduje się
skraj puszczy Juodkrantė z pogańskimi opowieściami o Lipie
Grzechów i bursztynowym skarbie Juodkrantė. Interesująca jest
epopea kolonii wydobywców bursztynu i jej znaczenie dla powstania
i rozwoju uzdrowiska Juodkrantė. Bursztyn już nie jest wydobywany,
ale każdego roku w Dzień Jedności Bałtów ludzi przyciagają
fajerwerki trzcinowych rzeźb podczas jesiennej
równonocy …

Rhezy, weź udział w spotkaniach, prezentacjach i działaniach
edukacyjnych. W cieniu dębów oddaj cześć Martynowi Ludwikowi
Rhezie, synowi tej ziemi, oświeconemu człowiekowi, Prusowi,
który tak wiele zrobił dla Litwy ... W Juodkrantė nie warto cały
czas „smażyć się” na słońcu, gdy jest tyle do zobaczenia.
Dokształcaj się!

NABRZEŻE JEST
PRZEDMIOTEM
WSPÓŁCZESNEJ
ATRAKCJI

P

rzestrzeń zalewu i cudowne wschody słońca to prawdziwy raj
dla tych, którzy lubią je witać z wędką w ręku. Świetne szlaki piesze
i rowerowe, zieleń, las na wydmach i błękitna laguna przyciągają
wszystkich. A gdzie jeszcze zapach wędzonej ryby i jej wspaniały
smak! Mówią, że ryba tutaj jest najsmaczniejsza ... Mówi się, że do
Juodkrantė na odpoczynek przypływają kalmary, a rybacy je łapią,
że bez wizy ... więc przestępcy razem z węgorzami, leszczami i
okoniami trafiają na nasze podniebienie. Na nabrzeżu znajduje się
park rzeźb „Ziemia i woda”. Każda rzeźba jest całym światem,
pouczającą, zabawną lub smutną historią. Zdobądź się na wysiłek,
by przeczytać nazwy rzeźb i być może usłyszeć lub stworzyć
własne historie. Park został stworzony przez rzeźbiarzy z całego
świata. Usiądź na ławkach twarzą do zalewu – tu znajdziesz ostoję
przed kakofonią świata.

ŚCIEŻKA
DENDROLOGICZNA

Z

aczyna się w Zatoce Bursztynowej, a kończy w willowej
dzielnicy Juodkrantė. Szlak przecina część puszczy w Juodkrantė.
Jesteś na lekcji na świeżym powietrzu. Poznasz drzewa i krzewy,
usiądziesz w cieniu dębów, posłuchasz ptaków, być może
spotkasz smukłą sarnę i będziesz cieszyć się różnorodnością
widoków leśnych. To świetna wycieczka dla rodzin z dziećmi lub
dla seniorów. Zobacz, słuchaj, rejestruj.

ŚWIAT
WYDM
PARABOLICZNYCH
I LASU
KRÓLEWSKIEGO

MUZEA
W JUODKRANTĖ

Z

nabrzeża blisko do muzeów i miejsc odbywających się w
Juodkrantė imprez. W Juodkrantė nie ma imprez masowych
oprócz tętniącego życiem Festiwalu Rybackiego i festiwalu
folklorystycznego „Wiej wietrze”. Zawsze jednak warto
posłuchać koncertów muzyki klasycznej w starym ewangelickim
kościele w Juodkrantė, pójść na imprezy w plenerze i sali koncertowej: brzmi tu opera i współczesne rytmy, występują aktorzy i
filmowcy, różne zespoły dziecięce i instrumentaliści. Odwiedź
wystawę historyczną Juodkrantė w Centrum Kultury Ludwiga

Grzechów u podnóża Lapnugaris. To kraina odkryć. Możesz
spacerować po lesie dawną drogą pocztową, słuchać jego historii,
bliżej Juodkrantė obejrzeć ruiny inwazji sowieckiej, byłej jednostki
wojskowej lub starać się nie zgubić w kanionach parabolicznych
wydm między Juodkrantė a morzem; zahaczyć o krawędź Góry
Czarownic lub podziwiać widoki na morze; spacerować po
porośniętych borówkami zboczach lasów sosnowych w kierunku
kolonii kormoranów, odkrywając głębokie doliny, strome zbocza,
niesamowitą różnorodność lasów od wiekowych drzew po
przykłady ludzi i drzew walczących z wiatrem i piaskiem. Rezerwat Krajobrazowy Juodkrantė to nieznana kraina dla badacza lub
przyjaciela przyrody. Trasy są dopiero planowane, do tej pory
jesteście pierwszymi odkrywcami, a jeśli się zgubicie, udajcie się
nad morze lub do zalewu, ponieważ nasza kraina jest pasmem
między dwoma wodami. Ruszajcie w drogę!

T

o las czekający na odkrywców od Lapnugaris do Avikalnis.
Od Lapnugaris (góra Bloksberg) zaczyna się puszcza w
Juodkrantė. Tutaj, wśród stuletnich sosen, do dzielnic willowych
wiodły ścieżki spacerowe o romantycznych nazwach: Las Elfów,
Góra jasnowłosej Ewy, Ścieżka Zaręczonych. Były miejsca
widokowe, altany, ławki. Wspaniały pawilon, z widokiem na zalew,
morze i Mierzeję Kurońską, stał przy obecnej latarni morskiej w
Juodkrantė. Chociaż silnie zarośnięty, nadal istnieje stary system
dawnych szlaków, rośnie lipa w pobliżu ściętej słynnej Lipy

PLAŻE

N

ie znajdziesz tutaj ludzkiego „mrowiska”. Każdy tu
odkryje swoje „robinsonowskie” miejsce. Dla bezpieczniejszego
i wygodniejszego wypoczynku na słońcu i w falach morskich
masz plaże współne oraz dla kobiet z opalonymi ratownikami,
kawiarniami i wodą pitną. Po obu stronach znajduje się
wybrzeże „Robinsona”. Po prostu nie przekraczaj linii
rezerwatu, nie zanieczyszczaj plaży, nie depcz kruchej roślinności na ochronnej wydmie – strażnika i ratownika Mierzei
Kurońskiej. Historia i teraźniejszość powstania tej wydmy to
wspaniała encyklopedia poznania, pomnik współpracy człowieka z przyrodą. Słuchaj muzyki piasku, a usłyszysz prawdziwy
poemat symfoniczny. Wtedy inaczej pożegnasz zanurzające się
w morzu słońce ... Zobacz, słuchaj i bądź odpowiedzialny.

JUODKRANTĖ –
KRAINA LUDZI
AKTYWNYCH

E

nergia pochodzi z ziemi, lasu i morza. Sama historia tego
regionu zachęca nas do aktywności, ruchu, twórczości, życia.
Sportowe trasy na orientację w rezerwacie krajobrazowym
Juodkrantė to świetny sposób na aktywny wypoczynek dla rodzin,
przyjaciół i osób kochających samotność. Kup mapę i odkrywaj
ciekawe miejsca w Juodkrantė i okolicach, spacerując, jeżdżąc na
rowerze lub wędrując z kijkami do nordic walking. Nie pomylisz
się: emocje i ćwiczenia będą w Waszym plecaku. Na stadionie
znajdziesz sprzęt fitness, na którym każdy może poćwiczyć. Dla
tych, którzy się spieszą w Juodkrantė istnieją trasy dla rowerzystów. Świetne dla osób aktywnych, które chcą poruszać się
szybko, zwłaszcza jeśli przyjechały tylko na kilka dni. Pedałuj i
odkrywaj. Boisko do koszykówki przy szkole i stadion zawsze
czekają na pełnych pasji i aktywnych ludzi w każdym wieku i
nigdy nie są puste. Ty też nie czekaj. W Juodkrantė nad morzem
lub górą Avikalnis można podziwiać pasjonatów kitesurfingu, a w
sezonie letnim skorzystać z bezpłatnej jogi na plaży – prawdziwego odświeżenia dla ciała i duszy. Wystarczy chcieć, a profesjonalni
trenerzy wskażą Ci kierunek. Powstań i idź dalej.
O wiele więcej ciekawostek pozostało niezbadanych. Pomóż
również nam je znaleźć. Bądź odkrywcą! Stojąc na nabrzeżu
piramidy UNESCO, wierzymy, że poczułeś puls Czarnego Brzegu
i zrozumiałeś, dlaczego Twoje serce bije tym aktywnym rytmem.
Nie musisz nawet obiecać, że wrócisz – Ciebie już pociąga Terra
incognita. Na zawsze.

