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 „Kurs na Twierdzę” 
Polsko-Niemieckie uroczyste otwarcie przystani rzecznej 

„Twierdza Kostrzyn nad Odrą“ 
 

         Po latach starań miasto Kostrzyn nad Odrą- tuż u stóp starej pruskiej twierdzy 

miasta- 13 maja 2017 roku, odda w użytkowanie nową przystań dla małych łodzi jako 

niemiecko-polskie miejsce spotkań na Odrze. Uroczystości otwarcia towarzyszy 

bogaty program wydarzeń dla całej rodziny. Wstęp jest wolny.  

     „Kurs na Twierdzę” to motto imprezy. Niemiecko-Polskie uroczyste otwarcie przystani 

„Twierdza Kostrzyn nad Odrą” odbędzie się na terenie Starego Miasta w Kostrzynie nad 

Odrą, w województwie lubuskim, powiat Gorzów Wielkopolski. Uroczystość otwarcia 

odbędzie się w oprawie live koncertów i licznych atrakcji. Zaplanowano między innymi: 

bezpłatne wycieczki statkiem, programy edukacyjne i animacje dla dzieci oraz prezentacje 

sportów wodnych . Od godz. 15:00 przy licznych straganach oferowane będzie tradycyjne 

polskie jedzenie i napoje. Można będzie przyjrzeć się  pracy pszczelarzy, kowali i piekarzy, a 

także kupić ich produkty. Kolorowe stragany oferujące różnego rodzaju produkty z regionu 

wzbogacają ofertę. Oczywiście nasza wystawa w Bastionie Filip będzie dla Państwa otwarta. 

Odnośnie szczegółów prosimy zapoznać się z załączonym programem przebiegu imprezy. 

     Nowa przystań w  Kostrzynie nad Odrą  stanowi kolejną atrakcję dla rozwijającej się  

turystyki wodnej na środkowym odcinku  Doliny Odry.Tak zaprojektowana przystań zapewni 

gościom, którzy przyjeżdżają od strony wody wygodę cumowania i bezpośredni dostęp na 

teren starego miasta w Kostrzynie, będącego „bramą wjazdową” dla całego regionu. 

Natomiast  kończąc zwiedzanie okolic pozwoli odwiedzić ruiny „Nadodrzańskich  Pompeji”  i 

wystawę w kazamatach Bastionu Filip, a następnie kontynuować podróż na Odrze. Przystań 

nie jest typową mariną z serwisem dla łodzi, a raczej keją zaprojektowaną dla łodzi 

motorowych, małych łodzi, a także statków wycieczkowych jak Zefir. 

    Impreza zorganizowana jest przez Miasto Kostrzyn nad Odrą, Muzeum Twierdzy Kostrzyn 

i  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie (MOSiR) oraz „IYFR Pomerania Fleet” 

Niemcy-Polska-Szwecja (International Yachting Fellowship of Rotarian) przy wsparciu     

Rotary Club Berlin Brücke der Einheit  jako partner projektu po stronie niemieckiej. 

 

     Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie wraz z rodzinami i przyjacółmi. 

Kostrzyn, zwany Pompejami nad Odrą, leży w odległości zaledwie 85 km na wschód od 

Berlina, bezpośrednio przy przejściu granicznym Küstrin / Kostrzyn, około 30 kilometrów na 

północ od Frankfurtu nad Odrą, 185 od Poznania, 117 od Szczecina i 45 od Gorzowa 

Wielkopolskiego. 

www.muzeum.kostrzyn.pl  bzw. www.kuestrin.de 
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