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Spis treÊci
Podziemna Trasa Turystyczna ukazuje nieznane, podziemne oblicze Szczecina.
Spacer korytarzami przeciwatomowego schronu to nie
tylko gratka dla mi∏oÊników
budowli obronnych, ale tak˝e okazja do poznania najnowszej historii miasta
str. 6

Miejsce dla wszystkich
Zachodniopomorskie
zaprasza

Barlinek to jedno z naj∏adniej po∏o˝onych miast w Polsce. Oferuje jednak o wiele
wi´cej ni˝ tylko pi´kno krajobrazu – to tam znajdowaç
si´ b´dzie centrum nowej dyscypliny sportowej – Nordic
Walking
str. 8
„Goci na kamiennych kr´gach” to impreza, która
z pewnoÊcià mo˝e przyprawiç
o szybsze bicie serca. Zapewniç to mogà chocia˝by emocjonujàce pokazy rytualnej
„walki ognia”
str. 9
„Dolina Mi∏oÊci” powsta∏a
dzi´ki uczuciom i nadal sprzyja ich rozkwitaniu. Pi´kno niesamowitej przyrody i przemyÊlany uk∏ad parku, mieszajà
si´ w niesamowità ca∏oÊç
str. 11
Festiwal S∏owian i Wikingów
to jedna z ciekawszych imprez
odbywajàcych si´ w naszym
kraju. Pozwala si´ przenieÊç
w zamierzch∏e czasy i ujrzeç
˝ycie dawnych wojowników
str. 12

Województwo zachodniopomorskie to
jeden z najpi´kniejszych i najciekawszych regionów Polski.
Mo˝na d∏ugo wymieniaç atrakcje, jakie czekajà na goÊci odwiedzajàcych to
województwo. Natura zadba∏a o to, aby
ten region Polski sta∏ si´ idealnym miejscem do wypoczynku. Znajdà tu Paƒstwo wspania∏e pla˝e, czyste morze, jeziora i rzeki. Lasy i Parki Narodowe
oraz pi´kne pojezierza obfitujà w oazy
spokoju oraz skupiska rzadkich gatun-

ków fauny i flory. Nie bez powodu has∏em promujàcym region jest „Morze
Przygody”. Ka˝dy amator aktywnego
wypoczynku znajdzie tu coÊ dla siebie,
a wymagajàcy mi∏oÊnik historii i sztuki
b´dzie zachwycony skarbami kultury
naszego regionu. Magnesem, który
przyciàga turystów, jest równie˝ niezliczona iloÊç wydarzeƒ kulturalnych
i sportowych. Wa˝nym punktem na mapie turystycznej i gospodarczej jest miasto Szczecin – stolica Województwa Za-

chodniopomorskiego. Warto zaznaczyç,
˝e bogata oferta turystyczna gwarantuje
w∏aÊciwà obs∏ug´ wszystkich odwiedzajàcych Zachodniopomorskie, bez wzgl´du na wiek, narodowoÊç, czas pobytu
czy zasobnoÊç portfela.
Zachodniopomorskie zaprasza Paƒstwa do miejsc, które na pewno pozytywnie zapiszà si´ w Paƒstwa pami´ci.
Z pewnoÊcià b´dà Paƒstwo chcieli
do nich wracaç i sp´dzaç tu niezapomniane chwile.

Foto album

Golf to tylko jedna z wielu mo˝liwoÊci rekreacyjnych regionu

Zachodniopomorskie oferuje wiele mo˝liwoÊci turystyki aktywnej
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!
Mnóstwo atrakcji

Warto wiedzieç
Zachodniopomorskie to nie tylko pla˝e – wspania∏a przyroda, ciekawe zabytki i inspirujàce wydarzenia kulturalne mogà usatysfakcjonowaç ka˝dego goÊcia.
Przemys∏aw Lewandowski,
animator kultury

˚aneta Krüger,
wiceprezes ZIT w Szczecinie

Województwo zachodniopomorskie to
wcià˝ jeden z najmniej odkrytych zakàtków naszego kraju. Wydaje mi si´, ˝e to
stanowi jego si∏´. Przyje˝d˝ajàcy do nas
turyÊci mogà czuç si´ niczym odkrywcy.
O sile Zachodniopomorskiego Êwiadczy
równie˝ jego niesamowita przyroda. Nierzadko dzia∏ania kulturalne ∏àczà si´
z walorami przyrodniczymi – tak w∏aÊnie
jest w przypadku mojego faworyta
– Gryfiƒskiego Festiwalu Miejsc i Podró˝y W∏óczykij. To pó∏toratygodniowa impreza, w której uczestniczy kilkudziesi´ciu globtroterów z ca∏ej Polski. Prezentujà oni swoje zdj´cia i filmy z ekstremalnych podró˝y w odleg∏e i ma∏o znane
zakàtki globu. Prelekcjom i spotkaniom
towarzyszà degustacje potraw kuchni
Êwiata, rajd na orientacj´, koncerty i wystawy, a ca∏oÊç odbywa si´ w bardzo
przyjacielskiej, swobodnej atmosferze
i jest szalenie inspirujàca.
Szczecin mo˝e si´ pochwaliç festiwalem muzyki improwizowanej i eksperymentalnej Musica Genera. To jedno
z najwa˝niejszych wydarzeƒ w Polsce
poÊwi´conych wspó∏czesnej muzyce.

– Co przyciàga turystów do Zachodniopomorskiego?
Województwo zachodniopomorskie nale˝y do najbardziej atrakcyjnych rejonów
kraju, mamy szeroki dost´p do morza,
przepi´kne pla˝e i wspania∏à baz´ hotelowo-rekreacyjnà. Dla turystów lubiàcych
aktywny wypoczynek sà przepi´kne pojezierza: Drawskie i Wa∏eckie, liczne jeziora
czy pi´kne kompleksy leÊne. Atrakcjà regionu sà zabytki architektury sakralnej,
koÊcio∏y zbudowane w XIII w. z granitowych g∏azów narzutowych oraz te nieco
m∏odsze czy przyk∏ady zabudowy ryglowej
i drewnianej. Zachodniopomorskie stwarza warunki dla wspania∏ego wypoczynku
zarówno dla tych, którzy szukajà spokojnego miejsca, jak i tych, którzy lubià wypoczynek aktywny.
– Czego nie powinno si´ pominàç, przebywajàc na terenie województwa?
TuryÊci, którzy lubià bliski kontakt
z przyrodà, a odwiedzajà nasze województwo, nie powinni zapomnieç o wyspie Wolin, gdzie znajduje si´ rezerwat ˝ubrów, ˝yje wiele gatunków dzikich zwierzàt, ptaków (or∏y bieliki) i rzadkie okazy

Nie liczy si´ z obowiàzujàcymi modami
– ho∏duje sztuce poszukujàcej i niepokornej. Imprezà, którà równie˝ wypada
wyró˝niç, jest widowiskowy, adresowany do szerokiej publicznoÊci Festiwal
Artystów Ulicy. Mi∏oÊnikom dobrego kina polecam European Film Festival dokumentART, a fanom sztuki wspó∏czesnej – Performance Intermedia Festival.
Mieszank´ ró˝nych form wspó∏czesnej
sztuki proponuje równie˝ wrzeÊniowe,
gryfiƒskie Sztukowanie.

roÊlin. Kolejnà atrakcjà, której nie powinno si´ pominàç, jest Ogród Dendrologiczny w Przelewicach, z licznymi roÊlinami
egzotycznymi i wspania∏ym ogrodem japoƒskim. Dla tych, którzy lubià turystyk´
miejskà, proponujemy Szczecin, miasto
portowe z zachowanymi do dzisiaj zabytkami gotyckimi, z czasów renesansu, baroku i klasycyzmu. Ciekawostkà naszego regionu sà kamienne kr´gi Gotów i Gepidów oraz kamienne groby megalityczne
zwane grobami olbrzymów.

Wojciech Hawryszuk,
dyrektor Zachodniopomorskiej ROT

Ryszard Kotla,
przewodnik turystyczny

– Jakie sà najwi´ksze turystyczne atuty
województwa?
Âwie˝e powietrze, zieleƒ, woda i to, ˝e
jesteÊmy „na szlaku” od ponad tysiàca lat.
Wa˝ne jest te˝ zy˝owaniu dwóch wielkich
europejskich korytarzy ekologicznych: Odry i pomorskiego. Atutem jest te˝ fakt, ˝e
nie do koƒca „zagospodarowaliÊmy” turystycznie nasze rzeki, lasy i jeziora. Nasze
Pomorze jest miejscem dla osób, które cenià spokój, a tak˝e dla „ryzykantów” uprawiajàcych sporty ekstremalne, choçby nurkowanie w najg∏´bszych polskich jeziorach Morzycko, iƒskim, drawskim.
– Które z atrakcji turystycznych wydajà
si´ Panu szczególnie godne polecenia?
Wycieczk´ po regionie zaczà∏bym
od Zielonej Wenecji Pó∏nocy, czyli Szczecina. Nikt by si´ nie nudzi∏ równie˝ wieczorami – mamy znakomite kluby muzyczne. Polecam te˝ d∏u˝sze ˝eglowanie
po jeziorze drawskim. Dzieci zawióz∏bym
koniecznie do pani Marty Tracz, do „Klubu Poznawaczy” w pobli˝u jeziora Wygon. W Koszalinie – festiwal kabaretów
Leszka Malinowskiego, koncerty organowe. Wypad na dorsze w Ko∏obrzegu.

Najwi´kszym atutem Pomorza Zachodniego sà z pewnoÊcià walory wypoczynkowe. Wielokilometrowe, szerokie
nadmorskie pla˝e z drobnoziarnistym
piaskiem, niespotykanym nawet na najs∏ynniejszych kàpieliskach Êwiata ∏àczà
si´ z najbogatszym w Polsce zapleczem
noclegowo-gastronomicznym i bogatà
ofertà kulturalnà. Kolejnym walorem sà
cztery uzdrowiska – Kamieƒ Pomorski,
Ko∏obrzeg, Po∏czyn Zdrój i ÂwinoujÊcie.
U ujÊcia Odry i jej dorzeczy le˝à 44 wyspy, a ich przyrodnicze bogactwo znakomicie uzupe∏nia ofert´ wypoczynkowà
regionu. Zachodniopomorskie posiada
2 parki narodowe, 6 parków krajobrazowych, ponad 70 rezerwatów przyrody
i oko∏o 1200 pomników przyrody.
W g∏´bi làdu jest wiele wód i lasów, a le˝àce tam oÊrodki wypoczynkowe i bogata baza agroturystyczna zaspokojà potrzeby turystów szukajàcych odpr´˝enia
w ciszy i spokoju. Mi∏oÊnicy aktywnego
wypoczynku mogà znaleêç coÊ dla siebie dzi´ki istnieniu wielu szlaków rowerowych, kajakowych i stadnin koni. Dobrym uzupe∏nieniem tego rodzaju rekre-

Sp∏yw kajakowy Drawà lub Pars´tà.
– Na co mogà liczyç turyÊci goszczàcy
w Zachodniopomorskim?
Na bardzo intensywne dni, i to przez
ca∏y rok. Mielno pokaza∏o, ˝e nawet
z zimnego Ba∏tyku mo˝na zrobiç produkt
turystyczny. Dodajmy do tego pola golfowe na Êwiatowym poziomie. Gwiazdy
w Mi´dzyzdrojach. Fam´ w ÂwinoujÊciu,
Hansa Jazz w Koszalinie czy Interfolk
w Ko∏obrzegu. Pojawiajà si´ turyÊci, którzy chcà tu u nas uprawiaç nordic walking, a my mamy 5000 km wytyczonych
szlaków pieszych, chocia˝ mo˝emy wytyczyç 10 razy tyle.

acji sà istniejàce i planowane pola golfowe. W naszym regionie mo˝na podziwiaç liczne dzie∏a architektury i sztuki
– od romaƒskich po wspó∏czesne. Region posiada równie˝ bogatà ofert´ kulturalnà, która w sezonie letnim mo˝e
zaspokoiç najbardziej wytrawnych mi∏oÊników sztuki. Mo˝na tu wymieniç wydarzenia, takie jak Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim, koncerty organowe w Koszalinie, Festiwal Wikingów w Wolinie czy
lokalne imprezy na kanwie wydarzeƒ
z przesz∏oÊci, np. „Bitwa o krow´”
w Âwidwinie i Bia∏ogardzie.
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Stolica Regionu
Podziemna
Trasa
Turystyczna

Wyjàtkowy Szczecin
Szczecin to miasto zieleni z licznymi
parkami i lasami, owiane aromatem magnolii, idealnie nadajàce si´ do wypoczynku. Niepowtarzalne pi´kno po∏o˝enia Szczecina wÊród trzech puszczy,
trzech wzniesieƒ i zajmujàcych blisko
czwartà cz´Êç powierzchni miasta wód
czyni je absolutnie wyjàtkowym na tle
wielu innych miast na Êwiecie. Szczecin
w przesz∏oÊci znajdowa∏ si´ w r´kach
polskich,
duƒskich,
niemieckich,
szwedzkich, pruskich, a w czasie wojen
napoleoƒskich przez kilka lat by∏ równie˝ twierdzà francuskà. Jako miasto
z ró˝norodnà, bogatà historià posiada
wiele ciekawych zabytków. Dzisiejszy
Szczecin przyciàga turystów z kraju
i z zagranicy nie tylko ze wzgl´du na ten
aspekt, ale równie˝ z uwagi na ró˝norodnoÊç organizowanych tutaj imprez

sportowych i kulturalnych. Na sta∏e
w kalendarz wpisa∏y si´ organizowane
przez miasto presti˝owe, mi´dzynarodowe imprezy sportowe, takie jak turniej
tenisowy PEKAO Open (13–21.09.08),
Mityng Lekkoatletyczny Pedro’s Cup
(17.09.08) czy turniej golfowy Szczecin
Open. W tych dniach znakomici sportowcy dostarczajà emocji i niezapomnianych wra˝eƒ. Najwi´kszà imprezà
masowà o wieloletniej tradycji sà Dni
Morza (13–15.06.08), podczas których
odb´dzie si´ IV Zlot Oldtimerów na Odrze. Setki m∏odych mi∏oÊników teatru
przyciàga Mi´dzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy (2–5.07.08) i sprawia, ˝e
letnie ulice miasta zamieniajà si´ w niezwyk∏e przedstawienie.
Zwiedzanie miasta u∏atwia Miejski
Szlak Turystyczny – oznaczony na chod-

niku czerwonà przerywanà linià, liczy 7 km i prowadzi do 42 zabytków
i obiektów wartych zwiedzania.
Tylko w Szczecinie – w najstarszym kinie
na Êwiecie mo˝na obejrzeç film przy stoliku rozkoszujàc si´ fili˝ankà pysznej kawy. To szczeciƒskie kino zosta∏o wpisane
do Ksi´gi Rekordów Guinnessa. Dzia∏a
nieprzerwanie od 1909 roku.
Atrakcjà dla smakoszy poszukujàcych lokalnych specja∏ów sà piwnice Starki.
Starka to szlachetna staropolska wytrawna wódka. Obecnie jest produkowana tylko w Szczecinie, sta∏a si´ lokalna specjalnoÊcià. W udost´pnionej do zwiedzania
starej fabryce spacer wÊród le˝akujàcych
w olbrzymich drewnianych beczkach
trunków wieƒczy degustacja ró˝nych rodzajów Starki.
www.turystyka.szczecin.pl

Szczecin to równie˝ miasto nieodkryte,
które poza renesansowym zamkiem, secesyjnymi kamienicami i muzeami oferuje przybyszom liczne atrakcje nigdzie indziej niespotykane, jak chocia˝by wizyta
w najwi´kszym w Polsce cywilnym
schronie z okresu drugiej wojny Êwiatowej (wybudowanym przez Niemców
w 1941 roku). Schron móg∏ w tym czasie
pomieÊciç do 5 tysi´cy ludzi. Po wojnie
zaadaptowano go na schron przeciwatomowy. Spacerujàc z przewodnikiem apo
schronie, w niepowtarzalny i niezapomniany sposób poznaje si´ histori´ miasta i jego mieszkaƒców. Trasy zwiedzania
zaaran˝owane sà w taki sposób, aby odtworzyç wyglàd i ˝ycie w schronie, zarówno podczas horroru nalotów II wojny
Êwiatowej, jak i fobii atomowej.
Zwiedzanie schronu – Podziemna trasa turystyczna Centrum Wynajmu i Turystyki
ul. Kolumba 1 lok. 6,
(obok dworca kolejowego Szczecin G∏ówny)
tel./faks (091) 434 00 06,
www.podziemnyszczecin.com

Eureka!

Cisza i zaduma – Cmentarz Centralny
Najwi´kszy i najpi´kniejszy w Polsce
cmentarz, który ma bardziej charakter
parku ni˝ miejsca wiecznego spoczynku. Projekt wykona∏ architekt miejski
Wilhelm Meyer-Schwartau, który zadba∏ o estetyk´ cmentarza, wykorzystujàc naturalne walory krajobrazowe,
ró˝nice wzniesieƒ, cieki wodne. Nekropoli´ zaprojektowano na za∏o˝eniach
parkowych, z du˝à iloÊcià ró˝norodnej,
cz´sto egzotycznej roÊlinnoÊci, ˝ywop∏otami, interesujàcymi elementami
ma∏ej architektury, fontannami, kamiennymi studniami i innymi elementami rzeêbiarskimi. Na cmentarzu
do dziÊ zachowa∏o si´ niewiele przed-
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wojennych pomników. Sà wÊród nich
pojedyncze nagrobki, ale równie˝ przepi´kne stelle czy oryginalne kolumnady, stanowiàce niezwykle wyjàtkowe

i interesujàce przyk∏ady sztuki kamieniarskiej. Centralna nekropolia Szczecina jest miejscem cz´sto odwiedzanym przez mieszkaƒców i turystów.
Szczególna atmosfera ogarniajàca ten
wyjàtkowy cmentarz powoduje, ˝e odbywajà si´ tu równie˝ wydarzenia kulturalne. Sta∏o si´ ju˝ szczeciƒskà tradycjà, ˝e w czasie Dni Morza na Cmentarzu Centralnym wykonywane jest jedno z arcydzie∏ muzyki wokalno-instrumentalnej dedykowane tym, którzy nie
powrócili z morza. Koncert odbywajàcy
si´ w przejmujàcej oprawie gry Êwiate∏
wprowadza w Êwi´to ˝eglarzy chwile
refleksji i zadumy.

Najwi´ksza w Polsce wystawa interaktywnych doÊwiadczeƒ. Zwraca uwag´
na proste prawa przyrody i zjawiska, których nie zauwa˝amy, mimo ˝e towarzyszà
w ˝yciu codziennym, i przedstawia je tak,
˝e wyglàdajà jak ze Êwiata magii. Magiczne miejsce, w którym mo˝na przypomnieç sobie, co znaczy dzieci´ca ciekawoÊç i uruchomiç zmys∏ odkrywcy. Mo˝na tu m.in. badaç olbrzymich rozmiarów
s∏onecznà kul´ i bawiç si´ kilkumetrowymi baƒkami mydlanymi. To tylko niektóre
z niewiarygodnych praw fizyki, które
w tym miejscu si´ objawiajà.
Experymentarium Eureka
ul. Malczewskiego 10, tel. (091) 422 85 78

ÂwinoujÊcie – Kraina 44 wysp

Oblicza
wysp
Wyspy
kultury

Âwinoujska muszla koncertowa. Fot. S. Ryfczyƒski

Pla˝a w ÂwinoujÊciu. Fot. D. Szysz.

Wyspy zdrowia i urody
ÂwinoujÊcie to jeden z wa˝niejszych
nad Ba∏tykiem oÊrodków turystyczno-uzdrowiskowych. Dzi´ki walorom naturalnym i atrakcjom turystycznym co roku tysiàce turystów
i kuracjuszy zarówno z Polski, jak
i zza granicy wybiera ÂwinoujÊcie
na miejsce swojego wypoczynku.
Przyciàgajà ich doskona∏e warunki
klimatyczne, sprzyjajàce zarówno rekreacji, jak i leczeniu (obecnoÊç
morskiego aerozolu w powietrzu, ∏agodny morski klimat z krótkimi ciep∏ymi zimami i umiarkowanym latem), wyspiarskie po∏o˝enie z dzikà
przyrodà. ÂwinoujÊcie kusi turystów
najd∏u˝szà i najszerszà pla˝à w Polsce, ze z∏ocistym, drobnym piaskiem,
najcieplejszà wodà nad polskim Ba∏-

tykiem osiàgajàcà 23ºC. B∏´kitna Flaga – mi´dzynarodowy ekologiczny znak jakoÊci, którà dwa lata
z rz´du mo˝e si´ pochwaliç Êwinoujskie kàpielisko, gwarantuje turystom
wysoki standard wypoczynku.
Uzdrowisko od lat specjalizuje si´
w leczeniu chorób narzàdu ruchu,
z zakresu endokrynologii, kardiologii, dermatologii. W szerokiej ofercie
zabiegów szczególnie polecane sà te
wykorzystujàce naturalne z∏o˝a solanek i borowin. Coraz bogatsza jest
oferta oÊrodków wypoczynkowych,
hoteli posiadajàcych w swojej ofercie
pakiety zabiegów odnowy biologicznej z wykorzystaniem nowoczesnego
sprz´tu i kosmetyków znanych firm.

Miasto
na wyspach
ÂwinoujÊcie to miasto unikat. Le˝y
przy ujÊciu rzeki Âwiny, a po∏o˝one jest
na 44 wyspach oblewanych przez wody
Ba∏tyku i Zalewu Szczeciƒskiego. ÂwinoujÊcie mo˝e poszczyciç si´ wieloma atutami. Posiada wyjàtkowà zabudow´
dzielnicy nadmorskiej, Êwietne pla˝e, jest
uznanym uzdrowiskiem, na wyspach
znajduje si´ ciekawy zespó∏ fortyfikacji
i jedna z najwy˝szych na Êwiecie latarni
morskich. Znakomite warunki do uprawiania turystyki rowerowej i pieszej, ˝eglarstwa, kajakarstwa czy w´dkarstwa
czynià to miasto ulubieƒcem turystów. T´
interesujàcà ofert´ dope∏niajà ciekawe
imprezy kulturalne organizowane w mieÊcie – trudno si´ tutaj nudziç.

Twierdza na wyspach
ÂwinoujÊcie przez lata by∏o wa˝nym
punktem na mapach wojskowych
sztabowców. Od 1863 roku funkcjonowa∏o jako twierdza morska z czterema samodzielnymi fortami. W okresie I i II wojny Êwiatowej, a tak˝e
w czasach póêniejszych powstawa∏y
kolejne obiekty. Dzisiaj najwi´kszà
atrakcjà dla turystów sà trzy forty:
Fort Gerharda, Fort Zachodni i Fort
Anio∏a. W ostatnim z nich stworzono
muzeum architektury militarnej.
Mo˝na w nim zapoznaç si´ z historià
tego obiektu, a warto wiedzieç, ˝e by∏
on wykorzystywany przez si∏y zbrojne Prus, Niemiec oraz radzieckà flo-

Fort Anio∏o∏a. Fot. J. Arsoba.

t´. Jest to równie˝ placówka kulturalna – odbywajà si´ w nim wystawy malarstwa, rzeêby, fotografii, koncerty,

wieczory poetyckie czy pokazy walk
rycerskich. W 2005 roku oznakowano pieszy szlak turystyczny – „Szlak
fortyfikacji”, obejmujàcy najciekawsze zabytki architektury militarnej
po wschodniej stronie ujÊcia Âwiny.
Szlak ma d∏ugoÊç 4 km z racji swojego historycznego i edukacyjnego zarazem charakteru otrzyma∏ formu∏´
Êcie˝ki dydaktycznej. Âwinoujskie
fortyfikacje wyró˝nione zosta∏y presti˝owym Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej w konkursie
na najlepszy produkt turystyczny
pod nazwà „ÂwinoujÊcie – twierdza
na wyspach”.

Pobyt turystom, w szczególnoÊci w sezonie letnim, urozmaicajà liczne imprezy
kulturalne, wÊród których wymieniç nale˝y doroczne obchody Dni Morza, Festiwal Artystyczny M∏odzie˝y Akademickiej FAMA, odbywajàcy si´ nieustannie
od 1966 roku, czy Festiwal Piosenki
Morskiej „Wiatrak”, na którym pos∏uchaç mo˝na najlepszych polskich wykonawców muzyki szantowej. Du˝ym powodzeniem cieszà si´ koncerty organowe, Festiwal Folkloru i Sztuki Ludowej
„Lato nad Âwinà” czy polsko-niemiecki
Uznamski Festiwal Muzyki oraz spotkania jazzowe. Muszla koncertowa na promenadzie codziennie zaprasza na koncerty i specjalne programy dla dzieci.
Na nadchodzàcy sezon ÂwinoujÊcie szykuje niespodziank´ dla turystów. Po raz
pierwszy wyemituje we wspó∏pracy
z Mennicà Polskà w∏asnego dukata lokalnego. B´dzie dost´pny w specjalnie oznakowanych obiektach handlowych i us∏ugowych na terenie miasta. Âwinoujski dukat lokalny b´dzie pierwszym z serii „Polskie Latarnie Morskie”, która w przysz∏oÊci ma objàç 15 latarni polskiego wybrze˝a. Oprócz wersji stopowej o nominale 7
Wyspiarzy (równowartoÊç 7 z∏otych) zostanie wybity równie˝ w srebrze i z∏ocie.
B´dzie dost´pny od 5 lipca, a jego sprzeda˝ rozpocznie si´ podczas jednej z wi´kszych imprez – VII Konkursu Kulinarnego Fantazje Âledziowe.

Aktywne
wyspy
Mi∏oÊników turystyki rowerowej, którzy
przyb´dà do ÂwinoujÊcia, zainteresuje
z pewnoÊcià ponad stukilometrowa, rozbudowana sieç szlaków rowerowych biegnàcych po polskiej i niemieckiej cz´Êci regionu. Na miejscu znajdujà si´ liczne wypo˝yczalnie rowerów. Szlaki piesze i Êcie˝ki edukacyjne zach´cajà do pieszych w´drówek. Wymarzone warunki do uprawiania sportów wodnych, zarówno na wodach
morskich, jak i Êródlàdowych, znajdà mi∏oÊnicy ˝eglarstwa, kajakarstwa i windsurfingu. Port jachtowy w Basenie Pó∏nocnym
przyjàç mo˝e ponad 150 jednostek.
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Wiele twarzy Barlinka
W Barlinku
kulturalnie

Miasto spacerów
Barlinek, po∏o˝ony w po∏udniowej
cz´Êci województwa zachodniopomorskiego to jedna z najpi´kniej po∏o˝onych miejscowoÊci w naszym
kraju. Wokó∏ niej rozciàgajà si´ dziewicze, nieska˝one przez dzia∏alnoÊç
cz∏owieka lasy – Puszcza Barlinecka.
Le˝y nad wodami czystego i zachwycajàcego krajobrazem Jeziora Barlineckiego. To w∏aÊnie ze wzgl´du
na wyjàtkowe walory przyrodnicze
ponad 80 proc. gminy w∏àczono
do Barlinecko-Gorzowskiego Parku
Krajobrazowego. Tereny parku sà poci´te wàwozami, posiadajà wiele jezior i jarów, a per∏à wÊród nich jest
cenny rezerwatem Jar Libberta. To
w∏aÊnie dlatego Barlinek sta∏ si´ miejscem ulubionym przez mi∏oÊników
Nordic Walking. Ta forma rekreacji,
po polsku zwana spacerem nordyc-

kim, polega na pieszym w´drowaniu
z kijami podobnymi do kijków narciarskich. Dzi´ki ich wykorzystaniu
spacer anga˝uje 90 proc. naszego
uk∏adu mi´Êniowego, lecz jest mniej
m´czàcy. Wszelakie szlaki sà bogato
i czytelnie oznakowane. TuryÊci nie
sà jednak skazani tylko na spacer
z kijami. W Barlinku mo˝na uprawiaç
wiele sportów wodnych – ˝eglarstwo,
kajakarstwo czy p∏ywanie ∏ódkà. Mi∏oÊnicy w´dkarstwa znajdà dla siebie
wiele interesujàcych i obiecujàcych
miejsc na uprawianie tego hobby,
a jesienna wyprawa na grzyby mo˝e
okazaç si´ nie mniej owocna. Barlinek posiada bogatà histori´, pochodzi z niego wiele interesujàcych postaci. Chyba najwybitniejszà z nich
by∏ Emanuel Lasker – znany szachista, matematyk i filozof. By∏ mi-

strzem Êwiata w szachach, opracowa∏
te˝ wyjàtkowà taktyk´, którà stosowa∏, gromiàc przeciwników w tej królewskiej grze. Polega∏a na zastosowaniu elementów psychologicznych
– jego posuni´cia mia∏y na celu przestraszenie przeciwnika. Wytyczono
specjalny szlak jego imienia, który
pomo˝e turystom zarówno poznaç
bli˝ej ˝ycie tego cz∏owieka, jak i dzieje samego miasta.
Dla wszystkich spragnionych tych
atrakcji miejscowi przedsi´biorcy
przygotowali niemal 900 miejsc noclegowych. Oferta gastronomiczna
jest równie bogata, a w cz´Êci miejsc
oferujàcych noclegi i wy˝ywienie mo˝emy zakosztowaç równie˝ uroków
spa – co pozwala znakomicie odpoczàç po trudach zmagaƒ z w∏asnà
kondycjà.

Nordyckie centrum
Od 1 maja 2008 roku w Barlinku
rozpoczyna dzia∏alnoÊç Centrum
Nordic Walking – pierwsza tego typu
inicjatywa w naszym kraju. Miasto
staç ma si´ Europejskà Stolicà Nordic Walking.
Na „kapita∏” centrum sk∏ada si´ oko∏o 50 km tras wytyczonych przez specjalistów w dziedzinie spaceru nordyckiego i krajoznawstwa. Jako ˝e
ten rodzaj aktywnoÊci jest zalecany
dla ludzi w ka˝dym wieku i o ka˝dym
poziomie sprawnoÊci fizycznej, to
trasy równie˝ posiadajà ró˝ne stopnie trudnoÊci. Szlaki wiodà przez
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urokliwe tereny Puszczy Barlineckiej. Pionierski oÊrodek zatrudnia
certyfikowanych instruktorów INWA

(International Nordic Walking Association), pomagajàcych stawiaç
pierwsze kroki w „spacerze nordyckim”. Posiada te˝ wypo˝yczalni´
sprz´tu do uprawiania zarówno tej,
jak i innych dyscyplin sportu. Centrum powstawa∏o przy wspó∏pracy
Polskiej Federacji Nordic Walking,
dzia∏ajàcej przy AWFiS w Gdaƒsku.
Rusza równie˝ akcja Cztery Pory Roku z Nordic Walking w Barlinku – ma
ona zach´caç do uprawiania tej dyscypliny przez ca∏y rok, a w jej ramach
b´dà organizowane rajdy dla mi∏oÊników nordic walking.

Poprawianie kondycji czy rozkoszowanie si´ przyrodà to nie jedyny typ
aktywnoÊci, który mo˝emy uprawiaç
w Barlinku. Miasto jest znane z imprez kulturalnych, o których s∏yszano
nie tylko w regionie, ale nawet w ca∏ym kraju. Od kilku lat wybiera si´
Królowà Puszczy – w∏adczyni otrzymuje insygnia w∏adzy nad Puszczà
Barlineckà oraz nad wyobraênià m´˝czyzn, a po koronacji ma miejsce
wielki festyn artystyczno-kulinarny.
Barlineckie Lato Teatralne ma ju˝ kilkunastoletnià tradycj´. Na czas tej
imprezy miasto przeistacza si´ w jednà wielkà scen´ teatralnà – spektakle
odbywajà si´ na deskach domu kultury i na rynku. Profesjonalne zespo∏y
potrafià wciàgnàç wszystkich widzów
w wir zabawy ze sztukà przez du˝e
„S”. W M∏ynie Papierni mo˝emy zobaczyç interesujàce urzàdzenia m∏yƒskie. W Muzeum Regionalnym mo˝emy zapoznaç si´ z ciekawostkami archeologicznymi czy etnograficznymi
bàdê te˝ zapoznaç si´ z pamiàtkami
po jednym z najwybitniejszych szachistów – Emanuelu Laskerze. Ten arcymistrz jest te˝ patronem festiwalu
szachowego, który cyklicznie odbywa
si´ w mieÊcie. Od lat wiele frajdy zarówno najm∏odszym mieszkaƒcom
Barlinka, jak i turystom sprawia mo˝liwoÊç kreowania bajecznych zwierzaków z gliny w Pracowni Ceramiki
Unikatowej.
W Barlinku znajduje si´ równie˝ interesujàcy, zabytkowy koÊció∏ zbudowany w miejscu s∏owiaƒskiego grodu.
Wzniesiono go w XIII wieku, ale
po tamtej Êwiàtyni pozosta∏y jedynie
granitowe ciosy wmurowane w dolne
partie wie˝y i w cokó∏. Dzisiejszy
kszta∏t koÊció∏ uzyska∏ w roku 1852.
Centrum Informacji Turystycznej
74-320 Barlinek, ul. Paderewskiego 7
tel./faks (095) 746 28 74
www.it.barlinek.pl

Pomorze Ârodkowe
zaprasza
Powiew historii

„Goci na Kamiennych Kr´gach” to impreza, która odbywa si´ na terenie unikalnego Rezerwatu Archeologicznego „Kamienne Kr´gi” ko∏o Grzybnicy w gminie
Manowo. Znajdujà si´ tam kamienne kr´gi liczàce sobie kilkanaÊcie wieków. S∏u˝y∏y jako miejsce wieców rodowo-plemiennych oraz jako miejsce pochówku.
To niezapomniana lekcja historii ukazujàca ˝ycie, tradycje i zwyczaje Gotów zamieszkujàcych onegdaj te ziemie.
W programie imprezy znajdujà si´ m.in.
pokazy walk przy u˝yciu dawnej broni, pokaz „mody barbarzyƒskiej”, czyli rekonstrukcja strojów m´skich i ˝eƒskich oraz bi˝uterii Gotów kultury wielbarskiej, czy in-

scenizacja ukazujàca organizacj´ dru˝yny
germaƒskiej. Podczas imprezy odbywa si´
pokaz produkcji grzebieni rogowych i koÊcianych, pokaz „walki ognia”, czyli starcia
staczanego za pomocà p∏onàcych tarcz
i mieczy, inscenizacja obrz´du pogrzebowego. Zorganizowany jest warsztat bràzownika oraz warsztat jubilera. Na miejscu mo˝na tak˝e obejrzeç eksponaty muzealne wykopane na terenie rezerwatu oraz wys∏uchaç pogadanek dotyczàcych historii tego
miejsca. Ka˝dy z uczestników mo˝e spróbowaç swoich si∏ w licznych konkursach
i zabawach historycznych – strzelaniu z ∏uku, rzutu oszczepem, rzutu g∏azem czy wypróbowania uzbrojenia.

Ogrody zmys∏ów

Zimne
kàpiele

Mi´dzynarodowy
Zlot
Morsów
w Mielnie to wielka i widowiskowa impreza. To zdarzenie jest wyjàtkowe zarówno w Polsce, jak i na Êwiecie – gromadzi setki mi∏oÊników kàpieli w morzu
zimowà porà. Zlot Morsów to wydarzenie cykliczne, organizowane na mieleƒskiej pla˝y od 2004 roku. Ideà tej imprezy jest o˝ywienie sennej, o tej porze roku, miejscowoÊci nadmorskiej. Z roku
na rok zwi´ksza si´ zainteresowanie,
zarówno ze strony uczestników, jak i ze
strony widzów podziwiajàcych hart ducha i cia∏a kàpiàcych si´. W roku 2007
w zlocie uczestniczy∏o 570 Morsów, ale
w tegorocznym, jubileuszowym ju˝ 872
osoby. W tym roku po raz pierwszy zosta∏ zorganizowany korowód Morsów,
którzy przeszli ulicami Mielna w kierunku pla˝y. Zloty Morsów obok propagowania zimowych kàpieli to doskona∏a
promocja regionu nadmorskiego Mielna jako polskiej stolicy morsów.

Rowerowa
mapa

Festiwal
debiutantów

Koszaliƒski Festiwal Debiutów Filmowych „M∏odzi i Film” to impreza cykliczna o zasi´gu ogólnopolskim, dzia∏ajàca od wielu lat. Ten festiwal to projekcje i prezentacje filmów pe∏no- i krótkometra˝owych. Oprócz projekcji konkursowych odbywajà si´ pokazy specjalne, liczne koncerty oraz imprezy towarzyszàce np. wystawy fotograficzne.
GoÊçmi specjalnymi festiwalu sà z regu∏y gwiazdy polskiej sceny oraz ludzie
zwiàzani z produkcjà filmowà – w ubieg∏ym roku Gra˝yna Torbicka, Krzysztof
Zanussi, Filip Bajon czy Andrzej Chyra.
Na czas trwania festiwalu Koszalin
zmienia si´ w miasto pe∏ne ró˝nych
atrakcji trwajàcych od rana do wieczora, dost´pnych dla wszystkich ch´tnych
ca∏kowicie bezp∏atnie. Imprezy towarzyszàce gromadzà mieszkaƒców miasta
i turystów. Festiwal „M∏odzi i Film” jest
te˝ okazjà do zaprezentowania atrakcji
turystycznych miasta i regionu. Marka
festiwalu kojarzona jest z Koszalinem
i jego atrakcjami, a przez swój silny, medialny wizerunek festiwal sta∏ si´ wizytówkà Koszalina.

Koszalin
na szlaku

Ogrody Hortulus le˝à w Dobrzycy ko∏o
Koszalina. To miejsce szczególne – ma dostarczaç doznaƒ natury zarówno estetycznej jak i duchowej. Ukazane sà tu ró˝ne
rodzaje uk∏adów roÊlin i ich wykorzystanie w kompozycjach ogrodowych. Sà one
podzielone tematycznie. WÊród nich znajdujà si´ zarówno uk∏ady klasyczne, (japoƒski, francuski czy Êródziemnomorski)
jak i te zwiàzane ze Êrodowiskiem (kamienne, skalne czy wodne).
Du˝à grup´ stanowià ogrody zmys∏ów, zaprojektowane w stylu angielskim. WÊród nich sà te, które pobudzajà g∏ównie wzrok – ogrody barw oraz
ogrody zmys∏u powonienia. Majstersz-

tykiem w tej grupie jest ogród pachnàcy, w którym zgromadzono roÊliny
o wonnych kwiatach, liÊciach, p´dach
a nawet korzeniach. W tej grupie ogrodów sà te˝ trzy ró˝ne ogrody zio∏owe
oraz wspania∏e rosarium. Ciekawà grup´ stanowià ogrody dêwi´ku (zmys∏u
s∏uchu), w których gra cisza, szelest,
szum. To ogród traw oraz ogród wodny.
Na terenie ogrodów znajduje si´ mennica, gdzie wybija si´ pamiàtkowe monety oraz centrum ogrodnicze z marketem. Wizyta w ogrodach mo˝e byç wyjàtkowa o ka˝dej porze roku – ich wyglàd zmienia si´ wraz z ca∏à przyrodà.
www.hortulus.com.pl

Roweria to sieç szlaków rowerowych
na terenie Pomorza Ârodkowego, obejmujàca zasi´giem tereny powiatu koszaliƒskiego. Zosta∏a stworzona z myÊlà
o mi∏oÊnikach aktywnego wypoczynku,
których zainteresowania nie ograniczajà
si´ jednak do dwóch kó∏ek. Szlaki wiodà
bowiem przez najwa˝niejsze oÊrodki kulturalne, historyczne i przyrodnicze le˝àce w tym rejonie województwa. Podró˝ujàc trasami proponowanymi przez autorów projektu, mo˝emy odwiedziç rezerwaty przyrody, zespo∏y pa∏acowe czy inne ciekawe miejsca, takie jak najwi´kszy
na Êwiecie pomnik ziemniaka. Mapa
szlaków jest dost´pna w Regionalnym
Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie oraz w formie elektronicznej
na stronie www.it-pomorze.pl.
www.it-pomorze.pl

Koszalin jest jednà z miejscowoÊci
znajdujàcych si´ na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego. To trasa turystyczna obejmujàca 31 miast z zabytkami gotyckiej architektury ceglanej.
W Koszalinie przetrwa∏a mi´dzy innymi cz´Êç Êredniowiecznych murów
obronnych, koÊció∏ zamkowy
z XIII wieku, katedra z XIV wieku oraz
kilka gotyckich kamienic.
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Biali mnisi
Âladami cystersów

Pe∏czyce

Marianowo

Fot. zbiory - Ks. Jan Dziduch TChr.

Szlak cysterski powsta∏ w roku 1990
i wiedzie przez dawne i obecne oÊrodki
cysterskie. Jedno z jego odga∏´zieƒ
znajduje si´ w Polsce – wiedzie
przez 11 województw.
Zachodniopomorska p´tla szlaku cysterskiego to jedna z bardziej atrakcyjnych tras turystycznych tego województwa. W´drówka szlakiem to okazja
do spotkaƒ z dawnà architekturà sakralnà, interesujàcymi miejscami, zabytkami
Êwieckimi – i z ˝ywà historià.
Podró˝ujàc nim i podziwiajàc dziedzictwo cystersów, mo˝na pog∏´biç wiedz´ o naszych europejskich korzeniach,
mo˝e byç to równie˝ okazja do g∏´bokiej
refleksji i zadumy. Przyglàdajàc si´, jak

˝yli i pracowali cystersi, zyskamy temat
i inspiracj´ do w∏asnych przemyÊleƒ.
Cystersi, zwani czasem „bia∏ymi mnichami”, dali KoÊcio∏owi ponad osiem
setek Êwi´tych i b∏ogos∏awionych, a ich
klasztory i opactwa by∏y w Êredniowieczu wa˝nymi oÊrodkami kultury, nauki
i medycyny. Zakonnicy stali si´ te˝ propagatorami post´pu, wprowadzajàc
wiele innowacji w rzemioÊle i rolnictwie. Malowniczy szlak prowadzi
przez 11 miejscowoÊci zwiàzanych z zakonem. Sà to: Bierzwnik, Krz´cin, Pe∏czyce, Recz, Marianowo, Ko∏bacz, Cedynia, Szczecin, Wolin, Koszalin oraz
Bukowo Morskie.
www.szlakcysterski.org

Tutejszy klasztor cysterek by∏ prawdopodobnie jednym z najstarszych
oÊrodków kultu Bo˝ego Cia∏a w tej
cz´Êci kontynentu. W Pe∏czycach cysterki pojawi∏y si´ w roku 1282 i rozpocz´∏y budow´ klasztoru nad brzegiem Jeziora Panieƒskiego. W roku 1290 wydano dokument, wed∏ug
którego ka˝dy, kto odwiedzi∏ tutejszy
koÊció∏ klasztorny, otrzymywa∏ 40 dni
odpustu. Zakonnice zamieszkujàce
klasztor pochodzi∏y, w du˝ej mierze,
z miejscowych rodów rycerskich, które
kierujàc si´ wzgl´dami majàtkowymi
oddawa∏y swe córki cysterkom.
Na poczàtku XIV wieku przy klasztorze za∏o˝ono szpital. W roku 1539 konwent zosta∏ zlikwidowany, a klasztorne
budynki przebudowane na rezydencj´
mieszkalnà. Do dziÊ zachowa∏ si´ jeden
z budynków klasztoru z interesujàcymi
sklepieniami refektarza. Klasztor jest
obecnie w∏asnoÊcià Agencji Rolnej,
planuje si´ przekszta∏cenie go na oÊrodek rekreacyjno-kulturalny.

Bierzwnik

Ko∏bacz

Najlepiej zachowana siedziba cysterek
na Pomorzu Zachodnim znajduje si´
w Marianowie.
Klasztor, który si´ tu znajduje, zosta∏
ufundowany w roku 1248, otrzyma∏
wezwanie NajÊwi´tszej Marii Panny
i Wszystkich Âwi´tych. Osiedli∏y si´
w nim cysterki, które w roku 1265
wznios∏y koÊció∏ i zabudowania klasztorne. Zajmowa∏y si´ uprawà zió∏, warzyw i kwiatów, szy∏y te˝ szaty liturgiczne. Po kasacie z poczàtku XVI wieku w klasztorze utworzono
zak∏ad dla samotnych panien. To w∏aÊnie tutaj ˝y∏a s∏awna Sydonia von Borek, którà w roku 1547 oskar˝ono
o czary i spalono na stosie. Z zabudowaƒ klasztornych zachowa∏o si´ zachodnie skrzyd∏o i pewne pozosta∏oÊci
po skrzydle wschodnim.
W XIII-wiecznym koÊciele Niepokalanego Pocz´cia NajÊwi´tszej Maryi
Panny mo˝na podziwiaç dwa gotyckie
portale z pierwszej po∏owy XIV wieku
– po∏udniowy z nich jest przyozdobiony fryzami z motywami zwierzàt, smoków i jeêdêców. Znajduje si´ tam równie˝ tryptyk z XIV wieku oraz barokowe epitafium.

Cedynia

MiejscowoÊç ta nazywa∏a si´ onegdaj
Mera Vallis, co oznacza Czystà Dolin´.
W roku 1174 cystersi przybyli tutaj z Danii i za∏o˝yli pierwszy klasztor pomorski
na wschód od Odry. KoÊció∏, który
wznieÊli by∏ pierwszym obiektem na Pomorzu Zachodnim zbudowanym ca∏kowicie z ceg∏y. Zakonnicy stale poszerzali
swój stan posiadania i w roku 1274 ich
w∏asnoÊcià by∏o 18 wsi i dwa miasta.
RównoczeÊnie zdobywali nowe uprawnienia – opactwo otrzyma∏o immunitet
ekonomiczny i sàdowniczy, by∏o niezale˝ne od ksià˝´cych urz´dników. Zmieniali równie˝ ziemi´, na której przysz∏o
im bytowaç – budowali tamy, m∏yny,
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warsztaty, prz´dzalnie, postawili nawet
browar. Dysponowali siecià karczm, organizowali targi, nabywali te˝ domy
w miastach Pomorza. W centrali w Ko∏baczu zatrudniano nawet 150 osób.
Znajdowa∏a si´ tam biblioteka, prowadzono „Rocznik Ko∏backi”. Cystersi
z Ko∏bacza parali si´ tak˝e medycynà
– w pobliskim Binowie znajdowa∏o si´
êród∏o zdrojowe. Kiedy ksià˝´ta pomorscy uznali luteranizm jako religi´
paƒstwowà, imperium cystersów upad∏o. Do dziÊ zachowa∏o si´ z niego kilka zabudowaƒ. Sà to m.in. dom konwersów, bogato zdobiony dom opata
oraz koÊció∏ pocysterski.

Bierzwnik (dawniej Silva Sancte Mariae) by∏ siedzibà opactwa cystersów
od koƒca XIII wieku. Klasztor zosta∏
ufundowany w roku 1286, a zasiedlony
w 1294 przez mnichów z Ko∏bacza. By
podnieÊç wartoÊç tych ziem, cystersi
osuszali miejscowe, bagniste tereny,
budowali kana∏y i wznosili tamy. Sekularyzacja opactwa nastàpi∏a najpewniej
w roku 1539, a zabudowania klasztorne zamieniono na urzàdzenia gospodarcze. Obecnie pomieszczenia klasztoru zajmowane sà przez parafi´ rzymskokatolickà i udost´pnione sà zwiedzajàcym. Zachowa∏y si´ dolne kondygnacje
skrzyde∏
po∏udniowego
i wschodniego oraz fragmenty piwnic
i kru˝ganka ze skrzyd∏a zachodniego.
Obecnie prowadzi si´ prace nad rekonstrukcjà koÊcio∏a klasztornego.

Cedynia by∏a wa˝nym oÊrodkiem zakonnym – siedzibà opactwa cysterek
od roku 1266.
Zakonnice pierwotnie (od roku 1248)
dzia∏a∏y w Trzciƒsku Zdroju, ale przeniesiono je, by zagospodarowaç obszary zagro˝one ekspansjà margrabiów
brandenburskich. Zgromadzenie dzia∏a∏o do roku 1555. Z koÊcio∏a i monasteru pobudowanego na wynios∏ym
wzgórzu nad miastem ocala∏o jedynie
skrzyd∏o zachodnie klasztoru. Odbudowane i zrekonstruowane, pe∏ni obecnie
funkcj´ hotelu.

Niezwyk∏e Pojezierze Wa∏eckie
Kraina o wielu obliczach

Województwo Zachodniopomorskie
i poszczególne jego rejony tylko z pozoru sà jednorodne. Morze, jeziora i lasy
– to typowy krajobraz Pomorza Zachodniego. A jednak ka˝de miasto, ka˝dy powiat, ka˝da, nawet najmniejsza kraina

geograficzna ma w sobie to coÊ, co wyró˝nia jà spoÊród innych. W takich w∏aÊnie kategoriach mo˝emy te˝ spojrzeç
na Wa∏cz i Pojezierze Wa∏eckie. Istniejà
tu rzeczy i zjawiska, których nie uÊwiadczymy gdzie indziej.

Jest to kraina w po∏udniowo-wschodniej cz´Êci województwa zachodniopomorskiego. Posiada prawie 60 proc. zalesienie, 166 jezior oraz ponad 500 km
szlaków turystycznych. W lasach ˝yjà
zwierz´ta, których nie ma lub trudno
znaleêç w innych rejonach Pomorza Zachodniego. W okolicach Miros∏awca
wolno ˝yje stado ˝ubrów, 15 km na pó∏noc od Wa∏cza osiedli∏a si´ wataha wilków, a w okolicach jeziora Bytyƒ Wielki
spotkaç mo˝emy gniazda or∏a bielika.
P∏ynàca przez pojezierze rzeka Rurzyca
zaliczona zosta∏a do jednego ze 100 najpi´kniejszych krajobrazów polskich.
U jej êród∏a znajduje si´ rezerwat przyrody „Diabli Skok”, gdzie wÊród dwustuletniego drzewostanu wyst´puje unikalna roÊlinnoÊç górska. Flora doliny tej
rzeki obejmuje a˝ 471 gatunków roÊlin,
z tego oko∏o 100 – to gatunki chronione,
rzadkie i zagro˝one. W latach 60. i 70.
p∏ywa∏ tu papie˝ – Polak Karol Wojty∏a
i wraz ze studentami organizowa∏ wyprawy kajakowe po rzekach Pomorza.

Szko∏a olimpijczyków

Nad jeziorem Raduƒ, wÊród bukowego lasu znajduje si´ Centralny OÊrodek Sportu – OÊrodek Przygotowaƒ
Olimpijskich. Obiekt ten ma bardzo

interesujàcà histori´. Zbudowali go
Niemcy jako jedno z miejsc przygotowaƒ do Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 r. Po II wojnie Êwiatowej
maratoƒczyk, nadleÊniczy lasów miejskich, Winand Osiƒski poleci∏ go swemu przyjacielowi, trenerowi polskich
lekkoatletów – Janowi Mulakowi. To
w∏aÊnie tutaj narodzi∏ si´ s∏ynny, polski Wunderteam. W latach 50. i 60. byliÊmy jednà z czterech pot´g królowej
sportu na Êwiecie. Tutaj trenowali
wszyscy najwi´ksi polscy sportowcy,
a Zdzis∏aw Krzyszkowiak w sierpniu 1961 roku ustanowi∏ rekord Êwiata

w biegu na 3 km z przeszkodami. Je˝eli pochylimy si´ nad bie˝nià i murawà
leÊnego stadionu to jeszcze dziÊ b´dziemy mogli znaleêç Êlady Jerzego
Chromika, Kazimierza Zimnego, Zbigniewa Orywa∏a, Bronis∏awa Malinowskiego i wielu innych polskich mistrzów lekkoatletyki.
Na terenie oÊrodka znajduje si´ most
wiszàcy, spinajàcy brzegi jeziora Raduƒ. Klimat „Bukowiny” (bo tak zwano oÊrodek) posiada w∏aÊciwoÊci lecznicze. Do dziÊ trenujà tu sportowcy
– kajakarze i przedstawiciele niektórych dyscyplin zespo∏owych.

Forteca
Wa∏cz
„Wa∏ Pomorski” dla wielu jest tylko nazwà kojarzàcà si´ z czasami II wojny Êwiatowej. W rzeczywistoÊci jest to 108 bunkrów i schronów bojowych, które zbudowali Niemcy na prze∏omie lat 20 – tych
i 30 – tych XX wieku. Usytuowane sà tu
trzy zespo∏y schronów specjalnego znaczenia – Strzaliny, Wa∏cz („Cegielnia”
i „Marianowo”) oraz Nadarzyce.
Po wojnie wiele z tych obiektów zosta∏o wysadzonych – mia∏y strzelnice skierowane na wschód, wi´c Rosjanie postanowili je zniszczyç. Wraz z biegiem lat
niszcza∏y, ale niedawno pojawi∏y si´
pewne inicjatywy majàce na celu zahamowanie tego procesu. Niektóre z nich
oznaczono, wysprzàtano i oÊwietlono.
Trasy dojÊcia do ciekawszych obiektów
ukrytych w lesie zosta∏y oznakowane,
a grupy rekonstrukcyjne starajà si´ pokazaç przebieg i rodzaj walk które mia∏y
tu miejsce. Trzeba pami´taç ˝e tak naprawd´ to na te bunkry trzeba patrzeç
przez pryzmat lutowych dni 1945 roku.
To w∏aÊnie tu rozegra∏a si´ jedna z najwi´kszych bitew II wojny Êwiatowej, to
tutaj w dniu 5 lutego zosta∏ prze∏amany
Wa∏ Pomorski i otworzona zosta∏a droga
do Berlina. Na cmentarzu wojennym
w Wa∏czu wieczny spoczynek znalaz∏o 4390 ˝o∏nierzy polskich i 1638 ˝o∏nierzy radzieckich.

„Dolina Mi∏oÊci”
Na wschodnim brzegu Odry le˝y
szczególne miejsce, którego pi´kno jest
nie tylko dzie∏em natury, lecz równie˝
efektem pasji i pracy pokoleƒ mieszkaƒców regionu. To oni ukszta∏towali niepowtarzalny park o romantycznej nazwie „Dolina Mi∏oÊci”.
Historia po∏o˝onego mi´dzy Krajnikiem
Dolnym, Krajnikiem Górnym i Zatonià
Dolnà parku si´ga po∏owy XIX wieku.
W 1827 roku majàtek w Krajniku Górnym
kupi∏ niejaki Carl Philipp von Humbert,
asesor sàdowy w Berlinie. Majàtek roz∏o˝ony by∏ na wy˝ynie, która licznymi jarami i wàwozami opada∏a do Odry. Jako ˝e
by∏ to cz∏owiek wielce zapracowany, ca∏ymi dniami nie by∏o go w domu. Dlatego
te˝ jego ˝ona, Anna von Humbert, postanowi∏a uczyniç mu nie byle jakà niespodziank´ – urzàdzi∏a dla niego malowniczy
park. Prawdziwymi twórcami “Doliny Mi-

∏oÊci” byli jednak jej syn i wnuk, którzy
rozbudowali to miejsce, sprowadzajàc nowe gatunki roÊlin. Park by∏ zawsze otwarty dla goÊci. Po uregulowaniu Odry w roku 1900 dop∏yni´cie rzekà do „Doliny Mi∏oÊci” sta∏o si´ cenionà atrakcjà. Po roku 1945 teren parku przekazano Lasom
Paƒstwowym i prowadzono tu zwyk∏à go-

spodark´ leÊnà. Dopiero w 1992 roku park
zosta∏ wpisany do rejestru zabytków i rozpocz´to prace nad jego rewitalizacjà.
Obecnie prawie ca∏y teren parku jest
usiany drzewami. Mo˝na tu odnaleêç niezwykle rzadkie okazy drzew, zió∏ leÊnych,
kwiatów czy grzybów. PoÊród tej wyjàtkowej roÊlinnoÊci przemykajà okazy dzikiej
zwierzyny – dziki, sarny, daniele i borsuki.
Spoglàdajàc w korony drzew, zauwa˝yç
mo˝na natomiast wiele gatunków ptactwa, chocia˝by bieliki, zimorodki czy czarne i Êrednie dzi´cio∏y. Chocia˝ parkowa
g´stwina na pierwszy rzut oka sprawia
wra˝enie dzikiej i chaotycznej, to ju˝
po krótkim spacerze mo˝na si´ zorientowaç, ˝e uk∏ad parku zosta∏ specjalnie
skomponowany. Obok Êcie˝ek le˝à granitowe g∏azy, na których wyryte sà sentencje
i nazwiska znanych niemieckich polityków, artystów i naukowców.

Ludzie odpowiedzialni za to miejsce
nieustannie pracujà nad tym, by przywróciç mu dawnà ÊwietnoÊç. Oczyszczono
pozarastane Êcie˝ki i miejsca widokowe,
wytyczono piesze trasy, zbudowano stanic´ turystycznà. Plany sà jeszcze ambitniejsze – w ich zakres wchodzi m.in. odbudowa stawu, otaczajàcych go rzeêb
oraz domku szwajcarskiego. Zadanie to
nie jest jednak ∏atwe, najwa˝niejsze jest
przecie˝ zachowanie wspania∏ej przyrody.
„Dolina Mi∏oÊci” ciàgle si´ zmienia, tak
jak w raz z rytmem pór roku zmienia si´
przyroda, b´dàca przecie˝ esencjà tego
miejsca. Wiosnà park osza∏amia feerià
barw kwitnàcych kwiatów, a jesienià
uwodzi wszystkimi odcieniami z∏ota.
Chyba warto wybraç si´ na spacer
do miejsca stworzonego dzi´ki najpi´kniejszemu z ludzkich uczuç.
www.dolinamilosci.pl
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Dotyk s∏oƒca i zabawy!
Podró˝ w przesz∏oÊç

Festiwal S∏owian i Wikingów organizowany jest na wyspie Wolin od 1993 roku.
Mi´dzynarodowa impreza przyciàga rokrocznie ponad 30 tysi´cy zwiedzajàcych,
a na liÊcie uczestników mo˝na znaleêç 1500 nazwisk i 20 krajów Êwiata.
Pasjonaci historii zje˝d˝ajà si´ do Wolina, by toczyç prawdziwe bitwy, çwiczyç
w rycerskim rzemioÊle, piç miód i bawiç
si´ przy ogniskach, handlowaç, lepiç
garnki, kuç miecze, oglàdaç rzemios∏o
i r´kodzie∏o tamtych czasów.
Pomys∏odawcy Festiwalu Wikingów wy-

brali Wolin, wyspa bowiem by∏a – zgodnie
z kronikami i odkryciami archeologicznymi
– wa˝nym grodem morskich wojowników.
Liczy∏o si´ nie tylko nawiàzanie do tradycji,
ale fakt, ˝e na Wolinie od blisko stu lat pracujà archeolodzy, którzy s∏u˝à pasjonatom
fachowà pomocà. Dzi´ki ich wiedzy turyÊci
mogà byç Êwiadkami bitwy wojów woliƒskich z wikingami, podglàdaç sekrety dawnej sztuki kowalskiej czy wyrobu piecz´ci.
„Festiwal S∏owian i Wikingów”
Wolin, 1–3 sierpnia 2008.
www.wolin.pl, www.jomsborg-vineta.com

Wiele twarzy folkloru
Interfolk to mi´dzynarodowa impreza odbywajàca si´ od blisko 20 lat
w Ko∏obrzegu, podczas której swojà
tradycj´ muzycznà, histori´ i obyczaje
prezentujà zespo∏y z ró˝nych krajów
Êwiata. Przes∏aniem imprezy jest prezentacja i promocja kultur ró˝nych narodów. Pod tym powa˝nym has∏em
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kryjà si´ ˝ywio∏owe koncerty, pokazy
taƒca, warsztaty tkaniny artystycznej
i rzeêby, lekcje muzyki, wystawy dawnych instrumentów oraz warsztaty
dziennikarskie.
„XVII Mi´dzynarodowe Spotkania
z Folklorem Interfolk 2008”
Ko∏obrzeg, 19–23 sierpnia 2008

S∏oneczna uczelnia
„Akademia S∏oƒca” to jedyna w Polsce pla˝owa „uczelnia” aktywnego wypoczynku. T´ oryginalnà alternatyw´ dla
sp´dzajàcych urlop nad morzem proponujà w∏adze gminy Rewal. „Akademia
S∏oƒca” zarówno uczy – jak udzielaç
pierwszej pomocy, jak zdrowo opalaç
si´ i jak bezpiecznie korzystaç z kàpielisk, jak i bawi – poprzez najró˝niejsze
gry, zabawy czy konkursy. Zasady „Akademii S∏oƒca” sà bardzo proste: ka˝dy
uczestnik otrzymuje indeks, w którym
wpisuje si´ zaliczenia udzia∏u w ró˝nych konkurencjach sportowych. Zaliczenie szeÊciu konkurencji upowa˝nia
do wzi´cia udzia∏u w finale, w którym
mo˝na zdobyç atrakcyjne nagrody.
Jak przysta∏o na prawdziwà uczelni´,
„Akademia S∏oƒca” ciàgle si´ rozwija,
pojawiajà si´ kolejne konkurencje i pomys∏y. Atrakcji – i goÊci – przybywa tak

szybko, ˝e w 2005 roku powsta∏y swoiste kampusy, czyli dwa stacjonarne
miasteczka „Akademii S∏oƒca” w Pobierowie i Pogorzelicy.
„Akademia S∏oƒca”, Gmina Rewal, MiejscowoÊci Pobierowo i Pogorzelica, VII–VIII 2008

Znani grajà w tenisa
Ba∏tycki Turniej Aktorów i Artystów
w tenisie ziemnym w Pogorzelicy – Baltic Cup” to impreza, w której co roku
bierze udzia∏ plejada polskich gwiazd.
PopularnoÊç kolejnych edycji turnieju
i ogromne zainteresowanie rozgrywanymi na kortach pojedynkami najwi´kszych nazwisk kina i estrady sprawi∏a,
˝e turniej ten wpisa∏ si´ na sta∏e do kalendarza letnich imprez gminy Rewal.
Baltic Cup jest dziÊ jednà z wizytówek
Województwa Zachodniopomorskiego,
a tysiàcom widzów przez kilka dni daje
okazj´ oglàdania w akcji i osobistego
poznania takich artystów, jak Jan Englert, Marcin Daniec, Piotr Gàsowski
czy Robert Rozmus.
Ba∏tycki Turniej Aktorów i Artystów w tenisie
ziemnym w Pogorzelicy – Baltic Cup

Pogorzelica, Gmina Rewal,
30 czerwca – 4 lipca 2008,

Kalendarz imprez 2008
Mi´dzynarodowa impreza „Jazz
nad Zalewem”
1 maja 2008, Nowe Warpno

XIII Mi´dzynarodowe Spotkania
Folklorystyczne „Nad Inà”
2–5 lipca 2008, Goleniów

Bieg Transgraniczny „Dolinà Dolnej Odry”
3 maja 2008, Gryfino

Jarmark nad Jeziorem
Ogórkowym
11–12 lipca 2008, Kalisz Pomorski

II Szczeciƒski Fletowy Konkurs Muzyki Dawnej
5 maja 2008, Szczecin

Turniej Cysterski
12 lipca 2008, Bukowo Morskie

Piknik Nad Odrà
11–13 maja 2008, Szczecin
Mi´dzynarodowy Festiwal Muzyczny „Amber Baltic”
22–25 maja 2008, Mi´dzyzdroje

Dzieƒ Rzeki Odry, uroczyste obchody zakoƒczenia Flisu Odrzaƒskiego
12 lipca 2008, Szczecin
Na Cysterskim Szlaku
27–29 lipca 2008, Bierzwnik

XVI Mi´dzynarodowy Festiwal Szachowy im. Emanuela Lascera
30 maja – 8 czerwca 2008, Barlinek

Historyczny Turniej Miast Âwidwin Bia∏ogard „Bitwa o Krow´”
20 czerwca 2008, Âwidwin
XLIV Mi´dzynarodowy Festiwal
Muzyki Organowej i Kameralnej
20 czerwca – 5 wrzeÊnia 2008, Kamieƒ
Pomorski
Zamkowe Lato Artystyczne
21 czerwca – 31 sierpnia 2008, Szczecin – Zamek Ksià˝àt Pomorskich
43 Mi´dzynarodowy Festiwal
PieÊni Chóralnej
22–27 czerwca 2008, Mi´dzyzdroje
X Mi´dzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych
23–29 czerwca 2008, Dar∏owo
Dni Morza – Dni ÂwinoujÊcia
27–29 czerwca 2008, ÂwinoujÊcie
42 Mi´dzynarodowy Festiwal
Organowy
27 czerwca – 22 sierpnia 2008, Koszalin
Festiwal Artystyczny M∏odzie˝y
Akademickiej FAMA 2008
lipiec 2008, ÂwinoujÊcie
Akademia S∏oƒca – Letnia Szko∏a
Aktywnego Wypoczynku
1 lipca – 29 sierpnia 2008, gmina Rewal
Gala Gwiazd
1–4 lipca 2008, Mi´dzyzdroje
Mi´dzynarodowy Festiwal Artystów
Ulicy
2–5 lipca 2008, Szczecin
Mi´dzynarodowe Zawody w Ratownictwie Nadmorskim,
4 lipca 2008, Ustronie Morskie

Festiwal S∏owian i Wikingów
1–3 sierpnia 2008, Wolin
XXXV Iƒskie Lato Filmowe
1–10 sierpnia 2008, Iƒsko
Tydzieƒ Kultury Morskiej – XXIV
P∏ywajàcy Festiwal Piosenki Morskiej „Wiatrak 2008”
7–13 sierpnia 2008, ÂwinoujÊcie
V Mi´dzynarodowy Zlot Pojazdów
Militarnych
14–17 sierpnia 2008, Borne Sulinowo

Bia∏y Bór
Informacja Turystyczna
78-425 Bia∏y Bór, ul. Tamka 3,
tel. (094) 37 39 466, 37 39 120,
kontakt@mgokbialybor.pl
Bobolice
Centrum Informacji Turystycznej
76-020 Bobolice, pl. Zwyci´stwa 5,
tel. (094) 316 71 55

Moryƒ
Biuro Informacji Turystycznej
74-503 Moryƒ, ul. Szeroka 12,
tel. (091) 414 61 23, bit@moryn.pl

Borne Sulinowo
Punkt Informacji Turystycznej
78-449 Borne Sulinowo, ul. B. Chrobrego 3,
tel. (094) 373 37 44
Informacja Turystyczna
78-449 Borne Sulinowo, ul. B. Chrobrego 3a,
tel. (094) 37 34 166, www.it.bornesulinowo.pl

MyÊlibórz
Punkt Informacji Kulturalno Turystycznej
74-300 MyÊlibórz, ul. Rynek im. Jana Paw∏a II 15, tel. (95) 747 91 63, pikt@mysliborz.pl

Cz∏opa
Centrum Informacji Turystycznej – Dom Kultury w Cz∏opie
78- 630 Cz∏opa, ul. Strzelecka 1,
tel. (067) 259 11 44
Dar∏owo
Gminne Centrum Informacji Turystycznej
76-150 Dar∏owo, pl. Tadeusza KoÊciuszki 9,
tel. (094) 314 22 23, www.cit.dar∏owo.pl,
funkcjonuje 1.05-30.09.
Punkt Informacji Turystycznej – Gminny
OÊrodek Sportu i Rekreacji
76-156 Dàbki, ul. Dàbkowicka 7,
tel. (094) 314 80 64, www.gzup.pl
Drawno
Punkt Informacji Turystycznej – Drawieƒskiego Parku Narodowego – Przystaƒ Wodna
73-220 Drawno, ul. Kolejowa 18,
tel. (095) 768 23 95, www.dpn.pl

Mi´dzynarodowy Festyn „Âwi´to
Leszcza”
16 sierpnia 2008, Nowe Warpno

Drawsko Pomorskie
Informacja Turystyczna PTTK w Drawsku
Pomorskim
78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Pi∏sudskiego 29, tel. (094) 363 25 03, pttk.drawskopomorskie@neostrada.pl

Mi´dzynarodowe Spotkania
z Folklorem „Interfolk”
19–23 sierpnia 2008, Ko∏obrzeg

Dziwnów
Centrum Informacji Turystycznej
72-420 Dziwnów, ul. Szosowa 5,
tel. (091) 381 35 62

XXIX Mi´dzynarodowy Maraton
ÂwinoujÊcie – Wolgast
6 wrzeÊnia 2008
Mi´dzynarodowy Turniej Tenisowy
Atp Pekao Open 2008
13–15 wrzeÊnia 2008, Szczecin
Mityng Lekkoatletyczny
Pedro’s Cup
17 wrzeÊnia 2008, Szczecin
Turniej Golfowy Szczecin
Open 2008
9–11 paêdziernika 2008, Szczecin
Mi´dzynarodowy Zlot Morsów
– „Rozpocz´cie Sezonu Kàpieli
Morskich”
listopad 2008, Jaros∏awiec

Mieszkowice
Centrum Informacji Turystycznej
74-505 Mieszkowice, pl. WolnoÊci 7, tel. (091)
414 54 78, cit@mieszkowice.pl
Mi´dzyzdroje
Punkt Informacji Kulturalno–Turystycznej
72-500 Mi´dzyzdroje, ul. Boh. Warszawy 20,
tel. (091) 328 27 78,
www.mdkmiedzyzdroje.com
Informacja Turystyczna w biurze „Viking Tour”
72-500 Mi´dzyzdroje, ul. Niepodleg∏oÊci 2a,
tel. (091) 32 80 209

Czaplinek
Informacja Turystyczna Stowarzyszenie Gmin
i Powiatów Pojezierza Drawskiego
78-550 Czaplinek, ul. Rynek 1, tel. (094)
375 52 37, biuro@pojezierzedrawskie.pl
Centrum Turystyki
78-550 Czaplinek, ul. Rynek 1,
tel. (094) 375 47 90, turystyka@czaplinek.pl

XXIX Mi´dzynarodowe Spotkania
z Folklorem
29 maja – 1 czerwca 2008, Pyrzyce

Dni Morza i Zlot Oldtimerów
13–15 czerwca 2008

Barlinek
Centrum Informacji Turystycznej
74-320 Barlinek, ul. Paderewskiego 7,
tel. (095) 74 62 874, www.it.barlinek.pl

Cedynia
Punkt Informacji Turystycznej
74-520 Cedynia, pl. WolnoÊci 4,
tel. 091/ 43 17 831

Musica Genera Festival 2007 – Festiwal Muzyki Improwizowanej
25–27 maja 2008, Szczecin

IX Ogólnopolski Rajd Szlakiem
Umocnieƒ Wa∏u Pomorskiego
5–8 czerwca 2008

Punkty informacji
turystycznej

Mielno
Biuro Promocji i Informacji Turystycznej
76-032 Mielno, ul. Lechitów 23, tel. (094)
316 61 52, cit@mosir.mielno.pl

Goleniów
Centrum Informacji Turystycznej
72-100 Goleniów, pl. Bramy Woliƒskiej 1,
tel. (091) 418 95 90, cit@turystyka.goleniow.pl
Gryfino
Centrum Informacji Turystycznej
74-100 Gryfino, ul. B. Chrobrego 48,
tel. (091) 852 31 83, turystyka@gryfino.pl
Zespó∏ Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej
Odry
74-100 Gryfino, ul. Armii Krajowej 78,
tel. (091) 415 01 39, www.pkddo.hg.pl
Jaros∏awiec
Punkt Informacji Turystycznej
76-107 Jaros∏awiec, ul. Nadmorska 28,
tel. (059) 810 94 40, funkcjonuje sezonowo
od 1.05. – 30.09.
Kalisz Pomorski
Biuro Informacji Turystycznej
78-540 Kalisz Pomorski, ul. Toruƒska 3,
tel. (094) 361 62 59, funkcjonuje sezonowo
Kamieƒ Pomorski
Informacja turystyczna
72-400 Kamieƒ Pomorski, ul. Stary Rynek 1,
tel. (091) 38 23 963
Ko∏obrzeg
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej
78-100 Ko∏obrzeg, pl. Ratuszowy 2/1,
tel. (094) 35 513 20, cepit@post.pl
Informacja Turystyczna
78-100 Ko∏obrzeg, ul. Dworcowa 1,
tel. (094) 352 79 39, www.kolobrzeg.turystyka.pl
Koszalin
Regionalne Centrum Informacji Turystycznej
75-201 Koszalin, ul. Dworcowa 11-15,
tel. (094) 346 24 40, www.it-pomorze.pl
Punkt Informacji Turystycznej
75-014 Koszalin, ul. Andersa 2, tel. (094)
342 45 11, turysta.koszalin@interia.pl

Polanów
Informacja Turystyczna Polanowski
OÊrodek Kultury i Sportu
76-010 Polanów, ul. Polna 4,
tel. (094) 318 83 74, pokis1@poczta.onet.pl
Police
Gminne Centrum Informacji
72-010 Police, ul. Piaskowa 97,
tel. (091) 42 41 359, www.gci.police.pl
Po∏czyn Zdrój
Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej
78-320 Po∏czyn Zdrój, ul. Zamkowa 2,
tel. (094) 366 31 17, cikt-polczyn@poczta.wp.pl
Punkt Informacji Turystycznej PTTK
78-320 Po∏czyn Zdrój, ul. Grunwaldzka 31,
tel. (94) 366 27 96
Rewal
Centrum Informacji Promocji
Rekreacji Gminy
72-344 Rewal, ul. Szkolna 1,
tel. (091) 386 26 29, cipr@rewal.pl
Sianów
Gminna Organizacja Turystyczna
76-004 Sianów, ul. Armii Polskiej 30,
tel. (094) 31 86 735, promocja@sianow.pl
Stargard Szczeciƒski
Centrum Informacji Turystycznej
73-110 Stargard Szczeciƒski, ul. Rynek
Staromiejski 4, tel. (091) 578 54 66,
www.cit.stargard.com.pl
Stepnica
Centrum Informacji Turystycznej
72-112 Stepnica, ul. Portowa 7,
tel. (091) 418 86 28, gok.stepnica@op.pl
Szczecin
Centrum Informacji Turystycznej i Agroturystycznej
70-412 Szczecin, al. Niepodleg∏oÊci 1,
tel. (091) 43 40 440, (091) 43 38 420,
www.turystyka.szczecin.pl
Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej
(Zamek)
70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34,
tel. (091) 48 91 630, www.zamek.szczecin.pl
Szczecinek
Centrum Informacji Turystycznej
Urz´du Miasta i Powiatu Szczecineckiego
78-400 Szczecinek, ul. Boh. Warszawy 6a,
tel. (094) 372 37 00
Âwidnin
Centrum Informacji Turystycznej
i Gospodarczej
78-300 Âwidnin, ul. Niedzia∏kowskiego 17,
tel. (094) 365 47 18
ÂwinoujÊcie
Centrum Informacji Turystycznej
72-600 ÂwinoujÊcie, ul. Wybrze˝e W∏adys∏awa IV, tel. (091) 322 49 99
Trzebiatów
Biuro Informacji Turystycznej „Tara – Tour”
72-320 Trzebiatów, ul. Witosa 9a,
tel. (091) 387 24 45, trzebiatowska1@op.pl
Tuczno
Gminne Centrum Informacji
78-640 Tuczno, ul. WolnoÊci 6,
tel. (067) 259 32 17
Ustronie Morskie
Centrum Informacji Turystycznej i Promocji
78-111 Ustronie Morskie, ul. Osiedlowa 2b,
tel. (094) 351 41 75, (094) 35 14 89,
turystyka@ustronie-morskie.pl
Funkcjonuje sezonowo 23.06–30.09
Wa∏cz
Centrum Informacji Turystycznej
78-600 Wa∏cz, pl. Zes∏aƒców Sybiru 3,
tel. (067) 381 95 60
Z∏ocieniec
Informacja Turystyczna przy OÊrodku
Sportu i Rekreacji
78-520 Z∏ocieniec, ul. Czaplinecka 3, tel.
(094) 36 70 348, it.zlocieniec@op.pl
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Or∏y i Hobbici

Wczoraj
i dziÊ
Poligon
tajemnic

Parkowe muzeum
Muzeum Przyrodnicze Woliƒskiego
Parku Narodowego w Mi´dzyzdrojach pozwala poznaç bli˝ej pi´kno
i wyjàtkowoÊç przyrody znajdujàcym
si´ w parku. W placówce znajduje
si´ 5 g∏ównych sal wystawienniczych, w których eksponowane sà
wypchane okazy ptaków i innych
zwierzàt spotykanych w Woliƒskim
Parku Narodowym, czy dioramy
przedstawiajàce przyrod´ w ró˝nych
jej formach. Muzeum posiada bogatà
kolekcj´ bursztynu oraz wystaw´
ukazujàcà budow´ geologicznà wyspy. Du˝a cz´Êç ekspozycji poÊwi´cona jest sztuce zwiàzanej z przyrodà – prezentowane sà dzie∏a fotografów, malarzy czy rzeêbiarzy. Wytwory ich pracy majà wzbogaciç przyrod-

nicze aspekty ekspozycji o dzie∏a ràk
ludzkich. Obok muzeum znajdujà si´
dwa woliery, w których mo˝na oglàdaç ptaki.
Jednà z g∏ównych atrakcji Mi´dzyzdrojów jest para or∏ów bielików,
która zamieszkuje jednà z wolier.
Placówka regularnie wzbogaca zbiory dzi´ki wspó∏pracy z oÊrodkami
w kraju i za granicà. Muzeum mo˝na nie tylko zwiedzaç – mo˝na te˝
zamówiç specjalne projekcje filmowe, zorganizowaç konferencj´ czy
seminarium.
Woliƒski Park Narodowy
ul. Niepodleg∏oÊci 3
72-500 Mi´dzyzdroje
wolinskipn@wolinpn.pl
tel. (091) 328 07 37

Ciuchcià
nad morze
Jednà z najpopularniejszych atrakcji
gminy Rewal jest podró˝ kolejkà wàskotorowà, zwanà tutaj „Ciuchcià Retro”. Niewiele brakowa∏o, ˝eby
wàskotorówka istnia∏a tylko we wspomnieniach – PKP uzna∏o, ˝e eksploatacja linii jest nieop∏acalna i przesta∏o jà
obs∏ugiwaç. Na szcz´Êcie dla mi∏oÊników pamiàtek lokalnej historii w∏adze
gminy porozumia∏y si´ z kolejà i zabytkowy parowozik wcià˝ kursuje pomi´dzy Gryficami, Trz´saczem, Rewalem
i Niechorzem. Tym nieco ju˝ antycznym taborem jedzie si´ z osza∏amiajàcà
pr´dkoÊcià 25 km/h. Po drodze warto
zrobiç przerw´ na zwiedzanie po∏o˝onych na trasie zabytków.

Promenada
nad jeziorem

Wioska Hobbitów
Sierakowo S∏awieƒskie, wieÊ le˝àca
w gminie Sianów, to niezwyk∏a miejscowoÊç. Odwiedzajàcy jà turyÊci przeniosà si´ do Shire – fantastycznej krainy,
wymyÊlonej przez J.R.R. Tolkiena i opisanej w jego wspania∏ej trylogii „W∏adca
PierÊcieni”. Bajkowe budowle, takie jak
„Domek Hobbitów” czy „Wie˝a Elfów”
tworzà niepowtarzalnà atmosfer´. Najwa˝niejszym elementem tego baÊniowego klimatu sà jednak ludzie ze Stowarzyszenia Hobbiton. Przeobra˝ajà
si´ w hobbitów, krasnoludy i elfy, organizujà zabawy, gry terenowe i inne
atrakcje. Krajobraz wokó∏ wsi przypomina krain´ hobbitów – miejscowoÊç
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jest oddalona od g∏ównych dróg,
a w pobli˝u nie ma wi´kszych miast.
Istniejà za to miejsca, takie jak „Las El-

Mi∏oÊnicy historii dobrze znajà Mi´dzyzdroje – Zalesie. W∏aÊnie tam znajdowa∏
si´ tajny, niemiecki poligon doÊwiadczalny. Testowano na nim wojskowe wynalazki i tajne bronie – do dziÊ zachowa∏y
si´ resztki stanowisk i urzàdzeƒ in˝ynieryjnych. W najlepszym stanie jest bunkier, w którym sk∏adowano pociski do gigantycznego dzia∏a V-3. Ten olbrzym
mia∏ ostrzeliwaç Londyn; jego zasi´g
przekracza∏ 150 km. Próby z wersjami
doÊwiadczalnymi tej armaty odbywa∏y
si´ od 1943 roku. Monstrualne dzia∏o
sprawdzano mi´dzy innymi na poligonie
w Mi´dzyzdrojach – Zalesiu. Co ciekawe, prace nad tego typu bronià nie skoƒczy∏y si´ wraz z kapitulacjà Niemiec
– pomys∏ dzia∏a o zasi´gu porównywalnym z rakietami podchwycili zarówno
Rosjanie, jak i Amerykanie. Nad podobnà konstrukcjà pracowali nawet na rozkaz Saddama Husajna iraccy naukowcy.
Dzisiaj w bunkrze znajduje si´ muzeum,
w którym turyÊci mogà poznaç ciekawostki zwiàzane z supertajnymi, czasem
fantastycznymi, niekiedy nowatorskimi
projektami, które mia∏y zmieniç
bieg II wojny Êwiatowej. Niezwyk∏a ekspozycja pokazuje, jakà pomys∏owoÊcià
wykazywali si´ uczeni i konstruktorzy,
którzy mieli ocaliç upadajàcà III Rzesz´.
Muzeum jest czynne od 30 maja do 1
wrzeÊnia. Poza tym okresem na zwiedzanie mo˝na umówiç si´ telefonicznie.

fów”, „Smocza Jama” czy „Kuênia Krasnoludów”. GoÊcie przybywajàcy
do wsi, mogà rozpoczàç swojà przygod´
– powinni si´ przebraç, zdobyç mapy
lub pozyskaç przewodnika i ruszaç
w drog´. Napotkajà postacie rodem
z prozy Tolkiena, b´dà musieli stawiç
czo∏a przeszkodom (np. przeprawa tratwà), wykonaç wiele zadaƒ, a czasem
nawet ratowaç si´ ucieczkà. Po tak wyczerpujàcych doznaniach mo˝na odpoczàç w miejscowej, hobbickiej gospodzie. Terminy imprez i inne przydatne
informacje znajdujà si´ na stronie internetowej Stowarzyszenia Hobbiton.
www.sianow.pl/hobbiton/hobbiton.htm

Jezioro Miedwie dotychczas s∏yn´∏o
mi´dzy innymi z w∏asnego gatunku ryby
(sieja miedwiaƒska) oraz dobrych warunków do wypoczynku. W∏adze gminy
zdecydowa∏y si´ jednak na inwestycje
i obecnie turyÊci zyskali mo˝liwoÊç spaceru nowà promenadà zbudowanà
nad jeziorem. To swego rodzaju Êcie˝ka
edukacyjna, z tablicami opisujàcymi
miejscowà faun´ i flor´, z parkiem przyrody zbudowanym na pomostach
nad dawnym bagniskiem oraz z lunetà,
przez którà mo˝na obserwowaç otoczenie. Promenada koƒczy si´ muszlà koncertowà zdolnà pomieÊciç 800 osób.

Samorzàd dla turystyki
Turystyczni m´drcy

Turystyka kojarzy si´ z beztroskim pla˝owaniem i podró˝ami, ale jej organizacja
to dziedzina wymagajàca akademickiej
wiedzy. Dlatego we wrzeÊniu 2007 roku
marsza∏ek województwa zachodniopomorskiego postanowi∏ si´gnàç po pomoc
ekspertów i powo∏a∏ nowe cia∏o doradcze
– Rad´ Ekspertów ds. Turystyki. Przewodniczàcym rady zosta∏ prof. dr hab. Jan
Karwowski, dziekan Wydzia∏u Ekonomii
i Informatyki w szczeciƒskiej Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu.
Wybitni specjaliÊci – praktycy i profe-

sorowie zajmujàcy si´ tà dziedzinà
– b´dà pomagaç w∏adzom regionu, konsultujàc kierunki rozwoju turystyki,
wymyÊlajàc nowe strategie oraz planujàc promocj´ regionu. Do zadaƒ tego
cia∏a nale˝eç ma równie˝ podejmowanie inicjatyw i inspirowanie dzia∏aƒ
s∏u˝àcych rozwojowi turystyki. Rada
b´dzie jednoczeÊnie poÊrednikiem mi´dzy samorzàdem a bran˝à turystycznà
– doradcy majà sygnalizowaç marsza∏kowi problemy n´kajàce firmy i przedsi´biorców zwiàzanych z turystykà.

Kulinarna sieç tradycji
W dniu 7 marca 2008 roku województwo zachodniopomorskie zosta∏o
przyj´te do Sieci Europejskiego Dziedzictwa Kulinarnego, w charakterze regionu kandydujàcego.
Europejska Sieç Dziedzictwa Kulinarnego jest formà wspó∏pracy pomi´dzy
regionami i przedsi´biorcami (restauratorami, producentami, w∏aÊcicielami
hoteli, rolnikami itp.). Celem takiej kooperacji jest promocja regionalnej ˝ywnoÊci, produktów, us∏ug czy potraw
na terenie ca∏ej Europy. Wa˝ne jest te˝
zachowywanie regionalnych tradycji kulinarnych. Taki rodzaj wspó∏pracy ma
umo˝liwiç wykorzystanie regionalnej
˝ywnoÊci jako drogi rozwoju turystyki
oraz innych rodzajów przedsi´biorczoÊci na poziomie lokalnym. Ma te˝ u∏atwiaç dost´p konsumentów do daƒ regionalnych i lokalnych. Koncepcja tej˝e
sieci powsta∏a w 1995 roku, na bazie
wspó∏pracy transgranicznej pomi´dzy
po∏udniowo-wschodnià Skanià w Szwecji i duƒskà wyspà Bornholm. W ciàgu
lat sieç poszerzy∏a si´ i obejmuje teraz
równie˝ niektóre kraje basenu po∏udniowego Ba∏tyku, a ∏àcznie w jej sk∏ad
wchodzi 20 regionów z ca∏ej Europy
(z Danii, Niemiec, ¸otwy, Litwy, Norwegii, Polski, Hiszpanii i Szwecji). Credo tej sieci mo˝na opisaç jako „rozwój

biznesu, spe∏nianie potrzeb konsumentów, wzmacnianie to˝samoÊci regionu
poprzez wspólnà promocj´ ˝ywnoÊci regionalnej w ca∏ej Europie”.
Sieç sk∏ada si´ z trzech poziomów: europejskiego, regionalnego i biznesowego.
Poziom europejski to koordynatorzy europejscy – przyznajà licencje regionom
starajàcym si´ o przystàpienie do sieci,
organizujà szkolenia, dbajà o zasoby strony internetowej. Poziom regionalny to organizacja regionalna – tak jak obecnie
województwo zachodniopomorskie – b´dàca oficjalnym w∏aÊcicielem licencji
w regionie. Poziom biznesowy natomiast
zostaje zaktywizowany w momencie, gdy
region stanie si´ oficjalnie cz∏onkiem sieci (przejdzie z poziomu regionu kandydujàcego na poziom regionu cz∏onkowskiego). Od tego momentu restauracje, producenci, firmy cateringowe, dystrybutorzy itp., którzy uzyskali w regionie licencj´, mogà m.in. u˝ywaç logo sieci, otrzymujà dost´p do strony internetowej.
Samorzàd województwa zachodniopomorskiego b´dzie pe∏ni∏ rol´ punktu
kontaktowego dla koordynatorów europejskich oraz dla biznesowych cz∏onków sieci, a tak˝e b´dzie podejmowa∏
dzia∏ania promocyjne na terenie regionu
oraz decydowa∏ o przyj´ciu cz∏onków
do sieci.
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