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Województwo  
zachodniopomorskie
Promem albo statkiem
Pomorze Zachodnie wypełnia lewy górny – czyli północno- 
-zachodni – kraniec Polski. Ciągnie się wzdłuż Bałtyku, aż 
do ujścia Odry, mającego formę delty połączonej z zatoką 
morską – Zalewem Szczecińskim. To kraina złotych plaż, 
urwistych klifów, pięknych spacerowych terenów nad-
morskich, gdzie w szumie fal Bałtyku pobrzmiewają jesz-
cze okrzyki bojowe Słowian i Wikingów.
 Tereny województwa zachodniopomorskiego mają 
bardzo bogatą historię. Ta kraina nie zawsze należała do 

Polski. W  najdawniejszych czasach miejscowe plemio-
na słowiańskie miały własne potężne miasto-państwo  
Wolin, które walczyło z wikingami i wojskami Mieszka I. Być 
może to właśnie Wolina dotyczą wzmianki średniowiecz-
nych kronikarzy o  zatopionym grodzie Wineta. Pomorze 
miało też własną dynastię książęcą, panującą w niektórych 
księstwach aż do XVII wieku. Jej nazwa, Gryfici, pochodziła 
od herbu Pomorza – Gryfa, czyli zwierzęcia z głową orła 
i ciałem lwa. Dawne czasy najlepiej powspominać na wo-
lińskim Festiwalu Słowian i Wikingów. Co roku, w pierwszy 
weekend sierpnia, na niewielkiej wyspie zwanej Wolińską 
Kępą, rozgrywają się bitwy zwaśnionych plemion, turnie-
je, a na otaczających wodach – wyścigi łodzi. Uczestnicy 
przebrani w średniowieczne stroje mieszkają w namiotach. 
Wśród nich można poczuć się jak w dawnych czasach! 

Wolin

Festiwal Słowian 
i Wikingów
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 W położonych na Wolinie Międzyzdrojach, znanych nie 
tylko z pięknego mola, lecz także z alei gwiazd, koniecz-
nie wybierz się na spacer po najwyższych polskich klifach. 
Klify to strome ściany brzegu, powstałe w wyniku inten-
sywnego, wieloletniego procesu podmywania skał przez 
morskie fale. Najwyższe urwiska sięgają nawet 95 metrów. 
 Cuda natury znajdziesz też we wsi Nowe Czarnowo pod 
Gryfinem. Rośnie tutaj niezwykły sosnowy las z niepraw-
dopodobnie powyginanymi drzewami, zwany Krzywym 

Lasem. Legenda głosi, że dawno temu pewien stolarz usi-
łował „wyhodować” w nim naturalne krzesła i fotele! 
 Stolicą województwa jest Szczecin. To wielkie miasto 
szczyci się ponadtysiącletnią historią – już w VII wieku na 
wzgórzu zamkowym istniał gród ze świątynią słowiańskie-
go boga Trzygłowa. Aby poznać dzieje Szczecina, wybierz 
się na Zamek Książąt Pomorskich i zobacz symbole miasta 
– Wały Chrobrego, Bramę Królewską oraz Basztę Panieńską. 
Podczas spacerów po nadodrzańskich bulwarach natrafisz 
na cumujące przy brzegu jachty, statki, żaglowce. Na wieży 
zamku możesz obejrzeć wahadło Foucaulta. Jego ruch sta-
nowi dowód na to, że Ziemia się obraca!
    
 
 

Krzywy Las

Szczecin

Żurawie portowe w Szczecinie
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 Inne 

ważne ośrodki regionu to Kołobrzeg i Koszalin. Warto też 
wpaść do Darłowa. Na tutejszym zamku przyszedł na 
świat Eryk – król Danii, Szwecji i Norwegii. W swoim boga-
tym życiu był on także piratem, mającym bazę na szwedz-
kiej wyspie Gotlandii. Ponoć ukrył w  darłowskim zamku 
wielki skarb, którego do dzisiaj nikt nie odnalazł.
Plaże Pomorza Zachodniego są naprawdę piękne: piasz-
czyste, doskonałe do zabawy i  wypoczynku, ciągnące 
się wiele, wiele kilometrów. Nie można ich jednak my-
lić z  wydmami, stanowiącymi naturalną barierę, która  

oddziela i chroni ląd od morza. Pamiętaj, że nie wolno nisz-
czyć wydm i po nich chodzić! Najszersza plaża w Polsce 
znajduje się na zachodnim krańcu regionu, w Świnoujściu,  
które jest wyjątkowe także z innego względu – to najbar-
dziej „wyspiarskie” z polskich miast, położone aż na trzech 
wyspach – Uznam, Wolin i Karsibór – rozdzielonych cie-
śniną, przez którą odbywa się żegluga morska. Dlatego 
w Świnoujściu nie ma mostów, a na przeciwległą wyspę 
trzeba przepływać promem! 
 Do najatrakcyjniejszych kąpielisk należą m.in. Rewal, Trzę-
sacz, Niechorze, Pogorzelica. Przebywanie w nich jest tym 
przyjemniejsze, że można jeździć z jednego do drugiego za-
bytkową kolejką wąskotorową, a na stacji w Gryficach działa 
muzeum kolejnictwa. W Trzęsaczu zobacz koniecznie uni-
katowy zabytek – ruiny gotyckiego kościoła wznoszącego 
się na nadmorskim urwisku, którego duża część na skutek 
podmywania morskich fal dawno temu runęła do morza.
 Bawiąc na Pomorzu, zajrzyj też do wsi Swołowo, zwanej 
„krainą w kratkę” z powodu tradycyjnych drewnianych bu-
dynków, których ściany są pokryte charakterystycznymi 
kratownicami z drewnianych belek. 

Dom w kratkę w Swołowie

Plaża w Świnoujściu

Kolejka 
wąskotorowa

Trzęsacz – ruiny gotyckiego kościoła
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