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Warto zobaczyć: LUGANO

Czy wiesz, że...
N
a niewielkiej wyspie
Ōkunoshima położonej
na Wewnętrznym Morzu
Japońskim między wyspami Honsiu, Kiusiu i Sikoku, mieszkają…
tylko króliki.
Obecność królików na tej wyspie
to ponura historia. Przywieziono je tu jako... obiekty testów
broni chemicznej. Japończycy
wybrali odległą i nieodwiedzaną wyspę na przełomie lat 20. i 30. XX wieku na miejsce produkcji
gazu musztardowego.
Górzyste ukształtowanie terenu na wyspie
idealnie nadawało
się do ukrycia fabryk,
elektrowni i magazynów. W 1938 roku wyspa
została wymazana z map
Japonii. Po zakończeniu II
wojny światowej zamknięto

fabryki, a tysiące ton iperytu po
prostu zatopiono w morzu. Po
trującym gazie pozostały ruiny
fabryk, muzeum i... setki uroczych królików. Dziś są atrakcją
turystyczną.

Poruszające historie
Teściowa marzenie
W imieniu mojej siostry
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KONIECZNIE PRZECZYTAJ:
Sposób na emeryturę
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To, co miało być czasem odpoczynku i relaksu,
okazało się katorgą i beznadziejną nudą? To
tak ma wyglądać ta upragniona emerytura?

Wystarczy być
Jacy naprawdę jesteśmy
Cudem odmieniona

12
20
22

HIT NUMERU:
Skarb Edwarda
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Nie był moim prawdziwym dziadkiem, ale
opiekowałam się nim z oddaniem, bo to z nim
przeżyłam najwspanialsze dziecięce przygody.

Co cztery, to nie jedna
Podryw na wnuczkę
Inwestycja
Nie przeproszę!
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Zdrowie
3 pytania o nietrzymanie moczu 15

Ćwicz umysł
Krzyżówki
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Poradnik
l Gdzie zwrócić się o wsparcie?
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Praktyczne
i sprawdzone
l Porady z szuflady
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N

ajwiększe miasto w kantonie
Ticino graniczącym z Włochami,
w południowo-wschodniej Szwajcarii,
malowniczo położone nad jeziorem
Lugano. Miasto i jezioro leżą w niecce
między masywami trzech gór. Panuje
tu łagodny klimat śródziemnomorski,
a liczne parki wokół jeziora zachęca-

ją do spacerów.
W Parco Scherrer
w Morcote można
podziwiać rzeźby i architekturę
z różnych okresów,
a także piękne
drzewa. Warto też
odwiedzić park Belvedere, urządzony
bezpośrednio nad promenadą jeziora
w Lugano. Dla turystów ciekawych
historii i kultury pasjonujące będzie
z pewnością Szwajcarskie Muzeum
Celne, a także słynny park „Swiss
Miniatur", w którym zobaczyć można
najważniejsze atrakcje całej Szwajcarii
w skali 1:25.
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Uwaga, problem
Ostra babka
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napisz do mnie
Anonse czytelników

41

Teraz miesięcznik

Cytat miesiąca: „Życie jest jak jazda na rowerze.
Żeby utrzymać równowagę, musisz być w ciągłym ruchu”.

Albert Einstein

również w internecie.
Możesz nas czytać na:

http://czytamy-magazyny.pl
Polecamy także książki
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