Województwo pomorskie
Złote plaże

Pomorze to ciągnąca się nad Bałtykiem wielka kraina
historyczna w Polsce i Niemczech, położona, ogólnie
rzecz biorąc, pomiędzy dolnymi biegami Wisły i Odry. Jej
wschodnia część stanowi współczesne województwo
pomorskie, ciągnące się wokół Zatoki Gdańskiej. To kraina złotych plaż, pięknych jezior, bezkresnych puszcz, ale
także pracowitych stoczni, żurawi portowych, krzyżackich
zamków i ciekawych miast z zabytkowymi starówkami.
Stolicą województwa pomorskiego jest Gdańsk, od
tysiąclecia będący jednym z najważniejszych bałtyckich
portów, przez wieki znany z zamożności i samodzielności
– w okresie międzywojennym tworzył nawet odrębne
państwo, Wolne Miasto Gdańsk. Gdańsk słynie z pięknej
starówki. Zachowało się na niej wiele kolorowych kamienic, a także ważne historyczne gmachy: Ratusz Starego
Miasta, Brama Wyżynna, Złota Brama, Wielka Zbrojownia,
Kościół Mariacki oraz Dwór Artusa – siedziba średniowiecznych bractw kupieckich. Przed Dworem Artusa stoi

Łódź rybacka w Dębkach koło Łeby

Fontanna Neptuna, ukazująca boga morza z groźnym
trójzębem, stanowiąca symbol miasta. Gdańsk należy do
Trójmiasta; tworzy je wraz z Gdynią i Sopotem. Ważnymi
ośrodkami są też Słupsk i Malbork.

Gdańsk - brzeg Martwej Wisły

Molo w Sopocie
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Pomorze to najdalej na północ wysunięta część Polski;
zazwyczaj za punkt krańcowy uważa się przylądek Rozewie położony w obrębie Jastrzębiej Góry, ale w istocie
miano to należy się położonemu w pobliżu przylądka
miejscu, zwanemu Gwiazdą Północy. Wybrzeże województwa dzieli się na dwa pobrzeża: Słowińskie i Gdańskie. Pobrzeże Słowińskie jest oddzielone od morza piaszczystymi mierzejami z bardzo wysokimi wydmami. Chroni
je wart odwiedzenia Słowiński Park Narodowy z największymi wydmami w kraju, gdzie możesz poczuć się jak na
pustyni. Koniecznie należy odwiedzić wieś Kluki malowniczo położoną nad jeziorem Łebsko, w której mieści się
skansen kultury Słowińców, dawnych mieszkańców tych
ziem, których także dziś możesz tam spotkać. Pobrzeże
Gdańskie z kolei wyróżnia się tzw. kępami, wysoczyznami, które opadają do morza stromymi, 40–50-metrowymi
urwiskami klifowymi (Kępa Pucka, Oksywska, Redłowska,

Mewa srebrzysta
Swarzewska). Charakterystycznymi elementami krajobrazu tej części wybrzeża Bałtyku są też piaszczyste mierzeje
– Helska i Wiślana, czyli długie, ale bardzo wąskie półwyspy, na których plaże czasem występują na obu brzegach,
zarówno od strony morza, jak i lądu.
Już dwa tysiące lat temu na Pomorze wiódł z południa
Europy wielki szlak handlowy, zwany bursztynowym. Korzystali z niego starożytni Rzymianie, którzy sprowadzali
wielkie ilości bursztynu wydobywanego z Morza Bałtyckiego i wykorzystywanego do produkcji biżuterii i ozdób.
W zamian za to dawni mieszkańcy Pomorza otrzymywali

Mierzeja Helska

Wydmy w Słowińskim Parku Narodowym

Mikołajek nadmorski

Domy we
wsi Kluki
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Kwidzyn - zamek krzyżacki
Jezioro Ostrzyckie – Pojezierze Kaszubskie
monety, wyroby z brązu i wspaniałą ceramikę. Unikatowe
znaleziska bałtyckiego bursztynu zobaczysz w Muzeum
Bursztynu w Gdańsku, a jeśli sam chciałbyś spróbować
swoich sił w połowie bursztynu, koniecznie wybierz
się na mistrzostwa poławiania odbywające się co roku
w Jantarze, do którego dojedziesz koleją wąskotorową
Jantar Express. W Pruszczu Gdańskim wystawiono niedawno rekonstrukcję Faktorii Handlowej, stanowiącą kluczowy punkt dawnego szlaku handlowego.
Pomorze to jednak nie tylko morze. Warto trochę odjechać od Bałtyku, aby znaleźć przepiękny, urozmaicony
krajobraz, zdominowany jest przez formy polodowcowe
– moreny (wzgórza) oraz jeziora. Jeziora tworzą malownicze pojezierza: Bytowskie, Kaszubskie oraz Starogardzkie.

Wewnątrz lądu można też znaleźć wiele zabytków. Krzyżacy – zakuci w żelazo bracia zakonni w łopocących białych płaszczach, przemierzający wschodnie Pomorze, wystawili na podbijanych terenach wiele monumentalnych
twierdz i kościołów, będących symbolem ich panowania.
Najwybitniejszym dokonaniem ich budownictwa była
stolica Zakonu – wielki zamek w Malborku, będący jednocześnie fortecą, pałacem, urzędem i klasztorem. Inne wiel-

Zamek krzyżacki w Marlborku
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Klasztor w Kartuzach

Skansen w Wdzydzach Kiszewskich
kie zamki znajdują się w Kwidzyniu, Gniewie i Człuchowie.
Na Pomorzu przetrwała unikatowa kultura kaszubska,
wywodząca się jeszcze od dawnych plemion słowiańskich, zwanych Pomorzanami. Liczbę Kaszubów ocenia
się na 300 tysięcy. Mają oni własny język – kaszubski, którego uczą się miejscowe dzieci w przedszkolach i szkołach
(nazwa regionu brzmi w nim Pòmòrskô), własną kuchnię,
rękodzieło, muzykę, zwyczaje, hymn, a nawet flagę. Najlepszym sposobem na poznanie kultury kaszubskiej jest
wizyta w skansenie we Wdzydzach Kiszewskich.
A gdy już nasycimy się tymi wszystkimi zabytkami, czas
położyć się znów na gorącej i słonecznej bałtyckiej plaży.
Czekają na nas liczne popularne nadmorskie kurorty – Krynica Morska, Sopot, Jastarnia, Jastrzębia Góra, Dębki, Rowy
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i wiele innych. W każdym z nich jest to, co nad Bałtykiem
najwspanialsze: złoty, delikatny piasek, piękna pogoda,
wakacyjna atmosfera, łopocące parawany, gofry i lody,
na brzegu piaskowe błocko, idealne do budowy zamków,
tuneli i piramid, a przede wszystkim – fale, fale, fale...
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