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Rodzinny 
Park Rozrywki 

pod Kołobrzegiem



Zapraszamy codziennie od 7.00 do 22.00
Park Wodny Koszalin, ul. Rolna 14, tel. 94 721 60 06, www.aquapark.koszalin.pl

Park Wodny Koszalin jest największym w mieście i regionie centrum rekreacji, oferu-
jącym gościom mnóstwo sposobów na spędzanie wolnego czasu. Profesjonalny 
basen sportowy, pływalnie z mnóstwem zjeżdżalni i atrakcji dla dzieci, rozbudowa-
ne saunarium, do tego spa i centrum �tness. Można tu pływać, ćwiczyć, relaksować 
się i regenerować. Miło spędzić czas z rodziną, dziećmi, przyjaciółmi lub samemu.  
Siedem dni w tygodniu, od rana do wieczora.
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Koszalin to największe miasto regionu środkowopomorskiego. Zachwy-
ca pięknem i zielenią oraz bogatą ofertą atrakcji, którą zawdzięcza m.in.: 
Górze Chełmskiej, Wodnej Dolinie, Parkowi Wodnemu. Koszalin to miasto 
wody, otoczone jeziorami Jamno i Lubiatowskim, które umożliwiają miesz-
kańcom i turystom aktywny wypoczynek na łonie przyrody. Od Morza Bał-
tyckiego dzieli nas jedynie 13 km.

1. Góra Chełmska
Góra Chełmska to perła Koszalina. To miejsce 
kultu religijnego – na jej szczycie znajduje się 
Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej 
przy którym powstaje Centrum Pielgrzymkowo
-Turystyczne. Masyw Góry Chełmskiej to idealne 
miejsce do uprawiania różnych form aktywności. 
Odnowione szlaki turystyczne, oznakowane trasy 
rekreacyjne, zagospodarowane leśne polany, pla-
ce zabaw, ścieżki edukacyjne, park linowy, Single 
Track – te wszystkie i  inne atrakcje zachęcają do 
wspólnych rodzinnych wypraw. 

2. Zagroda Jamneńska
Skansen na os. Jamno złożony jest z  zespołu bu-

dynków i chaty zbudowanej na podstawie zacho-
wanych oryginalnych planów, przy użyciu auten-
tycznych materiałów oraz stodoły. Tu w  ciekawy 
sposób można zbliżyć się do historycznych miesz-
kańców Jamna i Łabusza. 

3. Kościół Matki Boskiej Różańcowej w Jamnie 
Zabytkowy kościół należący do parafii św. Matki 
Teresy z Kalkuty. Mieści się na najmłodszym Osie-
dlu Koszalina – Jamno – Łabusz.

4. Koszałek
Statek Koszałek został zaprojektowany z przezna-
czeniem do żeglugi po jeziorze Jamno. Stanowi 
wspaniałą alternatywę dla tradycyjnej komunikacji 

Góra Chełmska

Jesteś nad morzem?
Odwiedź Koszalin!



lądowej. W wakacje kursuje z os. Jamno do Unie-
ścia. Rejs Koszałkiem to doskonała zabawa dla ca-
łej rodziny. 

5. Park Wodny
U  podnóża Góry Chełmskiej, w  bliskim sąsiedz-
twie lasu, znajduje się Park Wodny Koszalin, jeden 
z  najnowocześniejszych i  największych w  Polsce. 
Obiekt odwiedziło już ponad milion gości korzysta-
jących z kompleksu basenów rekreacyjnych, base-
nu sportowego, strefy spa, saun oraz wielu innych 
wodnych atrakcji.

6. Wodna Dolina
Atrakcją dla amatorów sportów wodnych jest 

Kościół

Więcej na www.koszalin.pl

Zagroda Jamneńska

Rowerowy KoszalinWodna Dolina

Park WodnyKoszałek

sztuczny zalew Wodna Dolina na rzece Dzierżęcin-
ce. Pływająca fontanna, piaszczysta plaża, wypoży-
czalnia sprzętu wodnego, Wakepark Koszalin, plac 
zabaw dla dzieci oraz pole do minigolfa sprawiają, 
że to ulubione miejsce wypoczynku i rekreacji ko-
szalinian i osób odwiedzających miasto. 

7. Rowerowy Koszalin
 Koszalin to blisko 90 km ścieżek i tras rowerowych. 
Miasto jest oplecione zwartą siecią rowerową, dzię-
ki której w krótkim czasie przejedziemy w wyzna-
czone miejsce. W  Koszalinie – Gminie przyjaznej 
rowerzystom – można skorzystać z systemu Kosza-
lińskiego Roweru Miejskiego. Do dyspozycji miesz-
kańców i turystów jest 10 stacji i 100 rowerów.
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T
e wakacje na pewno zapamiętamy na długo 
– pierwsze, oby jedyne, pod znakiem pan-
demii. Z jej powodu w gruzach legło mnóst-

wo planów, również turystycznych. Wyjazdy 
zagraniczne odkładamy na później, szukamy od-
poczynku w kraju. 
Jak wielu Polaków wybierze się w tym roku nad 
Bałtyk? Więcej niż w latach poprzednich? Na 
progu sezonu to wciąż niewiadoma. 
Nasz magazyn, na co dzień docierający do miesz-
kańców Koszalina, Kołobrzegu i Darłowa, tym 
razem adresujemy do gości Pomorza Środkowego. 
To wydanie ma mniejszy niż zwykle format – po to, 
by wygodnie było je zabrać z sobą na przykład na 
plażę albo włożyć do torebki. 
Mamy ambicję podpowiedzieć wczasowiczom od-
poczywającym nad  morzem w pasie od Rogowa po 
Jarosławiec, dokąd warto zajrzeć, gdy już zmęczy 
ich słońce i bezruch plażowania. To oczywiście 
tylko cząstka możliwości i krótka lista miejsc. Ale 
te wydały nam się szczególnie ciekawe, choć są 
wśród nich nieoczywiste,  i dlatego je rekomendu-
jemy. 
Poważamy się na to, bo wiemy jak szybko zmienia 
się styl życia Polaków. Niegdysiejsze dwu- albo 
trzytygodniowe wczasy to odległa przeszłość. Ter-
az urlopujemy krótko ale intensywnie. 
Kiedy obserwuje się drogi wiodące nad Bałtyk, 
trudno nie dostrzec, jak wielu turystów wiezie 
z sobą rowery. Jeszcze więcej przyjezdnych wy-
pożycza je na miejscu. Z myślą o nich piszemy 
o rozbudowie tras rowerowych w Zachodniopo-
morskiem. Gdyby zaś ktoś zechciał w okolicach 
Koszalina wyżyć się na rowerze w zielonych „oko-
licznościach przyrody”, polecamy tekst o szlakach 
rowerowych gminy Sianów (sam Koszalin również 
można już wzdłuż i wszerz przemierzyć na dwóch 
kółkach bezpiecznymi ścieżkami rowerowymi). 
Nie tylko z potocznych obserwacji, ale również 
z badań socjologicznych wynika jeszcze jeden 
wniosek co do zmiany naszych zwyczajów: rzadko 
spędzamy cały urlop w jednym miejscu. Praktyku-
jemy coraz chętniej krótsze i dłuższe samocho-
dowe wycieczki po regionie, w którym wypoczy-

wamy. Stąd kilka podpowiedzi na trwające pół dnia 
albo cały dzień wypady rodzinne w poszukiwaniu 
nowych wrażeń i wiedzy o przeszłości Pomorza, 
a również charakterystycznych dla tych stron 
smaków. 
A ponieważ w nadmorskim krajobrazie można 
się zakochać i zapragnąć tu wracać, najlepiej do 
własnego second home, prezentujemy Państwu 
takie możliwości. Apartament nad Bałtykiem to 
naprawdę dobry interes. 
Życzymy Państwu udanego urlopu. 
 
Gdyby zechcieli Państwo podtrzymać z nami kon-
takt, zapraszamy – prosimy śledzić naszą stronę 
internetową i nasze media społecznościowe. 
www.prestizkoszalin.pl
Issuu.com/prestizkoszalinski
Instagram.com/prestiz_koszalin
Facebook.com/prestiz.magazyn.koszalinski

Andrzej Mielcarek
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            pod Kołobrzegiem

30     HOTEL LEDA SPA **** 

            Wypoczynek w zgodzie z naturą

34     Apartamenty nadmorskie są bezpieczną 

            lokatą oszczędności

38     Drugi dom nad Bałtykiem – prywatny azyl

42     Pierwsze kroki do własnego apartamentu

46     Browar Folga, czyli przyjemności wśród zieleni

56     Rowerem przez Pomorze Zachodnie

60     Darłowo: najpiękniejsze zachody słońca 

            i tajemnice króla Eryka

70     Białogard wciąż do odkrycia

76     Piąte urodziny Okularni

78     Leśny maraton na Sianowskiej Piątce

80     Po plażowaniu rowery albo kajaki

83     Radio Koszalin na wakacjach 2020

84     Zmysłowe Lusso Beach Wear

90     Swołowo. Kraina w kratkę ma tu stolicę 

94      W cieniu atomowej zagłady Muzeum Zimnej 
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            – oddział Dzieje Oręża Polskiego

111   Miejsca nieoczywiste. Arboretum 
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114   Miejsca nieoczywiste 

            – Święta Góra Polanowska
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Centrum Handlowe 
Forum Koszalin

– zakupy i rozrywka w jednym miejscu

wystarczy rzut oka na tablice rejestracyjne samochodów zaparkowanych przed centrum 
Handlowym Forum Koszalin, żeby stwierdzić, że odwiedza je „cała Polska”. dla turystów 
spędzających wakacje nad morzem i na Pomorzu środkowym jest ono jedną z urlopo-
wych atrakcji,  gwarantującą udane zakupy oraz możliwość zrelaksowania się w kinie, 

sieciowej siłowni albo którymś z punktów gastronomicznych.  
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C
entrum Handlowe Forum Koszalin to naj-
większy taki kompleks między Szczecinem 
a Gdańskiem. Znają i lubią je nie tylko miesz-

kańcy Koszalina i regionu, ale również goście z głę-
bi kraju. Każdego lata parkingi centrum wypełniają 
się samochodami wczasowiczów z różnych zakąt-
ków Polski i zagranicy. 

Przyjezdni, którzy odwiedzą to miejsce po raz ko-
lejny, mogą się zdziwić, że od poprzednich wakacji 
zmieniło ono nazwę. Konkretnie – jesienią ubie-
głego roku powróciło do nazwy pierwotnej. Poza 
tym niezmiennie zaprasza do ponad 120 punktów 
handlowych, gastronomicznych i  rozrywkowych, 
gwarantując udane zakupy i miłe spędzenie czasu.
W  Forum działa sześciosalowe Multikino. Dyspo-
nuje ono atrakcyjnym repertuarem filmowym dla 
widzów w  każdym wieku, toteż zrelaksować się 
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w nim może cała rodzina. Jest tu również sieciowa 
siłownia Zdrofit, która umożliwia treningi na naj-
nowocześniejszych urządzeniach i z udziałem tre-
nera osobistego. To z pewnością ważna informacja 
dla osób, które nie chcą wypaść z  rytmu swoich 
zajęć sportowych. 

Spacerując alejkami handlowymi klienci z pewno-
ścią dostrzegą, że stale uzupełnia ono ofertę o cie-
kawe marki. - Wśród nowości warto odnotować 
pojawienie się sklepu „50 Style” z branży modowej 
oraz „Homla” z branży wyposażenia wnętrz i deko-
racji – mówi pani Urszula Lipińska, dyrektor Cen-
trum Handlowego Forum Koszalin. – Przy czym 
lubiana marka „Home & You” pozostała u nas, po-
większając wykorzystywaną powierzchnię. 

Urszula Lipińska – dyrektor Centrum Handlowego Forum Koszalin
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czynają się cztery linie autobusowe: nr 4, 8, 16 i 20 
docierające do każdego koszalińskiego osiedla.

Dla kierowców ważna z pewnością jest informacja 
o dostępności miejsc postojowych. W podziemnej 
hali garażowej, przed budynkami i na dachu głów-
nego obiektu Forum zapewnia swym klientom aż 
1,6 tys. bezpłatnych miejsc parkingowych. Część 
z  nich jest wyraźnie oznaczona jako miejsca dla 
niepełnosprawnych i  kobiet w  ciąży. W  najbliż-
szym czasie zostanie też otwarta stacja ładowania 
pojazdów elektrycznych. 

Forum Koszalin jest przyjazne czworonogom. 
Można wziąć pupila na zakupy! Wystarczy założyć 
psu kaganiec i zapoznać się z regulaminem na stro-
nie internetowej pamiętając, że każdy najemca ma 
swoją politykę dotyczącą wprowadzania psów.

- Zapraszamy, witając każdego z uśmiechem - pod-
kreśla dyrektor Urszula Lipińska. – Jestem prze-
konana, że spędzą u  nas Państwo czas w  sposób, 
który pozostanie w  pamięci jako miłe wspomnie-
nie na długo, a przynajmniej do kolejnych wakacji 
i  następnego spotkania w  Centrum Handlowym 
Forum Koszalin.  

Mix sklepów, jaki klienci zastają w  Forum (włą-
czając w to Castoramę i Decathlon), powoduje, że 
każdy znajdzie coś dla siebie. Dopełniają go propo-
zycje gastronomiczne w  formie fast foodów, dań 
tradycyjnej kuchni polskiej, dań rybnych oraz słod-
kości oferowane przez dwie lodziarnie, kawiarnię 
i pijalnię soków naturalnych. 

Forum Koszalin, traktowane jako miejsce spotkań, 
jest doskonałym punktem orientacyjnym - łatwo do 
niego dojechać samochodem ale również dotrzeć 
komunikacją miejską. Na pętli przy ulicy Gnieź-
nieńskiej znajdującej się naprzeciw centrum rozpo-

I   l a t o  2 0 2 0   I

I   1 1   I

Forum Koszalin 
ul. Paderewskiego 1

75-736 Koszalin 
tel. 94 344 69 10  

 www.forum-koszalin.pl
/ cHForumKoszalin

Kołobrzeg

Ustronie
Morskie

Łazy

Dąbki

Mielno

Koszalin

Darłowo



10 lat Instytutu dermalogica
Instytut Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Dermalogica jest pionierem medycyny estetycznej w Kosza-

linie oraz miejscem, do którego najszybciej docierają nowinki i trendy w profesjonalnej pielęgnacji urody. 

Właścicielka gabinetu, Edyta Słupczewska, ma powo-

dy do dumy i satysfakcji: najnowocześniejszy sprzęt, 

wspaniały, zaufany zespół fachowców, długa lista pa-

cjentów, powiększony o  nową powierzchnię piękny 

salon i elegancki wystrój świeżo po liftingu. Dermalo-

gica nigdy nie zwalnia tempa, dotrzymując kroku dy-

namicznie rozwijającemu się rynkowi beauty i biorąc 

z niego to, co najlepsze. Piękno, zdrowie i uroda to 

nasza pasja. Już od 10 lat jesteśmy dla Państwa, by 

spełniać Wasze potrzeby i marzenia o pięknej skórze. 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.







deRMaloGIca
Instytut Kosmetologii i Medycyny estetycznej

75-037 Koszalin, ul. Zwycięstwa 40/55-58, 
c.H. Jowisz, I piętro

tel.: 668 469 240
www.instytut-dermalogica.pl
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Baltic Marina 
Residence

luksusowa przystań w Kołobrzegu

w bezpośrednim sąsiedztwie Mariny i Portu Jachtowego powstaje Baltic Marina 
Residence, pierwszy w Kołobrzegu budynek mieszkalny premium – idealne miejsce 

dla tych, którzy marzą o własnej przystani z widokiem na morze i latarnię morską.
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B
altic Marina Residence to nowy, prestiżowy 
punkt na mapie Kołobrzegu. Jest idealną pro-
pozycją dla tych, którzy cenią luksus oraz wy-

godę na co dzień i  w  wakacje. Projekt, przygotowa-
ny przez renomowanych architektów, przypomina 
elegancki i  nowoczesny statek pasażerski. Elewacja 
utrzymana w  naturalnych, stonowanych barwach 
znakomicie współgra z  otoczeniem. Warto zwrócić 
uwagę na lokalizację budynku: do morza, które widać 
z  okien części apartamentów, można dojść krótkim 
spacerem, vis a vis znajduje się Marina i Port Jachto-
wy na Wyspie Solnej, a tylko kilometr dzieli od tętnią-
cej życiem Starówki.

Rezydencja składa się z  85 mieszkań usytuowanych 
na pięciu kondygnacjach. Ostatnie piętro, to luksu-
sowa część wypoczynkowa dostępna wyłącznie dla 
mieszkańców. Do dyspozycji będą mieli saunę i jacuzzi, 
a także absolutnie niepowtarzalne widoki, których po-
dziwianie ułatwią specjalnie zaprojektowane tarasy.

Mieszkania o  powierzchni od 33 do 104 m2 wyróż-
nia ponadprzeciętna wysokość, która w  przypadku 
apartamentów na ostatnim piętrze osiąga nawet 2,8 
m. Wszystkie są idealnie doświetlone, co zapewnia-
ją wysokie okna (2,45 m), i  mają wyjście na własny 
balkon, taras lub bezpośrednio do ogrodu. Dostępne 
są w  standardzie deweloperskim lub za dodatkową 
opłatą mogą zostać wykończone pod klucz w dwóch 
stylach: eleganckim i  ponadczasowym New Hamp-
ton oraz minimalistycznym Modern. Obie opcje obej-
mują zabudowę kuchenną wraz z AGD oraz łazienkę 
(bez mebli ruchomych i TV).

Rozwiązania architektoniczne zastosowane w  bu-
dynku sprawiają, że jest to idealna przestrzeń za-
równo dla tych, którzy cenią estetykę, jak i wygodę. 
Wystarczy wspomnieć o  kartach magnetycznych 
zapewniających dostęp do budynku i  części wspól-
nych, czy też przeszklonych, rozsuwanych drzwiach 
prowadzących do reprezentacyjnego lobby. Budy-
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nek będzie wyposażony w  ekskluzywne udogod-
nienia: recepcję, siłownię z  salą fitness, saunę, 
a  także jacuzzi. Wszystko to zachęca do zakupu 
mieszkań również na cele inwestycyjne. Stosując 
takie rozwiązanie właściciel może wypoczywać 
w apartamencie w wybranych przez siebie termi-
nach, a kiedy z niego nie korzysta, wynajmować go 
turystom. Może też zdecydować się na wynajem 
długoterminowy.

Do rezydencji można dojechać drogą krajową nr 
11 oraz nowo-oddaną trasą ekspresową S6, łą-
czącą Kołobrzeg m.in. z lotniskiem w Goleniowie. 
Bliskość przystanku cichej kolejki marki Bombar-
dier ułatwia transport z lotniska do Baltic Mariny. 
Całość sprawia, że lokalizacja jest dostępna dla 
każdego o wiele sprawniej aniżeli jeszcze kilka lat 
temu i  plasuje Kołobrzeg w  absolutnej czołówce 
nadmorskich kurortów w Polsce.

Baltic Marina jest inwestycją dewelopera UMS 
Investment, a  generalnym wykonawcą zostały 
renomowane firmy budowlane z Warszawy - Sole-
tanche Polska oraz LeanCon. Budynek ma być go-
towy w październiku 2021r.  Z biurem sprzedaży 
dewelopera można skontaktować się pod nume-
rem 793 77 77 00 lub odwiedzić je bezpośrednio 
przy placu budowy przy ul. Bałtyckiej 3.
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spotkanie z wikingami, urodziny w krainie Jednorożca oraz Mini Zoo zamieszkałe przez 
przyjazne alpaki i kucyki – to tylko niektóre z atrakcji, które czekają w Pomerania Fun Park. 

dla wzorowych uczniów wstęp GRatIs!

Pomerania Fun Park 
Rodzinny Park Rozrywki pod Kołobrzegiem

Fotografie: agnieszka orsa/archiwum Pomeranii
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P
omerania Fun Park to największy Park Roz-
rywki na Pomorzu Zachodnim. Położony 
w  Pyszce, 14 km od Kołobrzegu, przyciąga 

nie tylko mieszkańców okolicznych miejscowości, 
ale i turystów, którzy spędzają nad morzem waka-
cje. To niezwykłe miejsce, w którym każdy – i mały, 
i  duży - znajdzie coś dla siebie. Na ponad 30 hek-
tarach cała rodzina może spędzić niezapomniane 
chwile na wspólnej zabawie. Na terenie Parku znaj-
dują się atrakcje zewnętrzne dostępne sezonowo 
oraz całoroczne, działające niezależnie od pogody.

Przez cały rok czynna jest Hala Zabaw o imponu-
jącej powierzchni 3000 m². To jedyna taka hala na 
Pomorzu, gdzie oprócz tradycyjnych placów zabaw 
typu małpi gaj znaleźć można wiele innych atrakcji: 
ogromny statek, wulkan do wspinaczki, zjeżdżalnie 
tradycyjne, rolkowe i  tubowe, baseny z  kulkami, 
trampoliny, strefę boisk, kolejkę, automaty i wiele 
innych atrakcji. A wszystko rozmieszczone pośród 
bajkowej dekoracji i w strefach dostosowanych do 
wieku dziecka. Restauracje, kawiarnia u  Pomerka 
i  liczne punkty gastronomiczne pozwalają zrege-
nerować siły po całodniowym szaleństwie.

Bajkowe urodziny

W  tematycznych salach urodzinowych, których 
w  Parku jest aż 6 (Minecraft, Jednorożec, Mysz-
ka Daisy, Lego, Księżniczki oraz Rodzinna) można 
zorganizować przyjęcie dla dzieci. –Minecraft 
i  Jednorożec zostały otwarte niedawno i  od razu 
podbiły serca dzieciaków. Do tej pory największą 
popularnością cieszyła się sala Lego, teraz jest to 
Minecraft i  Jednorożec,  te sale  najchętniej wy-
bierają  nieco starsze dzieci – zdradza dyrektor 
Pomerania Fun Park, Dorota Pasiewicz. W urodzi-
nowym pakiecie dzieci mają nie tylko poczęstunek, 
ale także animatora, który prowadzi ich w trakcie 
imprezy. Niespodzianką jest pamiątkowe zdjęcie 
solenizanta na złotym tronie w specjalnym pokoju 
,,Happy birthday’’ gdzie gromadzą się wszystkie 
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dzieci, a  potem odciskają kolorowe rączki z  imio-
nami na dużym formacie na pamiątkę dla jubilata. 
Taką pamiątkę solenizant zabiera ze sobą do domu 
i może zawiesić na ścianie. W Pomeranii Fun Park 
można zorganizować nie tylko urodziny dziecka, 
ale dowolną imprezę okolicznościową dla całej ro-
dziny – od komunii do pikniku. 

Podniebne szaleństwo

Kiedy tylko pogoda dopisuje, Goście Parku mogą 
skorzystać z  licznych atrakcji zewnętrznych. Dla 
najmłodszych – w  wieku 2-4 lata – przygotowa-
no bezpieczną strefę zabawy Maluszkowo. Nieco 
starsi docenią z pewnością Dmuchany Plac Zabaw, 
na którym można wyszaleć się do woli na dmucha-
nych zabawkach, a  także autodrom – znakomitą 

rozrywkę dla całej rodziny. Dla tych, którzy lubią 
karuzele, przygotowano karuzelę krzesełkową 
oraz absolutny klasyk, czyli tzw. Łabędzia. Nieza-
pomniane podniebne emocje oferuje z kolei Waha-
dło Extreme, a także Rollercoaster Dragon. Dzieci 
i  dorośli mogą bawić się cały dzień na świeżym 
powietrzu, korzystając z  licznych konstrukcji do 
wspinania, ślizgania i huśtania.

Ale to nie wszystko. Do dyspozycji Gości jest także 
Wodny Świat Pomeranii - z basenem zewnętrznym 
i  możliwością korzystania z  rowerków wodnych. 
Pomerania Fun Park cały czas się rozbudowuje 
i zaskakuje swoich Gości. - Niebawem ukończymy 
ścieżkę edukacyjną Natura 2000 – mówi dyrektor 
Dorota Pasiewicz. - W budowie jest także plaża ze 
zjeżdżalniami. 



Wejście / kasa

Hala zabaw

Salon gier

30 metrowa karuzela krzesełkowa

Wioska Wikingów „Trollborg“

Maluszkowo

Wipe out

Kolejka Dragon

Strefa dmuchańców

Plaża/strefa wodna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15

13

14

16

17

18

19

20

Mini ZOO/daniele

Przystań/tramwaj i rowery wodne

Karuzela rodzinna  „Łabędź”

Autodrom

Place zabaw

Kawiarnia

Restauracja BBQ Grill

 Break Dance 

Wahadło Extreme

Parking
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Te, co skaczą i fruwają, czyli Mini Zoo  

Jedną z najnowszych atrakcji Pomerania Fun Park 
jest Mini Zoo. Mieszkają w nim alpaki, kucyki, pa-
wie oraz gołębie. Najmłodsi Goście Parku mają 
tu bezpośredni kontakt ze zwierzętami. Mogą 
się przekonać, że kucyki o  wdzięcznych imionach 
Lukier i  Radar uwielbiają czesanie i  głaskanie, 
a alpaki – Czekoladka i Antoś - to prawdziwe sło-
dziaki. Czekoladka jest nieco nieśmiała, ale za to 
Antoś lubi dumnie przechadzać się po zagrodzie. 
Oboje przepadają za marchewkami. Klejnotem 
Pomeranii są pawie, królewskie ptaki, które dum-
nie prezentują zwiedzającym swoje wielobarwne 
ogony, a sąsiadują z nimi ozdobne gołębie. W Par-
ku mieszkają również jelenie i  daniele. Ich stado 
widoczne jest już z  drogi prowadzącej do Pome-
ranii. Goście mogą je podziwiać tylko z daleka, ale 
kiedy nadejdzie czas, będzie można je odwiedzać 
i oglądać z bliska. – Na razie nie chcemy ich niepo-
koić  – mówi Dorota Pasiewicz. – Naszym prioryte-
tem jest zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa 
i komfortu. Dowodem na to, że jelenie świetnie się 
czują w Pomeranii, jest fakt, że niedawno ich stado 
się powiększyło – wiosną na świat przyszło 7 ma-
łych jelonków, czyli mamy ich już 18,  a niebawem 
urodzą się małe daniele.
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Oko w oko z Wikingiem    

W  Pomerania Fun Park działa Wioska Wikingów 
Trollborg. To gród składający się z 10 chat, w tym 
chaty Wodza, w którym można zobaczyć, jak żyli, 
pracowali i walczyli prawdziwi Wikingowie. W lip-
cu i  sierpniu zamieszkają w  nim miłośnicy wcze-
snego średniowiecza, którzy wiernie odtworzą ich 
zwyczaje. Jak wyrabiało się broń, przygotowywało 
jedzenie czy lepiło garnki? Jak wyglądała średnio-
wieczna sztuka wojenna? Odpowiedzi na te pyta-
nia przyniesie wizyta w Wiosce Wikingów. Rekon-
struktorzy o rozległej wiedzy w dziedzinie historii 
i archeologii, w ręcznie szytych strojach, posługu-
jący się replikami zabytków, pokażą, jak wygląda-
ło życie codzienne w  osadzie sprzed ponad 1000 
lat. Rzemieślnicy zaprezentują swój kunszt i  fach, 
wojownicy będą się ścierać na ubitej ziemi, a kupcy 
zaproszą do zakupu swoich unikatowych towarów. 
Zwiedzający obejrzą symbole starych Bogów, pier-
ścienie, naszyjniki, kolczyki, brosze, łańcuchy, ob-
ręcze oraz dodatki do brody i włosów. Wysłuchają 
też opowieści o dawnych dziejach, władcach, wo-
jach, bitwach i odległych podróżach... Odważnych 
śmiałków czeka walka z Wikingiem na prawdziwe 
miecze oraz nauka strzelania z  łuku. To z  pewno-
ścią niecodzienny sposób na doświadczanie histo-
rii, który zainteresuje nie tylko jej miłośników. 

Przy Wiosce Wikingów znajduje się sala multime-
dialna. Odwiedzając ją, można przenieść się w cza-
sie i poznać historię Wikingów oraz trolli z Pomera-
nii, a także spotkać strasznego Króla Orków i Elfy 
mieszkające w  drzewie. – To sala z  dreszczykiem 
– opowiada Dorota Pasiewicz. – Dzieciaki dzięki 
okularom 3D przenoszą się do krainy pełnej wra-
żeń i adrenaliny. Mogą np. stanąć na brzegu prze-
paści i poczuć towarzyszące temu emocje.

Pomerania Fun Park to miejsce, które trzeba od-
wiedzić, i  w  którym nikt na pewno nudzić się nie 
będzie! Na wzorowych uczniów czeka w  wakacje 
niespodzianka. Do 31 sierpnia wszyscy uczniowie 
szkół podstawowych, którzy otrzymali wzorowe 
zachowanie i  świadectwo z  czerwonym paskiem, 
bądź w przypadku klas I-III dyplom ze wzorowym 
zachowaniem i  mianem wzorowego ucznia, mogą 
jednorazowo otrzymać w  gratisie wejście do Po-
meranii. Należy przy kasie okazać swoje świadec-
two wraz dyplomem wzorowego ucznia przy kla-
sach I – III.
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www.parkpomerania.pl
czynny codziennie 

od 10:00-19:00 lipiec, sierpień



Hotel leda sPa**** w Kołobrzegu to idealne miejsce dla ludzi ceniących jakość. Zarówno 
dla tych, którzy marzą o aktywnym wypoczynku nad morzem, jaki tych, którzy tęsknią za 

głębokim relaksem. 
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B
utikowy, czterogwiazdkowy hotel nad mo-
rzem, położony jest blisko plaży, w zielonym 
sąsiedztwie Parku im. Fredry w Kołobrzegu. 

Do dyspozycji Gości jest rozbudowana strefa SPA 
& Wellness oraz restauracja, która jest ważnym 
punktem na kulinarnej mapie Kołobrzegu. Latem 
hotel zaprasza do komfortowego wypoczynku na 
prywatnej plaży, słońcem można się również cie-
szyć na tarasie wypoczynkowym na dachu budyn-
ku z widokiem na tonącą w zieleni okolicę. 

Goście, którzy szukają hotelu nad morzem z bo-
gatą ofertą zabiegów kosmetycznych, z  pewno-
ścią docenią propozycje Hotelu Leda SPA****. 
Oferowane w  nim pakiety i  rytuały zaspokoją 
najbardziej zróżnicowane potrzeby. Po kąpie-
lach słonecznych można delikatnie schłodzić 
ciało w  basenie z  przyjemną temperaturą ok. 
29-30 stopni, a także zrelaksować się w jacuzzi. 
Na wielbicieli saun czeka łaźnia parowa, sauna 
sucha, kabina cieplna infrared, można też od-
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HOTEL LEDA SPA **** 
wypoczynek w zgodzie z naturą
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począć w  grocie solnej czy na podgrzewanych 
leżankach. 

Hotel słynie również z kulinariów na najwyższym 
poziomie. Wyśmienite dania śródziemnomorskie, 
specjały kuchni francuskiej, a  także lokalne przy-
smaki czy pyszne desery – restauracja La Maison, 
z  profesjonalnym homarium, to miejsce w  Koło-
brzegu dobrze znane i  doceniane. Restauracja La 
Maison jest laureatem prestiżowej nagrody Her-



mes - dla NAJLEPSZEJ RESTAURACJI HOTELO-
WEJ w  Polsce. Szef kuchni Krystian Gajek wraz 
ze swoim zespołem dba o każde danie – jego smak 
i wyjątkowość podania. Produkty wykorzystywa-
ne w kuchni pochodzą z ekologicznych upraw i od 
lokalnych producentów. - Naprawdę trudno dziś 
znaleźć dobrych, sprawdzonych dostawców, któ-
rzy dbają o środowisko i mają produkt na wysokim 
poziomie – mówi dyrektor Monika Różewska-
Chudzik. – Jednak, kiedy włoży się w to odrobinę 
wysiłku, można dotrzeć do prawdziwych cudów 
i znaleźć produkty tworzone w piękny, często bar-
dzo tradycyjny sposób, tak jak robiła to babcia. 
Pracując na takim produkcie, można tworzyć nie-
powtarzalne doznania smakowe.

Hotel Leda SPA**** to jeden z najciekawszych ho-
teli w  zachodniej części Pomorza ze względu na 
swoje podejście do Gościa –  życzliwość, uśmiech 
i fachowość obsługi. Właściciele hotelu bardzo za-
angażowali się w ochronę środowiska. Uważają, że 
skoro korzystają z zasobów naturalnych, to muszą 
dbać o  to, by ich biznes możliwie najmniej na nie 
oddziaływał. W  hotelu dostępne są bezpłatne ła-
dowarki do samochodów elektrycznych, jest pełna 
segregacja śmieci, ekologiczna chemia – bezpiecz-
na dla żywności i  ludzi. To również odzyskiwanie 
ciepła w  różnych konfiguracjach, a  już niedługo 
fotowoltanika. Dyrektor Monika Różewska - Chu-
dzik najbardziej cieszy się jednak z „ekologicznych” 
słuchawek pod prysznicem, które zużywają o 50% 
mniej wody. - W dzisiejszym świecie woda to towar 
deficytowy, musimy dbać o  niego najlepiej jak się 
da – deklaruje. 

Dbałość o  środowisko jest również widoczna 
w SPA, w którym Goście mogą korzystać z oferty 
naturalnych kosmetyków z  manufaktur. - Zabiegi 
wykonywane na naturalnych składnikach są dziś 
najbardziej pożądane – mówi dyrektor Różewska-
Chudzik. - Po zachwycie medycyną estetyczną lu-
dzie zaczynają wracać do natury, szukając balansu 
między pięknem a  zdrowiem. Współpraca z  fir-
mami, które są tworzone z  pasji i  potrzeby serca, 
często przez całe rodzinne pokolenia, to dla nas 
cudowne doświadczenie. Sama korzystam z  wie-
lu kosmetyków tych marek, używają ich również 
moje córeczki. Dziś przecież nawet 7- i 4-latka chcą 
mieć domowe spa z mamą, a ja mam pewność, że te 
kosmetyki są bezpieczne nawet dla nich.

Hotel Leda SPA**** to obiekt  jak na Kołobrzeg 
kameralny, co tylko dodaje uroku i podnosi jakość 
wykonywanych usług. 76 pokoi to maksymalnie 
150 osób w  hotelu, obsługa ma czas, by zadbać 
i  podejść indywidualnie do każdego Gościa. Po 
kilku dniach pobytu Goście mogą być pewni, że  
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personel poda im dokładnie taką herbatę i  piwo, 
jakie lubią. - Dziś bardziej niż zwykle stawiamy na 
uśmiech i  radość naszych Gości – mówi Monika 
Rózewska-Chudzik. - Po tak trudnym czasie, który 
wszyscy mamy za sobą, nasza misja relaksu i  od-
poczynku jest jeszcze ważniejsza. Do tego docho-
dzi kwestia bezpieczeństwa, która rok temu była 
oczywista, teraz musimy jeszcze bardziej o niej pa-
miętać. Wiem jednak, że razem z  moim zespołem 
jesteśmy w stanie zrobić rzeczy niemożliwe.
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Jest dużo racji w przekonaniu, że najlepszą opcją inwestycyjną w niepewnych czasach 
są nieruchomości. trzeba jednak pamiętać, że nie każda nieruchomość w jednakowym 
stopniu pozwoli zwiększyć lub przynajmniej ochronić wartość kapitału. Paradoksalnie, 
najodporniejsze na rynkowe zawirowania są (podobnie jak inne dobra luksusowe) 
obiekty o najwyższym standardzie i  w najlepszych lokalizacjach, a tych wiele powstaje 

nad polskim Bałtykiem. 
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Apartamenty nadmorskie 
są bezpieczną lokatą 

oszczędności
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D
oskonała lokalizacja to jedna z najważniej-
szych cech nieruchomości luksusowych. 
Dlatego największym zainteresowaniem 

nabywców cieszą się obecnie inwestycje, które po-
wstają w miejscach wyjątkowych, oferując niczym 
niezakłócony widok, spokój, otoczenie przyrody, 
oczywiście oprócz wysokiej klasy architektury 
oraz komfortowego wykończenia i wyposażenia. 

Polskie wybrzeże na długich odcinkach pozosta-
wało do początku XXI wieku w rękach wojska. Czę-
sto tylko formalnie, bo jednostki wojskowe zostały 
stamtąd wycofane już w  latach dziewięćdziesią-
tych, a pozostały po nich tylko niszczejące resztki 
„zielonych garnizonów”. Ostatecznie tereny te po 
komercjalizacji stały się atrakcyjnymi działkami, na 
których powstają kompleksy apartamentowe. 

Działki te mają niekiedy nawet po kilka hektarów 
powierzchni, co pozwala wkomponować powstają-
ce obiekty w naturalne otoczenie w sposób niemal 
idealny. To olbrzymia przewaga nad apartamentow-
cami powstającymi w modnych kurortach, gdzie ar-
chitekci muszą dostosowywać projekty do istnieją-
cej zabudowy, często już bardzo intensywnej. 

Zresztą zakup apartamentu w jednej z najmodniej-
szych miejscowości wcale nie gwarantuje komer-
cyjnego sukcesu. Z kilku powodów. Tłok na trasach 
dojazdowych, kłopot ze znalezieniem miejsc par-
kingowych, tłumy w lokalach i na trasach spacero-
wych – to rzeczywistość na przykład Zakopanego 
czy Sopotu, zniechęcająca turystów do powrotu 
w te miejsca. Do tego duża podaż miejsc noclego-
wych powoduje silną konkurencję, która obniża 
przychody właścicieli apartamentów. 

Wierzymy w nieruchomości

Polacy z dużym przekonaniem inwestują w nieru-
chomości. Jak pokazują cykliczne raporty Narodo-
wego Banku Polskiego, co drugie nowe mieszkanie 
kupione w ostatnich dwóch latach nabywane było 
z myślą o wynajmie. NBP nie podaje odrębnych da-
nych na temat apartamentów w  miejscowościach 
wypoczynkowych, ale obserwacja rynku pozwala 
postawić tezę, że w tej kategorii lokali wspomniany 
wskaźnik jest jeszcze wyższy. 

Utrzymująca się od wielu lat niska inflacja przeło-
żyła się na spadek poziomu oprocentowania lokat 
bankowych, które przestały być atrakcyjną formą 
lokowania oszczędności. Polacy zaczęli szukać in-
nych sposobów na pomnażanie kapitału. I to zjawi-
sko analitycy uznają za najważniejszy impuls popy-
towy na rynku nieruchomości. 

Oczywiście atrakcyjniejszych niż lokaty banko-
we form inwestowania pieniędzy można zestawić 
długą listę. Znajdą się na niej: akcje notowanych na 
giełdzie spółek, obligacje, udziały w  funduszach 
inwestycyjnych, dzieła sztuki, złoto, dojrzewające 
szlachetne trunki. Każda ma wady i zalety. Wyda-
rzenia pierwszych miesięcy tego roku pokazały 
jednak, że inwestycje krótkoterminowe dające 
w  spokojnych czasach względnie wysokie zyski, 
w  okresach giełdowej bessy potrafią przynieść 
inwestorom jeszcze wyższe straty wraz z frustru-
jącym odczuciem bezsilności. Nie bez powodów 
mówi się o  „grze giełdowej”, bo czynnik ryzyka 
osiąga czasami poziom bliski hazardowi.

Na tym tle nieruchomości prezentują się zupełnie 
inaczej. Jeśli są traktowane ze świadomością dłu-
goterminowego charakteru inwestycji, zapewniają 
satysfakcjonujące korzyści przy minimalnym po-
ziomie ryzyka. 

Atrakcyjne miejsca

Obserwowany w  długim czasie wzrost wartości 
nieruchomości to tendencja trwała, charakteryzu-
jąca nie tylko polski rynek. Według danych Euro-



Kluczowe zalety inwestowania 
w nieruchomości na wynajem
1. Systematycznie wpływający czynsz, 
stanowiący przewidywalne źródło 
dochodu. 
2. Zwrot z kapitału przewyższający 
korzyści z lokat bankowych. 
3. Stabilna wartość inwestycji, z ten-
dencją do stałego wzrostu w długim 
okresie czasu. 
4. Stosunkowo niski poziom ryzyka – nie-
porównywalny na przykład z inwestyc-
jami giełdowymi.
5. Nieruchomości to składniki majątku 
stosunkowo łatwe do zbycia. Mogą one 
również stanowić satysfakcjonujące 
banki zabezpieczenie pożyczek lub 
kredytów.
6. Gotówkowy lub kredytowany zakup 
nieruchomości na wynajem może być 
formą oszczędzania na dodatkową 
emeryturę. 

statu są w Europie kraje, w których nieruchomości 
drożeją szybciej niż u nas. 

Inna trwała tendencja to pogoń polskich cen za ich 
poziomem na Zachodzie, przy czym do wyrówna-
nia stawek jeszcze daleko. 

Oczywiście ceny krajowe nie rosną wszędzie 
w  równym stopniu. Najszybciej tam, gdzie najdy-
namiczniejszy jest wzrost wynagrodzeń, a  więc 
w  największych ośrodkach miejskich, jak również 
w innych atrakcyjnych lokalizacjach. 

Rozważając zakup nieruchomości apartamento-
wej na wynajem trzeba spojrzeć na atrakcyjność 
jej samej. Warto przy tym zrobić to z  perspekty-
wy swego potencjalnego klienta i  odpowiedzieć 
sobie na szereg pytań. Czy chcemy wynajmować 
apartament tylko w okresie wakacyjnym czy przez 
cały rok? Kim chcielibyśmy, aby byli nasi goście? Co 
może się dla nich liczyć poza wygodnym miejscem 
do spania? 

Styl życia Polaków się zmienia i rośnie ich zamoż-
ność. To kształtuje nowe preferencje. Pracując 
dużo, mamy mniej czasu na wypoczynek. Dlatego 
z każdego wyjazdu chcemy wyciągnąć maksimum  
korzyści. Lubimy wypoczywać aktywnie. Lubimy 
doświadczyć luksusu. Lubimy mieć do dyspozy-
cji atrakcje na każdy rodzaj pogody. Doceniamy 
dobrą kuchnię i  profesjonalną obsługę. Wszystko 
to ma swoje konsekwencje, kiedy klienci siedząc 
przed komputerem, decydują o  celu najbliższego 
wyjazdu, choćby był to tylko wydłużony weekend.

Taką ścieżką myślenia poszedł pan Rafał Kraw-
czyk, prawnik z  Poznania, który tuż po „czter-
dziestce” zaczął się zastanawiać nad tym, jak naj-
efektywniej odkładać na dodatkową emeryturę. 
Zawsze lubił morze, więc nabycie apartamentu 
nad Bałtykiem wydało mu się pomysłem na połą-
czenie przyjemnego z  pożytecznym: - Plaże nad 
Bałtykiem kojarzą mi się z dzieciństwem. Co roku 
przyjeżdżaliśmy z  rodzicami do którejś z  miejsco-
wości na wakacje. Przeglądając oferty dewelope-
rów, szukałem apartamentu z dwiema sypialniami, 
żeby móc przyjeżdżać nad morze z dorastającymi 
dziećmi. Jednocześnie takiego, który dałoby się 
wynajmować pod naszą nieobecność turystom. 

Rafał Krawczyk postawił na zupełnie nowy obiekt 
w małej miejscowości, choć znajomi doradzali Ko-
łobrzeg. - Tłoku i betonu mam dość na co dzień – 
komentuje swoją decyzję. Nie poszukuje chętnych 
do wynajmu samodzielnie. Tak jak większość wła-
ścicieli apartamentów inwestycyjnych podpisał 
umowę z  wyspecjalizowanym operatorem. To na 

jego głowie jest bieżące utrzymanie apartamen-
tu, przyjmowanie gości, sprzątanie – no i oczywi-
ście obsługa rezerwacyjna. Obu stronom umowy 
zależy, by apartament przez jak największą liczbę 
dni w roku „pracował”, bo od tego zależą zarówno 
przychody właściciela, jak i wynagrodzenie opera-
tora wynajmu. 

Kryzys – kupować, czy nie kupować?

Dla naszego rozmówcy jest to pytanie retorycz-
ne. Rafał Krawczyk mówi: - Mam co prawda tylko 
roczne doświadczenie jako właściciel apartamen-
tu inwestycyjnego, ale efekt finansowy tego roku 
pozytywnie mnie zaskoczył. Podobnie jak poziom 
rezerwacji tegorocznych. Operator wynajmu, 
z  którym współpracuję, przekazał mi informację, 
że właśnie apartamenty są obecnie najbardziej po-
szukiwane przez turystów. 

Na nieruchomości trzeba patrzeć w perspektywie 
niemal pokoleniowej. Tworzą majątek rodziny, któ-
ry daje jej oparcie i poczucie bezpieczeństwa mate-
rialnego. Nieruchomość zawsze można sprzedać, 
uzyskując kapitał  do innych przedsięwzięć. Można 
ją ustanowić zabezpieczeniem kredytu. Można ją 
również zwyczajnie przekazać dzieciom czy wnu-
kom, ułatwiając im tym samym start życiowy. 
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w czechach w piątkowe popołudnia miasta się wyludniają, bo ich mieszkańcy ciągną 
na weekend na wieś. Posiadanie drugiego domu jest utrwalonym elementem czeskiego 
stylu życia. Nam jeszcze daleko do tego modelu spędzania wolnego czasu, ale również 
w Polsce systematycznie przybywa osób, które stawiają na własny kąt w atrakcyjnym 
turystycznie miejscu. chcą mieć możliwość wyrwania się w dowolnym momencie, choćby 
na krótko, ze zgiełku miasta i „podładowania akumulatorów”. Pandemia koronawirusa 

pokazała, jak bardzo taki prywatny azyl się przydaje.  

Drugi dom nad Bałtykiem 
– prywatny azyl



W
śród skutków społecznej izolacji, której 
zostaliśmy poddani z  powodu zagroże-
nia zakażeniem SARS-CoV-2, jest jeden 

nieoczekiwany. Została przełamała mentalna ba-
riera i już nikogo nie dziwi, że codzienne obowiąz-
ki zawodowe można wykonywać bez siedzenia 
w  biurze. Kiedy pracujemy za pośrednictwem In-
ternetu, przestaje być ważne, gdzie się znajdujemy 
w danym momencie. 

Prawda, że to to kusząca perspektywa: pójść na 
długi spacer brzegiem morza zaraz po wysłaniu 
ostatniego mejla, albo siąść na wydmie i obserwo-
wać zachód słońca, ciesząc się rześkim powiewem 
morskiego powietrza? 

Doganianie stopy życiowej Zachodu ma swoją 
cenę. Pracujemy ciężko i dużo. Czasu na wypoczy-
nek pozostaje nam coraz mniej. Dlatego bardziej go 

doceniamy i  chcemy jak najefektywniej wykorzy-
stać. Posiadanie stałej bazy w atrakcyjnym miejscu 
bardzo w tym pomaga. 

W  ostatnich latach mocno zmienia się podejście 
Polaków do wypoczynku nad morzem. Dawniej 
liczyły się wyłącznie miesiące wakacyjne. Obec-
nie wyraźnie widać, że w  nadmorskich miejsco-
wościach sezon się wydłuża. Nadal oczywiście 
najwięcej turystów przyjeżdża nad Bałtyk w lipcu 
i  sierpniu, ale w  większej liczbie pojawiają się oni 
już w  maju i  czerwcu. Wielu świadomie wybiera 
na wypoczynek wrzesień a nawet październik i to 
nie tylko z  powodu niższych kosztów pobytu. Po 
prostu plażowanie przestało być główną atrakcją 
pobytu nad Bałtykiem, a  staje się nią obcowanie 
z naturą i wyciszenie. 

Tereny nadmorskie to obszar z  najczystszym 
w  Polsce powietrzem. Klimat morski działa na 
organizm ludzki stymulująco. Jeśli dodać do tego 
aktywność fizyczną, otrzymujemy przepis na głę-
boką regenerację. Oczywiście, aby w pełni odczuć 
pozytywny wpływ czynników klimatycznych, trze-
ba spędzić nad morzem przynajmniej 3 tygodnie, 
bo około 10 dni zajmuje sama adaptacja organi-
zmu. Nie znaczy to, że wyjazd na parę dni nic nie 
zmienia. - Zmienia, ale w mniejszym stopniu i z kró-
cej trwającymi skutkami – mówią lekarze. - Zmiana 
klimatu, czyli inna wilgotność powietrza, ciśnienie, 
rodzaj opadów, a  przede wszystkim temperatura 
oraz większa dawka ruchu niż zwykle, zdają się do-
starczać układowi odpornościowemu człowieka 
mobilizujących bodźców. 

W drobinkach wody unoszących się w morskim po-
wietrzu obecne są minerały, z najcenniejszym po-
śród nich jodem na czele. To pierwiastek niezbęd-
ny do utrzymania prawidłowej pracy tarczycy. 
Z kolei hormony przez nią produkowane wpływają 
na odporność organizmu oraz działanie układu 
nerwowego, pracę mięśni, przemiany metabolicz-
ne, regulację ciśnienia krwi i pracy serca. 

Wdychany podczas spacerów jod niweluje sen-
ność, szum fal i  ich niebieski kolor redukują stres. 
Jeśli maszerujemy boso, kontakt z piaskiem zmięk-
cza naskórek stóp, wzmacniając przy tym mięśnie 
stóp i poprawiając krążenie krwi. Choć bezpośred-
nio po wysiłku poczujemy zmęczenie, wystarczy 
chwila snu, by zmieniło się ono w przypływ energii. 
To sygnał, że organizm się regeneruje. 

W  okresie niedawnej kwarantanny społecznej 
dla wielu osób najdotkliwsza była konieczność 
spędzania czasu w  czterech ścianach mieszkania. 
Szczególnie źle znosiły ją dzieci. W szczęśliwej sy-
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tuacji byli ci, którzy w  tym trudnym czasie mogli 
wyjechać z miasta – właśnie do domu na wsi albo 
apartamentu nad morzem. 

Tereny nadmorskie to obszar gwarantujący do-
skonałe warunki do aktywnej rekreacji. Sieć dróg  
rowerowych została tak rozbudowana (piszemy 
o  tym szerzej w  innym miejscu), że można nimi 
praktycznie wzdłuż Bałtyku przejechać z jednego 
krańca Polski na drugi. Jeśli ktoś woli nordic wal-
king albo bieganie, trudno znaleźć tyle ciekawych 
tras jak nad naszym morzem. 

Wypoczynek we własnym albo wynajętym apar-
tamencie jest szczególnie wygodny dla rodzin 
z  dziećmi. Na pewno wygodniejszy niż pobyt 
w hotelu. Po pierwsze – apartamenty mają zazwy-
czaj dwie lub więcej sypialni, a więc rodzina może 
mieszkać razem. Po drugie – kompletne zaplecze 
kuchenne pozwala uniezależnić się od gastrono-
mii i  przygotowywać posiłki samodzielnie kiedy 
chcemy i jakie chcemy. Ogranicza to istotnie liczbę 
kontaktów z innymi osobami do minimum, a przez 
to również zagrożenie zakażeniem się wirusem. 
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Apartament to po prostu komfortowe mieszkanie, 
tyle że w atrakcyjnie położonym miejscu. 

Biorąc pod uwagę możliwość pracy zdalnej, długie 
wakacje szkolne dzieci i przerwy świąteczne  moż-
na w swoim second home spędzić naprawdę dużo 
czasu. Jeśli jednak jest to niemożliwe ze względu 
na charakter obowiązków i  możemy jedynie dys-
ponować weekendami, będziemy korzystać z nad-
morskiej bazy niejako na raty. Na szczęście dzięki 
względnej poprawie sieci dróg, skraca się czas po-
trzebny na to, by bezpiecznie dotrzeć do naszego 
prywatnego azylu. 

Z  perspektywy Środkowego Pomorza kluczowe 
okazało się dokończenie trasy S3, która umożliwia 
w miarę szybkie i komfortowe dotarcie nad Bałtyk 
z południa Polski. Dodatkowo sytuację poprawiło 
oddanie do użytku dużej części trasy S6 biegnącej 
wzdłuż wybrzeża. Zapowiedziane są inwestycje 
w  przebudowę drogi krajowej nr 11 (z  Bytomia, 
przez Poznań do Koszalina i  Kołobrzegu). Na 
pierwszy ogień pójdzie odcinek Koszalin – Bobo-
lice.  
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o tym, od czego powinien rozpocząć myślenie o zakupie apartamentu wakacyjnego 
i na co zwrócić szczególną uwagę początkujący inwestor, rozmawiamy z tomaszem 

Magdziakiem, menedżerem sprzedaży w firmie shellter Hotel & apartments. 

Pierwsze kroki 
do własnego 
apartamentu



M
am oszczędności, chcę je ulokować 
w  apartament nad morzem, z  którego 
będę korzystał wraz z  rodziną, ale rów-

nież wynajmował. Od czego powinienem zacząć? 

- Jeśli apartament ma zarabiać, trzeba przede 
wszystkim zadać sobie pytanie, czy ulokowany jest 
on w miejscu atrakcyjnym turystycznie, gdzie jest 
duże zapotrzebowanie na usługi noclegowe. Moż-
na to prześledzić na przykładzie naszej inwestycji 
w Rogowie. Tu odpowiedź na postawione pytanie 
będzie pozytywna. Rogowo to część pasa nadmor-
skiego w  powiecie kołobrzeskim, który według 
danych Głównego Urzędu Statystycznego zajmu-
je trzecie miejsce w  Polsce, zaraz po Warszawie 
a  praktycznie na równi z  Krakowem, pod wzglę-
dem liczby sprzedanych w  roku dób hotelowych. 
Wysokie obłożenie notowane jest przez cały rok, 
a w sezonie letnim wciąż jeszcze panuje głód miejsc 
noclegowych. Do Kołobrzegu jest stąd tylko 15 ki-
lometrów - kwadrans jazdy samochodem i jest się 
w mieście. Po drodze leży Dźwirzyno z funkcjonu-
jącymi całorocznymi cztero- i  pięciogwiazdkowy-
mi hotelami, a  dalej miejscowość Grzybowo. Tak 
więc wszystkie atrakcje miasta mamy na wycią-
gnięcie ręki a  jednocześnie mieszkamy w  cudow-
nym, spokojnym miejscu. 

- A według jakich kryteriów ocenić atrakcyjność 
konkretnej lokalizacji? 
- Tu znów odwołam się do Rogowa i powstającego 
kompleksu Shellter. Ogromną wartością jest samo 
położenie naszej działki. Budujemy przy samym 
morzu, przy wydmie. Od plaży nie oddziela nas 
żaden bulwar ani droga. Po stronie południowej 
mamy zaś jezioro Resko Przymorskie. Dodatko-
wym atutem jest to, że nasza inwestycja jest do-
skonale wkomponowana w  naturalne otoczenie. 
Działka ma powierzchnię 80 000 metrów kwadra-
towych, współczynnik zabudowy wynosi około 
17 procent. Aż 70 procent powierzchni to tereny 
czynne biologicznie, czyli zielone. Na samej dział-
ce potencjalny nabywca może wybierać między 
apartamentami położonymi przy morzu, z  eks-
pozycją na Bałtyk i  apartamentami położonymi 
nieco głębiej, skierowanymi ku terenom zielonym 
i w ścisłym otoczeniu drzew. Ktoś woli widok mo-
rza i  niemal bezpośrednie zejście na plażę, a  ktoś 
widok drzew i zacisze. 

- Kiedy patrzymy na makietę inwestycji odwzo-
rowującą w  odpowiednich proporcjach ukształ-
towanie terenu i relacje przestrzenne, dochodzi-
my do wniosku, że to spory kompleks budynków. 
Jednocześnie będąc na budowie, nie widzimy 
budynków stojących najbliżej morza. Jak to moż-
liwe? 
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- Projektanci do maksimum wyzyskali różnice po-
ziomu terenu na działce, a  wynosi ona miejscami 
nawet siedem metrów i uczynili z niej wielki atut. 
To oraz odpowiednie usytuowanie poszczególnych 
budynków daje w efekcie wrażenie niemal schowa-
nia niższych brył między drzewami. 

- Ile budynków będzie liczyć całość?
- Jest przewidziane 15 budynków apartamento-
wych plus hotel. Pięć większych - typu A, jak je 
nazywamy - ustawione jest prostopadle do linii 
morza. Dziesięć mniejszych leży w drugiej i trzeciej 
linii od morza. Całość dopełni hotel, który zostanie 
oddany do użytku na końcu. Jeśli chodzi o  liczbę 
miejsc noclegowych to 530 znajdzie się w aparta-
mentach, a  230 w  hotelu. Oczywiście inwestycja 
będzie ogrodzona i objęta stała ochroną.

- Wybrałem już budynek, ale jakiej powierzchni 
apartament powinienem kupić, biorąc pod uwagę 
zamiar zarabiania na jego wynajmowaniu? 
- Najczęściej wybieraną w  takim przypadku jed-
nostką, spełniającą podstawowe potrzeby rodziny 
z  dziećmi, jest apartament dwupokojowy. Wła-
śnie rodziny z  dziećmi są najczęstszymi klientami 
wynajmującymi apartamenty nadmorskie i  warto 
kierować się wyobrażeniem o  ich oczekiwaniach. 
W  mniejszych budynkach mamy też apartamen-
ty trzypokojowe, czyli z  dwiema sypialniami i  sa-
lonem. Rozpiętość dostępnego metrażu wynosi 
od 32 do 50 metrów kwadratowych. Oczywiście 
każdy apartament wyposażony jest w balkon, przy 
czym największe tarasy mają nawet 32 metry kwa-
dratowe. 

- Rozumiem, że jeżeli ktoś wystarczająco wcze-
śnie się z Państwem umówi na kupno apartamen-
tu, będzie mógł uzgodnić jego układ indywidual-
nie? 
- Oczywiście. Wielu naszych klientów kupuje dwa 
lub trzy apartamenty, a potem łączą je w metraże 
dochodzące do 100 metrów.  Dowolność jest spo-
ra. Warto także wspomnieć o tym, że będzie moż-
liwość wyboru wykończenia pod klucz (w  trzech 
wariantach: classic, modern i  prestige) lub stan-
dardu deweloperskiego i  samodzielnej aranżacji 
wykończenia. 

- Co uwzględnia stan deweloperski? 
- Mieści się w nim na przykład klimatyzacja, gładzie 
i wykończone tarasy. 

- Ile czasu upłynie od podpisania umowy do ode-
brania kluczy? 
- Trzeba liczyć około 24 miesięcy od początku 
realizacji. Do końca tego roku będzie rozpoczęta 
budowa wszystkich apartamentów. Tak więc do 

połowy lub do końca 2022 roku oddamy do użyt-
ku cały kompleks apartamentowy wraz z hotelem. 
Nie przeciągamy realizacji i  to doceniają klien-
ci. Całość w  nieodległym czasie będzie gotowa 
i w pełni funkcjonalna.    

- W jaki sposób hotel będzie powiązany z resztą 
kompleksu? 
- Hotel jest tak zaprojektowany, by właściciele 
apartamentów mogli korzystać z  pewnych usług 
ulokowanych w  częściach wspólnych. Chodzi 
o SPA, siłownię, baseny, salony masażu, restaura-
cje, bawialnie dla dzieci i sale konferencyjne. Idea 
jest taka, że w  części apartamentowej odpoczy-
wamy, a rozrywkę znajdujemy w części hotelowej. 
Ale warto wspomnieć, że w każdym budynku czę-
ści A, czyli tych najbliżej morza, wyższych, także 
znajdzie się gastronomia. W  części apartamen-
towej znajdzie się już więc pięć restauracji, sklep 
spożywczy, wypożyczalnia sprzętu rowerowego 
oraz wodnego. Część apartamentowa będzie w stu 
procentach samowystarczalna, a to co znajdzie się 
w  hotelu będzie czymś dodatkowym, szczególnie 
w zakresie usług SPA

- Dla większości współczesnych turystów jedną 
z ważniejszych kwestii są miejsca postojowe. Jak 
to wygląda u Państwa? 
- Każdy budynek ma swoją halę garażową. Każdy 
apartament ma zapewnione jedno miejsce parkin-
gowe, a  do chwilowego użytku również parking 
rotacyjny przy wjeździe do inwestycji. Ponieważ 
każdy budynek będzie miał jedną albo dwie windy, 
z  hali garażowej właściciel lub gość apartamentu 
wjedzie bezpośrednio na swoją kondygnację. 

- No dobrze: kupiłem apartament w  Rogowie, 
wprowadziłem się, budzę się latem i…
- Otwierając okno, poczuje pan zapach żywicy, so-
snowego lasu. Usłyszy pan ptaki i odgłosy morza. 
Nic tylko zaparzyć kawę i siąść z książką na tarasie 
do czasu, aż obudzi się reszta rodziny. 

shellter Hotel&spa
ul.wrzosowa 1, Rogowo (Kołobrzeg)

Biuro sprzedaży: sprzedaz@shellter.pl
tel.+48 22 765 60 60



Kup i zarabiaj. Kup i odpoczywaj.
Apartamenty w Rogowie
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Jedni odkrywają to miejsce w drodze na urlop albo wracając znad Bałtyku. Inni 
przyjeżdżają po raz pierwszy, zaufawszy rekomendacji znajomych. w najlepszej sytuacji 
są mieszkańcy Gryfic, bo mają Browar Folga na co dzień. Nazwa może zmylić, bo to nie 
tylko wytwórnia doskonałych piw rzemieślniczych, ale również restauracja ze znakomitą 
kuchnią i niebanalnie urządzony hotel. Miejsce na rodzinny obiad, spotkanie 
towarzyskie albo okolicznościowe, wesele, bankiet, konferencję lub szkolenie. słowami 
trudno je opisać, więcej mówią zdjęcia, ale najlepiej zobaczyć je na własne oczy. warto 
pomyśleć wcześniej o rezerwacji, zwłaszcza w weekend, bo choć Folga działa dopiero 

nieco ponad rok, zasłużenie cieszy się rosnącą renomą i popularnością.

Browar Folga, czyli 
przyjemności wśród zieleni

autor: andrzej Mielcarek / Fotografie: agnieszka orsa



Z
 zewnątrz, z perspektywy ulicy, Browar Fol-
ga wydaje się obiektem niedużym. Kiedy już 
do niego zajrzymy, przekonamy się, że jest 

inaczej. Powstał - w  większości - w  zaadaptowa-
nych budynkach dawnych koszar kawaleryjskich, 
późniejszych magazynów, a  tylko część kubatury 
została dobudowana. Jest jednak spójną całością, 
wszystko do wszystkiego tutaj pasuje  - architek-
tonicznie, w  wyposażeniu wnętrz i  wyrazie este-
tycznym – włącznie z  wewnętrznym dziedzińcem 
w formie dużego ogrodu, w którym bujnie kwitną 
róże. 

Anna Złotnicka-Plucińska, właścicielka Folgi, 
mówi z uśmiechem: - Chcieliśmy, żeby ten, kto do 
nas przyjeżdża, mógł poczuć, że to coś specjalnego 
i żeby mógł tu odpocząć. I taka jest Folga: jest po 
to, aby móc sobie pofolgować. Rozpoczynając in-
westycję poznaliśmy historię regionu , który słynął 
z piwowarstwa. Przerzuciliśmy więc swoisty most 
między współczesnością a  historią miasta sprzed 
ponad stu lat. 

Pani Anna dodaje: - Zdecydowanie łatwiej opowia-
da się o projekcie, ale trudniej sprawić, żeby miej-
sce wyglądało w  praktyce zgodnie z  założeniami. 
Nam się udało, co jest dużą zasługą architektów, 
którzy umieli się wsłuchać w  nasze oczekiwania 
i ubrać je w konkret.  
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Wspomniani architekci to szczecinianie - Ryszard 
Długopolski i  Beata Wolanin, która relacjonuje: - 
Od początku bardzo dobrze się rozumieliśmy z in-
westorami. Jest między nami sprzyjający przepływ 
pomysłów i  myśli. Ja skupiłam się na wnętrzach, 
a Ryszard zajął się częścią budowlano-architekto-
niczną. 

Anna Złotnicka-Plucińska podkreśla: - Wydaje mi 
się, że stworzyliśmy na tyle subtelną i  kameralną 
przestrzeń, że każdy się w niej odnajduje. 

Ryszard Długopolski wspomina początki pracy: 
- Jako projektanci jesteśmy modernistami, czyli 
mamy bardzo pragmatyczne podejście. Kluczowe 
pytanie brzmiało: co ze stanu wyjściowego budyn-
ku pozostawić jako elementy istotne, a co zmienić, 
poprawić, żeby zrobić wrażenie, wywołać efekt 
„wow”. Bardzo się cieszę, że inwestorzy zgodzili 
się na otworzenie w  części restauracyjnej ściany 
szczytowej vis-à-vis baru w formie wielkiego prze-
szklenia. Zgodzili się również na pozostawienie żel-
betowych sufitów, surowych elementów. Trudnym 
tematem okazał się dach, ale udało się znaleźć roz-
wiązanie, dzięki któremu mamy pierwotne drew-

niane wykończenie. Przy elementach dobudowa-
nych staraliśmy się nie udawać czegoś starego, 
tylko w charakterze starego stworzyć nową rzecz. 
W  efekcie całość jest konsekwentna. Zadaniem 
Beaty było skomentowanie minimalistycznej i ste-
rylnej architektury elementami wnętrza. 

Piwo

Nawiązanie do piwowarskich tradycji Gryfic w peł-
ni się powiodło. Wszystko z  najlepszych natural-
nych surowców, z użyciem metod rzemieślniczych. 
Cały proces powstawania piwa, który zależnie od 
gatunku trunku trwa od 3 do 4 tygodni, można 
podglądać, bo lśniące, stalowe kadzie i tanki znaj-
dują się w przeszklonej hali, widocznej zarówno dla 
osób stojących przed Folgą, jak i gości restauracji. 

Dawid Paracki, menedżer Folgi, komentuje: - Całą 
produkcję zużywamy sami. Można się u nas napić 
piwa na miejscu, ale również zabrać ze sobą butel-
kowane. W określonych porach roku można trafić 
u  nas na piwa sezonowe. Piwa z  Folgi mają orygi-
nalne nazwy i  piękne etykiety podkreślające ich 
naturalny charakter związany z lasem. 
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Restauracja

Bez wątpienia Browar Folga warto odwiedzić dla 
samych tylko przyjemności podniebienia. Kar-
ta dań zmienia się wraz z  porami roku, bo chodzi 
o  maksymalne wyzyskanie produktów świeżych, 
pochodzących od lokalnych dostawców. – Kładzie-
my duży nacisk na to, by wszystko, co tylko się da, 
zamawiać od lokalnych dostawców – podkreśla 
Anna Złotnicka-Plucińska. 

Restauracja w  Foldze to nie jedna duża sala, ale 
przestrzeń podzielona na mniejsze fragmenty, co 
pozwala zachować odczucie przytulności i  kame-
ralny charakter lokalu. Dawid Paracki wyjaśnia: 
- Oprócz przestrzeni przy barze, którą można by 
nazwać główną częścią restauracji, mamy salę, 
która sąsiaduje z  placem zabaw dla dzieci. Obok 
jest kolejna sala nazywana „winiarnią”, gdzie goście 
mogą zapoznać się z szeroką ofertą win. Dodatko-
wo do dyspozycji pozostaje antresola, na której 
można podjąć 70-80 osób. Jest też sala balowa, 
na co dzień nieużywana, wykorzystywana tylko 
na potrzeby większych wydarzeń, jak konferencje, 
wesela, duże bankiety. 

Jak podkreśla menedżer Folgi, trudno powiedzieć, 
by dominowali goście prywatni albo biznesowi. 
- Odbywają się u  nas eventy różnego rodzaju, 
w tym uroczystości rodzinne: wesela, ale też uro-
dziny, imieniny, chrzciny, komunie, czasem zwykłe 
spotkania. Goście pochodzą z  Gryfic, ale przyjeż-
dżają też z innych miast, nawet z dużych odległości. 
Swoje imprezy organizują u nas firmy koszalińskie, 
szczecińskie i oczywiście gryfickie. 
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Hotel

Obecnie Browar Folga oferuje nocleg w  jednym 
z 21 funkcjonujących pokoi lub jednym z czterech 
apartamentów. Każdy jest inny! To tutaj w sposób 
namacalny ujawnia się przeszłość obiektu. Chodzi 
nie tylko o kształt pomieszczeń, ale również o ory-
ginalne drewno sprzed ponad stu lat, które kiedyś 
pełniło przede wszystkim funkcję konstrukcyjną, 
a obecnie również dekoracyjną.

Choć goście Folgi praktycznie tego nie widzą, trwa 
jej rozbudowa. Wkrótce hotel powiększy się o 32 
pokoje, salę do ćwiczeń do jogi oraz siłownię. Po-
wstaje również SPA, które będzie nietypowe, bo 
nastawione na rytuały piwne. 



I   l a t o  2 0 2 0   I

I   5 3   I



I   l a t o  2 0 2 0   I

I   5 4   I



I   l a t o  2 0 2 0   I

I   5 5   I

Ogród 

Jak już wspomnieliśmy, ogromne wrażenie na każ-
dym, kto odwiedzi Browar Folga, robi ogród. - Za 
wszelką cenę staraliśmy się zachować drzewa, któ-
re już tu były, chronić je przed skutkami budowy 
– podkreśla Anna Złotnicka-Plucińska. - W efekcie 
mamy cudowną enklawę zieleni w mieście, bo jed-
nak jesteśmy w obiekcie usytuowanym w centrum 
miasta, przy bardzo ruchliwej ulicy, a tutaj panuje 
cisza, uderza zieleń, uwodzi zapach kwiatów. Uda-
ło się nam stworzyć niezwykłe miejsce relaksu. 
Zieleń zresztą „wchodzi” do środka obiektu. W wy-
kończeniu wnętrza wykorzystaliśmy mnóstwo ro-
ślin i roślinnych motywów. 

Do ogrodu wychodzi się z hotelu, z sali zabaw dla 
dzieci i  sali balowej. Jest tak rozległy, że może 
w  nim odpoczywać jednocześnie kilkadziesiąt 
osób. Jeśli ktoś ma ochotę, może pod rozległą wia-
tą grillową zjeść posiłek albo wypić kawę lub piwo. 
Swoje miejsce mają również dzieci, dla których zo-
stał urządzony kolorowy plac zabaw.

Proces

Folga działa od kwietnia ubiegłego roku. Jeśli odli-
czyć czas kwarantanny, jest to dopiero rok. Wciąż 
zachodzą w  niej mniejsze i  większe zmiany. Anna 
Złotnicka-Plucińska podkreśla: - Z  architektami 
współpracujemy od 2,5 roku. Przystąpiliśmy do re-
alizacji w momencie, kiedy mieliśmy już wymyślo-
ną nazwę miejsca. Od niej wyszliśmy i krok po kro-
ku budowaliśmy plan. A  później rozstrzygaliśmy 
rozmaite szczegóły. Nawet po rozbudowie Folga 
będzie wciąż hotelem butikowym, z własnym cha-
rakterem. 

Architekt Ryszard Długopolski podkreśla świetne 
położenie Gryfic: - Jeszcze w czasie studiów ana-
lizowaliśmy całe pobrzeże Bałtyku i   wyszło nam, 
że to atrakcyjna lokalizacja - baza wypadowa dla 
kogoś, kto wypoczywa nad morzem.

Dawid Paracki potwierdza: - I  tak się dzieje. Czę-
sto widzę, że nasi goście przyjeżdżają do hotelu na 
3-4 dni. Wstają, jedzą śniadanie, jadą nad morze. 
Codziennie mogą pojechać na inną plażę. Wieczór 
spędzają u nas - w barze lub w restauracji. Z dru-
giej strony trafia do nas coraz więcej gości, którzy 
wracając znad morza, zatrzymują się na obiad. 
A  spośród nich wielu pojawia się u  nas ponownie 
po pewnym czasie. Jak to interpretować? Chyba 
się im podoba – śmieje się menedżer Folgi. 



Z
achodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w  Koszalinie kończy inwestycję, która 
połączy Pełczyce z Choszcznem. 14 km no-

wej asfaltowej drogi rowerowej prowadzi z  dala 
od ruchu samochodowego. Równocześnie Gmina 
Pełczyce realizuje odcinek w  stronę Barlinka, łą-
czący się z wybudowaną w zeszłym roku drogą ro-
werową z Barlinka w stronę Pełczyc.  Inwestycje te 
są częścią Trasy Pojezierzy Zachodnich na odcinku 
Myślibórz – Barlinek – Pełczyce – Choszczno.
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Przybywa inwestycji składających się na system tras rowerowych na Pomorzu 
Zachodnim. Już niebawem pojedziemy kolejnym odcinkiem trasy Pojezierzy Zachodnich, 
której największą, ale niejedyną atrakcją będzie modernizowany właśnie most 
w siekierkach, a jeszcze podczas wakacji dostępny będzie 63-kilometrowy odcinek trasy 

stary Kolejowy szlak pomiędzy Białogardem a Złocieńcem.

Rowerem przez 
Pomorze Zachodnie

autor: Karina tessar / Fotografie: materiały prasowe

Szlak widokowy

Piękne krajobrazy, urokliwe wsie i  miasteczka, ale 
i  wartości historyczne tego terenu przyciągają jak 
magnes miłośników jazdy na dwóch kółkach, jed-
nak dotychczas infrastruktura rowerowa niemal 
nie istniała. To się jednak zmienia i dzięki działaniom 
koordynowanym przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego z  roku na rok 
przybywa odcinków, które uzupełniają już wybudo-
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wane fragmenty i  pozwalają na kontynuację jazdy 
tym pięknym szlakiem. Trasa Pojezierzy Zachodnich 
będzie liczyć łącznie ponad 420 km! Jest podzielona 
na 2 odnogi rozpoczynające się od granicy z Niemca-
mi (Szczecin-Stargard-Pojezierze Ińskie oraz Siekier-
ki-Trzcińsko-Myślibórz-Barlinek-Choszczno-Ińsko). 
W okolicach Ińska obie odnogi łączą się, by wieść da-
lej przez Drawsko Pomorskie, Złocieniec, Czaplinek, 
Szczecinek aż do granicy z województwem pomor-
skim. Trasa pokazuje walory turystyczne zachodnio-
pomorskich pojezierzy: Myśliborskiego, Choszczeń-
skiego, Ińskiego, Drawskiego i  Szczecineckiego, ale 
także 4 parków krajobrazowych: Cedyńskiego, Bar-
linecko-Gorzowskiego, Ińskiego i  Drawskiego. Jej 
przebieg można obejrzeć na stronie: www.rowery.
wzp.pl, na której sprawdzimy, po których odcinkach 
pojedziemy już dziś.

Zielona brama

Modernizacja mostu Siekierki-Neurüdnitz odbiła 
się szerokim echem w mediach. Nic dziwnego – to 
nie jest jedynie następny odcinek trasy rowerowej, 
ale także wrota do kontaktu z  niesamowitą przy-
rodą naszego województwa i  naszych zachodnich 
sąsiadów. Powstaną na nim miejsca do odpoczyn-
ku i platforma widokowa, pozwalająca na poznanie 
jednego z najcenniejszych przyrodniczo obszarów 
Europy, Doliny Dolnej Odry. Bytuje tu ponad 170 
gatunków ptaków, w  tym gatunki unikatowe. Co 
ważne, prace na 660 m moście nie ustały nawet 
podczas pandemii koronawirusa. – Most w Siekier-
kach w  przyszłości będzie fantastyczną atrakcją 
turystyczną zarówno dla mieszkańców, jak i  przy-
bywających do nas turystów. Wierzę, że turystyka 
wróci na należne sobie miejsce w zachodniopomor-
skiej gospodarce i  wciąż będzie napędzała naszą 
lokalną ekonomię – mówi marszałek województwa 
zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Euro-
pejski most można uznać za zieloną bramę łączącą 
Trasę Pojezierzy Zachodnich z  niemieckim syste-
mem tras rowerowych w Brandenburgii. 

Starym Kolejowym Szlakiem

Jeszcze w  te wakacje oddana do użytku zostanie 
znaczna cześć Starego Kolejowego Szlaku. Do 
punktów początkowych tej trasy najłatwiej się 
dostać pociągiem. Na przebieg trasy składają się 
dwa podobnej długości etapy: wyjeżdżając z  Bia-
łogardu poruszamy się lokalną drogą powiatową 
o znikomym ruchu. Mijamy małe wioski, przemie-
rzając pagórkowaty teren. Dookoła otacza nas 
urozmaicony krajobraz łąk, pól i lasów. W Rąbinie 
blisko trasy możemy zobaczyć pałac z  początku 
XX w., w  Lipiu średniowieczny kościół z  1462 r. 
Drugi etap podróży wyznacza moment, w  któ-
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rym docieramy do końca drogi powiatowej i  po 
około 30 km od Białogardu przekraczamy drogę 
wojewódzką nr 152. Stąd rozpoczyna się droga 
rowerowa wybudowana w  2020 r. Po niecałych 
6 km docieramy do miejsca odpoczynku. Jadąc 
dalej prosto z  górki po drodze wojewódzkiej 
wjedziemy do Połczyna-Zdroju, klimatyczne-
go miasteczka znanego z  wód zdrojowych oraz 
browaru. Jeżeli skręcimy w  prawo, czeka nas 30 
km podróż po szlaku zwiniętych torów do Zło-
cieńca. Droga rowerowa, którą jedziemy, jest 
jedną z  pierwszych tego typu inwestycji w  Pol-
sce, a  jej początki sięgają lat 90-tych. Pokonując 
niewielkie nachylenia możemy podziwiać rozta-
czające się wokół  nas widoki na mocno pofalo-
wane tereny Drawskiego Parku Krajobrazowego. 
Wzdłuż linii kolejowej regularnie rozmieszczo-
ne są punkty odpoczynku, zwykle w  miejscach, 
w  których niegdyś zatrzymywały się pociągi. Po 
tych czasach pozostały budynki stacji utrzyma-
ne w  podobnym stylu. W  jednym z  nich możemy 
przenocować. W  mijanych rejonach możemy od-
naleźć dużo gospodarstw agroturystycznych oraz 
restauracji. W  położonym nad jeziorem Siecino 

Cieszynie jest duża plaża oraz hotel w pałacu. Za-
raz za tą miejscowością mijamy miejsce, gdzie 
miała przechodzić „berlinka” – autostrada mająca 
połączyć Berlin z  Królewcem. Do jej ukończenia 
nigdy nie doszło, choć prace były zaawansowane. 
Po paru kolejnych kilometrach dojeżdżamy do Zło-
cieńca, gdzie warto odwiedzić Park Żubra z jedną 
z kilku zachowanych na Pomorzu alei grabowych. 

Wszystkie wymienione inwestycje wpłyną pozy-
tywnie na środowisko. Przesiadając się na rower 
nie przyczyniamy się do emisji spalin, mamy też 
możliwość dotrzeć tam, gdzie samochodem by-
śmy nie wjechali. To niezwykle ważny aspekt dla 
miłośników przyrody. Jednak nie bez znaczenia są 
także kwestie ekonomiczne. Wywołany pandemią 
koronawirusa kryzys w  turystyce ma szansę mi-
nąć właśnie dzięki takim inicjatywom i  spędzaniu 
wakacji w kraju. Walorów turystycznych – pięknej 
przyrody czy zabytków kulturowych – nam nie 
brakuje, jednak aby branża turystyczna się po-
dźwignęła, potrzeba naszego zaangażowania, któ-
re przełoży się na ruch turystyczny nie tylko w tym 
roku, ale i w latach kolejnych.  



Zapraszamy codziennie: poniedziałek - sobota 8-20, niedziela 10-17
 Koszalin ul. Połtawska 3, kom. 666 083 848, 694 324 703

www.facebook.com/kwiaciarnia.tomatorg

Wiązanki i bukiety ślubne:
- dekoracje sal weselnych i kościołów
- dekoracje samochodów
- wypożyczamy podświetlane litery MIŁOŚĆ oraz LOVE
- samochód do wynajęcia

wiązanki ślubne
  okolicznościowe
     kwiaty
        bukiety na każdą okazję
     wiązanki pogrzebowe
  wieńce

Oferujemy:
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Pisanie przewodnika na krótki wypad dla turysty to spore wyzwanie. Jak nie pominąć 
kluczowych, ale i już dobrze znanych atrakcji, a jednocześnie zachęcić do odwiedzenia 
miejsc niebanalnych? Gdy wyjdzie nam z tego długa wyliczanka, dojdziemy do wniosku, 

że dana miejscowość jest idealna na dłuższy pobyt. I tak właśnie jest z darłowem.

P
ierwsze skojarzenie jest oczywiste. Morze 
i  niemalże sam środek polskiego wybrzeża. 
Niebanalna jest jednak pierwsza atrakcja 

bezpośrednio związana z Bałtykiem, którą zamie-
rzamy przedstawić. Kto z nas nie lubi obserwować 
malowniczych zachodów słońca? Kto z nas nie lubi 
spacerów brzegiem morza? 

W Darłowie możesz to robić też z nieco innej per-
spektywy, jakiej nie znajdziesz w innych zakątkach 
polskiego wybrzeża. Powstała tu unikalna kładka 

przyrodnicza zbudowana na palach i poprowadzo-
na nad wydmą. Kładka natychmiast stała się jed-
nym z ulubionych miejsc mieszkańców i turystów. 
Widok na przepiękną i nieco dziką zachodnią plażę 
i możliwość przyglądania się z bliska przyrodzie na 
co dzień niedostępnej to doskonała sceneria dla 
nadmorskiego spaceru. 

O  popularności liczącego ponad 600 metrów 
długości traktu spacerowego świadczą setki wy-
konywanych tu zdjęć i  filmików, które trafiły do 

Darłowo: najpiękniejsze zachody 
słońca i tajemnice króla Eryka

autor: szymon Podgórski / Fotografie: tomasz Keller, Magdalena Burduk i Marcin Golik



mediów społecznościowych. I nie są to tylko i wy-
łącznie zdjęcia na tle zachodzącego słońca. Ostat-
nio hitem był film z trzema liskami bawiącymi się 
na wydmie. Główne wejście na kładkę zlokalizo-
wano od strony tak zwanej Hydrobudowy przy 
ulicy Dorszowej. Prowadzi ona aż do zejścia przy 
ulicy Sosnowej.

Z  kładki mamy rzut kamieniem do najbardziej 
charakterystycznych miejsc w  Darłówku, bo tak 
nazywa się nadmorska dzielnica Darłowa. Latarnia 
morska z  22-metrową wieżą to doskonały punkt 
widokowy, a  rozsuwany most ze sterownią nazy-
waną UFO to jedyna tego typu konstrukcja w kraju. 
To miejsca doskonale znane i z pewnością nikt ich 
nie przegapi, dlatego zapraszamy na spacer w stro-
nę wejścia do portu, na falochron. Tu nie tylko bę-
dziemy podziwiać przepływające statki i łodzie, ale 
natkniemy się też na bardzo nietypowy pomnik. 
Jest nim 5-tonowy gwiazdoblok wykorzystywany 
na co dzień do umocnienia brzegu. Ten jest wyjąt-
kowy, bo znalazł się na falochronie, po tym jak nad 
polskim wybrzeżem w 2014 roku szalał orkan Ksa-
wery. Potężny betonowy obiekt został siłą żywio-
łu przerzucony w miejsce, w którym stoi do dzisiaj. 
Ma być przestrogą i swego rodzaju dowodem na to, 
jak niszczycielska może być siła natury.

Kolejnym miejscem, o  którym informatory nie pi-
szą na pierwszych stronach, a  które z  pewnością 
warto odwiedzić w  Darłówku, są bunkry zlokali-
zowane przy ulicy Helskiej. Ich fragmenty widać 
z  opisywanej wcześniej kładki przyrodniczej, ale 
wejście znajduje się od strony uliczki biegnącej 
równolegle do brzegu. 

I   l a t o  2 0 2 0   I

I   6 1   I



I   l a t o  2 0 2 0   I

I   6 2   I

Fortyfikacje z  czasów drugiej wojny światowej 
dla zwiedzających udostępnił znany w  regionie 
miłośnik militariów Marian Laskowski. Uwagę już 
przy samej bramie przykuwa wojskowe działko 
i symbole posterunku, ale to co naprawdę warto tu 
zobaczyć, w  zdecydowanej większości schowane 
jest pod ziemią. Bunkry prawdopodobnie ciągną 
się wzdłuż brzegu na długości około 400 metrów. 
Do części z pomieszczeń można się dostać i to, co 
rzuca się w oczy, to świetnie zachowana struktura 
betonu, farby, a  nawet posadzek z  okresu drugiej 
wojny światowej. To owiane tajemnicą miejsce 
można zwiedzać, ale najlepiej zrobić to po wcze-
śniejszym telefonicznym umówieniu się z  gospo-
darzem terenu.

Tym, którzy na chwilę chcą uciec od plażowego 
zgiełku, nie lubują się też w  sezonowych atrak-
cjach takich jak wesołe miasteczka czy parki lino-
we, polecamy wyprawę – najlepiej rowerową - na 
wschodnie krańce Darłówka, gdzie niepozorna 
droga ułożona z betonowych płyt wyprowadzi nas 
nie tylko na tereny dobrze znane odwiedzającym 
organizowany tutaj przez lata zlot militarny. Jeśli 
pojedziemy nią dalej, równolegle do morskiego 
brzegu, to wyjedziemy  na bardzo rzadko uczęsz-
czane obrzeża miasta, by po kilku kilometrach 
znaleźć się na w  pełni profesjonalnej, asfaltowej 
ścieżce rowerowej, którą poprzez mierzeję jeziora 
Kopań dotrzemy aż do nadmorskiego Jarosławca. 
To część międzynarodowej trasy rowerowej R10 
wokół Bałtyku. Niezapomniane wrażenia, spokój 
i cisza gwarantowane.

Oddalmy się na chwilę nieco bardziej od morza 
i zajrzyjmy do dominującego nad główną częścią 
miasta zamku. To tutaj znajdziemy odpowiedź 
na pytanie, dlaczego Darłowo z  dumą posługu-
je się nazwą Królewskiego Miasta. Nie każdy 
wie, że w Darłowie urodził się i spędził ostatnie 
lata swojego życia król Danii, Szwecji i  Norwe-
gii — Eryk Pomorski, zwany też Ostatnim Wikin-
giem Bałtyku. Jako jedyne z miast nadmorskich 
może poszczycić się gotyckim Zamkiem Książąt 
Pomorskich. To prawdopodobnie w  tym zamku 
Eryk Pomorski przed wiekami ukrył swój wiel-
ki skarb, a  dziś stoi tu pomnik Eryka wykonany 
z  brązu, zaprojektowany przez Konstantego 
Kontowskiego, darłowskiego historyka sztuki 
i  kustosza muzeum w  Darłowie. Pomnik został 
odsłonięty we wrześniu 2010 roku, ustawiony 
w  niszy zamkowego muru. Można go obejrzeć 
od strony dziedzińca. Z  kolei w  średniowiecz-
nym Kościele Mariackim do dziś można zoba-
czyć sarkofag skrywający szczątki wielkiego 
króla, który na przełomie XIV i XV wieku władał 
całą północną Europą. 
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W poszukiwaniu miejsc niebanalnych proponujemy, 
aby po zwiedzeniu głównego placu miasta z  fon-
tanną Rybaka i  rzeźbą uliczną pierwszego powo-
jennego burmistrza miasta Stanisława Dulewicza, 
wybrać się deptakiem w  kierunku mostu na rzece 
Wieprzy i dalej w stronę kościoła pw. św. Jerzego. 
To tutaj można usiąść na ławeczce tuż obok Leopol-
da Tyrmanda, polskiego pisarza i publicysty, popu-
laryzatora jazzu w Polsce. Jego imię nosi Darłowski 
Ośrodek Kultury, a ławeczka znalazła się w Darło-
wie oczywiście nieprzypadkowo. Leopold Tyrmand 
jest autorem książki „Siedem dalekich rejsów” i sce-
nariusza filmu na jej kanwie pt. „Naprawdę wczoraj” 
kręconego w Darłowie ze znakomitą obsadą.

Jak na królewskie miasto przystało jest i  park 
Króla Eryka. I  tutaj znajduje się kolejna nowość: 
fontanna, która potrafi zatańczyć w rytm muzyki. 
Jej powstanie to tylko jeden z  malutkich elemen-
tów składających się na olbrzymi unijny projekt 
pod hasłem Zielone Darłowo ukończony w  2019 
roku. Dzięki niemu miasto wzbogaciło się o cztery 
nowe parki, z których dwa – Park Inkula i Park przy 
ul. Św Gertrudy powstały zupełnie od nowa. Jeśli 
dodamy do tego miejsce przeurocze – Wyspę Ło-
sosiową – autentyczną wyspę oblaną wodami rzeki 
Wieprzy z mostem Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, to po wyjeździe będziemy przekonywać 
wszystkich, że Zielone Darłowo to nie slogan. 

Na zakończenie warto wrócić na chwilę na ul. Świę-
tej Gerturdy. Tutaj, w granicach cmentarza znajdu-
je się zabytkowa świątynia. Najstarsza zachowana 
wzmianka źródłowa o  niej pochodzi z  1497 roku, 
wtedy to Darłowo nawiedziło najprawdopodob-
niej tsunami nazwane współcześnie „Niedźwie-
dziem Morskim”. Dla upamiętnienia tego wydarze-
nia, do dziś ulicami miasta raz w roku – we wrześniu 
– przechodzi procesja pokutno-błagalna.

Darłowo to nigdy nie było tylko morze, to miasto, 
które ma wspaniałą historię. I  potrafi z  niej czer-
pać, do czego zachęcamy również turystów.
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T
o będzie sezon w cieniu koronawirusa. Jak 
Darłowo jest przygotowane?
- Jesteśmy przygotowani tak jak co roku, 

wyznaczyliśmy 8 kąpielisk z  pełną obsadą ratow-
niczą, która jest wyposażona w sprzęt ratowniczy 
i w środki ochrony. Na plażach nie będzie żadnych 
dodatkowych obostrzeń. Będziemy apelować 
o  przestrzeganie zaleceń wydanych przez Głów-
nego Inspektora Sanitarnego. W  tym zakresie 
liczymy jednak na odpowiedzialność i zdrowy roz-
sądek wczasowiczów. My, jako samorząd, robili-
śmy swoje i zapraszamy wszystkich serdecznie do 
Darłowa. 

Jeśli chodzi o  problemy całej branży, przypomnę, 
że zawiązałem nieformalną koalicję włodarzy nad-
morskich miast i  gmin, po to by nasz głos dotarł 
bezpośrednio do Departamentu Turystyki w Mini-
sterstwie Rozwoju. Dzięki temu uczestniczyliśmy 
w  rozmowach z  wiceministrem odpowiedzialnym 
za tę dziedzinę gospodarki i przekazywaliśmy na-
sze uwagi i sugestie dotyczące funkcjonowania ca-
łej branży turystycznej. Wierzę, że między innymi 
ten nacisk przyniósł rezultaty w  postaci konkret-
nych decyzji dotyczących odmrożenia dziedzin 
życia kluczowych z punktu widzenia miejscowości 
nadmorskich.

- Jaki to będzie sezon?
- Najważniejsze, żeby był bezpieczny. Patrząc na 
liczbę turystów przyjeżdżających do nas w czerw-
cu, informacje o tym, że wielu Polaków spędzi lato 
w kraju mogą się sprawdzić. I na to liczymy. Trudno 
jednak już teraz o  jednoznaczne oceny. Wszyscy 
z lekkim napięciem będziemy obserwować, co wy-
darzy się w lipcu i sierpniu nad polskim morzem. 

- Co z wakacyjnym imprezami?
- Ze względu na wprowadzone przez rząd ograni-
czenia dotyczące gromadzenia się osób, najwięk-
sze imprezy musieliśmy odwołać. Będzie za to dużo 
więcej wydarzeń kameralnych, takich jak koncerty, 
kina plenerowe, miejskie konkursy i niespodzianki, 
nad którymi cały czas pracujemy. Z pewnością nikt 
kto przyjedzie do Darłowa, nie będzie mógł narze-
kać na nudę.

Trzy pytania 
do Arkadiusza Klimowicza, 
burmistrza Darłowa

Opinia
Rafał Nagórski, 
były koszaliński 
dziennikarz, obec-
nie pracuje dla 
Miasta Darłowa: 
„35 minut samo-

chodem z Koszalina, bez stania w korkach, 
po niedawno wyremontowanej drodze 
wojewódzkiej. Darłowo jest bardzo 
dobrze skomunikowane. Jestem żywym 
dowodem na to, że ani codzienny dojazd 
do pracy nie jest żadnym problemem, ani 
tym bardziej wypad nad morze właśnie 
w tym kierunku. Jadąc do Darłowa, 
unikam zatłoczonych tras, wakacyjnych 
tłumów, a do dyspozycji mam pięć kilo-
metrów plaż i całą gamę miejskich atrakcji 
i fantastycznych miejsc, które oferuje 
właśnie to wyjątkowe miasto.”

www.darlowo.pl
www.facebook.com/darlowo

#lubiędarłowo



Muzyczne piątki i filmowe soboty
Epidemia wywróciła nasze życie do góry nogami. Od nowa trzeba było też tworzyć program wakacyjnych imprez 
w Darłowie. Ale plan już jest. Będzie więcej mniejszych, kameralnych imprez. Wszystko według schematu: muzycz-
ne piątki, filmowe soboty. W tym miejscu jedna bardzo ważna uwaga. Ze względu na obecną sytuację nikt nie może 
dać stuprocentowej pewności, że plan uda się w pełni zrealizować. Artyści wstępnie potwierdzają swój udział, ale 
w tym roku każdy musi być przygotowany na nieoczekiwane zmiany. Dlatego warto śledzić strony internetowe 
i profile Darłowskiego Ośrodka Kultury i Miasta Darłowo.

Muzyka na głównym placu miasta
Cykl piątkowych wydarzeń muzycznych w Darłowie rozpocznie się 3 lipca i potrwa do 4 września. Koncerty pla-
nowane są na godzinę 20 na głównym placu miasta, gdzie pojawi się scena i wydzielona strefa dla widzów licząca 
łącznie 150 miejsc (w tym miejsca siedzące i stojące). Na początek 3 lipca zagra Bartek Grzanek Band, który przed-
stawia się jako laureat najważniejszych festiwali bluesowych w Polsce, w tym m.in.: Olsztyńskie Noce Bluesowe, 
Blues nad Bobrem, Kraśnik Blues Meeting, Rawa Blues Festival 2001). Wraz z zespołem był nominowany w dwóch 
kategoriach do nagrody Fryderyki 2003, za płytę „Testosterone” (2003 Universal Music Polska). Jako gitarzysta 
współpracował z wieloma artystami. Są wśród nich m.in. George Hamilton V (Nashville), zespół Rezerwat oraz Ra-
fał Brzozowski, z którym występował od 2011 do 2015 roku. W 2011 r. Bartek Grzanek uczestniczył w konkursie 
wokalnym TVP „The Voice of Poland” – w drużynie Andrzeja Piasecznego. W 2012 r. został finalistą V edycji „Mam 
Talent” (TVN).
Wśród zaproszonych do Darłowa na kolejne letnie koncerty są: Tomasz Stockinger, Patric The Pan, Bovska, Cze-
sław Śpiewa, ale także zespoły operetkowe i pełny skład orkiestry Filharmonii Koszalińskiej.

Soboty przed wielkim ekranem
W  ramach filmowych sobót w  Darłowie wielki ekran pojawiać się będzie w  zależności od potrzeb w  trzech po-
tencjalnych lokalizacjach: w ogrodzie DOK przy ulicy Curie-Skłodowskiej 44, na rynku lub na Wyspie Łososiowej. 
Planowane są wielkie hity filmowe oraz filmy muzyczne.
Ponadto mamy dobrą informację na miłośników Międzynarodowego Festiwalu Organowego, którego cztery od-
słony (dwie w lipcu i dwie w sierpniu) będzie można zobaczyć w Darłowie. 
W  nieco innej formule odbędą się dwie darłowskie flagowe imprezy wakacyjne. Mowa o  XX Festiwalu Filmów 
Skandynawskich (16-19 lipca 2020) i Festiwal Reggaenwalde (14-15 sierpnia 2020 w Darłówku). Miasto przygoto-
wuje też kilka niespodzianek, konkursów i zabaw dla turystów.
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tysiącletnia metryka, brak wojennych zniszczeń i zabytki niemal na każdym kroku. 
Niesłusznie traktowany wyłącznie jako miasto na trasie nad Bałtyk, Białogard szuka 
swojego miejsca na turystycznej mapie Pomorza. Planując zwiedzanie regionu, 

zdecydowanie warto wziąć to pod uwagę.
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Białogard 
wciąż do odkrycia

autor: łukasz Gładysiak / Fotografie: ł. Gładysiak

Po latach stagnacji białogardzki Plac Wolności znów tętni życiem. 
Toczy się ono w cieniu budynków pamiętających minione stulecia.
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J
uż w  okresie wczesnego średniowiecza Gród 
Alba, jak nazywano dzisiejsze miasto, pełnił 
w tej części Pomorza istotną funkcję politycz-

ną oraz militarną. Zaświadczył o tym choćby Gall 
Anonim, opisując wyprawy księcia Bolesława III 
Krzywoustego nad Bałtyk. W tamtym czasie cen-
trum Białogardu znajdowało się na położonym 
nad Parsętą wzniesieniu. Dotrzemy do niego bez 
kłopotu również dzisiaj, spacerując ul. Płowiecką. 
Przebiega ona niemal dokładnie w  miejscu, gdzie 
w  czasach pierwszych Piastów prawdopodob-
nie znajdowała się fosa grodziska wzniesionego 
w  miejscu popularnie zwanym Górką Śmierci 
(obecnie - Górką Papieską). Roztacza się z niej in-
teresujący widok między innymi na relikt zupełnie 
innej epoki – wysoki wiadukt nieistniejącej już ko-
lei wąskotorowej.

Najstarsze dzieje miasta mamy na wyciągnięcie 
ręki, ruszając w  stronę „rynku”, czyli Placu Wol-
ności. Lokacyjne granice dosłownie wychodzą 
naprzeciw. Wyznaczają je zachowane w  wielu 
miejscach w  świetnym stanie, posadowione na 
fundamentach z  polnych kamieni, ceglane mury 
obronne z XIV w. Przyglądając się im, warto zwró-
cić uwagę na charakterystyczne baszty łupinowe 
– wysunięte pół metra przed lico murów wykusze. 
Z  dwudziestu pięciu, rozmieszczonych dokładnie 
co 23 pięciu, zachowało się ich dziesięć. 

Miłośnicy wieków średnich nie mogą pominąć na 
trasie obiektu będącego symbolem miasta - po-
chodzącej XIV w. Bramy Wysokiej, zwanej Poł-
czyńską. Posiadający różniące się od siebie fasady 
budynek, wykorzystywany współcześnie do dzia-
łań artystycznych przez Centrum Kultury i  Spo-
tkań Europejskich, w swej historii był więzieniem, 
siedzibą miejskiego stróża oraz muzeum. 

Przechodząc przez nią, warto przyjrzeć się łuko-
wemu sklepieniu. W  jego najwyższym punkcie 
dostrzec można żelazne strzemię. Według tradycji 
należało do dowódcy oddziału zbrojnego ze Świd-
wina, który starł się z  białogardzianami podczas 
legendarnej „bitwy o krowę” w 1469 r. Brama Po-
łczyńska była jedną z dwóch umożliwiających do-
stanie się do miasta. Kolejna brama – Brama Młyń-
ska - znajdowała się na zachodnim skraju starówki, 
a zburzono ją w 1794 r. podczas jednej z akcji usu-
wania dawnych fortyfikacji.

Kolejnym reliktem tego okresu jest kościół ma-
riacki, nazywany przez mieszkańców „dużym”, 
czyli parafialny, pod wezwaniem Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny. Konstruowanie górującej 
nad rynkiem budowli rozpoczęto w  1310 r. Kil-
kukrotnie niszczona przez pożary, swój aktualny 
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Zbudowana w 1880 r. kamienica z dwoma oficynami, zlokalizowana 
przy zbiegu ulic Najświętszej Maryi Panny i Artura Grottgera.

O związkach Czesława Niemena z Białogardem przypomina 
między innymi pomnik artysty odsłonięty w czerwcu 2019 r.



rów przy ul. Kołobrzeskiej, powstały na potrzeby 
tej właśnie formacji na przełomie XIX/XX w. Dwa 
kolejne: Koszary von Scholza (ul. Zwycięstwa) oraz 
Koszary von Hindersina (Szosa Połczyńska), to 
pamiątka po remilitaryzacji Niemiec w  początko-
wym okresie rządów Adolfa Hitlera. W  ostatnich 
z wymienionych zachowało się nie tylko (niestety 
niekompletne) zaplecze garażowe, ale także drob-
ne elementy iinfrastruktury, w tym przedwojenne 
hydranty. Dziełem lat 30. jest także sporych roz-
miarów szpital przy ul. Fryderyka Chopina, które-
go rzut przypomina czterosilnikowy bombowiec. 

Wyraźne piętno na historii Białogardu odcisnęła 
trwająca blisko pół wieku obecność Armii Radziec-
kiej. Ze względu na fakt, że znajdujące się przy dro-
gach wylotowych z miasta poniemieckie koszary 
nowi użytkownicy opatrzyli dużymi gwiazdami – 
symbolem sił zbrojnych ZSRR, miasto żartobliwie 

wygląd zawdzięcza przebudowie z połowy XIX w. 
Wewnątrz znajdziemy prawdziwe historyczne pe-
rełki: barokowy ołtarz, ambonę z  1688 r. w  stylu 
pomorskim oraz XVIII-wieczne organy przebudo-
wane w 1913 r. 

Szczęście w nieszczęściu

Atutem Białogardu jest fakt niewielkich zniszczeń 
po II wojnie światowej. Front przeszedł tu dopiero 
na przełomie lutego i marca 1945 r. Opór niemiec-
kiego garnizonu uznać można za symboliczny, 
toteż bitwy o  ówczesny Belgard an der Persante, 
wbrew radzieckim raportom, nie było. Największe 
zniszczenia przyniosła chwila po triumfie Armii 
Czerwonej. W przypływie zdobywczego szału Ro-
sjanie spalili południową pierzeję Placu Wolności. 
Pozostała część najstarszej części miasta pozosta-
ła nietknięta.

Spacerując wokół rynku, podziwiać można sukce-
sywnie odnawiane kamienice z  XIX i  początków 
XX w. Warto przyjrzeć się także dwóm ratuszom: 
nowemu, wzniesionemu w  połowie lat 20. XX w., 
naprzeciw kościoła mariackiego (dzisiaj: siedziba 
starostwa powiatowego) oraz wcześniejszemu, 
z  drewnianą wieżą zegarową, w  której mieści się 
Urząd Stanu Cywilnego. Tuż obok znaleźć można 
wejście do białogardzkiego muzeum, które odwie-
dzimy całkowicie za darmo. Uwagę w nim przyku-
wa kolekcja orderów i  odznaczeń należących do 
prezydenta RP, białogardzianina, Aleksandra Kwa-
śniewskiego.

Interesujących miejsc nie brakuje również na 
ścieżce biegnącej wzdłuż murów miejskich. Przy 
skrzyżowaniu ulic Najświętszej Maryi Panny oraz 
Artura Grottgera znajduje się tzw. dom z dwiema 
oficynami – kamienica zbudowana w 1880 r., któ-
rej parter wykonano w  dwóch odmiennych sty-
lach. Już poza lokacyjnym miastem znaleźć można 
inne zabytkowe perełki: wybudowany pod koniec 
XVIII w., fachwerkowy spichlerz przy ul. Józefa 
Piłsudskiego albo wzniesiony z klinkierowej cegły 
gmach poczty przy ul. Wojska Polskiego. Schodząc 
w stronę ulic Batalionów Chłopskich oraz Nad-
brzeżnej, dotrzemy do miejsca nad rzeczką Liśnicą, 
które swoim stylem przywołać może wspomnienia 
z Paryża.

Armia Radziecka i Czesław Niemen

Od początku swych dziejów Białogard pełnił istot-
ną funkcję militarną. Ślad po wojskowej świetności 
stanowią trzy kompleksy koszarowe, współcze-
śnie w  całości otwarte, bo zaadaptowane na bu-
dynki mieszkalne. Najstarszy, tzw. Koszary Huza-
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By znaleźć w mieście ślady przeszłości wystarczy choćby
 spojrzeć pod nogi – mozaika z lat dwudziestych XX w. 
przy wejściu do tzw. nowego ratusza.

Ślady pierwotnych użytkowników białogardzkich 
koszar – niemieckie napisy ostrzegawcze 
w garażach kompleksu przy Szosie Połczyńskiej.



nazywano „Betlejem”. W  szczytowym momencie 
funkcjonowania garnizonu Rosjanie (wojskowi i ich 
rodziny) stanowili ponad jedną piątą ogółu 30 tys. 
mieszkańców. 

Warto dodać, że w białogardzkiej bazie sformowa-
no w latach 80. XX w. jedyną poza Związkiem Ra-
dzieckim jednostkę słynnych błękitnych beretów 
– wojsk powietrznodesantowych – 83. Brygadę 
Desantowo-Szturmową. Na jej potrzeby w  są-
siedztwie koszar przy ul. Zwycięstwa stworzono 
plac ćwiczeń zwany „małpim gajem”, z  górującą 
nad nim wieżą spadochronową.
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Zdecydowanie polski charakter ma inna historia, 
która narodziła się również w  czasie zimnej woj-
ny. W  Białogardzie od końca lat pięćdziesiątych 
mieszkały matka oraz siostra Czesława Niemena, 
a on sam często w mieście bywał. Z tego powodu, 
z  inicjatywy młodych mieszkańców, w  2010 r. na 
ścianie budynku przy ul. Grunwaldzkiej, w  której 
znajdowało się jego rodzinne mieszkanie, powstał 
mierzący 8 x 12 m mural z wyobrażeniem twarzy 
artysty. Z  kolei pomysł innej grupy miłośników 
słynnego muzyka, na czele z  Wiesławem Kubasi-
kiem, zrealizowano w  czerwcu 2019 roku, kiedy 
przy Placu Wolności stanął pomnik piosenkarza. 

Jeden z najstarszych zabytków Białogardu 
– XIV-wieczna Brama Wysoka zwana Połczyńską
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- dla nas praca jest pasją – mówi pani Katarzyna Urbanowicz, prowadząca wspólnie 
z mężem damianem firmę okularnia. – Z uwagą słuchamy pacjentów, poznajemy ich 
potrzeby i oczekiwania, a z drugiej strony obserwujemy rynek i śledzimy nowości. 
dzięki temu możemy badać wzrok coraz doskonalszym sprzętem i proponować najlepsze 

indywidualne rozwiązania. 

O
kularnia prowadzi nowoczesne salony 
optyczne w  Koszalinie i  Sianowie. Ofe-
ruje badanie wzroku, dobieranie szkieł 

korekcyjnych, opraw, soczewek kontaktowych 
i  okularów przeciwsłonecznych. - Naszą zasadą 
jest przedstawić klientowi możliwe rozwiązania 
problemu, z  jakim do nas trafia, i  pomóc mu pod-
jąć właściwą decyzję – przekonuje Damian Urba-
nowicz. - Przedstawiamy różne opcje w  zróżnico-
wanych cenach, aby każdy mógł wybrać produkt, 
z  którego będzie zadowolony. Podkreślamy, że 
najważniejsza jest odpowiednia pielęgnacja oczu 
i  prawidłowa korekcja wzroku. Dlatego wykonu-
jemy różne rodzaje szkieł: progresywne, dwuogni-
skowe, przeciwsłoneczne z korekcją lub fotochro-
mowe.

Pani Katarzyna dodaje: – Wykonujemy również 
okulary z  powłoką filtrującą światło niebieskie 
emitowane przez telefony komórkowe i  różnego 
rodzaju monitory. To dodatkowa ochrona, oprócz 
popularnego antyrefleksu. Zdarza się, że klient 
życzy sobie szkła barwione. Może u nas liczyć i na 
taką wysublimowaną usługę.

Katarzyna Urbanowicz, która jest doświadczoną 
optometrystką, absolwentką studiów na Uniwer-
sytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego 
w  Poznaniu, podkreśla: - Korzystam z  urządzeń 
i  technologii pozwalającej mi precyzyjnie ocenić 
wadę wzroku osoby badanej. Jestem, specjalistą 
„pierwszego kontaktu”, bo podczas badania mogę 
dostrzec ewentualne problemy zdrowotne gał-

5.
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urodziny Okularni



salony optyczne oKUlaRNIa
Koszalin, ul. Poprzeczna 1a

tel.: +48 735 008 009
sianów, ul. armii Krajowej 20

tel.: +48 606 500 142 

ki ocznej, wyłapać wstępne symptomy choroby 
wzroku i skierować daną osobę do okulisty – pod-
kreśla pani Katarzyna. – Kiedy jednak potrzebna 
jest sama korekcja wady wzroku, w naszych salo-
nach klienci otrzymują kompletną pomoc, od ba-
dania i oceny wady, poprzez dobór szkieł i opraw 
korekcyjnych, po wykonanie okularów i wskazów-
ki dotyczące pielęgnacji oczu. Co ważne – bazuje-
my na sprawdzonych produktach renomowanych 
firm, gwarantujących jakość naszych usług, bo za-
leży nam na zdrowiu i zadowoleniu klientów.

Z  wsłuchiwania się w  opinie i  ich oczekiwania 
klientów wynika stałe rozszerzanie palety marek 
producentów opraw okularowych oferowanych 
przez Okularnię. Stąd pojawienie się marek Guess, 
Tous, Ana Hickmann, Ray Ban, Mexxx, Boss, Calvin 
Klein, Lacosta, Moschino, Tommy Hilfiger, Furla, 
Vogue, Solano, Metroplitan. – Trendy się zmienia-
ją i tutaj również trzeba być na czasie – mówi pani 
Katarzyna. - Powróciła na przykład moda na opra-
wy metalowe, zwłaszcza w kształcie koła, z dużym 
frontami. Szuka ich zwłaszcza młodzież. Staramy 
się na targach wypatrywać nowości, by móc je 
przedstawić w naszych salonach.  

Jak się okazuje, ogromny postęp obserwuje się 
w  dziedzinie korekcyjnych soczewek kontakto-
wych. Obecne technologie pozwalają przygotować 
komfortowe soczewki dla osób, które do niedawna 
nie mogły ich stosować. Katarzyna Urbanowicz ko-
mentuje: - Praktycznie wszystkie formy korekcji, ja-
kie wiążą się z typowymi szkłami, możliwe są już do 
uzyskania za pomocą coraz doskonalszych socze-
wek. Na przykład osoby noszące szkła progresyw-
ne lub używające dwóch par okularów już nie muszą 
się czuć wykluczone, gdyż mamy rozwiązania rów-
nież dla nich. My zawsze rekomendujemy używanie 
soczewek czterech kluczowych producentów. Daje 
to gwarancję jakości zarówno użytych materiałów, 
jak i samego wykonania soczewek. 

Pani Katarzyna podsumowuje z  uśmiechem: - Pięć 
lat może się komuś wydawać niedługim okresem. Dla 
naszej firmy to całe jej życie, w którym jedynym pew-
nikiem jest ciągła zmiana. Bardzo jesteśmy ciekawi, 
co przyniesie choćby kolejnych pięć lat. Nasi klienci 
mogą mieć pewność, że trzymamy rękę na pulsie. 
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dystans 42 km 195 m budzi respekt i szacunek nie tylko wśród biegaczy. 
Robert  Kowalczyk mówi o maratonie, że to misja. Misja trudna, do której 
trzeba się zmobilizować i pokonać swoje słabości, aby na mecie móc poczuć 

smak zwycięstwa. 
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Leśny maraton 
na Sianowskiej Piątce

autor: anna Zawiślak / Fotografie: Milena szczepańska-Zakrzewska



25 
czerwca br., czwartek,  Sianowska Piąt-
ka na wysokości Kłosa. Trasa biegowa 
dobrze znana panu Robertowi z  nie-

mal codziennych przebieżek w  grupie znajomych. 
Prowadzi wśród wysokich drzew, momentami 
po kamienistym podłożu. Dystanse 5 km łatwo 
odmierzyć, to zaledwie jedno kółko, ale jeśli tych 
kółek trzeba zrobić osiem, to sprawa wygląda już 
zupełnie inaczej. 

Pan Robert Kowalczyk na co dzień uczy 
WF-u w Szkole Podstawowej nr 1 w Sianowie. Od 
blisko 21 lat jest trenerem Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Kometa”. To sekcja badmintonowa, 
która działa przy szkole. Sam przed laty był zawod-
nikiem, a  później trenerem młodzieżowej kadry 
Polski w badmintonie (do lat 17 i 19). Z tym spor-
tem związane są też córki pana Roberta (Kornelia 
i  Martyna - złote medalistki Mistrzostw Polski), 
więc duch sportu obecny jest w sianowskim domu 
Kowalczyków cały czas. 

Czym innym jest jednak trenowanie, a czy innym 
czynne uprawianie sportu. Pan Robert raz jesz-
cze chciał sobie udowodnić, że chcieć to móc, a że 
wyznaje zasadę „bez biegania nie ma grania”, to 
codziennie rano wkłada sportowe obuwie i prze-
mierza 5 km. Kilka tygodni temu w  głowie pana 
Roberta zakiełkowała myśl o  maratonie. Ustalił 
datę i  rozpoczął delikatne przygotowanie. Do-
świadczenie miał, choć było to już dawno, bo aż 
27 lat temu, kiedy przebiegł pierwszy maraton. 
Swoim pomysłem podzielił się z rodziną i kolegami 
od wspólnych biegów. Wszyscy obiecali wsparcie 
i pomoc.

Bieg rozpoczął się o 4.45. Wcześnie rano, ze wzglę-
du na przewidywaną, upalną pogodę. Na starcie 
stawili się znajomi, koledzy biegacze, rowerze cały
czas towarzyszyła tacie, mając w plecaku, kanapki,
banany i napoje niezbędne na trasie.Pierwsze 30 
km, upłynęło, jeśli tak w ogóle można powiedzieć, 
dość gładko. Przy kilku kilometrach towarzystwa 
truchtem dotrzymywali maratończykowi żona 
i inni sportowcy amatorzy. 

- Po 35 kilometrze to była już walka o przetrwanie 
– wspomina pan Robert. - Biała ściana, pot, ból, ale 
nie było mowy o  tym, aby zatrzymać się choćby 
na sekundę. Moim osobistym celem było biec bez 
najmniejszej przerwy, myślałem o  tym, aby przy-
padkiem nie rozwiązał mi się but, czy nie wleciał 
do niego kamyk. Udało się, ale było bardzo ciężko 
w końcówce – relacjonuje biegacz. - To, że na mecie 
i na trasie byli moi przyjaciele, dodawało mi mobi-
lizacji. Na dzień, dwa przed startem, czułem eks-
cytację, nie mogłem doczekać się, kiedy w  końcu 

przyjdzie ten dzień i ta godzina, ale wieczór przed 
biegiem, był jak czekanie na ważny egzamin. Szczę-
ście i radość przyszły w momencie osiągnięcia celu 
– śmieje się pan Robert Kowalczyk. Jego bieg trwał 
4 godziny i 34 sekundy. 

Czemu nie wielki maraton w jednej z europejskich 
stolic, tylko leśna trasa pod Sianowem?

Pan Robert tłumaczy, że zmagać samemu ze sobą 
można się w  różnych okolicznościach. Nie trzeba 
mieć najlepszych butów, numeru startowego, czy 
znakomicie przygotowanej trasy. Wystarczy cel, 
determinacja, a jeśli są jeszcze dobre osoby, które 
pomogą dopiąć szczegóły, wtedy można wszystko. 
Zresztą pokonywanie samego siebie, to nie tylko 
przebiegnięte kilometry, cele mogą być absolutnie 
różne. Dobrze jednak, je stawiać ciągle przed sobą 
i  móc się rozwijać – deklaruje podwójny od teraz  
maratończyk. 
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Kto chciałby zmierzyć się z Sianowską 
Piątką, powinien jadąc od Sianowa 
skręcić do miejscowości Kłos. Po prze-
jechaniu około 300 metrów na skraju 
lasu zobaczy parking. To tu zaczyna się 
trasa biegowa, o której mowa. Uwaga: 
Sianowska Piątka to nie to samo, co 
Leśna Piątka (ona również znajduje się 
w kompleksie leśnym Chełmskiej Góry). 
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Gmina sianów nie ma „dostępu do morza”, ale wczasowiczom z nadmorskich 
miejscowości może zaproponować atrakcyjną ofertę: osiem tras rowerowych 

o łącznej długości 200 km i kilka wariantów spływów kajakowych. 

O
siem wychodzących z Sianowa tras rowe-
rowych swój początek bierze w  centrum 
miasta. Duży parking pozwala osobom 

przyjezdnym bezpiecznie pozostawić samochód 
lub zorganizować punkt zbiórki dla większej gru-
py. Trasy opracowane są z myślą o całodziennych 
wyprawach. Długość odcinków: 22-48 km, różna 
skala trudności. Listę i mapę wszystkich można po-
brać w formacie PDF ze strony Sianow.pl/turysty-
ka. Wszystkie biegną przez kompleksy leśne.

• „Trakt Rybogryfa” (kolor żółty) – 23,7 km: Góra 
Chełmska-Kłos-Węgorzewo-Policko-Dzierżęcino. 
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Po plażowaniu 
rowery albo kajaki

autor: anna Zawiślak / Fotografie: waldemar Kosowski

Trasa wiedzie prostą, urokliwą drogą nad jezioro 
Policko i  do wioski indiańskiej. Została przygoto-
wana z myślą o rowerowych wycieczkach rodzin-
nych. 

• „Bezpiecznie do Sianowa” (kolor czarny) 
– 7,1 km: Skwierzynka-Kędzierzyn-Sianów.                                                 
Wytyczona ścieżka pozwala bezpiecznie dotrzeć 
mieszkańcom Koszalina do Sianowa i   wyruszyć na 
szlaki zaczynające się w tej miejscowości.

• „Sianowskia Kraina w Kratkę” (kolor czerwony) – 
44,5 km: Sianów-Węgorzewo-Szczeglino-Sowno- 
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Przytok-Sieciemin-Karnieszewice-Skibno-Sianów. 
Urokliwe budownictwo ryglowe, będące przez 
wiele wieków tradycyjnym elementem krajobrazu 
Pomorza, stało się rzadkością. Dobrze zachowa-
ne szachulcowe budynki i domy z muru pruskiego 
można znaleźć już tylko w niewielu miejscach. Na 
tej trasie zachowały się miejscowości z  zabytko-
wymi domami, budynkami gospodarskimi i kościo-
łami  w kratkę. 

• „Na spotkanie z  Hobbitami” (kolor czarny) 13,7 
km: Przytok-Ratajki-Sierakowo Sławieńskie-So-
wieński Młyn-Sowno. Trasa pozwoli poznać tajem-
nicę ukrytej w lesie Wioski Hobbitów. 

• „Śladami końskich podków” (kolor niebieski) 
57,4 km: Skwierzynka-Osieki Rzepkowo-Iwięcino-
Skibno-Kędzierzyn-Kłos-Maszkowo-Węgorzewo. 
Szlak z  licznymi zabytkami, pomnikami przyrody 
oraz ośrodkami jazdy konnej. 

• „Z  Greenwaya nad morze” (kolor czarny) 27,6 
km: Węgorzewo-Szczeglińskie Kurhany-Kościer-
nica-Nacław-Jacinki-Polanów. Trasa jest łączni-
kiem szlaku Greenway ze szlakami nadmorskimi. 
Jej wyjątkowy charakter polega na wykorzystaniu 
nasypów po zlikwidowanej po wojnie kolejce wą-
skotorowej Manowo-Polanów.

• „Kościoły gotyckie gminy Sianów” (kolor żółty) 
30,1 km: Sianów-Karnieszewice-Dąbrowa-Bielko-
wo-Iwięcino-Rzepkowo-Osieki. Wędrówkę rozpo-
czynamy od zwiedzenia najcenniejszego zabytku 
w  Sianowie: kościoła pw. św. Stanisława Kostki. 
Trasa jest łatwa, prowadzi traktami leśnymi i mało 
uczęszczanymi drogami asfaltowanymi.

Z  kolei czyste, urokliwe wody okolic Koszalina 
i Sianowa pomogą Państwu poznać dwie rekomen-
dowane wypożyczalnie sprzętu pływającego:

• Wypożyczalnia kajaków. Usługi turystyczne. 
Jerzy Klonowski 76-004 Sianów. Dębowa 38a/6 
Facebook:kajakiklonowski

• Włodzimierz Zimnowłocki - Zimny Włodek – 
Usługi Turystyczne. 76-004 Sianów, Iwięcino 29, 
tel. 696 016 362; e-mail: zimnywlodek@wp.pl

Oprócz możliwości skorzystania z  kajaków, oba 
ośrodki zajmują się również organizacją imprez ka-
jakarskich dla rodzin i różnej wielkości grup. Można 
więc w prosty sposób wzbogacić plan wypoczynku 
nad Bałtykiem – wystarczy telefon. 





Koszalińska rozgłośnia regionalna Polskiego Radia przyzwyczaiła już swoich słuchaczy 
i  wczasowiczów do tego, że jej dziennikarze – korzystając z  wozu satelitarnego 
– przenoszą latem studio do miejscowości wypoczynkowych. Nie inaczej jest i w tym roku. 

P
ierwszy taki dzień, kiedy Polskie Radio Ko-
szalin nadawało nie ze stacjonarnego, ale 
mobilnego studia, już za nami. W  Ustce 

w piątek 2 lipca br. została zrealizowana na żywo 
czterogodzinna audycja, której słuchali odbiorcy 
Polskiego Radia Koszalin, Radia Słupsk i… Radia 
Rzeszów. Piotr Ostrowski, prezes i  redaktor na-
czelny PRK, wyjaśnia: - Koledzy z  Podkarpacia 
poprosili nas o taką przysługę. Dzięki temu o tego-
rocznych nadmorskich atrakcjach usłyszały setki 
tysięcy osób. To świetna promocja naszej stacji, ale 
i turystycznych walorów Pomorza Środkowego. 

Kolejne dni akcji Radio Koszalin na wakacjach 
2020:

12-15 lipca 
Gmina Polanów, zjazd motocyklistów (w niedzielę 
Klub Obieżyświata), Święta Góra Polanowska - od 
pogańskiego chramu do sanktuarium chrześcijan. 
Planowane jest odwiedzenie miejscowości: Krąg, 
Sławno, Sławsko. 

Radio Koszalin na wakacjach 2020

Fotografia: Hanna Jarczyńka

18 lipca 
Budzistowo pod Kołobrzegiem – obchody 100-le-
cia urodzin Jana Pawła II, uroczystości, msza świę-
ta (godzina 19.00), zawody konne. 

18-20 lipca 
Dźwirzyno,  jezioro Resko, otwarcie mariny żeglar-
skiej (sobota).
W niedzielę Klub Obieżyświata, a ponadto na tra-
sie: Kołobrzeg, Grzybowo, Ustronie, plaże Wy-
brzeża Środkowego. 

3-6 sierpnia 
Szwajcaria Połczyńska. Trasa: Połczyn-Zdrój – 
Czaplinek, atrakcje Pojezierza Drawskiego, Uzdro-
wisko Połczyn-Zdrój.

16-19 sierpnia 
Borne Sulinowo, baza wojskowa, pozostałości nie-
mieckich I radzieckich umocnień, willa Guderiana, 
Diabelskie Pustacie – największe w Europie wrzo-
sowiska. 
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Ustka, 2 lipca br. Dziennikarze PRK Jarosław Rochowicz i Andrzej Watemborski w rozmowie
 z Magdaleną Matusiak, zastępcą naczelnika Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Ustce 
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wygodny i podkreślający kobiece kształty, taki właśnie powinien być kostium 
kąpielowy. lusso Beach wear, to coś więcej, bo lusso znaczy luksus. 

Zmysłowe 
Lusso Beach Wear

autor: anna Zawiślak
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N
owa marka odzieży plażowej podbija inter-
net i  serca klientek. Zaczęło się zupełnie 
niewinnie. Dwie przyjaciółki, koszalinianki 

Aleksandra Parol i  Ewelina Micholcz, wypoczy-
wając na jednej z plaż Cypru, zawiedzione jakością 
dopiero co zakupionych strojów kąpielowych, po-
stanowiły wziąć sprawy w swoje ręce. 

Obmyślając fasony, wzory oraz to, czego oczeku-
ją od idealnego produktu, dwa lata temu założyły 
wspólną działalność i  stworzyły swoją pierwszą 
kolekcję. Strój plażowy wydaje się być czymś pro-
stym. Nic bardziej mylnego. Konstrukcje, forma, 
dobór tkaniny, zzdobienia - to ogrom pracy, jaką 
obie przyjaciółki włożyły w stworzenie marki uni-
katowych modeli. Każdy szyty jest na miarę. Oczy-
wiście standardowa rozmiarówka jest dostępna, 
jednak jeśli kostium ma być wygodny, dopasowa-
ny, ma podkreślać atuty sylwetki, wtedy należy 
odszyć go indywidualnie. 



I   l a t o  2 0 2 0   I

I   8 6   I

Wszystkie eegzemplarze, od początku do ostat-
niego elementu, wytwarzane są w  Polsce. Po-
dwójna lycra i  specjalny sposób ułożenia włókien 
sprawia, że kostium idealnie przylega do sylwet-
ki, delikatnie ją unosi i  spina. Takie cięcie tkaniny 
oraz dopasowanie do wymiarów, fantastycznie 
modeluje sylwetkę. Wysokie wycięcia kostiumu 
wydłużają optycznie nogi, podkreślają wciętą talię 
i  rzeźbią zgrabną postawę właścicielki, niwelują 
niedoskonałości, przyciągając wzrok do atutów 
ciała. Włókna lycry, niczym ściągający pas, oplata-
ją brzuch i bikini w taki sposób, że kobiety czują się 
pewniej, a zarazem swobodnie. 

Lusso Beach Wear to przede wszystkim proste 
kroje, których zadaniem jest podkreślenie sylwet-
ki. To jednak nie wszystko. Zamawiając indywi-
dualnie, wybierasz kolor, fason, ale także możesz 
wybrać nieskończoną ilość zdobień i aplikacji. Pa-
nie kochające się wyróżniać, będą przeszczęśliwe, 
mogąc dobrać do kostiumu kryształki, haft czy ele-
menty sitodruku. Taki spersonalizowany kostium 
kąpielowy, jest niepowtarzalny i wyjątkowy.
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Perfumy INCANDESSENCE ENJOY

BIURO AVON
Hotel Gromada 
(wejście od ul. Kaszubskiej)
Koszalin ul. Zwycięstwa 24b
tel. 605 251 962

POZNAJ
ZAPACH
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Fotografie: wojciech Gruszczyński 
Makijaż: Karolina Maciejewska

Modelka: Kinga Buczkowska 

Dopełnieniem bielizny plażowej są jedwabno-
szyfonowe narzutki. Układające się zwiewnie, 
uwodzicielsko i  seksownie. Kostiumy, poprzez to, 
że tworzone są pod indywidualne zamówienia, 
przeznaczone są dla wszystkich pań, bez względu 
na rodzaj sylwetki.  Jeśli twoja figura wymyka się 
z ram rozmiarów proponowanych przez sieciówki, 
w Lusso Beach Wear znajdziesz coś dla siebie. 

Zdecydowanie namawiamy na bawienie się zdo-
bieniami i fasonami. 

Modele marki Lusso Beach Wear, nazwane naj-
piękniejszymi plażami świata, znajdziecie na ich 
profilu instagramowym @lusso_beach_wear. Ceny 
zaczynają się już od 149 zł. Limonkowy Nissi, zna-
lazł swoje fanki w całej Polsce. Ostatnio wystąpił 
wraz z piękną modelką Kingą Buczkowską w klipie 
zespołu „Piersi”. Modele marki noszą także miesz-
kanki Włoch. Nas to wcale nie dziwi, w końcu lusso 
po włosku znaczy luksus. 



Perfumy INCANDESSENCE ENJOY

BIURO AVON
Hotel Gromada 
(wejście od ul. Kaszubskiej)
Koszalin ul. Zwycięstwa 24b
tel. 605 251 962

POZNAJ
ZAPACH
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Malwy przy płotach, malownicze domy. Jadąc do swołowa nie zapomnijcie aparatu 
fotograficznego. Uroda tej okolicy na długo zostanie wam w pamięci. 

S
wołowo, jedna z  najpiękniejszych wsi na Po-
morzu Środkowym, jest położona zaledwie 66 
km od Koszalina. Jadąc w stronę Słupska, war-

to na wysokości Sycewic zjechać z drogi nr 6 i zato-
pić się na kilka godzin w krainie z domami jak z bajki. 
Budynki mieszkalne i  obejścia gospodarcze budo-
wano tam, stawiając szkielet z  drewnianych belek, 
smarowanych czarnym dziegciem. Ściany wypełnia-
no gliną wymieszaną z sieczką, trocinami i wiórami. 
Z daleka przypominają biało-czarną kratę. 

Całą wieś obejść można dookoła, ponieważ jej pla-
cowy układ, ze stawem pośrodku, pozwala poznać 
każdy zakątek tego urokliwego miejsca. W  czasie 
tego obchodu warto zajrzeć do Zagrody Albrechta. 
Znakomicie odrestaurowane budynki mieszkalne 
i gospodarcze, chlew, obora, stajnia, dają obraz, jak 
żyli i pracowali mieszkańcy wsi w XIX w. 

Do Swołowa wybrać się można nawet z najmłod-
szymi dziećmi, ponieważ Zagroda, jak i znajdujące 
się we wsi Muzeum Kultury Ludowej Pomorza, we 
wspaniały, prosty sposób docierają do wyobraź-
ni, pokazują ludowe tradycje i  obyczaje, które we 
współczesnych wsiach niemal nie istnieją. 

Swołowo. Kraina 
w kratkę ma tu stolicę



Prawdziwa wieś to także zwierzęta. Domowe 
ptactwo, gęsi, indyki, spotkacie w zagrodzie. Stara 
kuźnia, rybackie sieci i  liny pokazują, czym na co 
dzień zajmowali się mieszkańcy. Gliniane garnki, 
drewniane łyżki, stroje codzienne, ludowe hafty, 
to domena ogniska domowego. Niektórych z nich 
nie sposób już spotkać we współczesnym świecie. 
Muzealne wystawy przekazują interesujące histo-
rie, a  nie jedynie udostępniają sucho wystawione 
sprzęty. 

Będąc więc we wsi, zajdźcie do gospody. Pozycja 
obowiązkowa to gęsie udko z  kopytkami i  modrą 
kapustą, a dla dzieci pierogi z gęsiną. Warto spró-
bować również gęsiego rosołu lub tatara z  gęsi. 
Lepszych przysmaków nie znajdziecie, a może za-
kochacie się w tych potrawach i zechcecie wracać 
w to miejsce cyklicznie. W kolekcjonowaniu wspo-
mnień pomoże gęsi smalczyk ze skwarkami, który 
również można nabyć w gospodzie. 

www.muzeum.swolowo.pl
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Zgrany zespół

Wycieraczki systemowe

Flota

Wykładziny PCV do szkół, szpitali, obiektów

Płytki dywanowe

Dywany



Kołobrzeg ul. Jasna 25
Godziny otwarcia:

Poniedziałek-Piątek: 9:00 - 18:00
Sobota: 9:00 - 14:00

kom. +48 664 045 486
kom. +48 882 702 565
tel. +48 94 351 74 10

biuro@interviol.pl
www.interviol.pl

Ponad 200 tys. m2 wykładzin 
dostępnych na magazynie

•   WYKŁADZINY DYWANOWE   
•   WYKŁADZINY ELASTYCZNE PCV   

•   PŁYTKI DYWANOWE
•   PANELE LAMINOWANE I WINYLOWE LVT   

•   PODŁOGI DREWNIANE   
•   DYWANY   

•   SZTUCZNA TRAWA
•   WYCIERACZKI SYSTEMOWE   

•   PROJEKTOWANIE I PRACA Z ARCHITEKTAMI  
 •   MONTAŻ I OBSZYWANIE

 PROFESJONALNA OBSŁUGA 
INWESTYCJI ORAZ

SPRZEDAŻ HURTOWA 
I DETALICZNA

Panele laminowane i winylowe

Tysiące metrów dostępnych od ręki

Podłogi drewniane

Wykładziny hotelowe

Obszywanie i montaż
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Głęboko w lesie, między Białogardem a tychowem, armia Radziecka składowała arsenał 
nuklearny, który mógł sprowadzić na północną Polskę prawdziwy armagedon. dziś 
o gorących latach 1945-1992 przypomina Muzeum Zimnej wojny obiekt 3001 

w Podborsku. 

N
iech nie zrazi się ten, kto jadąc samochodem 
po wyłożonej betonowymi płytami drodze 
przez las, przez pewien czas nie napotka 

żadnych drogowskazów. Decydując się na ruszenie 
szlakiem, który rozpoczyna się tuż obok przejazdu 
kolejowego w niewielkiej, położonej w ciągu drogi 
łączącej Białogard i  Tychowo, miejscowości Pod-
borsko, startujemy w  prawdziwą podróż w  prze-
szłość. Wystarczy wyobrazić sobie, że dokładnie 
tę samą, liczącą mniej więcej 3,5 km trasę pokony-
wały przez 20 lat specjalne samochody ciężarowe. 
W ich skrzyniach ładunkowych znajdowała się naj-
potężniejsza broń, jaką dysponował Związek Socja-
listycznych Republik Radzieckich – bomby lotnicze 
oraz głowice do rakiet zawierające ładunek nukle-
arny. Miejscem dla nich docelowym były dwa za-
kamuflowane schrony-magazyny. W jednym z nich 
dzisiaj mieści się Muzeum Zimnej Wojny Obiekt 
3001 – zamiejscowa ekspozycja Muzeum Oręża 

Polskiego w  Kołobrzegu, której tematem jest na-
pięta sytuacja miedzy szeroko rozumianym Zacho-
dem a blokiem wschodnim w drugiej połowie XX w.

Historia supertajnej radzieckiej bazy zlokalizowanej 
w  granicach dzisiejszej gminy Tychowo rozpoczęła 
się pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku. To 
właśnie wtedy, na podstawie narzuconych przez 
Moskwę państwom Układu Warszawskiego umów, 
w ówczesnej Czechosłowacji, Niemieckiej Republice 
Demokratycznej, na Węgrzech oraz w  Polsce zbu-
dowano eksterytorialne (jak niemal wszystkie kom-
pleksy zajmowane przez Armię Radziecką) obiekty 
magazynowe. Ich przeznaczeniem było składowanie 
amunicji jądrowej, przeznaczonej do wykorzystania 
na wypadek wybuchu III wojny światowej.

W  Polsce, na przełomie 1969 i  1970 r., w  ramach 
tzw. Planu Wisła, powstały 3 takie miejsca. Obiekt 

W cieniu atomowej zagłady
Muzeum Zimnej wojny obiekt 3001 w Podborsku

autor: łukasz Gładysiak

Poradziecka baza w Podborsku to popularne miejsce dorocznych 
spotkań miłośników historii ożywionej (Fot. B. Janiczek/Rekografia.pl).



zmiotłaby znaczną część północnych i zachodnich 
rejonów Polski, Rosjanie ewakuowali tuż przed de-
finitywnym opuszczeniem naszego kraju przez ich 
garnizony.

O  ile kompleksy w  Brzeźnicy Kolonii i  Templewie 
nie przeszły próby czasu i po wyjeździe żołnierzy 
radzieckich i  krótkotrwałej kurateli Wojska Pol-
skiego zostały rozgrabione, o tyle Obiekt 3001 za-
chował swój militarny charakter do połowy pierw-
szej dekady naszego stulecia. Po kilkunastoletniej 
eksploatacji przez Marynarkę Wojenną (w dawnej 
radzieckiej bazie znajdowały się jej magazyny), 
trafił w  ręce Lasów Państwowych oraz Służby 
Więziennej. Dzięki obecności mundurowych a na-
stępnie zaangażowaniu prywatnych pasjonatów 
historii, jeden ze schronów uchował się w  takim 
stanie, jakby pierwotni użytkownicy opuścili go 
kilka godzin wcześniej. To właśnie w nim mieści się 
Muzeum Zimnej Wojny. 

Niewątpliwym atutem tego miejsca jest samo 
wyposażenie wewnętrzne. Przeważająca jego 
część została zainstalowana na etapie doposaża-
nia przez Rosjan w  roku 1970. Co ciekawe, mimo 
półwiecza niektóre urządzenia nadal zachowa-
ły sprawność, o  czym przekonać się możemy 
uczestnicząc w  wycieczce po obiekcie. W  blisko 
200-metrowych halach, gdzie składowano bomby 
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Największą atrakcją Kołobrzeskiego Skansenu Morskiego są udostępnione do zwiedza
nia również wewnątrz, wyslipowane okręty (Fot. B. Janiczek/Rekografia.pl)

Zwiedzając muzealny schron nie sposób nie zwrócić 
uwagi na oryginale detale jego wyposażenia 
(Fot. R. Semołonik/Fotoreporterkoszalin.pl).

3001 w  Podborsku, 3002 w  Brzeźnicy Kolonii 
niedaleko Jastrowia i 3003 w Templewie na Ziemi 
Lubuskiej. W  każdym znajdowały się dwa, liczące 
ok. 1 tys. m kw. schrony-magazyny typu „Mono-
lit” oraz praktycznie samowystarczalne koszary 
dla mniej więcej 150 osób, wyposażone w  najno-
wocześniejszą w  tamtych czasach infrastrukturę 
techniczną. Dekadę potem dobudowano w  nich 
dodatkowe schrony typu „Granit” (ten w  Podbor-
sku, jako jedyny w  kraju przetrwał w  praktycznie 
kompletnym stanie). Do końca lat osiemdziesią-
tych bazy były ściśle strzeżone; o  ich przezna-
czeniu w  Polsce wiedziało zaledwie kilkanaście 
osób z najwyższych kręgów władzy cywilnej oraz 
wojskowej. Arsenał, którego eksplozja dosłownie 



Zachowany na terenie Muzeum Zimnej Wojny schron typu Granit jest jedynym tego rodzaju 
w Polsce, który przetrwał w praktycznie kompletnym stanie (Fot. B. Janiczek/Rekografia.pl).
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i  głowice muzealnicy zainstalowali wystawy: po-
sterową, opowiadającą historię zimnej wojny oraz 
prezentację replik pojazdów i  samolotów w  skali, 
wykonanych przez członków Koszalińskiego Plu-
tonu Modelarskiego. Ich wspólnym mianownikiem 
jest transport lub wykorzystanie bojowe broni 
atomowej, jak również zdolność do przetrwania 
ataku nuklearnego. Tę część uzupełniają oryginal-
ne mundury, ekwipunek i  broń. W  dalszej części 
możemy zajrzeć do niemal wszystkich, kompletnie 
wyposażonych pomieszczeń, w  jakich pracowała 
załoga. Dzięki temu dokładnie poznajemy specy-
fikę jej służby. Na miejscu jest także przestrzeń 
edukacyjna.

Zwiedzanie muzeum w Podborsku zawsze odbywa 
się w towarzystwie przewodnika. Bywają dni, kiedy 
towarzyszą mu umundurowani rekonstruktorzy. 
Dawna radziecka baza już zyskała status kultowej, 
jeśli chodzi o  spotkania pasjonatów wojskowości 
okresu po zakończeniu II wojny światowej. Przez 
3 lata z rzędu, w pierwszej połowie wakacji, orga-
nizowano tutaj Zlot Zimnowojenny – największy 
mityng miłośników tej epoki w  Polsce (miejscem 
tegorocznej edycji jest Kołobrzeg). Od 2018 r. spod 
muzealnego schronu startuje również doroczny, 
lipcowy Rajd Pieszy Śladami Zimnej Wojny po 
Ziemi Białogardzkiej. Ubrani w  uniformy z  epoki, 
wyposażeni w  repliki broni pasjonaci pokonują 
trasę półmaratonu, testując jednocześnie własną 
wytrzymałość oraz funkcjonalność dawnego ekwi-

punku bojowego. W  bieżącym roku muzealnikom 
udało się, pierwszy raz, zorganizować zimową edy-
cję tego przedsięwzięcia.

W  wakacje Muzeum Zimnej Wojny Obiekt 3001 
w  Podborsku czynne jest dla zwiedzających in-
dywidualnych w  każdą niedzielę i  środę. Wejścia 
z  przewodnikiem rozpoczynają się o  godz. 11.00, 
12.00, 13.00 oraz 14.00. Istnieje również możli-
wość rezerwacji dowolnego terminu zwiedzania 
dla grup zorganizowanych. W  tym celu należy 
skontaktować się z  obsługą placówki, pod nume-
rem telefonu: 512 481 493. Poza sezonem letnim 
(okres maj-czerwiec oraz wrzesień-październik) 
schron oglądać można w  niedziele. Muzeum Zim-
nej Wojny jest przyjazne dla zwierząt – bez proble-
mu wejdziemy do środka w towarzystwie naszego 
pupila.

By dotrzeć do Muzeum Zimnej 
Wojny Obiekt 3001, należy pokonać 
3,5-kilometrową trasę przez las, 
rozpoczynającą się przy przejeździe 
kolejowym w Podborsku 
(Fot. B. Janiczek/Rekografia.pl).
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templariusze, zagadki, rycerskie intrygi i skarby - to wszystko na wyciągnięcie ręki.
wystarczy jedynie uruchomić wyobraźnię i wybrać się do położonego 80 km

od Koszalina starego drawska. 

S
tare Drawsko to niewielka wieś położona po-
między Połczynem-Zdrojem a  Czaplinkiem, 
na urokliwym przesmyku między jeziorami 

Drawsko i Żerdno i nad łączącą je rzeką Drawą. Jest 
częścią Drawskiego Parku Krajobrazowego. Na-
tkniecie się tu na wiele małych potoków, mokradeł 
i torfowisk, ale przede wszystkim na wspaniałe je-
ziora. Drawsko to drugie pod względem głębokości
jezioro w Polsce (79,7m). Jeśli będziecie mieć szczę-
ście, to spotkacie tam łabędzie, perkozy, czaple, 
żurawie i kormorany. 

Wjeżdżając do Starego Drawska, nie sposób prze-
oczyć ruin zamku. Na pierwszy rzut oka widać 
zwarcie je okalający, gruby mur warowny, jednak 
koniecznie należy przenieść się do środka i poznać 
zagadkową i arcyciekawą historię tego miejsca. 

Zamek Drahim wzniesiony został przez zakon joan-
nitów w latach 1360-66 na fundamentach zniszczo-
nego ponad dwieście lat wcześniej średniowiecz-
nego grodu słowiańskiego plemienia Drawian. Po 
przyłączeniu Starego Drawska przez Kazimierza 
Wielkiego do Polski w  1368 r., warownia stała się 
lennem zakonników. Na zamku podziwiać można 
średniowieczne izby rzemieślników, przedmioty 
użytku codziennego dawnych mieszkańców, zbroje 
rycerskie, a także narzędzia tortur. 

Będąc w  Starym Drawsku, koniecznie należy się-
gnąć po skarb - płynne złoto, czyli miód drahimski. 
Jak mówią tradycje, drahimscy rycerze średnio-
wieczni, zgodnie z  obyczajem sprawowali pieczę i 
opiekę nad bartnikami, a ci w zamian co roku składa-
li po 3 kłody miodu na zamek. Miód drahimski nale-

Przygoda za jeden uśmiech

autor: anna Zawiślak



ży do produktów tradycyjnych i regionalnych, nabyć 
go można w pięciu gatunkach: gryczanym, rzepako-
wym, wrzosowym, lipowym oraz wielokwiatowym. 

A kiedy zgłodniejcie, posilcie się regionalnymi spe-
cjałami. U podnóża zamku, na brzegu, dojrzycie sta-
tek „Róża Wiatrów”. Tu również kłania się historia, 
choć nieco nowsza, bo z  ubiegłego wieku. Statek 
ów pływał po mazurskich wodach, będąc nie lada 
atrakcją lat trzydziestych zeszłego stulecia. Swo-
ją prywatną jednostkę uczynił z  niego na chwilę 
Hermann Goering, a teraz można ją zwiedzać, przy 
okazji kosztując regionalnych potraw. Wędzona 
lub smażona sielawa, lin i szczupak to ryby, których 
trudno na co dzień  szukać w restauracyjnych menu. 
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Świeższych niż w Starym Drawsku nigdzie nie znaj-
dziecie.

Natomiast po obiedzie, przed powrotem, warto sko-
rzystać z jeszcze dwóch miejscowych atrakcji. Jed-
ną z  nich są kajaki, które wypożyczyć można przy 
przystani i  z  poziomu tafli jeziora podziwiać faunę 
i florę tej okolicy. Na drugą atrakcję zaprasza ścież-
ka przyrodnicza – Spyczna Góra. Tu z ambony wido-
kowej raz jeszcze spojrzeć można na piękno jezior 
Drawsko, Żerdno i Komorze, na całkiem nieodległy 
Czaplinek i rozległe lasy Pojezierza Drawskiego. 

Stare Drawsko, Zamek Drahim, www.drahim.pl
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akcję wyciągania na brzeg dwóch muzealnych okrętów z zapartym tchem 
obserwowała cała Polska. tak kończył się jeden z najbardziej oryginalnych projektów 
muzealnych zrealizowanych w naszym kraju. trwał on cztery lata, owocując narodzinami 

miejsca, w którym rolę pierwszoplanową odgrywa Bałtyk.

T
o właśnie wyslipowane, czyli wydobyte na 
brzeg i  dzięki temu wyeksponowane w  peł-
nej krasie, okręty są największą atrakcją 

zlokalizowanego przy ul. Bałtyckiej w Kołobrzegu, 
Kołobrzeskiego Skansenu Morskiego. 

Przekraczając jego bramę, mijamy masywny 
kadłub jednostki, której przeznaczeniem było 
wykrywanie, śledzenie oraz niszczenie okrętów 
podwodnych – ORP „Fala”. Jest jedną z pięciu tego 
typu, a  powstała w  1965 r. w  Stoczni Marynarki 
Wojennej w  Gdyni. Jej historia związana jest nie 
tylko z  Wojskami Ochrony Pogranicza a  później 

Straży Granicznej, ale także z  samym Kołobrze-
giem, który był macierzystym portem okrętu. 

Kolejny, ustawiony prostopadle do ścieżki zwie-
dzania, to kuter torpedowy ORP „Władysławo-
wo” zwodowany w 1975 r. w Rybińsku (wówczas 
ZSRR). Był jednym z  trzynastu stacjonujących 
w  Gdyni i  przeznaczonych do ataków rakieto-
wych na jednostki pływające nieprzyjaciela. Nie-
wątpliwym atutem obu okrętów jest możliwość 
nie tylko wejścia na pokład, ale także przyjrzenia 
się praktycznie wszystkim pomieszczeniom we-
wnątrz.

Flaga na maszt!
Kołobrzeski skansen Morski

autor: łukasz Gładysiak / Fotografie:  a. Rutkowski/archiwum MoP w Kołobrzegu

Największą atrakcją Kołobrzeskiego Skansenu Morskiego są udostępnione 
do zwiedzania również wewnątrz, wyslipowane okręty.



Trzecią jednostką, którą muzealnikom udało się 
wyciągnąć na ląd i zaprezentować w ramach Skan-
senu jest jacht „Orkan II”. Historia tej jednostki nie 
została jak dotąd poznana w  pełni. Znaleziono ją 
w 1945 roku (wówczas noszącą niemiecką nazwę 
„Kuling”) w  Darłowie, krótko po zakończeniu II 
wojny światowej. Do 1956 r. pełniła służbę po-
mocniczą w odradzającej się Marynarce Wojennej, 
by ostatecznie trafić w  ręce kołobrzeskich miło-
śników żeglarstwa. „Orkan II” stał się pierwszym 
w  polskiej historii regionu jachtem, na którym 
szkolono przyszłych wilków morskich. Co ciekawe, 
od 1970 r. do końca pierwszej dekady XXI w. o tym 
wyjątkowym dla lokalnej historii zabytku całkowi-
cie zapomniano. Przed zniszczeniem uratował go 
kołobrzeżanin, Krzysztof Chodakowski i to za jego 
sprawą jacht ponownie trafił nad ujście Parsęty.
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Jeden z ciekawszych eksponatów prezentowanych na wystawie przy ul. Bałtyckiej 
w Kołobrzegu – polska wyrzutnia rakietowa WM-18 z okresu tzw. zimnej wojny.

Jeden z najstarszych zabytków morskich w kolekcji 
kołobrzeskiej placówki – fragment kadłuba statku 
z przełomu XIX i XX w. odnaleziony w 1993 r. w Podczelu.

Jedna z zabytkowych, nitowanych boi, pozyskana 
dla Skansenu dzięki współpracy z Urzędem Morskim 
w Szczecinie (Fot. Łukasz Gładysiak).

Oprócz ustawionych na brzegu okrętów, w  Koło-
brzeskim Skansenie Morskim znajdziemy wiele 
ciekawostek dla miłośników zarówno przed- jak 
i  powojennej morskiej historii militarnej. Praw-
dziwą dumę muzealników stanowią elementy 
kontrtorpedowca ORP „Burza”, w  tym żurawiki 
do szalup, elektryczny podajnik amunicji, armata 
morska B-34U, przeciwlotnicza 70-k oraz maszt, 
na którym biało-czerwoną banderę podniesiono 
w 1932 r. Brał udział w licznych eskortach konwo-
jów koalicji antyhitlerowskiej na Atlantyku i  wo-
dach Afryki Zachodniej, operował także w rejonie 
Narwiku oraz za kołem podbiegunowym. 

Wśród ciekawostek związanych z militariami mor-
skimi po 1945 r. warto zwrócić uwagę na przykład 
na polskiej konstrukcji wyrzutnię niekierowanych 
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Toyota Jankowscy Spółka Jawna
ul. Diamentowa 2, 75-736 Koszalin 

tel: 94 341 02 87, 94 346 55 10
www.toyota.koszalin.pl   

JANKOWSCY 
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pocisków rakietowych WM-18, instalowaną na 
okrętach desantowych Marynarki Wojennej.

Na ekspozycji zlokalizowanej przy ul. Bałtyckiej 
nie brakuje i artefaktów o ponad stuletniej metry-
ce. Jeden z nich to fragment lewej części dziobowej 
niezidentyfikowanego statku, wybudowanego 
prawdopodobnie na przełomie XIX i  XX w., wy-
rzucony na brzeg w  Podczelu pod Kołobrzegiem 
w 1993 roku. 

Zasób najstarszych zabytków Skansenu powięk-
sza się praktycznie z  tygodnia na tydzień między 
innymi dzięki bliskiej współpracy Muzeum Orę-
ża Polskiego w  Kołobrzegu z  Urzędem Morskim 
w Szczecinie. Za jej sprawą na wystawę trafiły już 
nitowane, najpewniej XIX-wieczne, boje oraz ele-
menty wyposażenia jednostek pływających po 
Odrze. Rośnie również kolekcja kotwic, która po-
woli staje się znakiem rozpoznawalnym cywilnej 
części obiektu. 

Ostatnie, wyżej wymienione zabytki trafiły do za-
sobów MOP w efekcie prac modernizacyjnych ka-
nału wodnego Szczecin-Świnoujście. Warto zazna-
czyć, że efektem tego samego projektu, od strony 
merytorycznej nadzorowanego przez kołobrze-
skie muzeum, jest bogaty zbiór elementów nie-
mieckiego pancernika kieszonkowego „Lützow”. 
Jednostka, uczestnicząca w schyłkowym okresie II 

W sezonie wakacyjnym Kołobrzeski 
Skansen Morski, zlokalizowany przy ul. 
Bałtyckiej, tuż obok zabytkowej Reduty 
Solnej oraz popularnego targu rybnego, 
dostępny jest dla zwiedzających każdego 
dnia tygodnia, w godz. 9.00-18.00. 
Od 1 września do końca października 
wystawę oglądać można od wtorku do 
niedzieli, w godz. 9.00-16.00. Cena biletu 
wynosi 20 zł (ulgowy: 15 zł). Dzieci do lat 
7 oglądają wystawę bezpłatnie.

Uwagę zwiedzających Skansen zwracają między innymi oryginalne torpedy.

wojny światowej między innymi w walkach o Trój-
miasto oraz Kołobrzeg, została w kwietniu 1945 r. 
zbombardowana przez samoloty brytyjskich Kró-
lewskich Sił Powietrznych podczas postoju na wo-
dach Kanału Piastowskiego. Wykorzystywana po 
kapitulacji III Rzeszy jako okręt-cel dla jednostek 
radzieckiej Floty Bałtyckiej, jest ostatnim, dużym, 
niezlokalizowanym wrakiem na Bałtyku. Części 
pancernika oglądać można na wystawie oddziału 
militarnego Muzeum Oręża Polskiego przy ul. Emi-
lii Gierczak.



Toyota Jankowscy Spółka Jawna
ul. Diamentowa 2, 75-736 Koszalin 

tel: 94 341 02 87, 94 346 55 10
www.toyota.koszalin.pl   

JANKOWSCY 
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w ciemności jest teatr: w akcie sprzed 40 mln lat nie ma już dinozaurów i jeszcze nie ma 
praludzi, huczy prazwierz, drży ziemia, mruczący wulkan pyłem chowa dzień, a drzewa 

broniąc się potężnie żywicują – z tego będzie bursztyn.

N
ie zwiedzaj, przeżyj! To reguła Muzeum 
Bursztynu w Jarosławcu, gdzie gra świateł 
i dźwięków wydobywa z mroku tylko to, co 

chce pokazać naszej wyobraźni.

Nisza leśna jest pierwsza. Wielkim pradrzewom 
najbliżej do sośnicy japońskiej i  modrzewnika – 
uczeni nie są pewni, co dokładnie dało życie bursz-
tynowi bałtyckiemu. Obfite żywicowanie prze-
chodzi w  kojące rany krople, sople i  strupy, choć 
największe bryły bursztynu powstaną z  tego, co 
wypłynie ze szczelin podkorowych i  żywicznych 
kieszeni między słojami.

W  akcie drugim głosy dawnej podziemnej kopal-
ni: kołowrotki, turkoczące wózki, przesypywanie 
urobku. W  wydrążonych komorach sprzęt wydo-

bywczy z  pękatym wózkiem na szynach i  urobek, 
a pośrodku komory skarb największy: jantar ważą-
cy 2.906 g – wielkością trzeci w  Polsce. Pochodzi 
z  Ukrainy, właściciel muzeum kupił go od innego 
polskiego kolekcjonera. Muzeum ma jeszcze trzy 
ponadkilogramowe, a w sumie 1.500 eksponatów, 
z czego rotacyjnie pokazuje 200.  

W trzeciej odsłonie spektaklu brzęczenie – wstęp 
do inkluzji. Dzieci pochylają się nad długim pulpi-
tem z otworkami, w których pod powiększającym 
szkłem szerszenie, wije i  mrówki walczą z  żywicą 
o ostatni kęs życia. Najciekawsze inkluzje to pasi-
konik, sosnowa szyszka, kwiatostan dębu, żuk na 
liściu, pająk zjadający mrówkę, dwa pechowe pają-
ki, które mogły być parą... Czemu pasikonik? – Bo 
duży, takie były silne i się wyrywały, a najbardziej 

Świat zatopiony w milionach lat

autor: Marek Zalewski / Fotografie: Muzeum Bursztynu w Jarosławcu i MZ

Ten bursztyn waży niemal 3 kg i jest trzeci wielkością w Polsce.



Muzeum w Jarosławcu założył siedem 
lat temu poszukiwacz i kolekcjoner 
Maksymilian Kwiatkowski. Aranżacje 
przedstawiają pradawny las bursz-
tynowy, podziemną kopalnię oraz 
inkluzje (ciała obce w bursztynach). 
Otwarte jest cały rok, w lipcu i sierpniu 
od godz. 10.00 do 18.00. Przyjazd grupy 
warto zapowiedzieć, tel. 533 533 123; 
przewodnik gratis.

wartościowe są inkluzje objęte w całości – tłuma-
czy przewodnik.   

Czy bursztyn wciąż powstaje? Na kilku kontynen-
tach wydobywa się tzw. kopale – młode, liczące od 
10 tysięcy do miliona lat żywice, znacznie mięk-
sze od bursztynu i  o  mniejszej zawartości kwasu 
bursztynowego. Może wytrzymają jeszcze kilka-
dziesiąt milionów lat. Ale nie przybędzie ani okru-
szek najcenniejszego bursztynu bałtyckiego, bo 
nie ma drzew, które dały mu życie.   

Najbliższa duża kopalnia działała w XVIII w. w po-
dusteckim Możdżanowie, ale zalała ją woda. Nie-
dawno pojawiły się pogłoski o Chińczykach chcą-
cych tu wznowić wydobycie; pokłady szacuje się na 
20 ton. To jednak nic w porównaniu z obliczanymi 
na 300 tys. ton zasobami kaliningradzkimi i jeszcze 
większymi w Pomorskiem, lecz często położonymi 
zbyt głęboko, by opłacało się kopać.

Wielkie kopalnie (dziś tylko odkrywkowe) dostar-
czają rocznie setki ton bursztynu, małe – setki 
kilogramów, zaś oficjalny skup jantara zebranego 
z polskich plaż to średnio 5 ton. Oprócz zbieraczy 
są poławiacze kaszorkami (podbieraki), ale przy-
znają, że wyżyć z  tego się nie da – sprawa zbyt 
losowa. Niemniej, za czystą kroplę-samorodek 
wielkości kasztana można dostać 1000 zł. Najcen-
niejszy jest bursztyn biały zwany królewskim (kie-
dyś zastrzeżony dla najwyżej urodzonych), poza 
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Cząstka jarosławieckich inkluzji: szyszka i owady 
zatopione w bursztynie 40 milionów lat temu. 

Cząstka jarosławieckich inkluzji: szyszka i owady 
zatopione w bursztynie 40 milionów lat temu. 

Cząstka jarosławieckich inkluzji: szyszka i owady 
zatopione w bursztynie 40 milionów lat temu. 

tym wolny od skaz i zanieczyszczeń. Szukać należy 
gdy morze wyrzuci, czyli po sztormie. 

Po czym je poznać, skoro tak rozmaite? Potrzeć do 
gorąca lub przypalić, wydzieli przyjemny zapach. 
Albo o  wełnę czy polar, wtedy się naelektryzuje 
i będzie przyciągał drobiny. O zmierzchu natomiast 
bursztyn można rozpoznać dzięki wspomnianej 
fluorescencji.
 
W muzealnym sklepiku z pamiątkami można kupić 
bransoletki z surowych grudek już po 10 zł, a kol-
czyki za 40. Co innego drugi sklep – z wyrafinowa-
ną biżuterią, gdzie cena zależy od jakości i  urody 
materiału, choć też wielkości, od wkładu pracy 
i  renomy artysty: 10-centymetrowy elipsowaty 
wisior opleciony pozłacanym srebrem – 3999 zł, 
cztery razy mniejszy już tylko 575 zł (im większa 
bryłka, tym drożej za gram); kulka-zawieszka ze 
srebrem pozłacanym 1690 zł, ze złotem 4000, ale 
bursztyn niemal biały. Najdroższe są korale łączo-
ne srebrem pozłacanym, bursztyn tzw. płonący – 
6000 zł.       



I   l a t o  2 0 2 0   I

I   1 0 6   I

atutem zrewitalizowanej Reduty Morast, XVIII-wiecznej fortyfikacji na terenie 
nowoczesnego Portu Jachtowego w Kołobrzegum, jest jej lokalizacja i fakt, że zwiedzimy 

ją całkowicie za darmo.  

Z
  wałów Reduty Morast obejrzeć można 
znaczną część kołobrzeskiego portu. W mi-
nionych stuleciach tam, gdzie dzisiaj zasia-

damy, by odpocząć w  trakcie zwiedzania miasta, 
stały działa strzegące ujścia Parsęty. Miejscowa 
załoga postawiła zdecydowany opór najpierw 
Napoleonowi, a potem, pod koniec II wojny świato-
wej, polskim żołnierzom. Współcześnie epizody te 
dodają kolorytu i  pozwalają autentycznie poczuć 
ducha przeszłości, a  sam perfekcyjnie zrewitali-
zowany obiekt zyskuje na popularności jako punkt 
turystyczny.

Na straży kołobrzeskiego portu

Doświadczenia stoczonej w drugiej połowie XVIII 
w. wojny siedmioletniej, jak również analiza aspek-

tów obronnych twierdzy kołobrzeskiej w  czasie 
panowania w Prusach króla Fryderyka II Wielkie-
go, wykazały, że jednym z  najsłabszych punktów 
defensywy miasta nad ujściem Parsęty jest port. 
Z  tego względu od początku lat 70. tamtego stu-
lecia rozpoczęła się budowa nowych obiektów za-
bezpieczających tę istotną część miasta. W pierw-
szej kolejności powstał strzegący portowego 
wejścia Fort Münde, współcześnie stanowiący 
podstawę latarni morskiej oraz, po lewej stronie 
Parsęty, Szaniec Maikuhle. Równolegle francuski 
inżynier Madelein Tourorus hrabia d’Heinze przy-
gotował projekt dodatkowego dzieła fortyfika-
cyjnego – znajdującej się na północno-zachodnim 
skraju Wyspy Solnej, Reduty Morast, czyli Bagien-
nej. Nazwa ta odnosiła się do mokradeł, na którym 
przyszło pracować budowniczym. Plan osobiście 

W cieniu wielkiej historii
– kołobrzeska Reduta Morast

autor: łukasz Gładysiak / Fottografie: archiwum Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg

XVIII-wieczna Reduta Morast to ważny element 
nowoczesnego Portu Jachtowego w Kołobrzegu.
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Jednym ze stałych użytkowników Reduty Morast jest 
Kołobrzeskie Bractwo Kurkowe. Co weekend jego członkowie 
organizują tam pokazy strzelania z armaty czarnoprochowej 

zaaprobował Alter Fritz, jak mawiano na ówcze-
snego króla Prus.

Obiekt był o  tyle ciekawy, że pierwotnie cały 
znajdował się w  wodzie, posadowiony na palach. 
Dostęp do zlokalizowanej od strony miasta bra-
my umożliwiał most zwodzony. Przygotowano go 
przede wszystkim jako stanowisko dla artylerii 
osłaniającej port. Debiut bojowy Reduty miał miej-
sce podczas oblężenia Kołobrzegu przez Napole-
ona w  1807 r. W  chwili jego rozpoczęcia zaczęto 
wzmacnianie obiektu. Pierwsze strzały oddano 
w marcu, załoga aktywnie uczestniczyła w boju aż 
do jego zakończenia blisko cztery miesiące później.

Przez kilkanaście lat po wojnach napoleońskich 
Reduta Morast zmieniła swoje oblicze. To właśnie 
wtedy nadano jej kształt, jaki podziwiać możemy 
do dzisiaj. Na wałach przygotowano stanowiska 
dla armat 12-funtowych. Choć historia militarna 
tego miejsca formalnie dobiegła końca wraz z  li-
kwidacją Twierdzy Kołobrzeg w  latach siedem-
dziesiątych XIX w., na linii frontu znalazła się na 
krótki czas w  marcu 1945 r. To właśnie tutaj na-
cierającym w  stronę portu żołnierzom 1. Armii 
Wojska Polskiego zdecydowany opór postawili, 
uzbrojeni w  działo przeciwpancerne niemieccy 
marynarze. Kilka miesięcy wcześniej obiekt wy-
korzystano w  roli planu filmowego, na potrzeby 
superprodukcji w reżyserii Veita Harlana zatytuło-
wanej „Kolberg”.

Zabytek uratowany

Po zakończeniu II wojny światowej Redutę Morast 
przejęli członkowie kołobrzeskiego Jachtklubu 
Morskiego Joseph Conrad. W kolejnych dekadach 
w  jej murach przebywali i  szkolili się adepci życia 
pod żaglami, w  tym słynny Jack Strong, czyli Ry-
szard Kukliński, przez pewien czas odbywający 
służbę wojskową nad ujściem Parsęty. W  latach 
dziewięćdziesiątych obiekt zyskał sławę jako miej-

sce spotkań i imprez muzycznych, niestety sukce-
sywnie pogarszając swój stan.

Degradacji tego ciekawego miejsca z mocną rękoj-
mią historyczno-militarną zapobiegł Zarząd Portu 
Morskiego Kołobrzeg. Pierwsze prace zabezpie-
czające między innymi zabytkowe wrota przepro-
wadzono w 2013 r. W styczniu 2018 r. rozpoczęła 
się rewitalizacja, którą przeprowadziła w  sposób 
kompleksowy Korporacja Budowlana „Doraco” 
z Gdańska. 

Nowy duch

Dzisiaj Reduta Morast to historyczna ozdoba Por-
tu Jachtowego – Mariny Solnej oraz jeden z najcie-
kawszych, a  zarazem najpiękniejszych obiektów 
fortyfikacyjnych dawnej Twierdzy Kołobrzeg. 
Przez cały rok prowadzone są tutaj działania edu-
kacyjno-turystyczne, w sezonie letnim skorzystać 
też można ze zlokalizowanej w zabytkowym wnę-
trzu tawerny oraz organizowanych wokół niej wie-
czornych imprez muzycznych. Dawną prochownię 
zajmuje Kołobrzeskie Bractwo Kurkowe, które 
w wakacje, w każdy weekend, realizuje w Reducie 
pokazowe strzelania z  armaty czarnoprochowej. 
W  sąsiedztwie portu rozwija się przestrzeń ga-
stronomiczna – w tym na przykład otwarta przed 
kilkoma tygodniami Portowa Strefa Chilloutu. 
W  lutym 2020 r. powstała tutaj ścieżka opowia-
dająca dzieje Wyspy Solnej od czasów wczesnego 
średniowiecza do współczesności.

Miejsce, w którym ponad dwieście lat temu Prusa-
cy zainstalowali strzegące ujścia Parsęty armaty, 
dziś staje się coraz bardziej popularnym punktem 
turystycznej mapy Kołobrzegu. Jej niewątpliwy 
atut stanowi położenie niemal w  sercu miasta, 
w widłach Parsęty i Kanału Drzewnego oraz to, że 
dostępna do zwiedzania jest całkowicie bezpłat-
nie. Na gości czeka każdego dnia od godzin poran-
nych do wieczora.

W środku obiektu powstała popularna 
tawerna nie tylko dla żeglarzy
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Kilkaset mundurów, kilkadziesiąt pojazdów i olbrzymia dawka wiedzy – to zawartość 
głównej militarnej ekspozycji Muzeum oręża Polskiego w Kołobrzegu. Być w tym mieście 

i jej nie zobaczyć, to jak odwiedzić Rzym i pominąć Koloseum. 

T
o nasza najważniejsza, w  zasadzie tytułowa 
ekspozycja. Serdecznie zapraszamy na wy-
prawę przez ponad tysiąc lat historii rodzimej 

wojskowości, która na stałe wpisała się do dziejów 
wojen na świecie – zachęca Aleksander Ostasz, 
dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. 
Przy reprezentacyjnym dla tego miasta deptaku – 
ul. Emilii Gierczak, skądinąd jednej z  kobiet-boha-
terek walk o  miasto w  marcu 1945 r., znajduje się 
wystawa, która bez wątpienia jest jedną z najważ-
niejszych, jeśli chodzi o  popularyzację polskiej hi-
storii. W ciągu roku odwiedzają ją tysiące turystów. 

Ekspozycję otwiera bogaty zbiór broni z  czasów 
wczesnego średniowiecza. – To gratka nie tylko dla 
ekspertów z  dziedziny wojskowości. Praktycznie 
wszystkie eksponaty, jakie znajdziecie w gablotach 

pochodzą z  Kołobrzegu i  najbliższej okolicy. War-
to zwrócić uwagę przede wszystkim na włócznie, 
które pamiętać mogą czasy pierwszych Piastów, 
czy złocone, być może wikińskiego pochodzenia, 
elementy końskiej uprzęży sprzed prawie tysiąca 
lat – wymienia nasz rozmówca. Na ścianach zawie-
szone są tablice zawierającej najnowsze ustalenia, 
co do dziejów militarnych czasu kształtowania się 
naszej państwowości. Zgodnie z duchem czasu tre-
ści podane są również w języku angielskim.

W  kolejnych gablotach podziwiać można świa-
dectwa następnych epok. Już od wieku XV uwa-
gę zwraca bogactwo broni palnej – kołobrzeskie 
muzeum posiada jedną z największych jej kolekcji 
w  Europie. Od wieku XIX pojawiają się również 
mundury, a  pod tym względem placówka nie ma 

Perła w koronie kołobrzeskiego muzeum
– oddział dzieje oręża Polskiego

autor: łukasz Gładysiak / Fotografie: a. Rutkowski/archiwum MoP w Kołobrzegu

Częścią oddziału muzeum przy ul. Emilii Gierczak
 w Kołobrzegu jest XV-wieczna Kamienica Kupiecka ,



sobie równych w  Polsce. – Choć Muzeum Woj-
ska Polskiego w  Warszawie jest od nas większe, 
to właśnie w  Kołobrzegu znajduje się największy 
w  kraju zbiór wojskowych ubiorów. Co ważne, 
wiele zestawów noszonych było przez konkretne 
osoby, w tym na przykład generalicję, a to zdecy-
dowanie podnosi ich wartość historyczną – uzu-
pełnia Aleksander Ostasz. Istotną część wystawy 
poświęcono na historię II wojny światowej oraz 
ważnego z  wielu względów dla całego polskiego 
Pomorza Zachodniego roku 1945, w  tym krwa-
wym, marcowym walkom o Kołobrzeg. 

Warto zaznaczyć, że ekspozycja oddziału usta-
wicznie się zmienia. W  ostatnim czasie uzupełni-
ły ją pamiątki związane z  tak zwaną archeologią 
pól bitewnych. – To dziedzina, w  której jesteśmy 
w  naszym kraju pionierami. Możemy pochwalić 
się znaleziskami zarówno z początkowego okresu 
II wojny światowej, jak i z jej końcówki. Większość 
związana jest z  działaniami polskich żołnierzy – 
informuje dyrektor MOP. Ciekawostkę w tym za-
kresie stanowią zabytki podniesione z  morskiego 
dna. Muzeum Oręża Polskiego od kilku lat prężnie 
działa w sferze archeologii podwodnej. Efekt tych 
prac to na przykład pamiątki pozyskane z zatopio-
nych podczas walk w 1939 r. okrętów ORP „Gryf” 
i ORP „Wicher”, w tym, stanowiące depozyty mu-
zealne, Krzyż Walecznych oraz Krzyż Virtuti Mi-
litari należące do dowódcy tej ostatniej jednostki 
– komandora Stefana de Waldena. Kawałek dalej 
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W pełni sprawny mechanicznie czołg T-34/85 jest
- ozdobą wystawy plenerowej militarnego oddziału MOP,

pokazywana jest kolejny unikat – oryginalna ma-
szyna szyfrująca Enigma.

W  Sali Techniki Wojskowej muzealnicy zabierają 
nas w  świat zabytkowych pojazdów wojskowych. 
Ich zestawienie, rozwinięte w  plenerowej części 
wystawy, robi iście piorunujące wrażenie. Oglą-
dać tutaj można choćby pełny przegląd artylerii 
używanej przez Wojsko Polskie na Wschodzie, 
czołgi, transportery opancerzone oraz samolo-
ty. Te ostatnie pozostaną przy ul. Emilii Gierczak 
jeszcze tylko przez jakiś czas. – Aktualnie trwają 
prace zmierzające do stworzenia nowego, stric-
te lotniczego oddziału Muzeum Oręża Polskiego 
w  Rogowie, kilkanaście kilometrów na zachód od 
Kołobrzegu. Tam właśnie, w  nowoczesnej aran-
żacji pokazywane będą wszystkie nasze płatowce 
oraz bogaty zbiór szeroko rozumianych zabyt-

Na wystawie muzealnej przy ul. Emilii Gierczak w Kołobrzegu 
znajduje się największa kolekcja mundurów wojskowych w Polsce,
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ków związanych z  wojną, ale też służbą Polaków 
w przestworzach – kontynuuje nasz rozmówca. 

Absolutny unikat stanowią pojazdy, którym mu-
zealnicy przywrócili sprawność mechaniczną – 
działo samobieżne SU-57 czy czołg T-34/85, wy-
korzystywane między innymi w  czasie widowisk 
batalistycznych. Na plenerze obejrzymy także 
jedyny w Polsce, znaleziony w 2011 r., w Kluczewie 
pod Stargardem i  odbudowany, niemiecki czołg 
średni Pz.Kpfw. IV Ausf. J. Swoistą przeciwwagę 
dla dominujących wątków militarnych stanowi 
zrekonstruowany, ponad stuletni wagon kolejowy. 

Część wystawy poświęcono krwawym walkom o Kołobrzeg, 
stoczonym z udziałem polskich żołnierzy w marcu 1945 r.

Ekspozycja oddziału Dzieje Oręża Polskiego to nie tylko II wojna światowa. 
Znajdziemy tam historyczne ciekawostki również z innych epok

To jeden z  rodzajów wykorzystywanych podczas 
wywożenia naszych przodków na Syberię przez 
Rosjan. Wewnątrz znaleźć można ekspozycję zwią-
zaną właśnie z tą tematyką.

W  lipcu i  sierpniu oddział Dzieje Oręża Polskiego 
przy ul. Emilii Gierczak w Kołobrzegu czeka na tu-
rystów siedem dni w tygodniu, między godz. 9.00 
a 18.00. Ekspozycję plenerową zwiedzać można aż 
do zmroku korzystając z automatycznej, zewnętrz-
nej bramki. Koszt wizyty na wystawie to 20 zł/os. 
(bilet ulgowy: 15 zł/os.). Wstęp dla dzieci do lat 7 
jest bezpłatny.

I   1 1 0   I
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arboretum powstało w drugiej połowie XIX wieku. leśnicy prowadzili w nim 
doświadczenia polegające na wprowadzaniu do uprawy leśnej gatunków obcego 
pochodzenia, których parametry przyrostu i osiągane ostateczne wielkości dawały

 nadzieję na intensyfikację produkcji drzewnej.

S
zczególnie duże nadzieje wiązano wówczas 
z  daglezją zieloną odkrytą w  Ameryce Pół-
nocnej przez szkockiego botanika Dawida 

Douglasa, który w 1827 roku sprowadził ją i upo-
wszechnił w angielskich parkach. 

Daglezja w  swojej ojczyźnie dorasta do 100 m 
wysokości, cechuje się szybkim przyrostem i stąd 
była obiektem dużego zainteresowania leśników 
niemieckich. Poza daglezją do badań w arboretum 
posadzono szereg innych gatunków jak: choina ka-
nadyjska, żywotnik olbrzymi, cyprysik groszkowy, 
cyprysik Lawsonia, jodła kaukaska, dąb błotny, dąb 
czerwony oraz gatunki, których celem wprowa-
dzenia były raczej względy estetyczno-ozdobne 
jak: kasztan jadalny, buk strzępolistny, tulipano-
wiec amerykański, orzesznik pięciolistkowy i wiele 
innych.

Obecnie Arboretum stanowi przede wszystkim 
doskonały obiekt edukacyjny i… źródło cienia 
w upalne dni. Wyposażone jest w wiatę edukacyj-
ną, miejsce na ognisko oraz liczne miejsca odpo-
czynku i zabawy.

Jak trafić do Arboretum? Na drodze krajowej nr 6 
Koszalin-Gdańsk, za miejscowością Sianów skrę-
camy do wsi Karnieszewice, mijamy wieś i  po ok. 
1 km dojeżdżamy do Arboretum. Ponieważ na 
„szóstce” trwają roboty drogowe, można pojechać 
inną trasą – nr 203: jadąc z Koszalina, kierujemy się 
na Darłowo przez Gorzebądz i Skibno; na rondzie 
w  Wierciszewie jedziemy na wprost w  kierunku 
wsi Kołzin. 

Ogród botaniczny „Arboretum Karnieszewice” 
dostępny jest dla zwiedzających bezpłatnie, cało-
rocznie od godz. 9.00 do zmierzchu.

Żródło: materiały Nadleśnictwa Karnieszewice

Miejsca nieoczywiste
arboretum w Karnieszewicach



ogrody Hortulus w dobrzycy to kompleks ogrodów pokazowych tworzonych już 
od niemal 30 lat z miłości do natury i z potrzeby dzielenia się tym, co piękne z innymi. 
to unikatowe miejsce wypoczynku, rozrywki oraz edukacji przyrodniczej. Położone 
są w powiecie koszalińskim w wyjątkowej strefie klimatycznej 7b, czyli o dużej 

mrozoodporności roślin. 

K
ompleks składa się z dwóch zespołów ogro-
dowych o  odmiennym charakterze - Ogro-
dów Tematycznych Hortulus oraz Ogrodów 

Hortulus Spectabilis. Zespoły ogrodowe, oddalone 
są od siebie o 2 km, a między nimi znajduje się teren 
Szkółki Roślin Ozdobnych Hortulus. Ogrody odda-
lone są tylko o 8 kilometrów w linii prostej od brze-
gu Morza Bałtyckiego. Jest to najbardziej na pół-
noc wysunięta kolekcja dendrologiczna w Polsce.

Ogrody Tematyczne Hortulus 

Ogrody Tematyczne Hortulus, różnią się od typo-
wych ogrodów botanicznych czy dendrologicznych 
- są to ogrody pokazowe.  W  tego typu ogrodach, 
najważniejszą cechą jest kompozycja roślinna i styl 

ogrodowy. Nie znajdziesz tu setek tabliczek z opi-
sem i nazwą roślin, które niestety zakłócają odbiór 
wizualny i estetyczny ogrodu.  W Ogrodach Tema-
tycznych znajduje się blisko 30 małych ogrodów 
o  różnej tematyczne i  stylistyce. Na powierzchni 
5,5 ha znajdują się: ogrody inspirowane naturalnym 
krajobrazem (skalne, leśne, wodne), kulturą róż-
nych narodów (japoński, francuski) oraz oryginalne 
ogrody zmysłów w  stylu angielskim. Znajdują się 
tu autorskie ogrody, które połączone są w  grupy: 
Woń-Aromat-Zapach, Barwa-Światło-Cień, Szum
-Szelest-Cisza-Dźwięk.  

 Przy Ogrodach Tematycznych znajduje się Caffe-
bar Barwinek, market „Ogród i  Galeria”, centrum 
ogrodnicze oraz szkółka roślin ozdobnych. 

Zielony raj, który wciąż pięknieje
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wózków inwalidzkich. Dla najmłodszych dzieci ko-
nieczne jest zabranie nosidełek lub chust.  

Ogrody Hortulus Spectabilis przystosowane są do 
poruszania się wózkiem inwalidzkim i dziecięcym. 

Na terenie biletowanym obu ogrodów obowiązuje 
bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt. Doty-
czy to również wszystkich ras psów czy kotów no-
szonych na rękach i w torbach. Podczas zwiedzania 
ogrodów, psy można zostawić w specjalnie do tego 
przeznaczonym, zacienionym miejscu z dostępem 
do wody pitnej.  

Ogrody Hortulus Spectabilis 

Udostępnione dla zwiedzających zostały w  2014 
roku. Docelowo zespół ogrodowy projektowany 
jest na 30 ha. Obecnie zagospodarowane i  udo-
stępnione dla zwiedzających jest 8 ha z planowych 
ogrodów. Główną atrakcją tego kompleksu jest naj-
większy na świecie labirynt grabowy o powierzchni 
1 ha.  W sercu labiryntu znajduje się blisko 20-me-
trowa wieża widokowa, z  której rozpościera się 
widok na całą okolicę oraz ogrody m.in. Kamienny 
Krąg, Kalendarz Celtycki, rabaty bylinowe, rosaria 
i  partery bukszpanowe. Ciekawym założeniem, 
tego kompleksu jest nowa grupa ogrodów New 
Design z  Modernistycznym Ogrodem Trwa oraz 
Minimalistyczną Galerią Ogrodową. 

Na terenie Ogrodów znajdują się Caffebar Rumia-
nek oraz sklep z pamiątkami „Serduszkowa Chata”. 

Informacje praktyczne  

Przy obu ogrodach znajdują się bezpłatne parkingi 
i  toalety oraz miejsca zabaw dla dzieci. Ze wzglę-
du na zagospodarowanie i  ukształtowanie terenu 
w Ogrodach Tematycznych Hortulus nie ma możli-
wości zwiedzania z  wózkami - dotyczy to również  
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ogrody tematyczne czynne 
są od poniedziałku do soboty 

w godzinach 9:30-18:30 
oraz w niedzielę i święta 

od 10:00 do 18:00. 
ogrody Hortulus spectabilis 

czynne są od wtorku do niedzieli 
w godz. 10:30-20:30.
www.hortulus.com.pl 
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Miejsca nieoczywiste 
– święta Góra Polanowska

Nie trzeba być człowiekiem wierzącym, by poczuć się tutaj szczególnie. święta Góra 
Polanowska była miejscem kultu od dawna i wróciła do tej funkcji niedawno za sprawą 
darłowskich franciszkanów. Zbudowali na niej pustelnię, a jeden z nich w niej zamieszkał. 

Nie oznacza to, że miejsce jest niedostępne dla innych osób. 

Ś
więta Góra koło Polanowa ma wysokość 156 
m n.p.m. Leży po zachodniej stronie drogi 
Koszalin – Polanów. Z  podnóża na szczyt 

jest ok. 1,5 km. Wzniesienie powstało w  okresie 
najmłodszego zlodowacenia, zwanego bałtyckim. 
Wypiętrzyły się wówczas na terenie Pomorza pa-
sma morem czołowych. W ich skład wchodzą trzy 
święte góry tego regionu: Chełmska Góra koło Ko-
szalina, Rowokół koło Smołdzina oraz najwyższa 
z nich Święta Góra koło Polanowa.

Najstarsze ślady aktywności osadniczej na Świętej 
Górze pochodzą z VIII w. p.n.e. W okresie wczesne-
go średniowiecza miał się tam znajdować począt-

kowo drewniany, a następnie murowany kościółek. 
Według podań miał on stanąć na miejscu pogań-
skiej świątyni. Pod koniec XVI w. kościółek był bu-
dynkiem wzniesionym z cegły na kamiennych fun-
damentach, założonym na planie kwadratu z wieżą 
mieszczącą 3 dzwony. 

Na Górze miało się również znajdować cudowne 
źródło o właściwościach  uzdrawiających. Z 1435 
r. pochodzi najstarsza wzmianka źródłowa trak-
tująca o  Świętej Górze Polanowskiej jako miejscu 
docelowym pielgrzymek. Jednakże pielgrzymowa-
nie w to miejsce rozwinęło się dopiero w XV w. Po-
mimo odejścia książąt pomorskich od katolicyzmu 
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kult ten był kontynuowany na Górze do końca XVI 
w. Później kościółek popadł w ruinę. 

Od 2002 r. miejsce to jest pustelnią ojców fran-
ciszkanów z  klasztoru w  Darłowie. Pustelnia za-
projektowana została w  stylu pomorskim – opar-
ta na wzornictwie budownictwa kaszubskiego. 
Odbywają się w niej Msze św. z polską i kaszubską 
liturgią słowa. Pomysłodawcą, mieszkańcem i  go-
spodarzem Pustelni jest o. Janusz Jędryszek OFM 
Conv.

W latach 2003–2004 obok fundamentów dawnej 
świątyni franciszkanie zbudowali kaplicę i  pustel-
nię pw. Matki Bożej Bramy Niebios. Obraz Maryi 

czczony jako „Brama Niebios” jest na Górze Athos 
u  wybrzeży Grecji (według legendy, miał go na-
malować św. Łukasz Ewangelista). Kopię ikony 
przeniesiono w  2000 r. do Polski i  umieszczono 
na Świętej Górze Grabarce k. Siemiatycz w  tam-
tejszym prawosławnym sanktuarium. Natomiast 
kopię dla nowej franciszkańskiej pustelni na Świę-
tej Górze Polanowskiej namalował malarz z  Buł-
garii Todor Dimczewski. Obraz został poświęcony 
w Koszalinie 27 sierpnia 2004 r. przez prawosław-
nego arcybiskupa Jeremiasza.

Na szczyt Świętej Góry Polanowskiej prowadzi 
droga krzyżowa z  rzeźbami ludowymi. Nieco 
w bok od ścieżki dojściowej wypływa źródło zwa-
ne Studnią Zdrowia, z  którym wiążą się legendy 
o  uzdrowieniach. Obok świątyni wznosi się krzyż 
z napisem w języku polskim i niemieckim o treści: 
„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”.

W  2010 r. łączący dwie Święte Góry – Chełmską 
i  Polanowską, średniowieczny szlak pielgrzymko-
wy, ponownie został włączony do europejskiej sie-
ci dróg św. Jakuba prowadzących do hiszpańskiej 
Santiago de Composteli w  ramach Pomorskiej 
Drogi św. Jakuba. 

Tym co uderza przybywających na Świętą Górę 
Polanowską jest niezwykła cisza. Miejsce to przy-
ciąga i urzeka dziewiczym pięknem i niezmąconym 
spokojem. Bez wątpienia warto poświęcić jedno 
popołudnie, by pojechać tam i  samemu się o  tym 
przekonać. 
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„Rzuć wszystko i jedź na Kaszuby” to nasza propozycja na wakacje 2020. dlaczego akurat 
tam? Ponieważ jest to malowniczy, wypełniony spokojem, przyrodą, bujną roślinnością 
i  licznymi jeziorami region. a  jeśli to za mało, jesteśmy pewni, że odnajdziecie tam 

ciekawe smaki, bogatą kulturę i frapujące historie.  

Z
acznijmy jednak od początku, czyli od spa-
ceru uliczkami Bytowa i Traktem Młyńskim. 
Średniowieczny układ miasta doprowadzi 

do gotyckiego zamku Krzyżaków. Potężne mury 
i  baszty widać z  daleka. Choć obiekt przysłonięty 
jest mocno ogromnymi drzewami, u  stóp zamku, 
bezsprzecznie czuć, potęgę krzyżackiej budowli. 
Na dziedziniec zamkowy wpada słońce, ogrzewając 
stoliki restauracji, którą tam znajdziecie. 

Jest tam też wejście do Muzeum Zachodnioka-
szubskiego. Nawet jeśli nużą was muzea, to gorąco 
zachęcamy do zwiedzenia wystaw poświęconych 
sztuce ludowej. Prace wykonane przez artystów 
ludowych, przedstawiają scenki sakralne, rodzajo-
we, z życia wsi, a także bożonarodzeniowe szopki. 

Z tym jednak czasem można się spotkać na różne-
go rodzaju jarmarkach, natomiast na szczególną 
uwagę zasługują ludowe stroje, hafty, naczynia 
oraz obrazy na szkle malowane. Barwy, kompo-
zycja zachwycają i  stanowią nie lada inspirację do 
samodzielnego działania. A  gdybyście jednak na-
brali ochoty na dalsze zwiedzanie, to w  muzeum 
do zobaczenia jest wiele dawnych sprzętów rol-
niczych, narzędzi rzemieślników i  rybaków oraz 
wiele przedmiotów związanych z  późniejszymi 
mieszkańcami zamku, następcami krzyżaków, czyli 
książętami pomorskimi.

Tyle o zamku, pora coś zjeść. Na Kaszubach są rze-
czy, które po prostu należy spróbować. Niewątpli-
wie jest to frékasë, czyli kura w białym sosie poda-

Witômë na Kaszëbach

autor: anna Zawiślak



wana z ryżem. Kura, najlepiej „chodzona”, wiejska, 
aromatyczna, a  sos koniecznie z  nutą agrestu. 
W kaszubskiej kuchni znajdziecie wiele dań z ryba-
mi słodkowodnymi, często z solonej zalewy, a także 
potrawy z grzybami i jagodami. Na deser, choć nie 
będzie to lekki deser, warto wybrać ruchanki. Są to 
swego rodzaju placki drożdżowe, smażone na głę-
bokim oleju, oprószone cukrem pudrem. Zjedzone 
na świeżym powietrzu smakują wybornie, a  już 
szczególnie nad brzegiem jednego z  okalających 
Bytów zalewisk. Szczególnie warte uwagi jest jed-
no z  większych o  nazwie Jeleń. Królują tu sporty 
wodne oraz piękne trasy spacerowe i  rowerowe. 
Jednak oddać trzeba, że są to tereny spokojne, bez 
natłoku ruchu turystycznego, idealne dla relaksu 
na łonie natury. 

Bytów to urokliwe miasteczko, choć dynamicznie 
się rozwijające (tutaj mieści się np. siedziba jednego 
z dwóch największych w Europie producentów sto-
larki okiennej – firmy Drutex). Małe sklepiki, stra-
gany i  centralny rynek tworzą sielską atmosferę, 
której nie chce się opuszczać. 

Bytowskie okolice to także pofałdowany teren, nie-
wielkie wzniesienia, które w tak przyjemny sposób 
się ogląda, bo zupełnie różny jest od tego, który na 
co dzień możemy oglądać w  okolicy Koszalina czy 
w centralnej Polsce. Warto chłonąć widoki i puścić 
wzrok jak najdalej, by swobodnie podziwiał naturę. 
Jadąc tak trasą, w  odległości raptem 25 minut od 
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Bytowa, można odwiedzić fabryczny sklep Lubiany, 
tak cenionej wśród miłośników pięknych zastaw 
stołowych. Znajduje się on w miejscowości Łubiana 
pod Kościerzyną. Oprócz zakupu suwenirów, jest 
to okazja jeszcze bardziej zatopić się w  cudowny 
klimat kaszubskich terenów. 

Jeśli nie na weekend, to warto poświęcić tym te-
renom przynajmniej jeden porządny dzień. Spokój 
i natura, które tam znajdziecie, doładują was ener-
gią na kolejne wakacyjne tygodnie. 
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te romantyczne i  piękne obiekty mrugają z  dala na wróżbę szczęśliwego 
powrotu i  na pewność, że jest ląd i  jest siedlisko. są wyjątkowe także jako 

obiekty architektoniczne, historyczne, a nawet miejsca zaręczyn i ślubów.

Gwiazdy 
na lądzie

I   l a t o  2 0 2 0   I

Kula czasu na latarni Gdańsk Nowy Port – jedna z kilku na świecie. W 2010 r. latarnia pana Michaała 
została laureatem konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków w randze Zabytek Zadbany.

autor: Marek Zagalewski / Fotografie: Marek Zagalewski, 
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O
jciec z synem zapuścili się na dorsza aż do 
miejsca zwanego dziś Orlą Ławicą. Zasko-
czył ich szkwał, młody wypadł z łodzi. Gdy 

ustało, ojciec daremnie wypatrywał syna, aż wró-
cił ze straszliwą wieścią. Oszalała z bólu matka wy-
stawała odtąd na brzegu w  nadziei, że jakaś łódź 
przywiezie rozbitka. Rybak ustawił maszt, na któ-
rym wieczorami wieszał druciany kosz z płonącym 
torfem, aby bodaj dusza raz po raz znalazła drogę 
do domu. Ale że maszt się przewracał, mężczyzna 
wymurował wieżę. Zamieszkał w niej z żoną, by ze 
szczytu świecić żeglującym, a  izbę na piętrze wy-
najęli rybakowi, który był zbyt stary, by wychodzić 
w morze, za to umiał przewidzieć pogodę i ostrzec 
osadę.

Ustecka latarnia nadal świeci, choć już światłem 
elektrycznym, piętro wynajmuje ostrzegająca 
stacja meteo, a  tu gdzie czekała nieszczęsna mat-
ka, stoi pomnik Ludziom Morza z postacią kobiety 
wypatrującej syna. Jedni mówią, że cudem ocalały 
młodzieniec trafił na Bornholm podjęty przez duń-
skiego szypra i  pewnego dnia powrócił, inni – że 
dusze rodziców i  syna czasem opuszczają Niebo 
i spotykają się w świetle latarni. Ale o to trzeba już 
spytać obecnego latarnika Piotra Witkowskiego, 
który sam wymyślił tę legendę, bowiem żadna la-
tarnia morska nie powinna się obejść bez legendy.  

Jedna prywatna

W  Polsce świeci 15 latarni. Od zachodu: Świno-
ujście (najwyższa – 62 m, wysokość światła 68 m 
n.p.m.), Kikut (mała – 18,2 m, ale ma najwyższe 
światło – 91,5 m n.p.m., bo wysoko stoi), Niecho-
rze, Kołobrzeg, Gąski, Darłowo, Jarosławiec, Ust-
ka, Czołpino, Stilo, Rozewie (największy zasięg – 
26 Mm, tj. 48,15 km, zarazem najstarsza – 1822 r.), 
Jastarnia (najniższa – 13,3 m), Hel, Port Północny 
i Krynica Morska. Trzy z nich są niedostępne: Kikut 
(bezobsługowy, nie ma komu przyjąć turystów), 
Jastarnia i  Port Północny, gdzie letnicy zakłócili-
by pracę przyległego kapitanatu. I odwrotnie: jest 
latarnia nienawigacyjna, ale otwarta – Gdańsk 
Nowy Port. Jeszcze nie do zwiedzania, choć już po 
remoncie, jest nienawigacyjna Rozewie II. Ponadto 
– otwarty obiekt w Sopocie, nie będący już jednak 
latarnią, oraz zdewastowana Góra Szwedów na 
Mierzei Helskiej. 

Większość należy do Urzędów Morskich w Szcze-
cinie, Słupsku i  Gdyni, jedna jest miejska (Koło-
brzeg, aczkolwiek wydzierżawiona w  prywatne 
ręce, przy czym światło zachował urząd), jedna 
należy do Słowińskiego Parku Narodowego (Czo-
łpino), jedną zawiaduje Towarzystwo Przyjaciół 
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku (Ro-

Stare latarnie najpierw miały oświetlenie olejowe, potem gazowe 
i od początku XX w. elektryczne. Różne są systemy żarówek. Np. 
Kołobrzeg ma 10 paneli po 2 żarówki LED, Jarosławiec (na zdj.) 4 
panele po 6 reflektorów 600-watowych, przy czym po 2 w panelu 
są rezerwowe, a wciąż świeci 16. Ustka ma 2 żarówki, z których 
świeci jedna, druga podniesie się i włączy, gdy pierwsza się przepali.

Obywatel Polski i Kanady Stefan Jacek Michalak – wcześniej 
marynarz, podróżnik i inżynier w Ameryce, Europie i Arabii, 
obecnie właściciel latarni w gdańskim Nowym Porcie, którą 
wypielęgnował i otworzył dla ludzi.

Od lewej: prezes stowarzyszenia Latarnik, ustecki 
latarnik Piotr Witkowski, kmdr dr hab. inż. 

Mariusz Wąż, prof. AMW, dyr. Instytutu Nawigacji
 i Hydrografii Morskiej, maratończyk i entuzjasta latarni.
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zewie II) i jedna jest prywatna. Kupił ją sobie oby-
watel Polski i Kanady Stefan Jacek Michalak.

Wiedział, że będzie jego

Pan Michalak zamieszkał w  Kanadzie w  1969 r., 
a  w  1991 wrócił do Polski i  odtąd dzieli czas mię-
dzy Montreal i  Gdańsk, gdzie kupił od państwa 
opuszczoną zabytkową latarnię Gdańsk Nowy Port 
– nieczynną od 1984, gdy wzniesiono latarnię Port 
Północny. – Jako kilkuletni chłopiec mieszkałem 
w Gdańsku i światło starej latarni zostało mi w sercu 
– opowiada. – Gdy z Montrealu jeździłem do letni-
skowego domku przy ujściu Rzeki Świętego Waw-
rzyńca, gdzie jest masa latarni, przypominała mi się 
ta gdańska. Kiedy tu przyjechałem i stwierdziłem, że 
nikt jej nie chce, wiedziałem, że będzie moja, mimo 
że była w okropnym stanie, a może właśnie dlatego.

Nowy latarnik zadbał o mury, okna, podłogi i dach, 
a  nawet dał słabe światło, żeby było widać, jak 
latarnia działa. Jednak do historii przejdzie to, co 
zrobił nad światłem: rekonstrukcja kuli czasu – jest 
takich może pół tuzina na świecie. Do czasu wy-
nalezienia radia było ich 200. Idąc w górę w samo 
południe po impulsie telegraficznym z  centrum 
mierzenia czasu (w  przypadku Gdańska z  obser-
watorium astronomicznego w Berlinie), kule poka-
zywały żeglującym dokładny czas, co było na mo-
rzu warunkiem precyzyjnego określania pozycji 
i zatem prawidłowego kursu. Teraz impuls jest ra-
diowy, dociera do 70-kilogramowej kuli Jacka Mi-
chalaka z  Europejskiej Centrali Czasu pod Frank-
furtem nad Menem. Latarnia miała już dosłowne 
pięć minut: względem rozkazu Hitlera o  ataku na 
Polskę o 4.45 pancernik Schlezwig-Holstein spóź-
nił się o trzy minuty, za to punktualnie zaczął ceka-
em z latarni, zniszczony już drugim strzałem przez 
nasze działo 75 mm z Westerplatte.    

Czy latarnie muszą świecić?

– Powinny. Także w czasach GPS-u wskazującego 
drogę – uważa kmdr prof. Mariusz Wąż, dyrektor 
Instytutu Nawigacji i Hydrografii Morskiej Akade-
mii Marynarki Wojennej w  Gdyni. – Należy mieć 
alternatywne metody wyznaczania pozycji, au-
tonomiczne i  wolne od zakłóceń. Takim źródłem 
informacji są gwiazdy i właśnie latarnie – gwiazdy 
na lądzie. Każdy nasz absolwent zna klasyczne, nie-
zawodne sposoby orientacji na wypadek wad lub 
nawet celowych zakłóceń satelitarnych czy „pad-
nięcia” współczesnych urządzeń. Poza tym pływa-
ją małe jednostki słabiej wyposażone. Kiedyś kole-
dzy poprosili mnie o  przeprowadzenie kupionego 
jachtu ze Świnoujścia do Gdyni. Okazało się, że 
był goły, poprzedni właściciel zabrał wszystko. Ale 

Obiekt w Ustce zbudowano w 1892 r. jako stację pilotów 
wprowadzających większe jednostki do portu. W 1909 urządzono 
na szczycie laternę z żarówkami i budynek stał się latarnią.

Latarnia w Jarosławcu 1 lipca ukończyła 182 lata. Sól, wiatr 
i wilgoć po raz kolejny wżarły się w lico, dlatego do późnych 
sztormów tego roku za pieniądze słupskiego Urzędu 
Morskiego i stowarzyszenia Latarnik nastąpi remont. 
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znałem charakterystykę mijanych latarni (cykl im-
pulsów i przerw, inny dla każdej). Z daleka widzi się 
tylko jasne punkciki, czasem trzy naraz, ale dzięki 
charakterystykom wiedziałem, gdzie jesteśmy. To 
nam pozwoliło stanąć tuż przed poligonem Jaro-
sławiec-Ustka i przeczekać ostrzał.        

Jednak po co latarnik

Kiedyś włączał i  wyłączał, dziś robi to czujnik 
zmierzchu, brzasku i mgły. Gdy się przepali żarów-
ka, automat przesunie i włączy zapasową, a zara-
zem wyśle SMS do centralnego serwisu w  Darło-
wie, który przywiezie nową. W razie zaniku energii 
sam włączy się agregat. – A  jednak w  Stanach 
Zjednoczonych ukazują się ogłoszenia, że potrze-
ba latarników na wyspach. To oznacza, że mimo 
automatyki trzeba w  tych latarniach być, choćby 
po to, żeby zadbać o soczewki i szybę laterny czy 
o posesję – tłumaczy Piotr Witkowski. 

Stefan Jacek Michalak przetłumaczył w  sieci ar-
tykuł z kanadyjskiego „National Post”: gdy trwała 
tam automatyzacja latarń i  rugowano latarników, 
dobitnie ujął się za nimi John Duncan, konser-
watywny poseł z  wyspy Vancouver i  minister ds. 
Indian: „Ostatnie latarnie morskie naszego kraju 
obsługiwane przez latarników nie stracą ich. La-
tarnie obsługiwane przez żywą załogę są ikonami 
ważnymi dla bezpieczeństwa publicznego, naszej 
suwerenności państwowej i nauki”.

Powrót naszych latarników

– Pogłoski o  naszym wymarciu są przesadzone – 
uśmiecha się Piotr Witkowski, prezes stowarzysze-

nia Latarnik skupiającego środkowopomorskich 
latarników, ich rodziny, ludzi morza i sympatyków 
z  Polski. Ale było źle. W  latarniach podległych 
Urzędom Morskim w Szczecinie i Gdyni nic się nie 
działo, gdy urząd słupski w 2006 r. zwolnił swoich 
latarników – od Kołobrzegu przez Gąski, Darłowo, 
Jarosławiec i Ustkę do Czołpina. – Sąd nakazał nas 
przywrócić, bo nie było podstawy prawnej zwol-
nienia, ale że urząd zdążył rozdysponować nasze 
etaty, poszliśmy na kompromis z nowym dyrekto-
rem i efekt z grubsza jest taki, że latarnicy na środ-
kowym Wybrzeżu mają dziś po części etatu, ale też 
pracują na innych stanowiskach urzędu, przy czym 
za latarnictwo płaci nam stowarzyszenie Latarnik 
z  biletów, zarazem dokładając się do remontów 
obiektów – tłumaczy prezes Latarnika.

Pokoleniowi

– Ja się tutaj wychowałem – mówi Waldemar Kulik 
o usteckiej latarni, gdzie jego ojciec pracował w la-
tach 50-70., a potem pracował on sam. – W dzie-
ciństwie stale tu byłem, zwłaszcza że nawet latem 
nic się nie działo, a  wieczorami bronowali plaże, 
żeby widzieć ślady uciekinierów. Światła na ostro-
gach wejścia do portu były wtedy na gaz; pamię-
tam jak ojciec targał do nich butle na wymianę. Lu-
biłem latać na górę do lampy. Kiedy sam zostałem 
latarnikiem, lubiłem tam czytać – w  dzień, nocą 
było więcej pracy, chociaż dzięki automatyce i tak 
miałem lżej niż ojciec. A on miał lżej niż np. dawni 
latarnicy w Czołpinie, gdzie przed prądem był olej, 
który na linach wciągali szybem w środku latarni. 
Czemu czytałem akurat na szczycie? Są szczęśliwe 
dziecięce miejsca, w których po latach czujemy się 
najlepiej.  

U góry są chłodek, widoki i wolna od zgiełku chwila zdatna do pomyślenia o tym, jak małe są problemy. 
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Marek Żuchowski z Jarosławca to średnie z trzech 
pokoleń latarników. Został poczęty w  Czołpi-
nie, gdzie latarnikiem był tato Zygmunt, w  latach 
1948-64. Ponieważ latarnia jest w  lesie, miał ko-
nika i bryczkę, a na zimę sanie, żeby jeździć przez 
bagna „do świata”, czyli do Smołdzina. Zygmunta 
przeniesiono do latarni Jarosławiec, gdzie w 1979 
roku obiekt przejęli po ojcu synowie Marek i  Ry-
szard (gdy Ryszard umarł, zastąpiła go wdowa). 
Od dwóch lat latarnikiem jest Łukasz, syn Marka, 
wnuk Zygmunta. Marek: – Równolegle rybaczy-
łem i wiem, ile znaczy latarnia. GPS to wygoda, ale 
potrafi wysiąść choćby od wiązki radarowej, a ta-
kie rzeczy jak na złość trafiają się w sztormie.

15 latarni w 15 dni 

Wspomniany już kmdr Wąż z  Akademii MW jest 
entuzjastą latarni. Z  tej okazji wykonał z  rodziną 
rajd specjalny: 15 latarni w  15 dni. Wzięli namiot 
i odwiedzili autem wszystkie czynne. – Bałem się, 
że dla rodziny może to być nudne, ale na koniec syn 
mówi: „tato, powtórzmy” – opowiada profesor. – 
Zabawnie było w  Rozewiu, bo mieszkamy 25 km 
obok, w  Redzie, a  mimo to postawiliśmy namiot 
i  honorowo zaliczyliśmy obiekt. Na każdą weszli-
śmy i  nocowaliśmy jak najbliżej, najbliżej dało się 
w  Niechorzu. Czy pod latarnią jest ciemno? Wła-
śnie w Niechorzu przeciwnie, bo ta ma iluminację 
w stronę lądu. Każda ma coś w sobie. Urzekły nas 
np. obiekty w  Ustce i  Darłowie – niewysokie, ale 
ciekawie rozbudowane architektonicznie.     

26 latarni w 45 minut

Jeszcze krótsze odwiedziny latarni to spacer Par-
kiem Miniatur Latarni Morskich w  Niechorzu. 
Wierne kopie w skali 1:10 stoją przy trasie ułożo-
nej na wzór faktycznej linii Wybrzeża. Są też latar-
nie już nieistniejące i stojące przy naszych stacjach 
polarnych, jedyna w Europie sprawna rekonstruk-
cja kociołka Wulkana w skali 1:1 (żuraw z koszem 
na płonący węgiel, sięga 14 m), a także pięciome-
trowy „Dar Pomorza” z  realistycznymi scenkami 
na pokładzie i  katedra w  Kamieniu Pomorskim, 

która zajęła modelarzom 10 miesięcy. – Co rok 
wzbogacamy kolekcję, właśnie nam przybył ko-
ściółek w  Trzęsaczu. Można go oglądać w  całości 
i w fazach powstawania ruiny – zachęca dyr. Marta 
Sury.

Przebłyski latarni

Popularne stały się Paszporty Blizy (bliza – po ka-
szubsku latarnia), w których turyści zbierają stem-
ple odwiedzanych latarni, co wciąga, a  z  czasem 
uprawnia do odznak miłośników i zniżek za wstęp.
W czerwcu odbyła się niezwykła impreza promu-
jąca latarnie: Bałtycka Sztafeta, czyli bieg ze świa-
tełkiem dniami i nocami na zmianę, z wbiegnięciem 
na wszystkie latarnie; na odcinkach specjalnych 
dołączały grupy lokalne, razem biegło 430 osób. 
W przyszłym roku też pobiegną.

Co rok w  trzecią sobotę sierpnia jest Noc Latarni 
Morskich – w Kołobrzegu, Gąskach, Darłowie, Ja-
rosławcu i Ustce. Tym razem przypadnie to 18 VIII, 
a  wiodące będą Gąski, gdzie zaplanowano Piknik 
Latarnika. Wymienione wieże będą bezpłatnie 
dostępne do północy. Prezes Witkowski: – W nocy 
latarnia żyje i tylko wtedy można poczuć jej duszę.

Grupa specjalna 
Płetwonurków RP z Katowic, 
latarnia Gdańsk Nowy Port, 

stanisław składanowski, 
Park Miniatur latarni Morskich 

w Niechorzu 

Czynne nawigacyjnie latarnie morskie na polskim brzegu.

Unikatowe zdjęcia z drona śląskiej Grupy Specjalnej 
Płetwonurków RP – latarnia Krynica Morska.
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