
Województwo Zachodniopomorskie 

  

Nazwa województwa Zachodniopomorskie 

Stolica Szczecin 

Powierzchnia 22 896 km² 

Mniejszości narodowe Ukraińcy, Niemcy, Białorusini, Ormianie 

Gwara/ język dialekty zachodniopomorskie wymarłe w XVII w. 

 
Województwo zostało utworzone w 1999 roku z ziem poprzednich województw: szczecińskiego i koszalińskiego, a także 

niewielkich  części słupskiego, pilskiego i gorzowskiego. 

 

Ciekawostki 
 

 Na terenie gminy Sianów, w Sierakowie Sławieńskim, powstała wioska Hobbitów. Stworzone zostały bajkowe 

budowle, kramy pod strzechą, warsztaty rzemieślnicze oraz wieża widokowa.  

 W Szczecinie mieści się najstarsze na świecie Kino Pionier 1909, działające nieprzerwanie w tym samym miejscu od 

1907 r. 

 Miasto wojewódzkie Szczecin jest trzecim co do wielkości (pod względem powierzchni) miastem w Polsce 

 W Szczecinie urodziła się i dorastała caryca Katarzyna II. Również ze Szczecina pochodziła caryca Maria 

Fiodorowna - żona Piotra I; ze Szczecina pochodzi także  Aneta Kręglicka, jedyna Polka wybrana najpiękniejszą 

kobietą świata (Miss World) 

 Podawana czasami informacja, że w Siekierkach znajduje się najdalej na zachód wysunięty punkt Polski, jest 

nieprawdziwa – znajduje się on ok. 15 km na północny zachód od Siekierek, w Osinowie Dolnym; 

 W Kołobrzeskim Lesie znajduje się najstarszy polski dąb - Bolesław. Ma ponad 800 lat, gdy słynny Bartek ok. 670. 

 Latarnia morska w Kołobrzegu jest jedną z najstarszych w Polsce. Pierwszy budynek powstał już w 1666 r. 

 Zalew Kamieński jest zalewem na Dziwnie. Znajduje się na nim trzecia co do wielkości wyspa w Polsce - Wyspa 

Chrząszczewska. 

 W Czaplinku odbywa się Międzynarodowy Zlot Miłośników motocykli Harley-Davidson. 

 W jeziorze Resko Przymorskie, znajdującym się 3 km na wschód od Mrzeżyna, leży wg legend niemiecki samolot, 

przewożący ponoć elementy legendarnej, bursztynowej komnaty 

 Pyrzyce to niewątpliwie jedno z najstarszych miast w Polsce. Bardzo możliwe, że znalazło się ono już na mapie 

Germanii Ptolomeusza z Aleksandrii z II wieku. Z całą pewnością można jednak stwierdzić, że Pyrzyce wyprzedzają 

Kraków, Poznań czy Gniezno, ponieważ powstały na początku IX wieku; 

 Najstarsze ślady osadnictwa, pochodzące sprzed 2500 lat, odkryto na wyspie Bielawa na jeziorze Drawsko i w 

Starym Drawsku. Na początku naszej ery byli tu germańscy Goci, po nich przyszli Słowianie, których gród w XII wieku 

najprawdopodobniej spalił Bolesław Krzywousty, włączając słowiańskie Pomorze do Polski. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kino_Pionier_1909


 

 

Strój ludowy - pyrzycki 
Strój ten zaczął zanikać z początkiem XX wieku, jako b. niewygodny, kosztowny, wyróżniający się z otoczenia jako obcy, 

obecnie jednak podejmuje się udane próby zrekonstruowania tego stroju. 

 

 

 

 

strój kobiecy: składa się z czerwonej, plisowanej, stosunkowo 

krótkiej spódnicy z zieloną wstążką naszytą u dołu, haftowanego, 

białego fartuszka, nieco dłuższego od spódnicy, obowiązkowo 

noszonej, niezależnie od pory roku, futrzanej mufki, z zatkniętą 

białą chustką. Na ramionach charakterystyczna czarna chusta 

bogato ozdobiona haftowanymi przeważnie na czerwono 

kwiatami, wokół szyi biała kryza, na głowie niebieski czepek 

zawiązany pod szyją na kokardę. Duża kokarda zdobi również 

czepek z tyłu głowy. Przy rękawach zielone wstążki spływające 

wzdłuż spódnicy ("stuły"), a na nogach haftowane czerwone 

pończochy z podwiązkami i płytkie, czarne półbuty.  

 

strój męski: składa się z białej koszuli, spodni (kiedyś zamszowych) 

w kolorze żółto-miodowym, kamizelki, długiego surduta jasno-

granatowego lub czarnego na czerwonej podszewce, z 

czerwonym, wykładanym kołnierzem i z metalowymi guzikami. Na 

głowie czarny, filcowy kapelusz z charakterystycznym rondem, 

ozdobionym czarną koronką i długą czarną wstążką. Był to 

oczywiście strój odświętny, noszony do kościoła oraz podczas 

różnych świąt i do ślubu.

Legendy i podania 
Legenda o skarbie i szubienicy na Serbskiej Górze -Pewnej nocy trzech 

młodych rzemieślników wybrało się tu na poszukiwanie skarbu. Zabrali z sobą 

łopaty, kilofy i sznury, wspięli się na szczyt wzniesienia i czekali, aż nadejdzie 

północ. Wtedy zaczęli kopać w samym środku wzniesienia. Najpierw zerwał 

się porywisty wicher, potem wzgórze zaczęło trząść się. W końcu wszystko 

ucichło. Wkrótce zobaczyli sześciu mężczyzn o zasłoniętych twarzach i 

ubranych na czarno budujących szubienicę.  Nagle łopaty kopiących 

uderzyły o coś twardego. W ziemi leżała skrzynia. Zanim jednak ją otworzyli, 

do uszu młodzieńców dobiegły słowa rozmowy. Czarni chcieli wypróbować 

nową szubienicę i chcieli ich na niej powiesić. Młodzieńcy zaczęli uciekać ku 

miastu. Rano znaleziono ich na pół żywych przed Bramą Bańską. Jeden ze 

strachu umarł nazajutrz, drugi stracił mowę i tylko trzeci mógł opowiedzieć o 

przygodzie owej nocy. Na wzniesieniu nie odnaleziono śladów szubienicy. Dół 

pozostał, nie było jednak skrzyni i tylko w piasku leżał samotnie mały, złoty 

pieniążek.  

 

Zamurowany burmistrz Gryfina - Gryfino było przed wieluset laty - w piętnastym 

wieku - oblegane przez Hunów. Mieszczanom przewodził wówczas burmistrz, który 

mężnie bronił je w czasie wrogich najazdów. Lecz w tym przypadku nie dał, niestety, 

rady. W murach miejskich wróg dokonał wyłomu i wdarł się do środka. Wódz wrogich 

zastępów jako jeden z pierwszych wpadł do miasta przez dokonaną w murach wyrwę. 

Dziura ta zachowała się do naszych czasów i znajduje się od strony parku. Opowiada 

się, że później w tym miejscu zamurowany został bohaterski burmistrz. Jego duch 

jeszcze dzisiaj ukazuje się ludziom, a gdy o północnej porze próbuje przejść tędy jakiś 

złodziej, nagle staje jak wryty, zaczyna wyć i skomleć.

 

Jak powstało Pojezierze Wałeckie - Kiedy Pan Bóg zakończył swe dzieło 

tworzenia ziemi, przyglądał się jej dłuższy czas. Spojrzał na piękne góry i 

uśmiechnął się, popatrzył na oceany i również się uśmiechnął. Później z 

troską pochylał się nad różnymi fragmentami kuli ziemskiej. Tu dołożył złoża 

węgla, tam siarki, tu rzucił szlachetne kamienie, tam sól, tu glebę żyzną, tam 

jeszcze inne bogactwa natury.  Kiedy zaś Stwórca skierował wreszcie wzrok 

na Pomorze -  posmutniał. Gleba tu była piaszczysta, teren pofałdowany, a 

zapas skarbów, którymi obdarzał ziemię już się wyczerpał... Zapłakał Pan Bóg 

rzewnymi łzami, a łzy te, spadały na ziemię wałecką tworząc liczne, piękne 

jeziora, które do dziś dnia ozdabiają tutejszy krajobraz. 

 



 

 

 

Legenda o krasnoludkach spod Bartkowa - Pod Bartkowem, pośrodku 

starej leśnej żwirowni której widać głęboką, dużą dziurę, która ma być 

wejściem do królestwa krasnoludków. Pewnego razu biedny człowiek z 

Gryfina zbierał mech do uszczelniania okien i drzwi. W pobliżu żwirowni 

spotkał on jednego z karzełków.  Ten powiedział, że ma dla niego zajęcie. 

Zbieracz mchu szedł z nim na dół i zobaczył siedzących małych ludzi.  Nie 

zwlekając rozpoczął uszczelniać mchem wszystkie szczeliny.  Dopiero kiedy 

skończył pracę, usiadł przy stole i  zaczął jeść.  Wtedy krasnoludki zaczęły 

wpychać mu do  kieszeni drewniane wióry. Człowiek dziwił się postępkowi 

krasnali.  Po przyjściu do swojego domu w Gryfinie odkrył, że wióry zmieniły się 

w najprawdziwsze złoto.  Od tej pory człowiek ów stał się bogatym 

mieszczaninem.  

Kuchnia regionalna 

  Paprykarz szczeciński - 

Receptura paprykarza szczecińskiego powstała w 1965 

roku podczas dalekomorskich połowów. Jest to 

rozdrobniona masa powstała przez wymieszanie mięsa 

ryb morskich z ryżem, koncentratem pomidorowym, 

olejem, cebulą, przyprawiona pieprzem nigeryjskim.  

 

   
Konfitura szczecińska z owoców dzikiej róży – 

jest to gęsty słodki syrop o barwie od pomarańczowej do 

ciemnoczerwonej zawierający połówki owoców dzikiej 

róży.  

  Paszteciki szczecińskie to 

rodzaj smażonego ciasta drożdżowego wypełnionego 

farszem (mięsnym, jajecznym i rybnym, pieczarkowo-

serowym lub kapuściano-grzybowym).  

  Ogórek kołobrzeski – cechą 

charakterystyczną tego specjału jest wykorzystanie w 

przetwórstwie naturalnej wody solankowej pozyskiwanej 

ze źródła solankowego nr 18 w Kołobrzegu odkrytego i 

wykorzystywanego od VII-VIII wieku. Zawartość 

mikroelementów w solance nadaje ogórkowi 

kołobrzeskiemu niepowtarzalny smak i zapach. 

 

  Jeziorowe ogórki 

kiszone - czyli ogórki, które zatapia się w wielkich 

świerkowych beczkach i przechowuje w jeziorze w 

temperaturze ok. 3-4ºC. Do chwili obecnej organizowane 

są jarmarki, na których można skosztować tego specjału. 

Ponoć pomysł na przechowywanie ogórków 

w jeziorze przywieźli tutaj Podlasianie.  

  
Chleb razowy koprzywieński - ma kształt foremki, w 

której jest wypiekany. Posiada złocisto-brązową, 

chropowata skórka posypana otrębami żytnimi Jego 

miąższ jest puszysty, posiada liczne oczka i dziurki 

powstałe w wyniku procesu wyrastania ciasta. W smaku 

lekko słony, delikatny (nie kwaśny). Zapach intensywny, 

chlebowy (aromat i smak ziaren zbóż). 

 

 

 

 



Znane osoby pochodzące z zachodniopomorskiego 

 

 
 

 

 

 

 

Radosław Majdan - 

były polski piłkarz, wieloletni 

zawodnik Pogoni Szczecin  

na pozycji  bramkarza; 

 reprezentant Polski. Po 

zakończeniu kariery 

zawodniczej, działacz 

piłkarski i trener bramkarzy 

oraz komentator sportowy. 

Agata Kulesza – aktorka 

teatralna i filmowa. Znana z 

ról dramatycznych w filmach 

„Róża”, „Sala samobójców”, 

„Ida” oraz komediowych w 

serialach telewizyjnych.  

 

Kuba Wojewódzki - 

dziennikarz muzyczny,telewizyjny,

 radiowy i prasowy, publicysta,  

satyryk, felietonista, showman, 

 perkusista. Związany z 

telewizją TVN, Rock Radiem  

i tygodnikiem Polityka. 

 

Adam Sztaba - 

kompozytor, pianista, a

ranżer, dyrygent i  

producent muzyczny, 

a także osobowość 

telewizyjna. 

 

 

Miasto wojewódzkie Szczecin 

 

Szczecin to miasto na prawach powiatu, stolica i największe miasto województwa zachodniopomorskiego, położone 

nad Odrą oraz jeziorem Dąbie. Szczecin jest trzecim pod względem zajmowanej powierzchni (300,55 km² z czego 

prawie 24% zajmują grunty pod wodami) i siódmym[6] pod względem liczby ludności miastem Polski. Centrum  

aglomeracji szczecińskiej. Według danych z 30 września 2014 roku miasto miało 408 176 mieszkańców. 

Z racji nadgranicznego położenia i bliskości Morza Bałtyckiego, dostępnego przez żeglowną Odrę oraz Zalew 

Szczeciński, Szczecin stał się ośrodkiem gospodarczym regionu. Znajduje się tu port morski, stocznie remontowe, 

jachtowe oraz żeglugi morskiej. Miasto jest ośrodkiem turystycznym z dużą liczbą zabytków. Stanowi centrum 

akademickie i kulturalne (opera i operetka, liczne teatry, muzea i ośrodki kultury), jest także siedzibą kurii arcybiskupiej i 

wydziału teologicznego. Na terenie miasta znajduje się sanktuarium maryjne. Miasto otaczają 3 duże kompleksy leśne, 

puszcze: Wkrzańska od północy, Bukowa od południa oraz Goleniowska od wschodu. 

Atrakcje turystyczne Szczecina 

 

Wały Chrobrego to  taras widokowy o długości ok. 500 m w Szczecinie na 

skarpie wzdłuż Odry. Słynne założenie urbanistyczno-architektoniczne 

współtworzące, wraz z Gmachem Głównym Muzeum Narodowego w 

Szczecinie, Zamkiem Książąt Pomorskich i katedrą pw. św. Jakuba, 

nadodrzańską sylwetę miasta, widoczną z głównych tras dojazdowych od 

wschodu biegnących przez mosty i wiadukty. Zaprojektowane i wzniesione 

według koncepcji Wilhelma Meyera-Schwartau w latach 1902-1921 z 

inicjatywy nadburmistrza Hermanna Hakena, na cześć którego został taras 

pierwotnie nazwany. 
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Zamek Książąt Pomorskich  to renesansowy 

 zamek  usytuowany na Wzgórzu Zamkowym 

w Szczecinie, w sąsiedztwie Odry, historyczna siedziba 

rodu Gryfitów, władców księstwa Pomerania, oraz 

nazwa instytucji kultury, administrującej Zamkiem 

(niegdyś Wojewódzki Dom Kultury). 

 

 

← Baszta Panieńska zwana także Baszta Siedmiu 

Płaszczy  

– budowla zlokalizowana jest w pobliżu Odry u stóp Zamku 

Książąt Pomorskich  przy ulicy Panieńskiej 47 w Szczecinie. 

Baszta Siedmiu Płaszczy jest jednym z szeroko 

rozpoznawalnych symboli miasta Szczecina. W formie 

stylizowanej chętnie jest umieszczana 

na godłach, flaga, logach i symbolach różnych instytucji, 

targów, imprez i wszelkich obchodów związanych z tym 

miastem. 

 

Bazylika archikatedralna świętego Jakuba  → 
- najważniejszy  kościół  Szczecina. Zlokalizowany na Starym 

Mieście, ul. Kard. Wyszyńskiego 19. Drugi po Bazylice 

licheńskiej pod względem wysokości kościół w Polsce. 

Najważniejsza  świątynia  metropolii  szczecińsko-kamieńskiej. 

 

 

 

Rynek Sienny powstał w średniowieczu. Do 1945 obowiązywała 

nazwa Heumarkt. W średniowieczu wybudowano na środku rynku 

drewniany ratusz, który w późniejszym czasie został zastąpiony 

budynkiem murowanym, w stylu gotyckim. W XVII wieku ratusz 

przebudowano w stylu barokowym, a wokół rynku zaczęły 

powstawać kamienice, również w barokowym stylu, bogato 

zdobione. Z XIX wieku pochodzi gmach Giełdy. W XIX wieku na 

rynku zaczęto handlować produktami codziennego użytku. Na 

środku placu zawsze stały stragany, było to miejsce licznie 

uczęszczane. Jeszcze przed wojną przebudowano kamienice przy 

narożniku z ulicą Osiek na styl klasycystyczny. W czasie II wojny 

światowej teren ten został mocno zniszczony, zrujnowane budynki 

groziły zawaleniem. Po wojnie zdecydowano, by na miejscu 

kamienic posadzić trawę, ratusz odbudować w stylu gotyckim 

(trzy ściany) i barokowym (południowa ściana szczytowa). 

 

Dolina Siedmiu Młynów – W dolinie strumienia 

Osówka od Jeziora Głębokiego do Podbórza w 

Szczecinie został powołany zespół przyrodniczo-

krajobrazowy „Dolina Siedmiu Młynów i źródła 

strumienia Osnówka”. Są to tereny leśne o cechach 

naturalnych, ze stanowiskami zagrożonych i rzadko 

spotykanych roślin. Szlakiem, długości ok. 4 km, można 

dotrzeć z „Białej Leśniczówki na Szczecińską 

Gubałówkę. Trasa prowadzi drogami leśnymi, pod 

górę, wzdłuż strumienia Osówka. Po drodze 

napotykamy stawy młyńskie ( Zazulin, Ustronie, 

Uroczysko, Zacisze, Nagórnik, Łomot i Wyszyna) i 

pozostałości dawnej zabudowy młynów, np. mostek, 

schody, resztki muru. Młyny wodne funkcjonowały 

nieprzerwanie do XIX wieku. Zaprzestały działalności 

wraz z rozwojem młynarstwa o napędzie elektrycznym. 

Przekształcone potem w restauracje, kawiarnie, hotele, 

w trakcie II wojny światowej zostały opuszczone i 

stopniowo popadały w ruinę. Do dzisiaj z dawnych 

młynów zachowało się jedynie Ustronie.  
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Muzeum Morskie -  Mieści się w gmachu głównym 

Muzeum Narodowego w Szczecinie. Tą nazwą 

określany jest również gmach główny Muzeum 

Narodowego. Podstawową grupę zgromadzonych 

zbiorów Działu Morskiego stanowią obiekty techniczne. 

Są to przede wszystkim okrętowe urządzenia 

pokładowe, elementy konstrukcyjne statków, 

wyposażenie bosmańskie a także urządzenia 

napędowe. Kolejną grupę stanowią przyrządy i 

pomoce nawigacyjne, w tym zbiór historycznych i 

współczesnych map morskich oraz urządzenia 

łączności radiowej. Znaczącą część zbiorów stanowią 

modele redukcyjne jednostek pływających, na które 

składają się: statki handlowe, portowy i pomocniczy 

tabor pływający oraz okręty i statki historyczne. Zbiory 

Działu Morskiego prezentowane są na dwóch 

wystawach stałych „Dzieje żeglugi na Bałtyku od VIII do 

XIX w.” i „Polska na morzu w latach 1920 – 1945”. Przy 

muzeum mieści się oceanarium, a w nim. m.in. cztery 

gatunki rekinów, mureny, płaszczki, ukwiały, rozgwiazdy, 

piranie, rogatnice oraz piękne skrzydlice. 

 

Atrakcje turystyczne województwa

Wolin jest największą polską wyspą (pow. 265 km kw.) oddzieloną od lądu 

stałego cieśniną Dziwny (wschodnie ramię ujściowe Odry), a od wyspy 

Uznam cieśniną Świny. Centralną część wyspy Wolin tworzą wyraźne strome 

krawędzie oraz obszar dużych wzniesień rzędu 60-90 m n.p.m. z górą 

Grzywacz (115,4 m n.p.m.) - najwyższym punktem na zachodnim Wybrzeżu. 

Bardzo atrakcyjnym rysem morfologicznym są kilkudziesięciometrowej 

wysokości klify - nadmorski i nadzalewowy. Urwiska klifu od strony morza 

rozciągają się od Międzyzdrojów na północny wschód aż do Świdnej Kępy 

na przestrzeni prawie 15 kilometrów. Są tu między innymi wysokie klify 

Kawczej Góry (61,4 m n.p.m.), góry Gosań (95,1 m n.p.m.), Białej Góry (około 

100 m n.p.m.).  

 
 

 

 

Krzywy Las koło Gryfina - Tak dziwnego lasu nie ma w całej Polsce - w 

pobliskim Nowym Czarnowie, nieopodal elektrowni „Dolna Odra” rośnie 

wyjątkowa przyrodnicza osobliwość -  „Krzywy Las”, choć niektórzy używają 

też nazwy „Las Bajkowy”. Jest to skupisko około 400 zdeformowanych sosen 

na obszarze 1670m2, rosnących w 22 rzędach. 

 

Rezerwat Archeologiczny „Kamienne Kręgi” to największą atrakcja 

turystyczna gminy Manowo, a zarazem zabytek rangi europejskiej.  Rezerwat 

jest położony w Lesie Grzybnickim, około 2,5 km na wschód od Mostowa. 

Rezerwat obejmuje uroczysko leśne o powierzchni około 3 ha. Znajdują się 

tam kamienne kręgi Gotów z I i II w. n.e. oraz kurhany związane z kultem 

zmarłych. Kamienne Kręgi są pozostałością najważniejszej instytucji życia 

publicznego w starożytności, jaką był wiec wspólnot rodowo-plemiennych. 

Sąsiedztwo cmentarzyska stwarzało atmosferę powagi i sprzyjało 

pokojowemu rozwiązywaniu sporów. 

 

Katedra Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie - Jest to bardzo stary 

kościół, który został zbudowany w 1333 roku. Budowla trwała 33 lata. Jest to 

niewątpliwie jeden z najcenniejszych zabytków tego nadmorskiego miasta. Wnętrze 

tej katedry jest bardzo bogate. Zawiera prawdziwy gotycki krucyfiks z XIV wieku oraz 

wiele innych obiektów gotyckich. W kościele znajdziemy wiele rzeźb z drewna i to jest 

dla tej świątyni bardzo charakterystyczne. Ważnym elementem są też żyrandole z XV 

wieku oraz ogromnej wartości neogotyckie organy. Dźwięk dobywający się z tych 

organ jest tak przenikliwy i mocy, że każda msza, każda uroczystość pozwala wejść w 

ten niesamowity klimat. Sam zegar na wierzy katedralnej liczy sobie ponad trzy 

stulecia. Jest to jeden z tych zabytków, który przetrwał niemalże nienaruszony aż do 

dzisiaj. 



 

Stawa Młyny - Świnoujście – znak nawigacyjny w kształcie wiatraka, 

usytuowany na końcu Falochronu Zachodniego w Świnoujściu, przy 

ujściu Świny do Bałtyku. Na jego szczycie znajduje się pulsujące światło, 

służące celom nawigacyjnym. Ma 10 m wysokości, pomalowany jest na 

biało i ma czarny dach. Powstał w latach 1873-1874 podczas modernizacji 

toru wodnego. Stawa Młyny jest jednym z symboli Świnoujścia, stanowiąc 

część oficjalnego logo miasta. Zdjęcia z "wiatrakiem" wykorzystywane są 

powszechnie w materiałach promocyjnych, na pocztówkach ze Świnoujścia, 

okładkach przewodników itp. 
  

 
 

Kaplica Templariuszy w Chwarszczanach - jedyna pozostałość po 

komandorii Templariuszy;  została wybudowana w połowie XIII wieku w 

architekturze romańskiej. Kaplica usytuowana była po północnej stronie 

komandorii. W latach 80. XIII wieku kaplica została rozebrana i wybudowana 

nowa na fundamentach starej, ale już w stylu gotyckim. Zachowana w 

całości do dzisiaj, stanowi jeden z niewielu zabytków architektury, 

świadczących o obecności Templariuszy w Polsce. Ewenementem są dwie 

cylindryczne wieże wtopione częściowo w naroża budowli, flankujące 

fasadę zachodnią dokładnie w miejscu, w którym stosowano zazwyczaj 

przypory narożne. Przypuszcza się, że rozwiązanie to może  nawiązywać do  

militarnego charakteru zakonu Templariuszy. 

 
 

Kolegiata w Stargardzie 
Szczecińskim - Kolegiata Mariacka pw. 

NMP Królowej Świata jest uważana za jeden z najpiękniejszych 

ceglanych kościołów w Polsce. Zaczęto ją budować pod koniec 

XIII w., ale ponad 100 lat później dokonano gruntownej 

przebudowy, w wyniku której świątynia uzyskała wygląd zbliżony 

do obecnego. Zachwycają w niej niepowtarzalne portale, 

zdobiące wejścia w przyziemiu wież oraz portal kaplicy Mariackiej, 

znajdujący się przy ścianie nawy północnej. Na zewnątrz Kaplicy 

Mariackiej w konstrukcji ścian charakterystyczne są przypory, 

będące zarówno elementem konstrukcyjnym jak i 

architektonicznym. Trójkątne szczyciki, zwane wimpergami, 

wspierają się na ceramicznych maskach przedstawiających 

oblicza ludzi i potworów. Choć świątynia nie była nigdy siedzibą 

biskupa, reprezentuje typ średniowiecznych katedr. Imponująco 

przedstawia się jej wnętrze z gwiaździstym sklepieniem 

strzelającym na wysokość 30 m, wspartym na filarach 

ozdobionych kolorową polichromią.  

 

Muzeum Kamieni w Kamieniu Pomorskim – Muzeum mieści się w XIV 

–wiecznej Baszcie Wolińskiej (1308 r.), jedynej z ośmiu ocalałych. Ekspozycja 

zawiera setki ciekawych minerałów, skamieniałości, a także eksponaty 

pochodzące z kosmosu. W trakcie zwiedzania warto zwrócić uwagę na 

olbrzymie geody ametystów. Jednym z najciekawszych eksponatów są 

gniazdo jaj dinozaura kaczodziobego, kompletny szkielet dinozaura 

Deinonychusa oraz meteory Gibeon. Dodatkową atrakcją muzeum jest taras 

widokowy, z którego można zobaczyć miasto oraz jego okolice. 

 
 

Szlak latarń morskich - Przez dziesiątki lat żeglarzom kierującym się do zachodniopomorskich portów drogę 

wskazywało siedem latarń morskich: w Świnoujściu, Darłowie, Kołobrzegu, Niechorzu, Kikucie, Gąskach i  w Jarosławcu. 

Dzisiaj latarnie te służą nie tylko nawigacji. Zabytkowe budowle stanowią dużą atrakcję turystyczną, również jako punkty 

widokowe. 
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Zachodniopomorski szlak żeglarski- obejmuje sieć portów i przystani jachtowych w regionie Szczecina, Zalewu 

Szczecińskiego i zachodniopomorskiego wybrzeża Bałtyku. Na jego trasie są mariny i przystanie w Szczecinie, Stepnicy, 

Nowym Warpnie, Trzebieży, Wolinie, Świnoujściu, Międzyzdrojach, Dziwnowie, Kamieniu Pomorskim, Kołobrzegu, 

Darłowie. O jego wyjątkowości stanowi to, że daje możliwość żeglowania po różnorodnych akwenach – Odrze 

połączonej kanałami z Berlinem i niemieckimi wodami śródlądowymi, wietrznym jeziorze Dąbie, rozległym Zalewie 

Szczecińskim oraz wybrzeżu Bałtyku otwierającym drogę do przystani Szwecji, Danii i Niemiec. 

 

 
 

 

Woliński Park Narodowy położony jest na wyspie Wolin. Jego obecna 

powierzchnia wynosi 10 937 ha. Najbardziej charakterystycznym elementem 

wolińskiego krajobrazu są nadmorskie klify, najwyższe na polskim wybrzeżu, 

osiągające wysokość do 93 m n.p.m. Znamiennymi elementami świata 

roślinnego są stare buczyny nadmorskie, storczyki, słonorośla. Szczególne 

znaczenie dla symboliki Parku ma mikołajek nadmorski. Świat zwierzęcy 

reprezentują przede wszystkim ptaki- oficjalnym symbolem Wolińskiego Parku 

Narodowego jest bielik, zwany czasem orłem morskim. Jedną z największych 

atrakcji turystycznych Parku jest Zagroda Pokazowa Żubrów. 
 

Drawieński Park Narodowy powstał w 1990 roku. Położony jest w 

centralnej części Równiny Drawskiej. Obejmuje fragment doliny Drawy i część 

Puszczy Drawskiej. Powierzchnia Drawieńskiego Parku Narodowego wynosi 

11.531,95 ha. Ścisłej ochronie podlega 569 ha. Ochroną objęte zostały, 

zachowane w stanie pierwotnym, fragmenty borów sosnowych Parku oraz 

głównie na zachodzie, lasy o drzewostanie bukowym i grabowym z 

występującym jako domieszka dębem. Średni wiek lasów wynosi ok. 120 lat, 

jednak nierzadko można spotkać okazy drzew 300-450 – letnich.  W tymże 

Parku można spotkać zwierzęta zagrożone wyginięciem, takie jak: rybołowa, 

orła bielika, włochatkę, jarząbka, wydrę, bobra, żółwia błotnego, węża 

gniewosza i wiele innych. Ewenementem jest fauna ryb w wodach centralnej 

części Parku, licząca ponad 40 gatunków ryb, w tym silne populacje wielu 

gatunków bardzo rzadkich w kraju. 

 

 

 

 

 

Fort Anioła w Świnoujściu- to muzeum architektury militarnej. 

Zbudowany w latach 1854-1858, za czasów panowania króla pruskiego 

Frederyka Wilhelma IV jako punkt artyleryjsko - obserwacyjny Twierdzy 

Świnoujście (stanowiły ją 4 forty). W trójkondygnacyjnej budowli parter 

obsadzała piechota z bronią ręczną a piętra wykorzystywane były dla 

lekkiej artylerii polowej. Armaty i amunicję transportowano do góry za 

pomocą lin przez owalne otwory w stropach. W czasach II wojny światowej 

przebudowany i wyposażony we wszystkie dostępne zdobycze techniki Fort 

Anioła (elektryczność, centralne ogrzewanie, radar, radiostacje, telegraf, 

telefon) pełnił rolę posterunku obserwacji powietrznej dla sił niemieckich. 

Po wojnie przejęty przez Rosjan Fort do roku 1992 był punktem obserwacji 

powietrznej i łączności z okrętami Floty Radzieckiej. Obecnie obiekt jest 

remontowany i spełnia rolę nie tylko muzealną ale stał się placówką 

kulturalną Świnoujścia.  

Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach(potocznie Aleja Gwiazd)   – 

miejsce wzorowane na hollywoodzkim Bulwarze oraz Alei Gwiazd w Cannes. 

Aleja Gwiazd powstała w 1996 roku, kiedy to podczas Festiwalu Gwiazd 

pierwsze znane osobistości polskiej sceny kulturalnej odcisnęły swoje dłonie w 

pamiątkowych płytach. Od tej pory  najbardziej zasłużeni polscy aktorzy 

odciskają swoje dłonie w pamiątkowych płytach. W Międzyzdrojach macie 

niepowtarzalną okazję zobaczyć odcisk dłoni Krystyny Jandy, Beaty 

Tyszkiewicz, Krzysztofa Zanussiego czy Jerzego Stuhra.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzyzdroje
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hollywood_Walk_of_Fame


  

 

Park Wieloryba w Rewalu - To 

ciekawy i unikatowy rodzinny park 

rozrywki, gdzie jednocześnie bawiąc się i 

ucząc można dowiedzieć się wiele na 

temat morza. Dzięki czterem, specjalnie 

przygotowanym sekcjom tematycznym 

dzieci i dorośli mogą spojrzeć prosto w 

oczy groźnym rekinom i wielkim 

wielorybom, a także poznać ryby, które 

spożywa się w okolicznych smażalniach. 

 

Latarnia morska w Kołobrzegu - Zabytkowa latarnia morska jest 

jedną z większych atrakcji turystycznych Kołobrzegu i była też najważniejszym 

elementem murów obronnych Twierdzy Kołobrzeg. Położona nad brzegiem 

Bałtyku przyciąga każdego roku rzesze turystów. Początki latarni sięgają XVII 

wieku, kiedy w 1666 roku na szczycie wieży, zbudowanej na wzór latarni w 

Travemunde, zabłysło światło mające ułatwić statkom nawigację po 

wodach przybrzeżnych. Obsługą latarni zajmowała się tylko jedna osoba. 

Latarnia w Kołobrzegu jest wpisana do rejestru zabytków oraz udostępniona 

do zwiedzania turystom. Poza widokami jakie rozciągają się ze szczytu latarni 

można tam także odpocząć i coś zjeść. Jedna z sal została zaadaptowana 

na tawernę. W podziemiach budynku mieści się też muzeum minerałów. 

Ustawionych jest kilkanaście szklanych witryn, za którymi można zobaczyć 

kilkaset kryształów i minerałów szlifowanych na całym świecie. Znajdziemy 

też salę poświęconą historii latarni oraz fortu Ujście oraz makietę 

prezentującą inne latarnie na terenie Polski. 
 

 

Most Rozsuwany w Darłówku – 

Most im. Kapitana Witolda Huberta to 

jedyny most rozsuwany na terenie Polski. 

Most łączy Darłówko Wschodnie z 

Zachodnim, ale dostępny jest jedynie dla 

pieszych i pojazdów ratowniczych. 

Zbudowano go w 1988 na miejscu 

starego mostu zwodzonego. Poza 

konstrukcją, również wieża sterownicza 

ma nietypowy wygląd – przez wielu 

nazywana jest „UFO” lub „Kaczorem 

Donaldem”. Most przewidziany jest dla 

ruchu pieszych i pojazdów ratowniczych. 

 

Skansen Chleba w Ustroniu Morskim - W 

stylizowanej na XIX-wieczną chacie znajduje się jedno z 

dwóch w Polsce muzeów chleba. Drugie o podobnej 

tematyce zlokalizowane jest w Radzionkowie na Śląsku. 

To wyjątkowe miejsce które pozwala na podróż w 

przeszłość. W Muzeum zobaczyć można jak się dawniej 

wypiekało chleb, jak się go wyrabiało, zorganizowane 

są ciekawe prelekcje o historii młynarstwa i 

piekarnictwa. Można tu skosztować w 100 procentach 

żytniego chleba sarmackiego, chleba maślankowego, 

do którego wypieku zamiast wody używa się właśnie 

maślanki czy razowego, słonecznikowego chleba 

seniora oraz chleba pańskiego. Na miejscu można 

skosztować staropolskiego jadła oraz samodzielnie piec 

chleb w piecu opalanym drewnem. 

 
Materiał przygotowali: Julia K., Wojtek K., Maria K, Karol S. oraz opiekun SKE mgr Dariusz Waloszczyk 
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