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ZACHODNIOPOMORSKIE
– ARCHIPELAG SŁONECZNYCH WYSP

Województwo zachodniopomorskie  
obejmuje swoimi granicami pol-
ską (wschodnią) część historycz-

nego Pomorza Zachodniego, fragment 
Wielkopolski i dawnej Nowej Marchii (zie-
mi lubuskiej). Znaczny jego obszar pokry-
wają pojezierza. Największymi miastami 
są tu Szczecin (ponad 400 tys. mieszkań-
ców), Koszalin (blisko 110 tys.), Stargard 
(prawie 70 tys.), Kołobrzeg (ponad 45 tys.), 
Świnoujście (powyżej 41 tys.) i Szczecinek 
(ok. 40 tys.).

Ten interesujący region zaskakuje tajem-
niczością, miejscami mocy i dziesiątkami 
wysp. Jego atrakcje można zwiedzać pod-
czas wyprawy szlakiem żeglarskim, latarni 
morskich lub militariów, a także jedną z naj-
piękniejszych tras rowerowych w tej części 
kontynentu. Tutaj złapiemy wiatr w żagle, 
sprawdzimy się w roli morsa i przeżyjemy 
spotkanie z naturą w najlepszym wydaniu.

NA ŻEGLARSKIM SZLAKU
Polskie Pomorze Zachodnie należy do naj-
bardziej atrakcyjnych regionów żeglarskich 
w Europie. Mogą tu pływać zarówno oso-
by doświadczone, jak i początkujące, a na-
wet rodziny z dziećmi. Do wyboru są różne 
rzeki, jeziora, zalewy i Bałtyk. To również 
raj dla miłośników sportów wodnych: ka-
jakarstwa, wind- lub kitesurfingu, bądź  
wędkarstwa.

W otoczeniu marin znajdują się liczne 
atrakcje turystyczne i zabytki, doskonale 
przygotowana baza noclegowa oraz go-
spodarstwa agroturystyczne oferujące goś-
ciom m.in. jazdę konną, uprawianie nordic 
walkingu czy wycieczki rowerowe. W tych 

ostatnich obiektach odpoczniemy na łonie 
natury z dala od zgiełku miasta. Spodoba 
się tu także wędkarzom, bo w rzekach i je-
ziorach występuje wiele gatunków ryb, oraz 
zapalonym ornitologom polującym na swoje 
zdobycze z aparatem fotograficznym. W re-
gionie spotyka się np. kurki wodne (kokoszki 
zwyczajne), wodniczki, muchołówki małe, 
łabędzie, perkozy, czaple, derkacze, żurawie, 
puchacze, bociany czarne, rybołowy, orliki 
krzykliwe, a nawet bieliki.

Zachodniopomorski Szlak Żeglarski łą-
czy ok. 40 portów i przystani jachtowych 
usytuowanych nad Odrą, jeziorem Dąbie, 
Zalewem Szczecińskim i Kamieńskim oraz 
na wybrzeżu Morza Bałtyckiego (na odcinku 
od Widuchowej do Darłowa). Odległości po-
między nowoczesnymi marinami nie prze-
kraczają 20–30 mil morskich. Często na szla-
ku odbywają się sportowe regaty w randze 
zawodów krajowych i międzynarodowych. 
W niezwykłej scenerii Wałów Chrobrego 
i NorthEast Mariny w Szczecinie organizo-
wany jest co kilka lat finał The Tall Ships’ 
Races, wyścigu, w którym biorą udział wiel-
kie żaglowce. Kolejny raz to wydarzenie za-
wita do miasta w 2021 r.

PŁYWAJĄCY OGRÓD
Otoczony z trzech stron przez puszcze 
Wkrzańską, Goleniowską i Bukową Szczecin 
widziany z lotu ptaka przypomina wielki 
pływający ogród. Ponad połowę jego po-
wierzchni zajmują woda i zieleń. W prze-
szłości miasto znajdowało się w rękach 
polskich, duńskich, niemieckich, szwedz-
kich i pruskich, a w czasie wojen napoleoń-
skich bronili go Francuzi. O bogatej historii 
Szczecina przypominają liczne zabytki.  

< <  N i e  m a  d r u g i e g o  t a k i e g o  r e g i o n u 
w Polsce, który zachwycałby najdłuższymi 
i najpiękniejszymi plażami oraz miastami 
skąpanymi w zieleni położonymi na malowniczych 
wyspach. Województwo zachodniopomorskie 
to jeden z najbardziej atrakcyjnych rejonów 
żeglarskich w Europie. W luksusowych hotelach 
i ośrodkach w Kołobrzegu czy Świnoujściu 
poddamy się profesjonalnym zabiegom leczniczo- 
-upiększającym na najwyższym światowym 
poziomie. Ich znakomitym uzupełnieniem jest 
zdrowa i smaczna kuchnia slow food. >>
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Najlepiej zwiedzać je w trakcie wycieczki 
Miejskim Szlakiem Turystycznym, który za-
prowadzi nas m.in. do domu narodzin carycy 
Katarzyny II Wielkiej (1729–1796) czy Pałacu 
Grumbkowa (Pod Globusem) przy placu 
Orła Białego, w którym urodziła się Zofia 
Wirtemberska, późniejsza Maria Fiodorowna 
(1759–1828), druga żona władcy Rosji  
Pawła I Romanowa (1754–1801), zwana mat-
ką carów. Uwagę zwiedzających przyciągają 
barokowe bramy miejskie i Zamek Książąt 
Pomorskich zbudowany w stylu renesan-
su włoskiego. Mieszczą się w nim obecnie 
galerie sztuki, instytucje kultury i sale kon-
certowe. W pobliżu znajduje się oryginal-
ny budynek Filharmonii im. Mieczysława 
Karłowicza, odznaczony licznymi nagroda-
mi, w tym Nagrodą im. Miesa van der Rohe 
w 2015 r. (prestiżowy konkurs europejskiej 
architektury współczesnej). Z kolei sąsiadu-
jący z tym gmachem pawilon wystawowy, 
Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum 
Dialogu Przełomy, został uznany za budy-
nek 2016 r. (World Building of the Year 
2016) przez jury World Architecture Festival 
w Berlinie.

W Szczecinie jest też jedno z naj- 
starszych działających nieprzerwanie 
w tym samym miejscu kin na świecie  
– Pionier 1907. Oficjalnie rozpoczę-
ło ono działalność 26 września 1909 r. 
Znaleziono jednak dokumenty potwierdza-
jące, że wyświetlano tutaj filmy już wcześ-
niej – w 1907 r. Z zamku szlak wzdłuż Odry za-
prowadzi nas na Wały Chrobrego. To miejsce, 
gdzie cumują statki wycieczkowe. Żeglarze 
wyruszają z portu jachtowego przy Wyspie 
Grodzkiej. U podnóża Wałów Chrobrego 
i na nabrzeżach przeciwległej Łasztowni 
odbywają się przez cały rok najważniejsze 
miejskie imprezy, takie jak Dni Morza, zloty 
oldtimerów (jednostek pływających zbudo-
wanych przed 1950 r.), a co kilka lat wspo-
mniany finał The Tall Ships’ Races.

WYSPA ATRAKCJI
Wolin, największa polska wyspa (265 km² 
powierzchni), kryje moc atrakcji i tajem-
nic. Można ją odwiedzać o każdej porze 
roku. Jej część (wschodnie tereny przy-
brzeżne) objęto szczególną ochroną pro-
gramu Natura 2000 – Ujście Odry i Zalew 
Szczeciński. Środek i zachód wyspy zaj-
muje Woliński Park Narodowy. Poza uni-
katowymi, najwyższymi w Polsce nad- 
morskimi klifami (wzgórze Gosań ma nieco 
ponad 93 m n.p.m.), obszarami chronionej 
przyrody, w tym największym siedliskiem 
storczyków w tym rejonie Europy, znajdu-

je się w nim Zagroda Pokazowa Żubrów. 
W parku występuje ponad 270 chronionych  
gatunków zwierząt.

Duże wrażenie robi Jezioro Turkusowe 
w Wapnicy, powstałe w zalanym wyrobisku 
dawnej kopalni kredy, w której wydobywano 
surowiec do produkcji cementu. Niezwykły 
kolor nadaje mu zalegający na dnie węglan 
wapnia. Niemniej atrakcyjne są pobliskie 
wzgórze Zielonka (81 m n.p.m.) i punkt wi-
dokowy Grodzisko (ponad 50 m n.p.m.), skąd 
możemy podziwiać nie tylko widok na Zalew 
Szczeciński, lecz także archipelag wysp 
wstecznej delty cieśniny Świna. Jednym 
z najciekawszych wzniesień klifowych jest 
Kawcza Góra (61 m n.p.m.).

Okoliczne lasy skrywają wiele tajemnic. 
Znajdują się tu konstrukcje z czasów II wojny 
światowej, w tym pozostałości po tajnym 

poligonie wojskowym V-3 w pobliżu Zalesia, 
bunkry obrony przeciwlotniczej oraz cha-
rakterystyczna wieża dowodzenia Baterii 
Goeben w Świnoujściu.

Do letniej stolicy polskich artystów, 
Międzyzdrojów, przyciąga nie tylko Festiwal 
Gwiazd, lecz również deptak z Aleją Gwiazd 
(Promenadą Gwiazd) z odciskami dłoni ak-
torów i twórców filmowych oraz piękną za-
budową z czasów świetności miejscowości. 
Obowiązkowo trzeba udać się tutaj na spa-
cer 395-metrowym molo i odwiedzić port, 
usytuowany w okolicy, gdzie w XIII w. była 
osada rybacka, kultywujący dawne trady-
cje. Dużą atrakcją dla rodzin z dziećmi jest 
Bałtycki Park Miniatur prezentujący perły 
architektury i latarnie morskie z krajów nad-
bałtyckich oraz makietę miniaturowych ko-
lejek elektrycznych.

Miejsce szczególne, związane z hi-
storią wczesnego średniowiecza, stanowi 
Centrum Słowian i Wikingów w miejsco-
wości Wolin. Niegdyś w tej okolicy istniał 
wielki ośrodek handlowy i ważny port. 
Wizyta w skansenie jest okazją do po-
znania życia dawnych mieszkańców tych 
ziem. Można w nim samodzielnie ulepić 
garnki z gliny, wykonać średniowieczną 
biżuterię, zobaczyć, jak kiedyś powstawa-
ły tkaniny, a nawet spróbować swoich sił  
w strzelaniu z łuku.

Koniecznie trzeba się też wybrać 
na Festiwal Słowian i Wikingów, który od-
bywa się każdego roku w pierwszy week-
end sierpnia. Zjeżdżają na niego wojowie 
z całego świata. Podczas imprezy można 
zapoznać się z dawnym rzemiosłem, muzy-
ką i wyjątkowymi potrawami oraz zobaczyć 

średniowieczną bitwę. Skansen na nabrzeżu 
cieśniny Dziwna czynny jest od wczesnej 
wiosny do późnej jesieni.

WYSPIARSKIE MIASTO
Nie ma drugiego takiego miasta w Polsce 
jak Świnoujście. Zaskakuje ono nie tylko wy-
jątkowym położeniem na 44 wyspach (naj-
większe z nich to Uznam, Wolin i Karsibór), 
ale również najszerszą plażą na naszym 
wybrzeżu i tym, że uchodzi za najbardziej 
słoneczny polski ośrodek nad Bałtykiem. 
Znajdują się w nim dwa niezwykłe rezer-
waty: Karsiborskie Paprocie i Karsiborska 
Kępa. Poza tym swój początek ma tutaj Szlak 
Latarni Morskich – świnoujska latarnia jest 
największym jego obiektem (ma 67,7 m wy-
sokości, co czyni z niej jedną z najwyższych 
na świecie).

Miłośników militariów i historii zapewne 
zainteresuje unikatowy w skali naszego glo-
bu zespół fortyfikacji z początków XIX stu-
lecia, w skład którego wchodzą trzy for-
ty – Gerharda (Wschodni), Zachodni i Anioła, 
oraz obiekty z okresu I i II wojny światowej. 
Duże emocje budzi wizyta w Podziemnym 
Mieście, skrywającym pilnie strzeżoną ta-
jemnicę z czasów zimnej wojny.

Okolice Świnoujścia to raj dla żegla-
rzy oraz miłośników kite- i windsurfingu 
czy skimboardingu, bo otoczone jest 
ono wodami Morza Bałtyckiego i Zalewu 
Szczecińskiego i znajduje się w nim jeden 
z największych na polskim wybrzeżu por-
tów jachtowych. Turyści lubiący spędzać 
czas aktywnie mają do dyspozycji ponad 
100 km szlaków rowerowych, w skład któ-
rych wchodzą  te łączące miasto z niemiecką 
częścią wyspy Uznam (445 km² powierzchni, 
z czego do Polski należy ok. 72 km²). Poza 
tym w rejonie panują doskonałe warunki 
do uprawiania nordic walkingu. Ze wzglę-
du na wyjątkowy mikroklimat z dużą zawar-
tością jodu w powietrzu, a także znakomicie 
przygotowane ośrodki i ekskluzywne hotele, 
w których można poddać się leczeniu i za-
biegom odnowy biologicznej z wykorzysta-
niem borowiny i solanek, wiele osób chętnie 
wybiera Świnoujście na pobyt kuracyjny.

W dawnym ratuszu miejskim, naj-
starszym świnoujskim budynku (powstałym 
w latach 1805–1809), znajduje się Muzeum 
Rybołówstwa Morskiego. Poznamy w nim hi-
storię połowów, dzieje miasta i regionu oraz 
zobaczymy spreparowane okazy fauny mórz 
i oceanów. W jednym z akwariów pływa naj-
starsza i największa pirania w Polsce (waży 
ok. 8 kg, ma 80 cm długości i ponad 30 lat).

Niczym magnes przyciąga odwiedzają-
cych do Świnoujścia bogata oferta kultural-
na. Do najpopularniejszych wydarzeń należą 
Wakacyjne Miasto Kobiet, Grechuta Festival, 
Sail Świnoujście i Pływający Festiwal Piosenki 
Morskiej „Wiatrak”. Za prawdziwą ucztę 
dla melomanów uchodzi Międzynarodowy 
Festiwal Muzyczny – Świnoujskie Wieczory 
Organowe.

DLA DUCHA I CIAŁA
Położony przy ujściu rzeki Parsęty do morza 
Kołobrzeg jest największym polskim uzdro-
wiskiem, a od kilku lat również cenionym 
centrum spa i wellness. Jego walory od-
kryto już na początku XIX w. Przełomowym 
momentem w dziejach miasta był 1872 r., 
kiedy to zlikwidowano twierdzę wojskową. 
Powstała wówczas dzielnica uzdrowiskowa 
i nadmorski park (dziś Park im. Stefana  
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Żeromskiego), a sam ośrodek zaczął się dy-
namicznie rozwijać. Uzdrowisko wyróżnia 
wyjątkowy mikroklimat charakteryzujący 
się powietrzem ze znaczną zawartością 
jodu oraz bogactwem surowców natural-
nych, do których zalicza się czarne złoto, 
czyli borowina. Zabiegi z ich wykorzysta-
niem połączone z kąpielami morskimi wspo-
magają leczenie, rehabilitację i regenerację 
sił. Można tu uprawiać różne formy aktywno-
ści: od sportów wodnych, przez jazdę kon-
ną i wyprawy rowerowe, po wycieczki pie-
sze i spacery z kijkami do nordic walkingu.  
Pora roku nie ma znaczenia. Kołobrzeg jest 
znakomitym miejscem na wypoczynek 
zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i bar-
dzo wymagających turystów. Większość 
hoteli zapewnia specjalne udogodnienia  
dla najmłodszych.

Szacuje się, że w tym uzdrowiskowym 
mieście znajduje się obecnie 50 tys. miejsc 
noclegowych. Co roku odwiedza je bli-
sko 1 mln gości. Poza obiektami uzdrowi-
skowymi są tutaj ekskluzywne hotele 
spa z profesjonalnym zapleczem do spot-
kań biznesowych, promujące zdrowy tryb 
życia i odnowę biologiczną w zgodzie z na-
turą. Do ich atutów należy także znakomita 
autorska kuchnia doceniona przez słynny 
Żółty Przewodnik Gault&Millau Polska. Dwie 
kołobrzeskie restauracje – „Restauracja 
Sand{acz}” w 4-gwiazdkowym Hotelu 
Sand i „Restauracja ProVita” w Hotelu 
Wellness ProVita (4 gwiazdki) – zostały 
w nim wyróżnione czapkami. Ta ostatnia 
szczyci się potrawami regionalnymi przy-
gotowywanymi na bazie świeżych pro-
duktów sezonowych. Karta dań zmienia 
się w niej wraz z porami roku, a unikatowe 
menu weekendowe zaspokoi najbardziej  
wybredne podniebienia.

W pobliżu Parku im. Stefana Żeromskiego, 
zaledwie kilka kroków od morza, znajduje 
się 5-gwiazdkowy Hotel AQUARIUS SPA. 
Działa w nim jeden z największych komplek-
sów spa w Polsce (z 40 nowoczesnymi ga-
binetami) z przestronną strefą Aquacenter. 
Kuchnia hotelowa może się pochwalić pre-
stiżowym certyfikatem Slow Food. Poza 
tym w Hotelu AQUARIUS SPA promuje się 
działania proekologiczne.

Osoby marzące o wypoczynku w zgodzie 
z naturą i preferujące zdrowy tryb życia za-
chwyci Hotel Wellness ProVita, usytuowany 
zaledwie ok. 70 m od plaży i otoczony ogro-
dem o powierzchni ponad 6 tys. m2. To kame-
ralny obiekt zapewniający najwyższą jakość 
usług. Można zatrzymać się w nim na po-
byt wypoczynkowy typu wellness lub od-

chudzająco-oczyszczający oraz skorzystać 
z oferty nowoczesnych badań diagnostycz-
nych. Duże wrażenie robi tutaj sauna fiń-
ska z widokiem na nadmorski park. Do naj- 
ciekawszych zajęć należy joga przy dźwię-
kach mis tybetańskich.

Położone nieco dalej od morza hotele 
Olymp 2 i nowszy Olymp 3 wyróżniają się 
nie tylko profesjonalną bazą zabiegową 
z klimatycznym centrum spa, lecz także do-
brą kuchnią. W tym ostatnim znajduje się 
też kawiarnia widokowa usytuowana na ós-
mym piętrze.

O ducha i ciało zadbamy również 
w Sanatorium SAN. Tutejsza Akademia 
Zdrowego Kręgosłupa SAN specjalizuje się 
w leczeniu kręgosłupa i zapobieganiu bó-
lom pleców. Oferta Gabinetu Urody zawiera 
zabiegi upiększająco-relaksacyjne. Można 
tu także odbyć wczasy odchudzające z dietą 
dr Marka Bardadyna.

Idealnym miejscem na wyciszenie oraz 
korzystanie z dobrodziejstw odnowy biolo-
gicznej i profesjonalnej rehabilitacji w wyjąt-
kowym mikroklimacie jest MonaLisa Medical 
Wellness & Spa. Obiekt znajduje się nie- 
spełna 7 km od centrum Kołobrzegu, w pobli-
żu malowniczego Ekoparku Wschodniego 
i jednej z najpiękniejszych tras rowero-
wych w Polsce. Kilkuminutowy spacer dzieli 
go od pięknej, niezatłoczonej plaży. W kom-
pleksie dla gości przygotowano 250 miejsc 
noclegowych, a jego stylowe wnętrza nawią-
zują do przedwojennego kasyna oficerów 
lotnictwa wojskowego. Część pokoi łączy 
nowoczesny wystrój z elementami histo-
rycznymi. Nawet najbardziej wymagające 
osoby będą zadowolone z różnorodnych za-
biegów leczniczo-relaksacyjnych z wykorzy-
staniem surowców naturalnych (w postaci 
kąpieli solankowych i okładów borowino-
wych) oraz strefy spa z basenem, saunami 

i jacuzzi. Świetna restauracja kompleksu 
MonaLisa Medical Wellness & Spa specjali-
zuje się w tradycyjnych polskich daniach, 
ale uwzględnia się tutaj także specjalne ży-
czenia klientów, dotyczące m.in. potraw we-
getariańskich czy bezglutenowych. W pla-
nach jest wprowadzenie do stałej oferty 
wczasów odchudzających z dietą oczysz-
czającą św. Hildegardy z Bingen oraz spe-
cjalnych pakietów dla seniorów.

Kołobrzeg przyciąga również atrakcyj-
nym programem dla turystów. Przez cały 
rok odbywają się w nim wydarzenia spor-
towo-kulturalne na plaży. W mieście orga-
nizuje się też wiele koncertów muzyki jazzo-
wej, organowej czy rockowej. Do najbardziej 
znanych imprez należy festiwal INTERFOLK 
(Międzynarodowe Spotkania z Folklorem 
INTERFOLK) prezentujący folklor z różnych 
krajów świata, w tym tak egzotycznych 
jak Meksyk, Korea Południowa, Panama 

lub Sri Lanka. Dużym zainteresowaniem cie-
szą się koncerty szantowe. Mnóstwo osób 
zjeżdża także na RCK PRO JAZZ Festiwal, 
RoCK Festiwal i Suspense Film Festival.

W Kołobrzegu wytwarza się regionalne 
piwo Colberg, którego można spróbować 
w zabytkowej neogotyckiej wieży ciśnień 
z 1885 r. Obecnie znajduje się tu browar i re-
stauracja z tradycyjną kuchnią. Smakosze 
kawy i herbaty powinni koniecznie odwie-
dzić „Galerię Five o’clock”, gdzie w otocze-
niu sztuki serwuje się wyśmienitą kawę 
z najlepszych plantacji na świecie.

FESTIWALE I MUZEA
Koszalin kojarzy się z bogatą historią, go-
tycką architekturą i licznymi festiwalami. 
Tonące w zieleni miasto robi ogromne wra-
żenie, zwłaszcza gdy ogląda się je z wieży wi-
dokowej (31,5 m) pochodzącej z 1888 r. i usy-
tuowanej na wzgórzu Krzyżanka na Górze 

Chełmskiej (136,2 m n.p.m.), stanowiącej 
wał moreny czołowej. Oprócz zabudowań 
widać stąd odległe o 8 km jezioro Jamno 
i położone dalej plaże Bałtyku, na które 
w sezonie letnim wozi turystów szynobus 
do Mielna lub statek Koszałek kursujący 
przez Jamno. Na terenie Góry Chełmskiej po-
wstaje centrum pielgrzymkowo-turystyczne, 
a jej okolice są rajem dla aktywnych – znaj-
dują się tutaj tereny rekreacyjne, park lino-
wy, oznakowane szlaki piesze, rowerowe 
i do uprawiania nordic walkingu oraz ścieżki 
edukacyjno-przyrodnicze. U podnóża mo-
reny, w bliskim sąsiedztwie lasu, leży Park 
Wodny Koszalin, jeden z najnowocześniej-
szych i największych w Polsce.

Koszalin przyciąga bogatą ofertą kul-
turalną. Nie bez powodu nazywany bywa 
miastem festiwali. Na odbywające się 
w nim imprezy zjeżdżają miłośnicy sztuki 
filmowej, muzyki organowej, jazzowej  
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 T Park Wodny Koszalin jest najnowocześniejszym obiektem tego typu na całym Pomorzu

 S Pod koniec października 2017 r. odbył się w Koszalinie XIII Hanza Jazz Festiwal

 S Koszalińskie Muzeum Piwowarstwa mieszczące się w dawnej Karczmie Rycerskiej
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i akordeonowej, chórów polonijnych, te-
atru i kabaretu. Do najpopularniejszych 
wydarzeń zaliczają się m.in. czerwcowy 
Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych 
Młodzi i Film, Międzynarodowy Festiwal 
Organowy (organizowany latem), wrześnio-
wy Europejski Festiwal Filmowy Integracja 
Ty i Ja, październikowy Hanza Jazz Festiwal 
i Festiwal Kabaretu Koszalin (odbywający 
się w ostatnią sobotę lipca). Na tym pierw-
szym debiutowali m.in. Krzysztof Zanussi, 
Krzysztof Kieślowski, Agnieszka Holland 
czy Xawery Żuławski.

Atrakcją dla amatorów sportów wodnych 
jest sztuczny zalew Wodna Dolina na rzece 
Dzierżęcince. Pływająca fontanna, piaszczy-
sta plaża, wypożyczalnia sprzętu wodnego, 
Wakepark Koszalin (gdzie można uprawiać 
wakeboarding czy poszaleć na nartach wod-
nych), plac zabaw dla dzieci oraz pole do mi-
nigolfa sprawiają, że to ulubione miejsce 
wypoczynku i rekreacji zarówno koszalinian, 
jak i osób odwiedzających miasto.

W Koszalinie znajdują się też wyjątko-
we placówki muzealne, takie jak Muzeum 
Sztuki Książki (w siedzibie Wydawnictwa 

Artystycznego Kurtiak i Ley), Muzeum 
Piwowarstwa czy Muzeum Obrony 
Przeciwlotniczej (oddział Muzeum 

Sił Powietrznych w Dęblinie). Pierwsze 
powstało z pasji do książek i starych wo-
luminów. Prezentuje sprzęt introligatorski 
i sposoby wykonywania opraw z okresu 
od średniowiecza do czasów współczesnych. 

Zwiedzanie odbywa się w niewielkich gru-
pach po uprzednim uzgodnieniu terminu, 
a towarzyszy mu wykład o sztuce książ-
ki. Najmłodsze z wymienionych, prywat-
ne Muzeum Piwowarstwa otwarte w maju 
2017 r., nawiązuje do tradycji wytwarzania 
piwa przemysłowego, które w Koszalinie 
sięgają połowy XIX stulecia. Zgromadzono 
w nim 600 unikatowych eksponatów, 
wśród których znajduje się m.in. butelka 
z 1865 r. Zwiedzanie placówki jest połączo-
ne z prezentacją procesu warzenia piwa od-
bywającą się w sąsiedniej hali produkcyjnej 
Minibrowaru Kowal.

Do ciekawszych atrakcji należy także 
dział etnograficzny Muzeum w Koszalinie, 
czyli Skansen Kultury Jamneńskiej, którą 
stworzyła społeczność zamieszkująca pod-
koszalińskie wsie Jamno i Łabusz (dzisiaj 
dzielnice miasta), leżące nad brzegiem jezio-

ra Jamno. Ekspozycja stała znajduje się w za-
bytkowej szachulcowej zagrodzie rybackiej 
z 1869 r. stojącej na dziedzińcu muzeum. 
Zebrano w niej eksponaty związane z życiem 
codziennym i pracą dawnych mieszkańców 
tego obszaru. 
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 T Kulinarny Festiwal Kwiatów Jadalnych

 T Ogrody Hortulus Spectabilis w Dobrzycy – labirynt i wieża widokowa

 S Wycieczka Koszalińską Koleją Wąskotorową  T Kwitnące i pachnące Wrzosowiska Kłomińskie S Zlot pojazdów militarnych, Borne Sulinowo 

 S XV Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie odbył się w lutym 2018 r.
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JADALNE KWIATY  
I MIEJSCE MOCY
Z Koszalina warto wybrać się na wyciecz-
ki po okolicy. Jedną z największych atrak-
cji w tym rejonie jest kompleks ogrodowy 
w Dobrzycy, który tworzą dwa niezależ-
nie działające ogrody oddalone od siebie 
o ok. 2 km. Pod nazwą Ogrody Tematyczne 
Hortulus kryje się 28 obiektów o różnej te-
matyce i stylistyce (inspirowanych natural-
nym krajobrazem lub kulturą różnych naro-
dów czy zaprojektowanych na wzór ogrodów 
zmysłów w stylu angielskim), zaaranżowa-
nych na terenie o ponad 4 ha powierzch-
ni. Z kolei Ogrody Hortulus Spectabilis 
to zespół parkowo-ogrodowy o po-
wierzchni ok. 6 ha (docelowo ma być roz-
szerzony na 35 ha). Główną atrakcją jest 
tu największy na świecie labirynt grabowy, 
zajmujący 1 ha, mający ściany o wysoko-
ści 2 m i łączną długość korytarzy ponad 
3,2 km. Najlepiej widać go z tarasu widoko-
wego 20-metrowej wieży, która wygląda jak  
struktura DNA.

Te miejsca warto odwiedzić w połowie  
lipca, kiedy odbywa się Kulinarny Festiwal 
Kwiatów Jadalnych. W 2018 r. uczestni-
czyło w nim ponad 8 tys. gości. Smakosze 
mogą wziąć udział w warsztatach kulinar-
nych, ale są też pokazy florystyczne, war-
sztaty tworzenia jadalnych kosmetyków 
czy prelekcje na temat uprawy i pielęgna-
cji kwiatów. Tegoroczna impreza odbyła się 
pod hasłem „Lawenda – dyskrecja smaku 
i moc zapachu”. Czwarta edycja festiwalu 
zaplanowana jest na 13–14 lipca 2019 r.

Do wielu atrakcyjnych miejsc w tej okoli-
cy można dojechać zabytkową (z 1898 r.) 
Koszalińską Koleją Wąskotorową. Latem 
na trasie Koszalin – Manowo – Rosnowo 

jeździ ona w weekendy. Poza tym dodat-
kowe kursy uruchamia się z okazji świąt, 
różnego rodzaju imprez i w ramach wy-
cieczek edukacyjnych. Po drodze pasa-
żerowie mijają m.in. Rezerwat Przyrody 
Jezioro Lubiatowskie i ścieżki przyrodni-
cze w sąsiedztwie Jeziora Rosnowskiego. 
Stacja wąskotorówki w Manowie to do-
skonała baza wypadowa do Alei Mrówek 
w Kościernicy (największego siedliska 
mrówki ćmawej w Europie) oraz Rezerwatu 
Archeologicznego Kręgi Kamienne w Lesie 
Grzybnickim koło wsi Grzybnica. Ten ostatni 
znajduje się ponad 20 km na południowy 
wschód od Koszalina, na lewym brzegu rze-
ki Radew. To uroczysko leśne o powierzch-
ni ok. 3 ha. Odkryte na jego obszarze 
kamienne kręgi i kurhany związane z kul-
tem zmarłych powstawały mniej więcej 
w okresie od końca I do schyłku II w. n.e. 
Odwiedzający to miejsce radiesteci twier-
dzą, że kamienie spod Grzybnicy pulsują 
ciepłem, światłem i szczególnym rodzajem 
siły magnetycznej. Podobne moce przypisu-
je się kompleksowi w Odrach czy Węsiorach  
koło Kartuz.

STOLICA MORSÓW
Położone na wąskiej mierzei Mielno, z jednej 
strony sąsiadujące z Bałtykiem, a z drugiej 
z jeziorem Jamno z przystanią dla żegla-
rzy, jest od 15 lat polską stolicą morsów. 
Kąpiele w lodowatej wodzie to jedno 
z najważniejszych wydarzeń promujących 
miasto. Przy wejściu na plażę znajduje się 
pomnik morsa, a mieleńscy włodarze dbają 
o to, żeby co roku jeszcze bardziej uatrak-
cyjnić tę imprezę i tym samym zachęcić 
turystów i kuracjuszy do przyjazdu tutaj 
zimową porą.

W 2018 r. jubileuszowy XV Między- 
narodowy Zlot Morsów zgromadził prawie 
3,5 tys. miłośników kąpieli w Bałtyku z całe-
go kraju i zza granicy. Najstarszy uczestnik 
miał 83, a najmłodszy niespełna 2 lata. O po-
pularności imprezy świadczy fakt, że każde-
go roku nie tylko przybywa na niej atrakcji, 
lecz także pojawia się coraz więcej amato-
rów tej nietypowej aktywności, w tym wiele 
młodych ludzi i dzieci. Wydarzeniu towa-
rzyszy ciekawy program, obejmujący ką-
piel w baliach na świeżym powietrzu, seans 
w saunie na plaży, biegi i zawody sportowe. 
Punktami kulminacyjnymi każdego zlotu 
są Wielki Bal Morsów, barwna parada mor-
sów i foczek przechodząca ulicami miasta 
oraz wspólna kąpiel w Bałtyku w samo po-
łudnie (zawsze w niedzielę).

Dzięki tej imprezie Mielno dwukrotnie 
znalazło się w Księdze rekordów Guinnessa. 
Kolejny, XVI Międzynarodowy Zlot Morsów 
ma się odbyć w drugi weekend lutego 2019 r.

MILITARIA I WRZOSY
Borne Sulinowo, jedno z najmłodszych miast 
w Polsce (otrzymało prawa miejskie w paź-
dzierniku 1993 r.), ma wszelkie niezbędne ce-
chy, aby dołączyć do turystycznych pereł wo-
jewództwa zachodniopomorskiego, podobnie 
jak tutejsza gmina o tej samej nazwie. Do nie-
dawna było ono znane głównie z faktu, że sta-
cjonowały w nim wojska niemieckie, a potem 

radzieckie. Informację tę wykorzystano zresz-
tą w działaniach promocyjnych. Stworzona 
tutaj ścieżka turystyczno-spacerowa o dłu-
gości ok. 13,5 km łączy obiekty historyczne 
i przyrodnicze oraz najważniejsze miejsca 
na terenie miasta. Na tablicach informacyj-
nych umieszczono opisy w trzech wersjach ję-
zykowych (polskiej, angielskiej i niemieckiej), 
które uzupełniono dawnymi fotografiami.

Gminę poznamy lepiej dzięki wyciecz-
ce jednym z kilku szlaków tematycznych. 
Do wyboru mamy trasy piesze, rowerowe 
i do nordic walkingu, wytyczone w parkowej 
części miasta oraz na terenie historycznego 
poligonu wojskowego. Zimą można je prze-
mierzać na biegówkach. Przez poligon po-
między Bornem Sulinowem a miejscowością 
Kłomino przebiega też szlak pieszo-rowe-
rowy „Wrzosy”. W okolicy znajdują się  
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 S Wyciąg do Nart Wodnych i Wakeboardu na malowniczym jeziorze Trzesiecko

 T W centrum Szczecinka można uprawiać m.in. narciarstwo wodne za wyciągiem

 S Urokliwy Czaplinek znajdziemy między jeziorami Drawsko i Czaplino
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rozległe Wrzosowiska Kłomińskie (jedno 
z większych w Europie skupisk wrzosów) 
i dolina rzeki Piławy, najdłuższej przepływa-
jącej przez gminę (82 km). To raj dla wodnia-
ków, ornitologów i ekologów. Podczas spływu 
kajakiem mija się jeziora Bornego Sulinowa, 
labirynt zatoczek Zalewów Nadarzyckich 
i obszar chronionego krajobrazu „Dolina 
Piławy”, gdzie występuje wiele rzadkich 
roślin, a swoje gniazda zakładają liczne pta-
ki będące pod ochroną (m.in. bąki, błotniaki 
stawowe, brzęczki, cyranki, dzięcioły czar-
ne i zielone). Amatorom wypraw w siodle 
na pewno przypadnie do gustu ok. 40-kilo-

metrowa ścieżka konna. Jedną z atrakcji gmi-
ny są imprezy, w tym największa z nich, czyli 
sierpniowy Międzynarodowy Zlot Pojazdów 
Militarnych „Gąsienice i Podkowy”.

RAJ DLA AKTYWNYCH
Za jeden z najciekawszych regionów wo-
jewództwa uchodzi Pojezierze Drawskie. 
Przyciąga ono nie tylko piękną przyrodą 
i zabytkami, ale również znakomitymi wa-
runkami do uprawiania sportów wodnych.

Turystyczną perłą tego obszaru jest 
Szczecinek, położony malowniczo pomię-
dzy trzema jeziorami: Trzesiecko, Wielimie 

i Wilczkowo. W otoczeniu zabytkowego par-
ku miejskiego, nad tym pierwszym akwe-
nem, znajduje się Wyciąg do Nart Wodnych 
i Wakeboardu, jeden z najdłuższych 
w Europie (1,1 tys. m). Jednocześnie może 
z niego korzystać 11 osób. Odbywają się tu-
taj m.in. Mistrzostwa Europy w Narciarstwie 
Wodnym za Wyciągiem czy Mistrzostwa 
Polski w Wakeboardzie. Sportowe wy-
czyny widzowie mogą oglądać z drew-
nianych trybun ustawionych na wodzie. 
Niewątpliwą atrakcją Szczecinka są zabyt-
kowe tramwaje wodne i taksówki pływa-
jące po jeziorze Trzesiecko, które dowożą 
turystów do usytuowanych na trasie punk-
tów gastronomicznych, plaży i klimatycznej 
Mysiej Wyspy, odwiedzanej już w czasach  
przedwojennych.

JEZIORO PEŁNE TAJEMNIC
Najbardziej znany akwen Pojezierza 
Drawskiego stanowi jezioro Drawsko po-
łożone w gminie Czaplinek. To drugie 
pod względem głębokości (po Hańczy) 
jezioro w Polsce. W najgłębszym miej-
scu ma nawet 83 m. Opłynięcie żaglówką 
wszystkich jego zatok zajmuje mniej wię-
cej tydzień. Przez jezioro przepływa rzeka 
Drawa. Nad jego brzegami leży Czaplinek, 
jedno z nielicznych polskich miast, którego 
centrum zachowało średniowieczny układ 
urbanistyczny.

W wąskim przesmyku pomiędzy 
Drawskiem a jeziorem Żerdno, przy drodze 
prowadzącej do Kołobrzegu, znajdują się ru-
iny zamku Drahim (we wsi Stare Drawsko). 
Warowny obiekt, wzniesiony w latach  

1360–1366, w stylu gotyckim, należał do zakonu 
joannitów. Budowlę warto odwiedzić podczas 
którejś z widowiskowych imprez rycerskich.

W trakcie rejsu po jeziorze Drawsko moż-
na zacumować przy jednej z 12 wysp. Ich na-
zwy (m.in. Lelum, Polelum, Mokra, Bagienna, 
Samotna, Dzika lub Bobrowa, Żurawia, 
Czapla czy Kacza) związane są z charakte-
rem danego miejsca albo występującymi 

w nim zwierzętami. W środkowej części 
akwenu leży Bielawa. To piąta pod wzglę-
dem wielkości wyspa jeziorna w Polsce 
(o powierzchni ok. 80 ha). Do niedawna 
była zamieszkała i słynęła z uprawy wikliny.

Drawsko skrywa wiele tajemnic. W jego 
wodach znajdowano szczątki samolotów 
i łodzi z II wojny światowej. Do dziś chętnie 

eksplorują je płetwonurkowie. Tutaj zaczyna 
się też szlak kajakowy przez rzekę Drawę, 
noszący imię ks. kardynała Karola Wojtyły. 
Przyszły papież po raz pierwszy płynął tędy 
w 1955 r., a w sumie był w tym regionie trzy 
razy. Ten malowniczy szlak ma 186 km dłu-
gości i uchodzi za jedną z najbardziej atrak-
cyjnych tras wodnych w Polsce. 
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