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Opracowanie trasy, zdjęcia: Anna Gołaszewska
Opracowanie gra�iczne: Joanna Lewandowska

Trasa: 0,5 km
Liczba PK: 20

inny obiekt
Legenda

N

Na planie parku Kuracyjnego okręgami
zaznaczono punkty kontrolne (PK).
Znajdź te miejsca w terenie i dopasuj zdjęcia
do znajdujących się tam rzeźb.
Uwaga: Rzeźb jest więcej, niż zaznaczono.

Jeśli chcesz się znaleźć na liście osób, które
przebyły trasę, i zdobywać odznaki, odpowiedzi
prześlij do organizatora.

Park Kuracyjnyw Ustroniu powstał w 1869 r. i był pierwotnie własnością Komory Cieszyńskiej, a obecnie
należy do gminy Ustroń. Urządzono go na terenach wcześniej wykorzystywanych przez hutę do składowania
żużlu. Wykonano ścieżki spacerowe oraz wysadzono kilka gatunków drzew i krzewów, przede wszystkim
z myślą o kuracjuszach tutejszego uzdrowiska.

Z częścią nadwiślańskiej promenady sąsiaduje, wkomponowany w zieleń parku, am�iteatr z 1976 r. Jest on
jednym z nielicznych w Polsce obiektów tego typu, z zadaszoną sceną oraz widownią dla ok. 2100 osób. Obok
znajduje się komfortowo wyposażone zaplecze gastronomiczne i sanitarne oraz parking. Latem natra�imy
tu na wiele imprez kulturalnych i rozrywkowych, które współtworzą atmosferę letniska.

Jedną z takich imprez jestMiędzynarodowy Plener Rzeźbiarski DAR (drewno, artysta, rzeźba), organizowany
u stóp Równicy od 2010 r. W beskidzkiej sztuce ludowej drewno było bardzo popularnymmateriałem rzeźbiar-
skim. Powstawały z niego najczęściej postacie świątków, rodzajowe scenki z życia wsi, bożonarodzeniowe
szopki, gwiazdy kolędnicze i maski dla przebierańców, wykorzystywane podczas ludowych rytuałów. Plenery
mają swoje tematy przewodnie, a efekty prac rzeźbiarzy możemy podziwiać, spacerując wśród zieleni parku
Kuracyjnego. Stoi tam już kilkadziesiąt rzeźb, a każdy DAR pozostawia w kurorcie kolejne.

3/S/23Ustroń
DAR dla kurortu

Z� ródła opisu:
slaskie.travel/poi/15889/bulwary-nad-wisla-i-am�iteatr-w-ustroniu
zwrot.cz/2021/06/w-ustroniu-odbedzie-sie-kolejny-miedzynarodowy-plener-rzezbiarski
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trino.pttk.pl

Odpowiedzi prześlij za pomocą formularza karty startowej dostępnego na stronie trino.pttk.pl.
Przesłanie odpowiedzi oznacza zgodę na umieszczenie na liście osób, które przebyły trasę TRInO.

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (3/S/23)
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