I Ty wypróbuj apkę, dzięki której Jeziorak może się stać
przygodą życia
data aktualizacji: 2018.11.28

"Fajna apka nie tylko dla przyjezdnych. Jestem z Iławy, a dowiedziałem się wielu ciekawych
rzeczy. Polecam!"- to jedna z recenzji świeżutkiej, darmowej aplikacji dla wszystkich, którzy
chcieliby zgłębić kulturalne, historyczne i przyrodnicze ciekawostki związane z Jeziorakiem
i okolicami najdłuższego polskiego jeziora. Można już pobrać aplikację, którą na zlecenie
samorządu gminy wiejskiej Iława przygotowała firma Polskie Wydawnictwo Reklamowe w
ramach dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu.
Aplikacja jest adresowana zarówno do przyjezdnych, jak i mieszkańców.
- Oprowadza po malowniczych terenach wokół jednego z cudów Polski, za jaki
uznano Jeziorak – jezioro inne niż wszystkie. Najdłuższe w Polsce, z największą
wyspą, połączone Kanałem Elbląskim z Bałtykiem - czytamy w materiałach

dotyczących aplikacji. - Jesteśmy w sercu Pojezierza Iławskiego, na terenach
Pomezan, pruskiego plemienia, które odegrało ważną rolę w dziejach Polski, w
dawnym Oberlandzie, czyli Prusach Górnych, zwanych też Pogórzem.
Tereny te, nazywane dziś Mazurami Zachodnimi, to skarbnica ciekawostek kulturalnych,
historycznych i przyrodniczych, a położony centralnie Jeziorak (długość linii brzegowej aż 514
kilometrów!) to świat sam w sobie, który wiele tajemnic skrywa do dziś i zawsze czymś potrafi
zaskoczyć.
Aplikacja kieruje do kilkudziesięciu miejsc, które warto zobaczyć, by poczuć klimat tych stron,
zrozumieć ich dzieje i specyfikę. Umożliwia obejrzenie wielu z nich z lotu ptaka. Wykorzystuje
krótkie filmy, gdy obraz ruchomy wyjaśni więcej niż zdjęcie.
- „Jeziorak i okolice” zawiera też galerie fotografii prezentowanych terenów. Jest
przyjaznym narzędziem ułatwiającym poznawanie tych stron. Wskazuje kierunki
dalszych samodzielnych poszukiwań atrakcyjnych miejsc na, nad i wokół
Jezioraka, do których skłania Czytelników i Użytkowników. Otwiera bowiem oczy
na Jeziorak, zachęca do jego samodzielnego poznawania i studiowania, co ostrzegamy! - wciąga i może skutkować tym, że Jeziorak stanie się pasją oraz
przygodą życia - podsumowują twórcy apki.
Można ją pobrać za darmo ze sklepu Google. Aplikacja jest dostępna pod tym linkiem:
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.jwwebdev.jeziorakiokolice.
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