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Nazwa obiektu: 

Ogród Dendrologiczny (arboretum) w Glinnej 
Kategoria:    arboretum 
Położenie (miejscowość):  Glinna 
Położenie (powiat):  gryfiński 
Opis:   
Ogród Dendrologiczny (arboretum) w Glinnej obejmuje 6 ha zalesionych wzgórz. Już w 1823 r. zostały zakładane 
tu prywatne szkółki drzew i krzewów, będące zalążkiem ogrodu. Panuje tu wyjątkowy mikroklimat 
nasłonecznionych, południowych zboczy Wzgórz Bukowych, a miejsce to jest dodatkowo osłonięte od 
północnych wiatrów ścianą lasu. To sprawia, że są tu bardzo korzystne warunki do aklimatyzowania się roślin. 
Obecnie znaleźć już można ponad 600 gatunków egzotycznych. Do najcenniejszych zaliczyć należy obumarły już, 
skutkiem przemarznięcia, największy w Polsce okaz mamutowca olbrzymiego, a także jodłę olbrzymią, jodłę 
szlachetną i orzesznika pięciolistkowego.  
 
 

Nazwa obiektu: 

Arboretum leśne Karnieszewice 
Kategoria:    arboretum 
Położenie (miejscowość):  Karnieszewice 
Położenie (powiat):  koszaliński 
Opis:   
Arboretum powstało w drugiej połowie XIX wieku, w czasie gdy leśnicy tworzyli ekonomiczne podwaliny 
funkcjonowania gospodarstwa leśnego. Próbowano wówczas wprowadzić do doświadczalnictwa leśnego,  
a następnie do praktyki leśnej, gatunki obcego pochodzenia, których parametry przyrostu i osiągane ostatecznie 
wielkości dawały nadzieję na intensyfikację produkcji drzewnej. Szczególnie duże nadzieje wiązano wówczas z 
daglezją zieloną, odkrytą w zachodniej części Ameryki Północnej przez szkockiego botanika Dawida Douglasa, 
który w 1827 roku sprowadził ją i upowszechnił w angielskich parkach. 
 

Nazwa obiektu: 

Ogród Dendrologiczny w Przelewicach 
Kategoria:    arboretum 
Położenie (miejscowość):  Przelewice 
Położenie (powiat):  pyrzycki 
Opis:   
Ogród Dendrologiczny w Przelewicach jest miejscem wyjątkowym, ze względu na swoją wartość przyrodniczą, na 
tle zarówno Pomorza Zachodniego, jak i całej Polski. Na terenie Ogrodu, co roku odwiedzanego przez tysiące 
turystów, można znaleźć bogatą kolekcję drzew i krzewów z całego świata, rosnących w strefie klimatu 
umiarkowanego. W odbudowanym XIX-wiecznym pałacu mieszczą się pokoje gościnne, sale szkoleniowe oraz 
laboratoria. 
 
 

Nazwa obiektu: 

Dawny Ogród Botaniczny 
Kategoria:    arboretum 
Położenie (miejscowość):  Szczecin 
Położenie (powiat):  Szczecin 
Opis:   
Ogród został zaprojektowany w I połowie XX wieku, jego urządzanie rozpoczęto w połowie lat 20. (ok. 1926 
roku), ale prace nigdy nie zostały ukończone. Zrealizowano alpinarium oraz stanowisko roślinności wodnej.  
W cieplarni posadzone były bananowiec, araukarie, cedry, cyprysy, cytryny oraz wiele innych gatunków 
egzotycznej roślinności tropikalnej. Po 1945 roku Ogród pozbawiony specjalistycznej opieki zatracił swój 
pierwotny charakter i stał się jednym ze szczecińskich parków. Obecnie na jego terenie rośnie około 136 
gatunków i odmian drzew i krzewów. W części położonej bliżej ul. Jana Kochanowskiego rosną drzewa liściaste  
i iglaste (na wzniesieniach), natomiast od strony ul. Słowiańskiej w obniżeniu przeważają gatunki liściaste.  
Do najciekawszych okazów można zaliczyć: cyprysiki, żywotnik olbrzymi, jałowiec wirginijski, jodłę grecką, kasztan 
jadalny, brzozę niebieskawą oraz dąb czerwony 
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Nazwa obiektu: 

Ogród dendrologiczno-botaniczny 
Kategoria:    arboretum 
Położenie (miejscowość):  Wałcz 
Położenie (powiat):  wałecki 
Opis:   
Arboretum założone zostało w 2005 roku. Posadzono tu ponad 100 gatunków roślin i ich odmian.  
 

Nazwa obiektu: 

Geopark “Kraina Lodowca nad Odrą” 
Kategoria:    geopark 
Położenie (miejscowość):  Moryń 
Położenie (powiat):  gryfiński 
Opis:   
"Geopark “Kraina Lodowca nad Odrą” został oficjalnie otwarty 31 maja 2012 roku. Jednym z elementów 
geoparku jest ścieżka pieszo-rowerowa ""Promenada Wielkiego Raka"". Ścieżka ma długość 650 metrów.  
Na trasie można spotkać naturalnej wielkości mamucicę Geosię i jej synka Morynka. W środkowej części ścieżki 
utworzono Aleję Gwiazd Plejstocenu. Znajduje się tam 10 tablic z rysunkami i opisami ssaków, żyjących  
w okresie ostatniej epoki lodowcowej. Dodatkowo znajdują się tam modele naturalnej wielkości: konia 
przewalskiego, niedźwiedzia jaskiniowego i tygrysa szablozębnego." 
 

Nazwa obiektu: 

Jezioro Czarnogłowy 
Kategoria:    jezioro 
Położenie (miejscowość):  Czarnogłowy 
Położenie (powiat):  goleniowski 
Opis:   
Jezioro Czarnogłowy to sztuczny zbiornik wodny o powierzchni ok. 35 ha. Akwen ten powstał w wyniku zalania 
kopalni odkrywkowej skał węglanowych, która działała w tym miejscu do 1960 roku. Po wyłączeniu pomp 
odwadniających kopalnia została w całości zalana. Średnia głębokość jeziora to ok. 26-28 m, chociaż niektóre 
źródła podają, że wynosi ona nawet 35-40 m. Trwają poszukiwania najgłębszego miejsca. 
 

Nazwa obiektu: 

Jezioro Turkusowe 
Kategoria:    jezioro 
Położenie (miejscowość):  Wapnica 
Położenie (powiat):  kamieński 
Opis:   
Jezioro Turkusowe powstało na terenie dawnego wyrobiska kredy. Ze względu na trudności z pozyskiwaniem 
kredy w 1954 roku definitywnie zakończono działalność wydobywczą. Wtedy to wody podskórne i opadowe 
zaczęły znów wypełniać nieckę wyrobiska. Jezioro obejmuje powierzchnię 6,7 ha i jest największe na terenie 
Wolińskiego Parku Narodowego. Osiąga głębokość maksymalną 21,2 m. Występuje tu zjawisko kryptodepresji. 
Dno zbiornika leży bowiem poniżej poziomu morza (18,6 m). Wody tego akwenu przybierają specyficzny 
turkusowy kolor, któremu jezioro zawdzięcza nazwę. 
 

Nazwa obiektu: 

Jezioro Szmaragdowe 
Kategoria:    jezioro 
Położenie (miejscowość):  Szczecin 
Położenie (powiat):  Szczecin 
Opis:   
Jezioro Szmaragdowe to sztuczny zbiornik wodny, powstały w wyniku katastrofy w 1925 r., zdarzyła się  
w kopalni kredy. Powstało w efekcie natrafienia przez robotników na wody gruntowe, które spowodowały 
całkowite zalanie kopalni. Jezioro z uwagi na dużą zawartość węglanu wapnia, posiada niezwykły kolor,  
od którego też zostało nazwane.  
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Nazwa obiektu: 

Wybrzeże klifowe 
Kategoria:    krajobraz 
Położenie (miejscowość):  Nowe Warpno-Miroszewo 
Położenie (powiat):  policki 
Opis:   
W dzielnicy Miroszewo znajduje się wybrzeże klifowe, zaś w klifach gnieżdżą się jaskółki brzegówki.  
 

Nazwa obiektu: 

Dolina Pięciu Jezior 
Kategoria:    krajobraz, ścieżka przyrodnicza 
Położenie (miejscowość):  Połczyn Zdrój-Czaplinek 
Położenie (powiat):  świdwinski, drawski 
Opis:   
Ścieżka przyrodnicza „Dolina Pięciu Jezior” powstała w celu udostępnienia turystom jednego z najpiękniejszych 
pod względem krajobrazowym fragmentów Drawskiego Parku Krajobrazowego. Tworzy go głęboka rynna 
polodowcowa, na której dnie położonych jest malowniczo pięć niewielkich jezior połączonych rzeką Drawą.  
 

Nazwa obiektu: 

Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego 
Kategoria:    muzeum 
Położenie (miejscowość):  Międzyzdroje 
Położenie (powiat):  kamieński 
Opis:   
Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego im. prof. dr. Adama Wodziczki powstało w 1962 r. 
Wówczas miało swoją siedzibę w zabytkowym białym pałacyku z XIX w. W 1995 roku zostało przeniesione  
do nowoczesnego budynku o powierzchni 900 m2. Muzeum prezentuje zbiory fauny i flory występującej  
na terenie Wolińskiego Parku Narodowego.  
 

Nazwa obiektu: 

"Ogrody Tematyczne ""Hortulus""" 
Kategoria:    ogród tematyczny 
Położenie (miejscowość):  Dobrzyca 
Położenie (powiat):  koszalinski 
Opis:   
Zespół ogrodów został założony w 1992 roku i systematycznie jest rozbudowywany. Na powierzchni około 5 ha 
prezentowanych jest 28 połączonych ze sobą w barwną całość ogrodów o różnej stylistyce. Znajdują się tu ogrody 
inspirowane naturalnym krajobrazem (np. skalny i leśny) oraz kulturą różnych narodów: japoński, francuski, 
śródziemnomorski, angielski, jak również ogród w stylu Antoniego Gaudí. Są też ogrody wzorowane na 
naturalnym krajobrazie: ogród wodny, skalny, leśny oraz autorskie założenia – ogrody zmysłów w stylu 
angielskim: barwa – światło – cień (ogród biały, lila-róż, niebiesko-żółty, purpury i ognia, ogród cienia), woń – 
aromat – zapach (ogród zapachu, ogrody ziołowe, ogród róż – rozarium), szum – szelest – cisza (ogród traw), 
ogrody baśni: góra Trolli, ogród Baby Jagi. 
 

Nazwa obiektu: 

Ośrodek Edukacji Ekologicznej Pojezierza Drawskiego i Ińskiego 
Kategoria:    ośrodek edukacyjny 
Położenie (miejscowość):  Złocieniec 
Położenie (powiat):  drawski 
Opis:   
"Celem działalności edukacyjnej prowadzonej przez Oddział jest bardziej harmonijny rozwój regionu, 
intensyfikacja ochrony środowiska naturalnego i kulturowego krajobrazu poprzez ich świadome kształtowanie  
i racjonalne korzystanie z zasobów kulturowych i przyrodniczych oraz zmianę metod gospodarowania na bardziej 
"biologiczne", bliższe przyrodzie w zakresie obszarów Natura 2000 oraz innych form ochrony przyrody." 

Nazwa obiektu: 
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Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Świdwie 
Kategoria:    ośrodek edukacyjny 
Położenie (miejscowość):  Tanowo 
Położenie (powiat):  policki 
Opis:   
"Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Świdwie od dnia 01.01.2009 r. funkcjonuje jako Oddział II Wydziału Spraw 
Terenowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Program dydaktyczny Oddziału jest 
kontynuacją działań realizowanych przez ODM ""Świdwie"" od 2000 roku. Celem działania jest realizacja zadań z 
zakresu promocji ochrony przyrody i krajobrazu oraz dokumentacji zasobów przyrodniczych na obszarze 
rezerwatu. Poznawanie i wyjaśnianie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym, wyrobienie poczucia 
odpowiedzialności za jakość środowiska naturalnego oraz zrozumienie współzależności pomiędzy człowiekiem  
a przyrodą." 
 
 

Nazwa obiektu: 

Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej 
Kategoria:    ośrodek edukacyjny 
Położenie (miejscowość):  Zalesie 
Położenie (powiat):  policki 
Opis:   
Ośrodek powstał dzięki współpracy miasta Eggesin, Gminy Police i Ogrodu Zoologicznego w Ueckermünde. Ideą 
ośrodka jest propagowanie wiedzy o ochronie środowiska i szeroko rozumianych nauk przyrodniczych wśród 
społeczeństwa. Jego działanie opiera się na relacjach i wymianie doświadczeń mających charakter transgraniczny.  
 
 

Nazwa obiektu: 

Ośrodek Edukacji Ekologicznej 
Kategoria:    ośrodek edukacyjny 
Położenie (miejscowość):  Lipie 
Położenie (powiat):  świdwinski 
Opis:   
Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu jest jednostką Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. Ośrodek 
został utworzony w celu prowadzenia edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży gmin należących do Związku  
i nie tylko. Ośrodek organizuje zielone szkoły, warsztaty, szkolenia, konferencje, kolonie letnie i imprezy 
integracyjne. 
 
 

Nazwa obiektu: 

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 
Kategoria:    ośrodek edukacyjny 
Położenie (miejscowość):  Kliniska Wielkie 
Położenie (powiat):  goleniowski 
Opis:   
Ośrodek prowadzony przez Lasy Państwowe, Nadleśnictwo w Kliniskach. Utworzony został głównie z myślą  
o dzieciach  i młodzieży. Prowadzone są tu lekcje przyrody umożliwiające przyswojenie wiedzy o lesie  
i leśnictwie w sposób niekonwencjonalny. W ofercie Ośrodka znajdują się również warsztaty dla nauczycieli, 
liczne konkursy, wystawy, ekspozycje przyrodnicze. Do dyspozycji odwiedzających jest sala edukacyjno-
konferencyjna, sala wystawowa, ekspozycja dydaktyczno-przyrodnicza, plac dydaktyczny, parking.  
Dla najmłodszych zbudowano plac zabaw. W pobliżu Ośrodka utworzona została 3 kilometrowa ścieżka 
spacerowo-dydaktyczna z 11 przystankami edukacyjnymi. 
 
 
 
 

Nazwa obiektu: 



7 
 

Nadleśnictwo Rokita 
Kategoria:    ośrodek edukacyjny 
Położenie (miejscowość):  Rokita 
Położenie (powiat):  goleniowski 
Opis:   
Nadleśnictwo obszarem swojego działania obejmuje lasy Puszczy Goleniowskiej, w okolicach Przybiernowa. 
Najciekawszym z turystycznego punktu widzenia miejscem jest rezerwat „Cisy Rokickie”. Jest to najliczniejsza  
w Polsce populacja cisa licząca ponad 4000 drzew pochodzących z odnowień naturalnych. 
 

Nazwa obiektu: 

Żelisławski Zapiecek 
Kategoria:    ośrodek edukacyjny 
Położenie (miejscowość):  Żelisławie 
Położenie (powiat):  drawski 
Opis:   
Żelisławie to niewielka wieś leżąca w gminie Czaplinek na Pojezierzu Drawskim. Działa tu Stowarzyszenie 
Miłośników Żelisławia „Zapiecek”, którego celem jest promocja tradycyjnych zawodów wiejskich, takich jak: 
tkactwo, wikliniarstwo, garncarstwo czy piekarstwo. Organizowane są warsztaty, jarmarki żelisławskie przy piecu 
chlebowym. Kulminacją sezonu jest festyn „Święto Chleba”, kiedy wypiekany jest słynny „szczodrak” – chleb z 
dodatkiem ziół i warzyvw. 
 

Nazwa obiektu: 

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 
Kategoria:    ośrodek edukacyjny 
Położenie (miejscowość):  Kliniska Wielkie 
Położenie (powiat):  goleniowski 
Opis:   
Ośrodek prowadzony przez Lasy Państwowe, Nadleśnictwo w Kliniskach. Utworzony został głównie z myślą  
o dzieciach  i młodzieży. Prowadzone są tu lekcje przyrody umożliwiające przyswojenie wiedzy o lesie  
i leśnictwie w sposób niekonwencjonalny. W ofercie Ośrodka znajdują się również warsztaty dla nauczycieli, 
liczne konkursy, wystawy, ekspozycje przyrodnicze. Do dyspozycji odwiedzających jest sala edukacyjno-
konferencyjna, sala wystawowa, ekspozycja dydaktyczno-przyrodnicza, plac dydaktyczny, parking.  
Dla najmłodszych zbudowano plac zabaw. W pobliżu Ośrodka utworzona została 3 kilometrowa ścieżka 
spacerowo-dydaktyczna z 11 przystankami edukacyjnymi. 
 

Nazwa obiektu: 

Zagroda pokazowa żubrów 
Kategoria:    rezerwat pokazowy żubrów 
Położenie (miejscowość):  Międzyzdroje 
Położenie (powiat):  kamieński 
Opis:   
Zagroda usytułowana jest na terenie Wolińskiego Parku Narodowego, przy zielonym szlaku turystycznym,  
ok. 1,5 km od centrum Międzyzdrojów. Z zadaszonego tarasu obserwować można stado żubrów podczas 
karmienia i odpoczynku. Oprócz żubrów na terenie zagrody można zobaczyć jelenie, dziki i sarny. 

 
Nazwa obiektu: 

Dzika Zagroda 
Kategoria:    zagroda pokazowa żubrów 
Położenie (miejscowość):  Jabłonowo 
Położenie (powiat):  wałecki 
Opis:   
Dzika zagroda to zagroda pokazowa żubrów. Odwiedzający poza oglądaniem mają okazję nakarmić „króla lasu” z 
ręki żubrowymi przysmakami – jabłkami i marchewkami. Gościom przydzielany jest przewodnik, który opowiada 
o Zagrodzie i jej podopiecznych oraz udziela wszelkich informacji dotyczących żubrów. Do dyspozycji 
odwiedzających jest ganek do obejrzenia żubrów z bliskiej odległości i ich karmienia, taras widokowy, 100 
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metrowa kładka do obserwacji żubrów na pastwisku, 9-metrowa wieża widokowa, 250-metrowa ścieżka 
edukacyjna. Obiekt czynny jest cały rok 
 

Nazwa obiektu: 

Park dworski w Dreżewie 
Kategoria:    park dworski 
Położenie (miejscowość):  Dreżewo 
Położenie (powiat):  gryficki 
Opis:   
Park dworski o powierzchni 9 ha w stylu angielskim otoczony murem. W parku znajduje się starodrzew złożony 
min. z kasztanów jadalnych i miłorzębów.  
 

Nazwa obiektu: 

Park pałacowy w Płotach 
Kategoria:    park dworski 
Położenie (miejscowość):  Płoty 
Położenie (powiat):  gryficki 
Opis:   
Powierzchnia parku wynosi 21 6200 m

2
. Łączy się on z dużym lasem otaczającym miasto od strony północnej  

i wschodniej. Ciągnie się wąskim pasem wzdłuż Regi. Teren parku przy pałacu posiada liczne skarpy i tarasy ze 
spadkiem w kierunku rzeki. Na terenie całego obiektu rośnie 69 gatunków i odmian drzew, w tym 31 obcego 
pochodzenia oraz 39 gatunków i odmian krzewów, w tym 7 obcego pochodzenia. Znajdują się tu także pomniki 
przyrody: dąb szypułkowy o obwodzie 4,50 m, świerk 3,90 m obwodu, modrzew japoński 2,75 m obwodu, jodła 
olbrzymia 3,70 m obwodu. Na uwagę zasługuje stary kasztanowiec, rosnący w pobliżu pałacu, uformowany  
w ten sposób, że płożące się zakorzenione konary wyrastają wokół pnia tworząc coś w rodzaju altany. 
 

Nazwa obiektu: 

Park dworski w Stuchowie 
Kategoria:    park dworski 
Położenie (miejscowość):  Stuchowo 
Położenie (powiat):  kamieński 
Opis:   
Park w Stuchowie rozciągający się wokół stuchowskiej rezydencji jest jednym z największych parków 
przypałacowych w tym regionie. Pierwotnie część parku stanowił ogród w stylu angielskim, gdzie twórcy starali 
się podkreślić wrażenie naturalnego krajobrazu. W parku rosną buki, jodły, cisy, lipy, dęby, leszczyny, orzeszniki, 
platany, białodrzew. Ciekawy jest też okaz świerka sitkajskiego, rośliny sprowadzonej z Ameryki Północnej. 
Niektóre okazy posadzone w parku mają ponad 100 lat. 

 
Nazwa obiektu: 

Park pałacowy w Świerznie 
Kategoria:    park dworski 
Położenie (miejscowość):  Świerzno 
Położenie (powiat):  kamieński 
Opis:   
Jest to symetrycznie rozplanowany, klasyczny ogród francuski. Kompleks budynków wraz z parkiem jest 
przykładem XVIII – wiecznej sztuki planowania zespołów pałacowych na Pomorzu Zachodnim. Odnaleźć można 
m.in. dąb o obwodzie 440 cm. 
 
 

Nazwa obiektu: 

Park pałacowy w Krągu 
Kategoria:    park dworski 
Położenie (miejscowość):  Krąg 
Położenie (powiat):  koszaliński 
Opis:   
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Zamek w Krągu otoczony jest 2,6 ha zabytkowym parkiem sięgającym do szosy i brzegów położonego na północ 
od zamku Jeziora Zamkowego, które jest prawie idealnie okrągłe. Od strony szosy park otoczony jest murem, 
który stanowi jeden z zabytkowych elementów zespołu pałacowo-parkowego. 
 

Nazwa obiektu: 

Dworek Osiecki 
Kategoria:    park dworski 
Położenie (miejscowość):  Osieki 
Położenie (powiat):  koszaliński 
Opis:   
Jest to stara, szlachecka posiadłość z początku XX wieku, ukryta pośród rozległego, angielskiego parku o bardzo 
bogatym drzewostanie. Zarówno Dworek, jak i park wokół Dworku zostały wpisane do rejestru zabytków.  
 

Nazwa obiektu: 

Park pałacowy w Strzekęcinie 
Kategoria:    park dworski 
Położenie (miejscowość):  Strzekęcino 
Położenie (powiat):  koszaliński 
Opis:   
Jest to park w stylu angielskim. Znajduje się tu bogata kolekcja różnorodnych roślin, np. różaneczników, 
cyprysików, platanów, żywotników, magnolii, korkowców, morw białych, jaworów i cisów. W miejscowości jest 
także zabytkowa wieża ciśnień, cmentarz poniemiecki, znajdujący się w centralnej części parku oraz aleja 
wysadzona platanami. 
 

Nazwa obiektu: 

Park dworski w Starogardie Łobeskim 
Kategoria:    park dworski 
Położenie (miejscowość):  Starogard Łobeski 
Położenie (powiat):  łobeski 
Opis:   
Za pałacem planowano początkowo założenie barokowego ogrodu o surowym, symetrycznym ukształtowaniu 
według wzorów francuskich, stąd oś środkowa prowadziła pałacu prowadziła w głąb wąskiego, wydłużonego 
parku na którego końcu znajdowały się 3 stawy rybne. W parku postawiono w 1772 obelisk z podobizną Heleny 
von Borck (autor – Meyer z Berlina) upamiętniający zmarłą żonę Heinricha von Borck. Stopniowo zmieniono 
założenie parkowe na angielskie (park krajobrazowy) na zlecenie Philippa von Borck, gdzie park powiększono  
i dodano wygony (padoki) dla pełnokrwistych klaczy (II połowa XIX w.). 
 

Nazwa obiektu: 

Park dworski w Tucznie 
Kategoria:    park dworski 
Położenie (miejscowość):  Tuczno 
Położenie (powiat):  wałecki 
Opis:   
Wcześniejsze otoczenie zamku otrzymało nowe rozplanowanie w drugiej połowie XIX w. W dawnej fosie pojawiły 
się urokliwe kanaliki, nad którymi nasadzono nową zieleń, uzupełniając wcześniejszą. Uzyskano tym samym 
piękny teren do spacerów i wypoczynku. W czasie ostatniej wojny w parku zbudowano schrony, których ruiny 
można zobaczyć w czasie spaceru po założeniu. Kanaliki u stóp zamku łączą się z pobliskimi jeziorami  
i mogą być bazą wypadową na kajakowe poznawanie Pojezierza Drawskiego. 
 

Nazwa obiektu: 

Park przypałacowy i aleja grabowa 
Kategoria:    park dworski 
Położenie (miejscowość):  Siemczyno 
Położenie (powiat):  drawski 
Opis:   
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Główną atrakcją Siemczyna (gm. Czaplinek) jest wspaniałe założenie pałacowo-parkowe rodziny von Golz. Obok 
imponującego pałacu, który czeka na odrestaurowanie, znajduje się jeden z najstarszych parków w regionie  
z unikatową aleją grabową. Kilkadziesiąt starych drzew przez ok. 100 lat było specjalnie kształtowanych  
w formie tunelu (bindażu) z fantazyjnie ze sobą posplatanych gałęzi.  
 

Nazwa obiektu: 

Park dworski w Przemysławiu 
Kategoria:    park dworski 
Położenie (miejscowość):  Przemysław 
Położenie (powiat):  łobeski 
Opis:   
Wielki, bardzo ładnie rozplanowany park, okalają świerki. Na dwóch dużych polanach rosną grupy drzew. 
Pośrodku, w głębi – skupienie lip srebrzystych, z boku na wzniesieniu grupa modrzewi oraz lip. Na trawnikach 
rosną magnolie. Dużo cyprysików japońskich, nutkajskich i groszkowych, żywotników zachodnich i wschodnich. 
Rośnie tu również wysoki tulipanowiec o obw. 2,5 m. 
 

Nazwa obiektu: 

Drawski Park Krajobrazowy 
Kategoria:    park krajobrazowy 
Położenie (miejscowość):  Złocieniec 
Położenie (powiat):  drawski 
Opis:   
Drawski Park Krajobrazowy został utworzony 24 kwietnia 1979 roku, w celu ochrony najcenniejszego pod 
względem przyrodniczym, kulturowym, historycznym i krajobrazowym fragmentu Pojezierza Drawskiego. 
Powierzchnia Parku przekracza 41 tys. ha., zaś otulina zajmuje ponad 22 tys. ha. W samym Parku aż 10% 
powierzchni to jeziora.  
 
 

Nazwa obiektu: 

Cedyński Park Krajobrazowy 
Kategoria:    park krajobrazowy 
Położenie (miejscowość):  Cedynia 
Położenie (powiat):  gryfiński 
Opis:   
Cedyński Park Krajobrazowy został utworzony 1 kwietnia 1993 r. obejmuje teren o powierzchni 308,5 km

2
, zaś 

jego otulina zajmuje 531,2 km
2
. W jego granicach znajduje się Puszcza Piaskowa, Żuławy Cedyńskie, Wzgórza 

Krzymowskie, Wzgórza Moryńskie i część Lasów Mieszkowickich. Na stosunkowo niedużej powierzchni istnieje tu 
bardzo zróżnicowany krajobraz polodowcowy, z licznymi morenami, jeziorami, oczkami wodnymi, strumieniami, 
wąwozami oraz licznymi źródliskami.  
 
 

Nazwa obiektu: 

Szczeciński Park Krajobrazowy Puszcza Bukowa 
Kategoria:    park krajobrazowy 
Położenie (miejscowość):  Szczecin 
Położenie (powiat):  gryfiński 
Opis:   
Szczeciński Park Krajobrazowy Puszcza Bukowa został utworzony 4 listopada 1981 r. Puszcza Bukowa porasta 
polodowcowe wzniesienia morenowe zwane Wzgórzami Bukowymi. Najwyższym punktem jest góra Bukowiec o 
wysokości 148,4 m n.p.m. Deniwelacje dochodzą nawet do 100 m. Specyficzna budowa geologiczna powoduje, że 
występuje tu wiele źródeł, cieków wodnych i zanikających strumieni (Ponikwa, Utrata). Krajobraz urozmaicają 
meandrujące potoki Chojnówki i Rudzianka, zagłębienia wypełnione wodą lub torfem, a także malownicze 
jeziora, takie jak Glinna, Binowskie, czy Piasecznik Wielki.   
 
 

Nazwa obiektu: 
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Dolina Miłości 
Kategoria:    park naturalistyczny 
Położenie (miejscowość):  Zatoń Dolna 
Położenie (powiat):  gryfiński 
Opis:   
"Dolina Miłości powstała w 1850 roku. Przy wejściu na teren wzgórz został rozwieszony transparent z hasłem 
„witamy w dolinie, którą miłość stworzyła”. W ten sposób swego męża, Carla Philippa Humberta witała Anna. Na 
obszarze parku wytyczono aleje, zbudowano mostki nad strumykami, postawiono altany, stworzono sztuczne 
stawy. W parku rosło ponad 7000 drzew ( w tym czereśnie, platany, jodły i jesiony). Przez dziesiątki lat ród 
Humbertów dbał o park założony przez Annę. Obecnie teren ten rewitalizowany. Na wzniesieniu ponad parkiem 
znajduje się zaś punkt widokowy na dolinę Odry. " 
 

Nazwa obiektu: 

Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy 
Kategoria:    park krajobrazowy 
Położenie (miejscowość):   
Położenie (powiat):  myśliborski 
Opis:   
Barlinecko - Gorzowski Park Krajobrazowy położony jest na terenie 2 województw: zachodniopomorskiego  
i lubuskiego. Park został ustanowiony w 1991 roku, jego łączna powierzchnia wynosi prawie 24 tys. ha.  
Został on utworzony ze względu na unikatowy krajobraz leśny z przenikającymi go licznymi jeziorami, rzekami  
i mniejszymi strumieniami. Na terenie całego Parku znajduje się aż 75 jezior o powierzchni większej niż 1 ha.  
Jest to siedlisko wielu gatunków roślin i zwierząt. Na terenie parku istnieje już kilka szlaków pieszych, 
rowerowych i jeden szlak konny. Dodatkowo utworzono 10 ścieżek edukacyjnych z licznymi tablicami 
informacyjnymi oraz 1 ścieżkę kondycyjną o długości 1 km. 
 

Nazwa obiektu: 

Iński Park Krajobrazowy 
Kategoria:    park krajobrazowy 
Położenie (miejscowość):   
Położenie (powiat):  stargardzki 
Opis:   
"Iński Park Krajobrazowy położony jest w województwie zachodniopomorskim, w powiatach łobeskim  
i stargardzkim. Zajmuje centralną część Pojezierza Ińskiego. Powstał w 1981 roku i zajmuje teren 17763 ha,  
a jego otulina to dodatkowe 26240 ha. Celem utworzenia tego parku było zachowanie w nienaruszonej formie  
krajobrazu polodowcowego wraz z całością walorów przyrodniczych występujących na tym terenie." 
 

Nazwa obiektu: 

Skwer Holenderski Park im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
Kategoria:    park miejski 
Położenie (miejscowość):  Choszczno 
Położenie (powiat):  choszczenski 
Opis:   
W parku znajduje się wiele stylizowanych ławeczek i lamp, dodatkowo upiększony jest różami, pelargoniami  
w skrzyneczkach oraz kocanką. Oprócz kwiatów rosną tam również buki, wierzby i lipy. Miejsce to kojarzy się 
faktycznie z Holandią i jest symbolem współpracy. Park ten tworzy wraz z Promenadą rozległy teren  
o charakterze wypoczynkowo – spacerowym. 
 
 

Nazwa obiektu: 

Królewski Gaj 
Kategoria:    park miejski 
Położenie (miejscowość):  Trzebiatów 
Położenie (powiat):  gryficki 
Opis:   



12 
 

W Trzebiatowie znajdują się pozostałości dziewiętnastowiecznego parku miejskiego (jednego z najstarszych  
na Pomorzu), zwanego Królewskim Gajem. Został on założony w 1843 r. przez komendanta regimentu ułanów 
pułkownika von Plehwe. Drzewostan złożony z gatunków grądowych i łęgowych. W 2004 r. zaproponowano 
uznanie 15 drzew w parku za pomniki przyrody. 
 
 

Nazwa obiektu: 

Park im. Stefana Żeromskiego w Kołobrzegu 
Kategoria:    park miejski 
Położenie (miejscowość):  Kołobrzeg 
Położenie (powiat):  kołobrzeski 
Opis:   
Park im. Stefana Żeromskiego w Kołobrzegu został założony w 1853 roku w stylu krajobrazowym. Pełni funkcję 
uzdrowiskową oraz ochronną przed skutkami sztormów i huraganowych wiatrów. W parku rosną przede 
wszystkim rodzime gatunki drzew liściastych z domieszką gatunków egzotycznych. Przy Kamiennym Szańcu rośnie 
cypryśnik błotny o obwodzie 227 cm, uznany w 1992 roku za pomnik przyrody. 
 

Nazwa obiektu: 

Park Książąt Pomorskich 
Kategoria:    park miejski 
Położenie (miejscowość):  Koszalin 
Położenie (powiat):  Koszalin 
Opis:   
"Park Książąt Pomorskich to założenie parkowe w Koszalinie w dolinie rzeki Dzierżęcinki. Park dzieli sie na dwie 
części. Część ""A"" (dawniej Park im. Przyjaźni Polsko-Radzieckiej) ma powierzchnię 6,7 ha. Powstawała od 
początku XVII wieku. Znajdują się tu najpiękniejsze i najstarsze drzewa Koszalina. Część ""B"" (dawniej Park im. 
Hanki Sawickiej) o powierzchni 3,65 ha jest najbardziej na południe wysuniętą częścią wspomnianego powyżej 
zwartego ciągu zieleni. W tej części parku wyróżniono 91 gatunków i odmian drzew oraz krzewów." 
 
 

Nazwa obiektu: 

Park im. Bolesława Chrobrego 
Kategoria:    park miejski 
Położenie (miejscowość):  Stargard Szczeciński 
Położenie (powiat):  stargardzki 
Opis:   
Park Chrobrego założony został w drugiej połowie XIX w. na wałach i fosach przy zachodnim i północnym odcinku 
murów otaczających Stare Miasto. Wchodzi on w skład plant stargardzkich i jest najstarszym obszarem zieleni 
wysokiej. Wzdłuż murów oddzielających park od Starego Miasta rozmieszczone są bramy i baszty: brama 
Pyrzycka, baszta Morze Czerwone, nieistniejąca obecnie brama Świętojańska i brama Portowa. 
 
 

Nazwa obiektu: 

Park im. Jana Kasprowicza 
Kategoria:    park miejski 
Położenie (miejscowość):  Szczecin 
Położenie (powiat):  Szczecin 
Opis:   
"Park im. Jana Kasprowicza został założony w 1900 roku jako „Quistorp Park” na cześć Johannesa Quistorpa, 
szczecińskiego filantropa i przedsiębiorcy, który przekazał miastu sąsiadujące tereny – plac Jasne Błonia i Las 
Arkoński. Na terenie założenia odnajdziemy ponad 200 gatunków drzew i krzewów. Oprócz drzew dobrze 
znanych w Polsce, takich jak kasztanowce, buki, wierzby czy dęby odnajdziemy m.in. sosnę górską, sosnę żółtą, 
sosnę Jeffreya, świerk serbski, grab amerykański, klon tatarski, parocję perską, świerk Brewera, jesion mannowy i 
lipę holenderską. Ponadto w Parku im. Jana Kasprowicza odnajdziemy jedyny w Europie Ogród  
Północnoamerykański. " 

Nazwa obiektu: 
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Park Miejski Różanka 
Kategoria:    park miejski 
Położenie (miejscowość):  Szczecin 
Położenie (powiat):  Szczecin 
Opis:   
Parki miejski Różanka jest najbardziej popularnym ogrodem w Szczecinie. Znajduje się w nim około 10 tysięcy róż, 
w wielu odmianach. Powstał w 1928 roku z okazji wystawy i zarazem spotkania słynnych ogrodników  
z całej Europy. Rozarium mieści się na kilkunastu rabatach, co czyni je jednym z większych w Polsce. Podobne 
rozaria powstawały maksymalnie na kilku rabatach.  
 

Nazwa obiektu: 

Park miejski 
Kategoria:    park miejski 
Położenie (miejscowość):  Szczecinek 
Położenie (powiat):  szczecinecki 
Opis:   
Park miejski pochodzi z końca XIX i początków XX w. i rozciąga się wzdłuż północnego brzegu jeziora Trzesiecko, 
ulicami Trzesiecką, Kościuszki, Jasną, Ordona, Mickiewicza, Piłsudskiego i Szczecińską w Szczecinku. Jego historia 
sięga 1893 r. kiedy to na planie miasta uwidocznione zostały wczesne założenia parkowe na terenach powstałych 
po obniżeniu wód jeziora Trzesiecko. Do najciekawszych dendrologicznych ekspozycji należą: brzoza papierowa, 
dęby szypułkowe, dereń świdwa, jarząb szwedzki oraz kasztanowce zwyczajne i czerwone. 
 

Nazwa obiektu: 

Park Adama i Ewy 
Kategoria:    park 
Położenie (miejscowość):  Lipiany 
Położenie (powiat):  pyrzycki 
Opis:   
Niewielki park położony w centrum Lipian z ciekawą fontanną pośrodku. 
 

Nazwa obiektu: 

Ogród dendrologiczno-botaniczny 
Kategoria:    ogród/park 
Położenie (miejscowość):  Wałcz 
Położenie (powiat):  wałecki 
Opis:   
Ogród położony jest przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej „Morzycówka”, w pięknym 
otoczeniu lasów, w niewielkiej odległości od Wałcza. Do Ośrodka należą: przestronny pawilon dydaktyczno-
wystawienniczy, ścieżka przyrodniczo-leśna i ogród botaniczno-dendrologiczny, w środku którego znajduje się 
staw. Malowniczo usytuowany w niewielkim zagłębieniu, latem zakryty kwiatami na tle skórzastych, błyszczących 
liści. Na stanowiskach naturalnych rośliny te są pod ochroną. Na terenie ośrodka znajdują się tablice 
informacyjne, z których możemy się dowiedzieć dużo o otaczającym nas lesie. Znajduje się tam również miejsce 
na ognisko i zadaszenia. 
 

Nazwa obiektu: 

Cmentarz Centralny 
Kategoria:    cmentarz/park 
Położenie (miejscowość):  Szczecin 
Położenie (powiat):  Szczecin 
Opis:   
Cmentarz założony został w 1901 roku jako wielko kompleks cmentarno-parkowy. Jest to największy cmentarz w 
Polsce i trzeci w Europie – o powierzchni ponad 170 ha. Oprócz swojej funkcji nekropolii jest to jednocześnie 
miejsce bogate w cenne okazy dendrologiczne. Rosną tu m.in.  limby, miłorzęby, świerk chiński, chmielograb, 
klon nikkoński, cisy japońskie i wiele innych. 

Nazwa obiektu: 
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Woliński Park Narodowy 
Kategoria:    park narodowy 
Położenie (miejscowość):  Międzyzdroje 
Położenie (powiat):  kamieński 
Opis:   
"Woliński Park Narodowy obejmuje północno-zachodnią część wyspy Wolin, deltę Świny z licznymi wysepkami, 
fragment Zalewu Szczecińskiego oraz przybrzeżny pas wód Morza Bałtyckiego o szerokości 1 mili morskiej. Został 
ustanowiony decyzją Rady Ministrów z dnia 3 marca 1960 roku. Zajmuje 10 937 ha powierzchni. Ochronie 
podlegają m.in. klify, delta Świny z archipelagiem wysp, pojezierze z oazami i kemami oraz licznie gatunki rzadkie 
i chronione roślin i zwierząt, które znalazły tu swoje siedliska." 
 

Nazwa obiektu: 

Drawieński Park Narodowy 
Kategoria:    park narodowy 
Położenie (miejscowość):  Drawno 
Położenie (powiat):  choszczeński 
Opis:   
Drawieński Park Narodowy wraz z terenem swojej otuliny leży na terenach 3 województw, w największej swojej 
części w lubuskim (55,91 ha), kolejno w zachodniopomorskim (54,72 ha) i wielkopolskim (3,78 ha). Obejmuje 
teren Równiny Drawskiej na Pojezierzu Południowowschodniego, zajmując centralną część Puszczy Drawskiej. 
Drawieński Park Narodowy został utworzony w 1990 roku i obejmuje łącznie teren 11531,95 ha (otulina 40896 
ha). Celem utworzenia Drawieńskiego Parku Narodowego było przede wszystkim zabezpieczenie naturalnych 
warunków dla licznych zagrożonych wyginięciem gatunków roślin oraz ochrona zwierząt zamieszkałych te tereny. 
 

Nazwa obiektu: 

Park Zdrojowy 
Kategoria:    park uzdrowiskowy 
Położenie (miejscowość):  Kamień Pomorski 
Położenie (powiat):  kamieński 
Opis:   
Park Zdrojowy jest jednym z obiektów uzdrowiska w Kamieniu Pomorskim.  
 

Nazwa obiektu: 

Park Zdrojowy 
Kategoria:    park uzdrowiskowy 
Położenie (miejscowość):  Połczyn Zdrój 
Położenie (powiat):  świdwinski 
Opis:   
Park zdrojowy w Połczynie-Zdroju został założony w latach 1836-1839, na osuszonych bagiennych terenach 
doliny rzeki Wogry. Powierzchnia parku wynosi 80 ha. Najstarszą część parku stanowią "ogrody francuskie".  
Druga część parku została założona później w stylu angielskim. W parku występuje ok. 60 gatunków drzew  
i krzewów. Wiele z występujących tu drzew ma ponad 100 lat. Drzewostan parku stanowią gatunki rodzime 
(świerk, buk, klon, kasztanowiec, lipa), ale również egzotyczne, takie jak: orzesznik gorzki czy sosna Jeffreya." 
 

Nazwa obiektu: 

Park Zdrojowy 
Kategoria:    park uzdrowiskowy 
Położenie (miejscowość):  Świnoujście 
Położenie (powiat):  Świnoujście 
Opis:   
Park Zdrojowy w Świnoujściu to zabytkowy park krajobrazowy o powierzchni od 40 do 58 ha - jak podają różne 
źródła. Został utworzony pod koniec XVIII wieku, a w XIX został powiększony i ściśle wiąże się z początkami 
istnienia miasta. Teren parku to dawna mielizna, na której rosły pojedyncze sosny i inne drzewa. W XVIII wieku, 
podczas regulowania Świny, teren został częściowo osuszony i posadzono na nim różne rodzaje drzew m.in.: 
sosny, olchy czy jarzębiny, co można uznawać za początek budowy całego parku. 
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Nazwa obiektu: 

Głaz Trygław 
Kategoria:    pomnik przyrody 
Położenie (miejscowość):  Tychowo 
Położenie (powiat):  białogardzki 
Opis:   
Głaz narzutowy "Trygław" - największy w Polsce i jeden z największych w Europie. Jego obwód wynosi 50 m, 
wysokość nad ziemią 3,8 m, pod ziemią ukryte jest jeszcze ponad 4 m głazu, jego długość to 13,7 m, a szerokość 
9,3 m.Trygław ma około 700m3 objętości i waży ok. 200 ton." 
 

Nazwa obiektu: 

Klon Solarzy 
Kategoria:    pomnik przyrody 
Położenie (miejscowość):  Zatom 
Położenie (powiat):  choszczeński 
Opis:   
W Zatomiu rośnie najstarszy i najgrubszy klon w Polsce. Nazwano go Klonem Solarzy, gdyż przebiegał tędy szlak, 
którym przewożono sól znad Morza Bałtyckiego. Jego wiek szacuje się na ok. 320 lat, ma ponad 5 m obwodu w 
pierśnicy. 
 

Nazwa obiektu: 

Lipa Siedmiu Braci 
Kategoria:    pomnik przyrody 
Położenie (miejscowość):  Choszczno 
Położenie (powiat):  choszczeński 
Opis:   
Lipa Siedmiu Braci rośnie na małym wzniesieniu przy skrzyżowaniu ulic Piastowskiej i Władysława Jagiełły  
w Choszcznie. Jest to wyjątkowy okaz lipy drobnolistnej. Jak mówi legenda, lipę zasadził Choszcz - założyciel 
miasta wraz z jednym z sześciu swoich braci. Aktualnie pomnik stanowi jeden pień o wymiarach 460 cm w 
obwodzie. Pień, który został usunięty w wyniku zniszczenia mierzył w obwodzie aż 760 cm. Wysokość drzewa 
wynosi 22 m, a jego wiek szacowany jest przez specjalistów na ponad 300 lat. 
 

Nazwa obiektu: 

Dęby Trzygłowa 
Kategoria:    pomnik przyrody 
Położenie (miejscowość):  Trzygłów 
Położenie (powiat):  gryficki 
Opis:   
Dęby Trzygłowa rosną w pozostałościach parku podworskiego. 
 

Nazwa obiektu: 

Mamutowiec olbrzymi 
Kategoria:    pomnik przyrody 
Położenie (miejscowość):  Brwice 
Położenie (powiat):  gryfiński 
Opis:   
Mamutowiec olbrzymi z Brwic jest największy, najstarszy i najgrubszy w Polsce. Został posadzony 
prawdopodobnie w 1895 r. przez rodzinę generała Henninga von Trescow, organizatora kilku zamachów na 
Hitlera. Drzewo to ma teraz 27 m wysokości i obwód pnia 361 cm. Rośnie na terenie parku podworskiego,  który 
został rozparcelowany. Mamutowiec znajduje się na gruntach prywatnych, jednak dostęp do niego jest wolny. 
Obecnie wokół drzewa ustawiony jest drewniany płotek, a obok stoi tablica informacyjna. Każdy może więc tu 
trafić i wziąć dla siebie trochę szczęścia. 

Nazwa obiektu: 

Olbrzym platan klonolistny 
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Kategoria:    pomnik przyrody 
Położenie (miejscowość):  Chojna 
Położenie (powiat):  gryfiński 
Opis:   
“Olbrzym” jest najokazalszym i najstarszym w Polsce platanem klonolistnym. Jego wiek szacuje się na ok. 300 lat. 
Obwód jego pnia wynosi aż 1078 cm (mierzony na wysokości 1,3 m nad poziomem gruntu). Drzewo to ma też 
imponującą wysokość, 33 metry. Jego pień przypomina olbrzymią stopę mamuta. Na wysokości 1,6 m rozdziela 
się na trzy olbrzymie konary.  
 

Nazwa obiektu: 

Krzywy Las 
Kategoria:    pomnik przyrody 
Położenie (miejscowość):  Pniewo 
Położenie (powiat):  gryfiński 
Opis:   
Krzywy Las to powierzchniowy pomnik przyrody. Na niespełna 2 ha rośnie kilkadziesiąt sosen  
o charakterystycznie wygiętych pniach. Zostały one zasadzone w latach 30. XX wieku. Dzięki badaniom liczby 
słojów w sękach wiadomo, że gdy drzewka miały ok. 7 lat, na wysokości ok. 20 cm od ziemi uszkodzono 
wierzchołek i boczne gałęzie. Sosny są stosunkowo niskie jak na swój wiek, najwyższe nie przekraczają 15 m 
wysokości. 
 

Nazwa obiektu: 

Wydrzy Głaz 
Kategoria:    pomnik przyrody 
Położenie (miejscowość):  Wisełka 
Położenie (powiat):  kamieński 
Opis:   
Wydrzy Głaz znajduje się na północy małego półwyspu nad Jeziorem Czajcze, na terenie Wolińskiego Parku 
Narodowego. Ma aż 8 metrów w obwodzie i waży ok. 26 ton. Leży w wodzie przy samym brzegu jeziora  
i wystaje ponad metr nad taflę wody. Nazwa eratyku związana jest z wydrami, które w słoneczne dni wygrzewają 
się na tym głazie. Niektórzy ludzie dopatrują się w kształcie kamienia głowy wydry. 
 
 

Nazwa obiektu: 

Daglezje zielone 
Kategoria:    pomnik przyrody 
Położenie (miejscowość):  Wierciszewo 
Położenie (powiat):  koszaliński 
Opis:   
Rośnie tu łącznie kilkadziesiąt daglezji zielonych o obwodach pni do 4,9 m i wysokości aż do 50 m.  
Są to najwyższe okazy tego gatunku w kraju. Stojąc wśród ogromnych pni drzew koło Wierciszewa można się 
przez chwilę poczuć jak w Górach Skalistych, jednym z miejsc naturalnego występowania daglezji. 
 
 

Nazwa obiektu: 

Aleja bukowa 
Kategoria:    pomnik przyrody 
Położenie (miejscowość):  Ostrowiec 
Położenie (powiat):  sławieński 
Opis:   
Aleja bukowa znajduje się w gminie Malechowo, po obu stronach drogi nr 205, przy wyjeździe z miejscowości 
Ostrowiec w kierunku Polanowa. Aleję tworzy zespół 40 okazów buka zwyczajnego, których wiek szacuje się na 
około 200 lat. Obwody drzew mieszczą się w zakresie od 300 do 500 cm 

Nazwa obiektu: 

Lipa św. Ottona 



17 
 

Kategoria:    pomnik przyrody 
Położenie (miejscowość):  Szczecin 
Położenie (powiat):  Szczecin 
Opis:   
Lipa św. Ottona to najgrubsza i najstarsza lipa szerokolistna w Polsce, która rośnie w szczecińskiej dzielnicy 
Płonia. Według legendy posadzona przez św. Ottona z Bambergu w 1124 roku. W rzeczywistości jest 
prawdopodobnie młodsza i ma ok. 550 - 650 lat oraz ok. 9 m obwodu pnia. 
 

Nazwa obiektu: 

Dąb szypułkowy 
Kategoria:    pomnik przyrody 
Położenie (miejscowość):  Trzebiechowo 
Położenie (powiat):  szczecinecki 
Opis:   
Najgrubszy dąb szypułkowy na Pomorzu Zachodnim o obwodzie pnia 9,2 m rośnie w parku między pałacem  
i brzegiem malowniczego jeziora, co dodatkowo podnosi jego walory estetyczne. Jest to jednocześnie jeden  
z 10 najgrubszych dębów w Polsce i jedno z najcenniejszych drzew na Pomorzu Zachodnim.  
 

Nazwa obiektu: 

Cisy nowogardzkie 
Kategoria:    pomnik przyrody 
Położenie (miejscowość):  Nowogard 
Położenie (powiat):  goleniowski 
Opis:   
Dwa imponujące okazy cisów o wysokościach ok. 10 i 12 metrów i wieku szacowanym na 700 lat.  
Cisy rosną w centrum Nowogardu. 
 

Nazwa obiektu: 

Spyczyna Góra 
Kategoria:    punkt widokowy 
Położenie (miejscowość):  Żerdno 
Położenie (powiat):  drawski 
Opis:   
Jest to jedno z najwyższych wzniesień polodowcowych Pojezierza Drawskiego - 203 m n.p.m. Na pobliskim 
wzgórzu znajduje się zorganizowany punkt widokowy z amboną oraz miejscami do odpoczynku i na ognisko.  
Z wieży roztaczają się przepiękne widoki na jez. Żerdno, Drawsko oraz tereny otaczające górę. Przy sprzyjającej 
pogodzie można zobaczyć miejsca oddalone nawet o 15 km. Na Spyczyną Górę wiedzie ścieżka przyrodnicza  
o takiej samej nazwie. 
 
 

Nazwa obiektu: 

Wieża widokowa 
Kategoria:    punkt widokowy 
Położenie (miejscowość):  Cedynia 
Położenie (powiat):  gryfiński 
Opis:   
W 1895 roku burmistrz Cedyni, Ernest Melcher, zbudował na wzgórzu, w pobliżu centrum miasta wieżę 
widokową. Chciał w ten sposób uczcić pamięć o poległych podczas wojen Prus z Danią w 1864 roku, z Austrią  
w 1866 roku i z Francją w latach 1870-1871. Po II wojnie światowej trafiła ona w ręce Wojsk Ochrony Pogranicza. 
W 1956 r. przeprowadzono remont budynku i udostępniono go dla zwiedzających. Każdy może obecnie pokonać 
60 krętych schodów, by wejść na tą 14-metrową wieżę. Rozciąga się z niej piękna panorama Cedyni i okolic. 
 

Nazwa obiektu: 

Góra Czcibora 
Kategoria:    punkt widokowy 
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Położenie (miejscowość):  Cedynia 
Położenie (powiat):  gryfiński 
Opis:   
Góra Czcibora to jedno ze wzniesień morenowych w pasie Wzgórz Krzymowskich. Osiąga wysokość 54,5 m n.p.m. 
Na szczycie znajduje się największy w Polsce pomnik orła. Na nim jest tablica z napisem w języku polskim i 
rosyjskim: "W 1000-lecie zwycięskiej bitwy pod Cedynią stoczonej w obronie ziem polskich nad Odrą  
i Bałtykiem przez Mieszka I i jego brata Czcibora z wojskami margrabiego Hodona pomnik ten zbudowano. 
Czerwiec 1972 r." 
 

Nazwa obiektu: 

Mętno 
Kategoria:    punkt widokowy 
Położenie (miejscowość):  Mętno 
Położenie (powiat):  gryfiński 
Opis:   
Punkt widokowy na terenie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. 
 

Nazwa obiektu: 

Punkt widokowy na murawie kserotermicznej 
Kategoria:    punkt widokowy 
Położenie (miejscowość):  Stary Kostrzynek 
Położenie (powiat):  gryfiński 
Opis:   
Na nadodrzańskim stoku pod Gozdowicami, z którego roztacza się wspaniała panorama, Nadleśnictwo 
Mieszkowice utworzyło użytek ekologicznyo nawie „Murawa Ostnicowa”. Na obszarze ok. 1 ha chronione są 
wspaniałe, ciepłolubne ostnice piaskowe, zagorzałki żółte, turzyce delikatne (wpisane do Czerwonej Księgi Roślin 
Zagrożonych) oraz wiele innych kserotermicznych roślin. 
 
 

Nazwa obiektu: 

Grodzisko w Lubinie 
Kategoria:    punkt widokowy 
Położenie (miejscowość):  Lubin 
Położenie (powiat):  kamieński 
Opis:   
Na najwyższym klifie nad Zalewem Szczecińskim znajduje się malowniczo położone wzniesienie z punktem 
widokowym - Grodzisko w Lubinie. Między X a XII w funkcjonował tu gród obronny. Prowadzone na tym terenie 
badania archeologiczne ujawniły fundamenty najstarszego kościoła na Pomorzu. Poza tym miejsce to stanowi 
niesamowity punkt widokowy na największy śródlądowy akwen w Polsce - Zalew Szczeciński. Z drewnianych 
tarasów obserwować można przepływające statki, archipelag 44 wysp oraz dziko żyjące i będące pod ochroną 
ptaki (m. in. bielik).   
 
 

Nazwa obiektu: 

Wieża Zamkowa 
Kategoria:    punkt widokowy 
Położenie (miejscowość):  Golczewo 
Położenie (powiat):  kamieński 
Opis:   
Wieża zamkowa w  Golczewie to pozostałość po zamku biskupów kamieńskich. Pierwotnie 24-metrowa wieża po 
rekonstrukcji osiągnęła wysokość 33 metrów i obecnie stanowi najwyższą na Pomorzu. 
 

Nazwa obiektu: 

Wzgórze Gosań 
Kategoria:    punkt widokowy 
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Położenie (miejscowość):  okolice Grodna k. Międzyzdrojów 
Położenie (powiat):  kamieński 
Opis:   
Cechą charakterystyczną morskiego wybrzeża w okolicach Międzyzdrojów są wysokie, morenowe wzgórza. 
Jednym z nich jest 93-metrowy Gosań, najwyższe w Polsce wzniesienie leżące bezpośrednio nad Bałtykiem.  
Z parkingu przy drodze, kilka kilometrów na wschód od Międzyzdrojów, wiedzie przez las wygodna ścieżka, którą 
dochodzi się na punkt widokowy. Z klifu rozciąga się imponująca panorama na Bałtyk i pas wybrzeża  
od Międzyzdrojów, przez Świnoujście aż do niemieckich kurortów. 
 

Nazwa obiektu: 

Wzgórze widokowe Zielonka 
Kategoria:    punkt widokowy 
Położenie (miejscowość):  Lubin 
Położenie (powiat):  kamieński 
Opis:   
Wzgórze widokowe Zielonka znajduje się na wyspie Wolin, na wschód od miejscowości Lubin. Osiąga wysokość 
81 m n.p.m. Ze szczytu rozpościera się niesamowity widok. Jest to bowiem jedyne miejsce, skąd widać zarówno 
Morze Bałtyckie, jak i rozlewiska wstecznej Delty Świny, Zalew Szczeciński i wody Jeziora Wicko Wielkie.  
Przy dobrej widoczności można również dostrzec niemieckie miasteczko Ahlbeck, leżące tuż za Świnoujściem.  

 
Nazwa obiektu: 

Piaskowa Góra 
Kategoria:    punkt widokowy 
Położenie (miejscowość):  Wapnica 
Położenie (powiat):  kamieński 
Opis:   
Piaskowa Góra znajduje się na południu wsi Wapnica. Punkt widokowy położony jest na południowym brzegu 
Jeziora Turkusowego. Rozciąga się stąd widok na piękne krajobrazy Wolińskiego Parku Narodowego. Podziwiać 
można przede wszystkim szmaragdowe wody Jeziora Turkusowego oraz zabudowania Wapnicy. 
 

Nazwa obiektu: 

Chełmska Góra 
Kategoria:    punkt widokowy 
Położenie (miejscowość):  Koszalin 
Położenie (powiat):  Koszalin 
Opis:   
Chełmska Góra to morena czołowa z najwyższym szczytem Krzyżanka o wysokości 136,2 m n.p.m. Było to miejsce 
kultu ludów kultury łużyckiej, zaś później pomorskiej. Od starożytności aż do wczesnego średniowiecza była 
miejscem kultu obrządku pogrzebowego pogańskiego. Od XII do XVI wieku Góra Chełmska była miejscem kultu 
chrześcijańskiego. Na Krzyżance znajduje się zbudowana w 1888 r. wieża widokowa dostępna dla zwiedzających. 
 
 

Nazwa obiektu: 

Wieża widokowa i Labirynt (Hortulus Spectabilis) 
Kategoria:    punkt widokowy 
Położenie (miejscowość):  Dobrzyca 
Położenie (powiat):  koszaliński 
Opis:   
Wieża widokowa i Labirynt to składowe Ogrodów tematycznych Hortulus Spectabilis. Grabowy labirynt prowadzi 
do centralnej części placu, gdzie znajduje się wieża, z której rozciąga się widok na ogrody i okolice. 
 

Nazwa obiektu: 

Wieża widokowa 
Kategoria:    punkt widokowy 
Położenie (miejscowość):  Nowe Warpno 
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Położenie (powiat):  policki 
Opis:   
Wieża widokowa usytuowana jest na krańcu cypla, nad Zatoką Nowowarpieńską. Oddano ją do użytku w 2013 
roku wraz z promenadą, która prowadzi do tego punktu.  
 

Nazwa obiektu: 

Wieża widokowa 
Kategoria:    punkt widokowy 
Położenie (miejscowość):  Trzebież 
Położenie (powiat):  policki 
Opis:   
Wieża widokowa w Trzebieży usytuowana jest nad Zalewem Szczecińskim na terenie Kompleksu Rekreacyjno-
Plażowego przy ul. Spacerowej. Została ona wzniesiona przy okazji rozbudowy powstałego w 2006 roku 
kompleksu turystycznego i oddana do użytku na początku roku 2014. Ponad dziesięciometrowa biała wieża 
zbudowana została z drewna i zabezpieczona wokół grubą szklaną płytą. Z tego zadaszonego obiektu 
rozpościerają się wspaniałe widoki na Zalew Szczeciński i okolice trzebieskiego kompleksu. Jest to doskonały 
punkt obserwacyjny dla miłośników natury i wspaniała atrakcja dla wszystkich odwiedzających plażę  
w Trzebieży.  
 

Nazwa obiektu: 

Wieża w rezerwacie przyrody Świdwie 
Kategoria:    punkt widokowy 
Położenie (miejscowość):   
Położenie (powiat):  policki 
Opis:   
Wieża widokowa, stanowiąca punkt obserwacyjny znajdujący się nad brzegiem Jeziora Świdwie, jest punktem 
widokowym, z którego rozpościera się panorama na jezioro i jego okolice. Konstrukcja zlokalizowana na terenie 
Rezerwatu Świdwie zbudowana jest z drewna, a jej dach pokryty jest strzechą, co ma imitować budowę wiejskiej 
chaty. Wysoka na ok. 10 metrów wieża umożliwia wnikliwą obserwację fauny i flory za pomocą zainstalowanej tu 
na stałe lunety. Ponadto na tarasie widokowym zamieszczone zostały plansze przedstawiające ptactwo 
występujące na tym terenie. 
 

Nazwa obiektu: 

Wola Góra 
Kategoria:    punkt widokowy 
Położenie (miejscowość):  Połczyn Zdrój 
Położenie (powiat):  świdwiński 
Opis:   
Wola Góra to wzgórze o wysokości 219,2 m n.p.m. w Drawskim Parku Krajobrazowym. Jest jednym  
z najwyższych wzniesień woj. zachodniopomorskiego. Na szczycie Wolej Góry znajduje się przeciwpożarowa 
wieża obserwacyjna Nadleśnictwa Połczyn-Zdrój o wysokości 48 m, która jest jednocześnie wieżą widokową.  
Po uzyskaniu zgody można wejść na balkon widokowy położony na wysokości 260 m n.p.m. 
 

Nazwa obiektu: 

Uraz 
Kategoria:    punkt widokowy 
Położenie (miejscowość):  Uraz 
Położenie (powiat):  świdwiński 
Opis:   
W połowie drogi, na trasie z Kluczewa na Warniłęg, znajduje się niezwykle przepiękny punkt z widokiem na 
zatokę Uraz i jezioro Drawsko. Niezwykle ukształtowana linia brzegowa jeziora oraz otaczające lasy i pola 

Nazwa obiektu: 

Park Natury Zalewu Szczecińskiego 
Kategoria:    rezerwat przyrody 
Położenie (miejscowość):  Czarnocin 



21 
 

Położenie (powiat):  goleniowski 
Opis:   
Otwarty został 7 października 2005 roku. Powstał z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Wybrzeża (EUCC-Polska) 
jako efekt realizacji projektu Park Natury Zalewu Szczecińskiego - aktywne modelowe zarządzanie przyrodą jako 
droga do zrównoważonego rozwoju. Park to urzeczywistnienie planów zarządzania terenami wartościowymi 
przyrodniczo w sposób łączący dobrą praktykę rolniczą i szeroko rozumianą edukację przyrodniczą z aspektami: 
rekreacyjnym i socjologicznym. Park jest pierwszym w Polsce tego typu obiektem służącym wdrażaniu zasad 
aktywnej ochrony przyrody, zarządzanym przez organizację pozarządową jaką jest Stowarzyszenie na Rzecz 
Wybrzeża wspólnie z Urzędem Morskim w Szczecinie i Nadleśnictwem Goleniów oraz gminami Stepnica i Wolin. 
 
 

Nazwa obiektu: 

Rezerwat Bielinek 
Kategoria:    rezerwat przyrody 
Położenie (miejscowość):  Bielinek 
Położenie (powiat):  gryfiński 
Opis:   
Rezerwat Bielinek jest jednym z najstarszych rezerwatów w Polsce. Obszar rezerwatu położony jest na 
wysoczyźnie morenowej, która osiąga wysokość do 70 metrów n.p.m. Rzeźba terenu urozmaicona jest  
12 wąwozami, rozcinającymi strome zbocze. Ochronie podlega krajobraz leśno-stepowy o powierzchni  
75,55 ha. Rosną tu ciepłolubne rośliny i drzewa, w tym dąb omszony. Dwa kilometry za Lubiechowem Dolnym, 
kierując się w stronę Bielinka, przy wejściu do Wąwozu Markocińskiego znajduje się początek ścieżki 
dydaktycznej, prowadzącej skrajem skarpy odrzańskiej. Szlak prowadzi przez największe stanowisko dębu 
omszonego. Między drzewami otwiera się niekiedy panorama doliny Odry i rozległych Polderów Cedyńskich. 
 
 

Nazwa obiektu: 

Wrzosowiska Cedyńskie 
Kategoria:    rezerwat przyrody 
Położenie (miejscowość):  Cedynia 
Położenie (powiat):  gryfiński 
Opis:   
Rezerwat florystyczny Wrzosowiska Cedyńskie został utworzony 11 kwietnia 1985 r. Początkowo celem ochrony 
było zachowanie wrzosowisk i stanowisk roślinności kserotermicznej. W 2009 roku rozszerzono cele ochrony  
o utrzymanie bioróżnorodności na terenach otwartych, wrzosowiskach, murawach kserotermicznych  
i napiaskowych, zachowanie rodzimych populacji gatunków roślin, grzybów, zwierząt i innych organizmów 
żywych występujących naturalnie w ich obrębie, a także ochrona relacji ekologicznych między tymi populacjami 
oraz siedliskami występującymi w rezerwacie. 
 
 

Nazwa obiektu: 

Rezerwat "Sieciemińskie rosiczki" 
Kategoria:    rezerwat przyrody 
Położenie (miejscowość):  okolice wsi Przytok 
Położenie (powiat):  koszaliński 
Opis:   
Rezerwat znajduje się w pobliżu miejscowości Przytok. Jest to torfowisko przejściowe, na którym występuje wiele 
unikatowych roślin, na przykład cztery gatunki rosiczek, bagno zwyczajne, pływacz drobny, grzybień północy. 
Torfowisko jest łatwo dostępne. Przez teren mokradła, aż na jego środek poprowadzono drewniany pomost, a na 
jego końcu zbudowano taras widokowy. 
 
 

Nazwa obiektu: 

Wrzosowiska Kłomińskie 
Kategoria:    rezerwat przyrody 
Położenie (miejscowość):  okolice Bornego Sulinowa i Kłomina 
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Położenie (powiat):  szczecinecki 
Opis:   
To największe w Polsce i jedno z największych e Europie wrzosowisk. Leśny spacer we wczesnojesiennym słońcu, 
z widokiem na fioletowy dywan rozciągający się aż po horyzont i z towarzyszącym mu niepowtarzalnym 
zapachem utkwi każdemu na długo w pamięci. 
 

Nazwa obiektu: 

Skalisty Jar Libberta 
Kategoria:    rezerwat przyrody 
Położenie (miejscowość):  Barlinek 
Położenie (powiat):  myśliborski 
Opis:   
Skalisty Jar Libberta, znany również jako Wąwóz Trzech Skałek oraz Barlineckie Bieszczady, to utworzony  
w 1995 roku rezerwat przyrody nieożywionej o powierzchni ponad 33 ha w całości znajdujący się na terenie 
Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego (jego północno zachodnie rubieże). Głównym celem ochrony w 
Skalistym Jarze jest jedyne na terenie całego Pomorza Zachodniego stanowisko skał wapiennych, piaskowców, 
głazów narzutowych oraz zlepieńców z czego te ostatnie, w formie kolumnowej, osiągają nawet  
4 m wysokości. 
 

Nazwa obiektu: 

Kamienna Buczyna 
Kategoria:    rezerwat przyrody 
Położenie (miejscowość):  Ińsko 
Położenie (powiat):  stargardzki 
Opis:   
Rezerwat położony jest na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego. Celem ochrony jest zachowanie krajobrazu 
moreny czołowej z licznymi głazami narzutowymi (osiem z nich przekracza 4 m obwodu), fragmentami lasów 
buczyny kwaśnej  i żyznej oraz grądu subatlantyckiego z wieloma stanowiskami roślin chronionych i zagrożonych 
wyginięciem, rzadkich grzybów i zwierząt. Gniazdują tu m.in.: muchołówka mała i dzięcioł czarny. 
 

Nazwa obiektu: 

Zatomskie Bagno 
Kategoria:    rezerwat przyrody 
Położenie (miejscowość):  Ińsko 
Położenie (powiat):  stargardzki 
Opis:   
Rezerwat położony jest w rynnie glacjalnej, na dnie której znajduje się zarastające torfowisko. Obok wartości 
florystycznych występuje tu ciekawa fauna. Cały obiekt jest interesującym wnętrzem krajobrazowym. 
 
 

Nazwa obiektu: 

Przełom rzeki Dębnicy 
Kategoria:    rezerwat przyrody 
Położenie (miejscowość):  Barwice 
Położenie (powiat):  szczecinecki 
Opis:   
Rezerwat krajobrazowy, o powierzchni 138,59 ha, utworzony 9 stycznia 2009, na wschodnim skraju Drawskiego 
Parku Krajobrazowego. Celem ochrony jest zachowanie młodoglacjalnego krajobrazu z przełomem rzeki  
o podgórskim charakterze, przez wał moreny czołowej. Obszar rezerwatu obejmuje dolinę Dębnicy z bogatą  
i zróżnicowaną florą i fauną, w tym stanowiskami widłozębu zielonego, hildebrandii rzecznej i pliszki górskiej. 
 

Nazwa obiektu: 

Kredownia w Wicku 
Kategoria:    stanowisko dokumentacyjne 
Położenie (miejscowość):  Wicko 
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Położenie (powiat):  kamieński 
Opis:   
Kredownia w Wicku znajduje się w granicach Wolińskiego Parku Narodowego, z Międzyzdrojów około 4.5 km, na 
trasie niebieskiego szlaku. Jest to miejsce po kopalni odkrywkowej kredy. Wszystkie wyrobiska wraz  
z otaczającymi murawami ziołoroślinnymi stanowią bardzo cenny zespół przyrodniczy WPN-u i podlegają 
ochronie. 
 

Nazwa obiektu: 

Osady moreny czołowej w wyrobisku w Storkowie 
Kategoria:    stanowisko dokumentacyjne 
Położenie (miejscowość):  Storkowo 
Położenie (powiat):  stargardzki 
Opis:   
Przedmiotem ochrony jest wschodnia ściana wyrobiska kopalni żwiru w Storkowie, na której znajdują się 
osady glacjalne moreny czołowej. 
 

Nazwa obiektu: 

Bukowiec 
Kategoria:    szczyt 
Położenie (miejscowość):  Stare Czarnowo 
Położenie (powiat):  gryfinski 
Opis:   
Bukowiec ma wysokość 148,4 m n.p.m. i tym samym stanowi najwyższy szczyt Wzgórz Bukowych, a także całego 
Pobrzeża Szczecińskiego. Wzniesienie porośnięte jest gęstą buczyną, dlatego nie ma co liczyć na widoki. Na 
początku XX wieku ustawiono tu wieżę widokową. Nie przetrwała ona do naszych czasów a obecnie na szczycie 
stoi stalowa wieża, ale służy ona jedynie do celów ostrzegania przeciwpożarowego. Osoby postronne wchodzić 
na nią nie mogą.  
 

Nazwa obiektu: 

Żurawiec - ścieżka petrograficzna 
Kategoria:    ścieżka edukacyjna 
Położenie (miejscowość):  Żurawiec 
Położenie (powiat):  świdwinski 
Opis:   
Jest to stanowisko występowania interesujących skał. Znajduje się tu skupisko 34 głazów narzutowych 
ustawionych przy drodze prowadzącej do gosp. agroturystycznego ""Żurawiec". 
 

Nazwa obiektu: 

Szlak Olbrzymów” 
Kategoria:    ścieżka turystyczna 
Położenie (miejscowość):  Dobra 
Położenie (powiat):  goleniowski 
Opis:   
“Szlak Olbrzymów” ma długość ok 4 km i zlokalizowany jest na północ od Dobrej. Ścieżka przeznaczona jest dla 
turystyki pieszej i rowerowej. Na trasie znajdują się dwa punkty widokowe. Szlak wyróżnia się walorami 
krajobrazowymi, przyrodniczymi i historycznymi. W czasie wędrówki można poznać charakterystyczne elementy 
krajobrazu polodowcowego oraz zmiany, jakie wywołało w nim działanie człowieka. Na każdym etapie ścieżki 
można obserwować przejawy bogatego życia biologicznego (m.in. siedliska ptactwa wodnego, pomnikowe 
drzewa, sukcesje roślinności bagiennej). 
Nazwa ścieżki “Szlak Olbrzymów” została zaczerpnięta ze starego podania, które głosi, iż na półwyspie Czapla 
Szyja odkryto cmentarzysko szkieletów o niespotykanie dużych wymiarach. Tak zrodziła się opowieść o 
olbrzymach zamieszkujących okolicę. Olbrzymami są również potężne dęby i lipy, pomnikowe drzewa, które 
można zobaczyć wędrując szlakiem. 
 
 

Nazwa obiektu: 
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Las Kołobrzeski 
Kategoria:    rezerwat przyrody 
Położenie (miejscowość):  okolice Kołobrzegu 
Położenie (powiat):  kołobrzeski 
Opis:   
Ten, położony w okolicach Kołobrzegu, na południe od miejscowości Bagicz, las jest jednym z większych na 
polskim wybrzeżu kompleksów lasów liściastych dębowo - grabowych z zachowanymi fragmentami starodrzewu 
(m.in. słynne  dęby: Dąb Bolesław – wiek szacowany na 800 lat, uznawany za jeden z najstarszych w Polsce oraz 
Dąb Warcisław – wiek szacowany na 640 lat) i dwoma dużymi, śródleśnymi stawami. 
Przez las prowadzi niebieski szlak turystyczny. Ścieżki rowerowe umożliwiają organizację wycieczek ma „dwóch 
kółkach”. 
 
 

Nazwa obiektu: 

Las Golczewski 
Kategoria:    zespół przyrodniczo-krajobrazowy 
Położenie (miejscowość):  Golczewo 
Położenie (powiat):  golczewski 
Opis:   
Las Golczewski został objęty ochroną jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy 10 kwietnia 2009 r. Zajmuje obszar 
o powierzchni 204,75 ha. Celem ochrony jest zachowanie fragmentów krajobrazu leśnego oraz związanych  
z nimi rzadkich i chronionych gatunków płazów, gadów oraz ptaków. W Lesie Golczewskim występują bardzo 
żyzne siedliska, na których rosną klony jawory, dęby i buki. Tworzą one drzewostany nasienne. Poza tym jest też 
wiele drzew doborowych, wpisanych do ogólnopolskiego banku genów. Starodrzewia bukowe, jaworowe, 
dąbrowy stanowią lasy zbliżone do naturalnych. 
 
 

Nazwa obiektu: 

Las Samliński  
Kategoria:    zespół przyrodniczo-krajobrazowy 
Położenie (miejscowość):  Samlino 
Położenie (powiat):  golczewski 
Opis:   
Las Samliński został objęty ochroną jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy Rozporządzeniem Nr 14/93 
Wojewody Szczecińskiego z dnia 31.12.1993 r. Zajmuje powierzchnię 108,88 ha, na której rośnie wielogatunkowy 
las oraz występuje duży obszar wodno-błotny. Celem ochrony jest zachowanie walorów przyrodniczo - 
krajobrazowych tych terenów oraz ochrona płazów, gadów, ptaków i ssaków, które tu bytują. 
 
 

Nazwa obiektu: 

Winnica Turnau 
Kategoria:    winnica/smaki 
Położenie (miejscowość):  Baniewice 
Położenie (powiat):  gryfiński 
Opis:   
Winnica powstała w niewielkiej wsi Baniewice, ok. 50 km na południe od Szczecina. Winogrona rosną na dwóch 
parcelach o łącznej powierzchni 17 ha. Na potrzeby winiarni zaadaptowany został stary budynek z 1881 roku. 
Winnica Turnau to najnowocześniejsza w Polsce winiarnia, w której powstaje wino z winogron dojrzewających w 
polskim słońcu. Dobrze wyposażona wytwórnia i własne laboratorium pozwalają na precyzyjne kontrolowanie 
wszystkich parametrów wina. Dla gości organizowane jest zwiedzanie winnicy połączone  
z degustacją. 

Nazwa obiektu: 

Stary Folwark 
Kategoria:    smaki 
Położenie (miejscowość):  Bytowo 
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Położenie (powiat):  stargardzki 
Opis:   
Ekologiczny profil  potrawy z produktów pochodzących z gospodarstwa (kozie mięso, jagnięcina, drób, ryby, sery, 
mleko, warzywa i owoce). 
 

Nazwa obiektu: 

Bar ,,Kajak Marina’’ Sówka 
Kategoria:    smaki 
Położenie (miejscowość):  Drawno 
Położenie (powiat):  choszczeński 
Opis:   
Specjalność: potrawy z pstrąga. 
 

Nazwa obiektu: 

Potrawy znad Drawy 
Kategoria:    smaki 
Położenie (miejscowość):  Wygon 
Położenie (powiat):  choszczeński 
Opis:   
Specjały kuchni rodzimej oraz regionalnej: pstrąg z Drawy, pierogi drożdżowe z kapustą i grzybami, ciasto 
drożdżowe. I rarytas – chleb domowy, robiony na zakwasie, pieczony na miejscu.  
 

Nazwa obiektu: 

Restauracja „Stary Drahim” 
Kategoria:    smaki 
Położenie (miejscowość):  Stare Drawsko 
Położenie (powiat):  drawski 
Opis:   
Specjalność: sieja, sielawa, sandacz lub pierogi z owocami, ruskie, na deser domowe ciasto. 
 
 

Nazwa obiektu: 

Gospoda „Podzamcze” 
Kategoria:    smaki 
Położenie (miejscowość):  Stare Drawsko 
Położenie (powiat):  drawski 
Opis:   
Specjalność: sielawa. 
 
 

Nazwa obiektu: 

Chlebowy Dom 
Kategoria:    smaki 
Położenie (miejscowość):  Marianowo 
Położenie (powiat):  stargardzki 
Opis:   
Gospodarstwo agroturystyczne, w którym pieczony jest Chleb Marianowski, wypiekamy w oparciu o wieloletnie 
doświadczenie i sprawdzoną recepturę. Do specjalności zaliczyć można również zdrowe i smaczne wędliny. 
Organizowane jest wspólne wypiekanie chleba, ciast czy wędzenie wędlin. 
 
 

Nazwa obiektu: 

"Restauracja „Srebrna Rybka""" 
Kategoria:    smaki 
Położenie (miejscowość):  Ińsko 
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Położenie (powiat):  stargardzki 
Opis:   
Specjalność lokalu - sielawa. 
 

Nazwa obiektu: 

Ryby Wędzone Szczupak 
Kategoria:    smaki 
Położenie (miejscowość):  Nowe Warpno 
Położenie (powiat):  policki 
Opis:   
Świeże wędzone ryby oraz ryby w zalewie octowej. 
 

Nazwa obiektu: 

Karczma Rybna „Rybaczówka”  
Kategoria:    smaki 
Położenie (miejscowość):  Karsibór 
Położenie (powiat):  Świnoujście 
Opis:   
Karczma usytuowana jest na wyspie Karsibór, nad samym brzegiem rozlewiska Świny.  Specjalnością są dania 
przygotowywane w oparciu o świeżo poławiane ryby. 
 

Nazwa obiektu: 

Zagroda „Gosław” Małgorzata i Robert Szymanowscy  
Kategoria:    smaki 
Położenie (miejscowość):  Gosław k/ Trzebiatowa 
Położenie (powiat):  gryficki 
Opis:   
Własny wyrób wędlin, serów, ciast, przetworów a także produktów rolnych z gospodarstwa: mleka, jaj. 
 

Nazwa obiektu: 

„Dworek Tradycja” Grażyna i Tadeusz Szuba 
Kategoria:    smaki 
Położenie (miejscowość):  Bełczna 
Położenie (powiat):  łobeski 
Opis:   
Gospodarstwo agroturystyczne i „zagroda edukacyjna” położone w Bełczej koło Łobza. Można tu spróbować 
najlepszej kuchni, opartej na starych, sprawdzonych przepisach. Organizowane są warsztaty kulinarne (np. 
pieczenie chleba i pierników szczecińskich), turnusy nauki gotowania, a dla dzieci i młodzieży prowadzone są 
zajęcia w Zagrodzie Edukacyjnej, poświęcone polskiej kuchni, tradycjom kulinarnym nawiązującym do regionu, 
prowadzeniu gospodarstwa i zwyczajom z tym związanych. Uczestnicy otrzymują certyfikat Odkrywcy Smaków 
Pomorza Zachodniego. 
 
 

Nazwa obiektu: 

"Gospodarstwo agroturystyczne ""Pod kasztanem""" 
Kategoria:    smaki 
Położenie (miejscowość):  Nowe Koprzywno 
Położenie (powiat):  szczecinecki 
Opis:   
Wypiek chleba z różnych mąk (żytniej, razowej), pierożki, rosół z drobiu, własne wyroby wędliniarskie, mleko, 
masło, twarogi. 

Nazwa obiektu: 

Skansen Chleba 
Kategoria:    smaki 
Położenie (miejscowość):  Ustronie Morskie 
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Położenie (powiat):  kołobrzeski 
Opis:   
Skansen Chleba to kryty strzechą dom, stylizowany na wiek XIX, wewnątrz którego stoi prawdziwy chlebowy piec 
opalany drewnem. Organizowane są prelekcje o historii młynarstwa i piekarnictwa, warsztaty wypieku chleba 
według różnych receptur. Możliwość zakupu różnych gatunków chleba oraz smacznych wędlin. 
 
 

Nazwa obiektu: 

"Tawerna ""Panorama""" 
Kategoria:    smaki 
Położenie (miejscowość):  Stepnica 
Położenie (powiat):  goleniowski 
Opis:   
To 150-letni obiekt położony nad Zalewem Szczecińskim, utrzymany w klimacie marynistycznym. Specjalnością 
kuchni są dania z ryb.  
 
 

Nazwa obiektu: 

Restauracja „Sasza Kaffe” 
Kategoria:    smaki 
Położenie (miejscowość):  Borne Sulinowo 
Położenie (powiat):  szczecinecki 
Opis:   
Restauracja "SASZA KAFFE" to lokal po byłej stołówce oficerów sztabu garnizonowego, gdzie można zjeść 
oryginalne dania kuchni rosyjskiej, wśród nich: barszcz czerwony, „ukraiński”, solanka, żarkoje, pielmieni, 
warieniki i inne wyśmienite potrawy. Lokal nawiązuje klimatem do historii Bornego Sulinowa. 
 
 

Nazwa obiektu: 

Agroturystyka "Żurawi Krzyk" 
Kategoria:    smaki 
Położenie (miejscowość):  Radowo Małe 
Położenie (powiat):  łobeski 
Opis:   
Gospodarstwo agroturystyczne, gdzie potrawy przygotowywane są z naturalnych produktów, które pochodzą  
z własnego ogrodu, stawu rybnego czy pasieki. Organizowane są warsztaty pieczenia chleba, lepienia pierogów, 
robienia przetworów i gotowania. 
 
 

Nazwa obiektu: 

Bar Pasztecik 
Kategoria:    smaki 
Położenie (miejscowość):  Szczecin 
Położenie (powiat):  Szczecin 
Opis:   
Historia pasztecika szczecińskiego sięga końca lat 60-tych XX wieku. To rodzaj ciasta drożdżowego z nadzieniem, 
tradycyjnie serwowany z czystym czerwonym barszczem. Bar Pasztecik jest dziś jedynym miejscem serwującym 
paszteciki według oryginalnej receptury z 1969 roku. Utrzymany jest w klimacie lat siedemdziesiątych. Pasztecik 
szczeciński wpisany jest na listę produktów tradycyjnych.  
 
 

Nazwa obiektu: 

Ryby Lubie 
Kategoria:    smaki 
Położenie (miejscowość):  Lubieszewo 
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Położenie (powiat):  drawski 
Opis:   
Lokal działający w Lubieszewie nad Jeziorem Lubie na Pojezierzu Drawskim. Specjalnością są ryby (pstrąg, jesiotr i 
karp), a także gulasz z jagnięciny, pierogi własnego wyrobu, kołduny w rosole i zupa rybna. 
 

Nazwa obiektu: 

Zajazd Odra 
Kategoria:    smaki 
Położenie (miejscowość):  Stare Łysogórki 
Położenie (powiat):  gryfiński 
Opis:   
Zajazd "Odra" proponuje typowe potrawy tradycyjnej kuchni polskiej. Dania przygotowywane są z surowców 
pozyskiwanych z upraw miejscowych - warzywa, owoce, jaja, twaróg, mięsa, ryby, owoce leśne czy grzyby są 
kupowane od miejscowych gospodarzy i rybaków lub zbierane osobiście w lesie. Kuchnia Zajazdu oferuje 
tradycyjne zupy, potrawy z mięs, ryb oraz potrawy mączne, w większości pierogi sporządzane z mnogością 
farszów. Restauracja należy do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. 
 

Nazwa obiektu: 

Gospodarstwo Ekologiczne "Frykas" 
Kategoria:    smaki 
Położenie (miejscowość):  Marwice 
Położenie (powiat):  gryfiński 
 
Opis:   
Gospodarstwo ekologiczne "Frykas" położone w Dolinie Dolnej Odry jest małym rodzinnym gospodarstwem. 
Zajmuje się głównie hodowlą kóz i krów. Specjalnością są sery podpuszczkowe dojrzewające z koziego  
i krowiego mleka oraz sery miękkie. Oferowane są również zioła, syropy ziołowe i domowe przetwory owocowe z 
dodatkiem ziół. Organizowane są warsztaty zielarskie, serowarskie oraz tkactwa, a także wytopu szkła metodami 
słowiańskimi. 

 
Nazwa obiektu: 

Ryby - Natalia Zubowicz 
Kategoria:    smaki 
Położenie (miejscowość):  Kamień Pomorski 
Położenie (powiat):  kamieński 
Opis:   
Smażalnia i wędzarnia ryb Zubowicz oferuje ryby z własnego połowu, przyrządzane w tradycyjny sposób. 
Szczególnym specjałem jest łosoś kiszony, który wg autorskiego przepisu jest marynowany w dużej ilości polskich 
ziół i czosnku, a następnie leżakuje w niskiej temperaturze około miesiąca. Firma należy do Europejskiej Sieci 
Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. 
 

Nazwa obiektu: 

Browar "Stara Komenda" 
Kategoria:    smaki 
Położenie (miejscowość):  Szczecin 
Położenie (powiat):  Szczecin 
Opis:   
Browar Stara Komenda to miejsce łączące w sobie cechy zakładu piwowarskiego, restauracji i pubu. Nawiązując 
do dawnych lokali tego typu, proponuje swoim gościom naturalne, warzone na miejscu piwa. W budynku sprzed 
150 lat, miejscu dawnej komendantury wojskowej, odtworzony został klimat przedwojennej knajpki.  
Tu każdy może być świadkiem procesu produkcji, który oparty jest na kilkusetletniej tradycji piwowarskiej. Firma 
należy do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. 
 
 

Nazwa obiektu: 
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Restauracja "Na Kuncu Korytarza" 
Kategoria:    smaki 
Położenie (miejscowość):  Szczecin 
Położenie (powiat):  Szczecin 
Opis:   
Restauracja „Na Kuncu Korytarza” znajduje się przy Operze na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Można 
spróbować tradycyjnych dań kuchni polskiej i regionalnej. Specjalnością jest nagrodzona Perłą Kulinarną 2010 
zupa Anny Jagiellonki na sandaczu, jako potrawa regionu oparta na rybie z okolicznych wód wg starej domowej 
receptury. Atrakcją menu jest również unikalna kolekcja śledzi , biusty kacze w sosie śliwkowym oraz gęsina na 
różne sposoby. Restauracja należy do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. 
 
 

Nazwa obiektu: 

Restauracja "Zamkowa" 
Kategoria:    smaki 
Położenie (miejscowość):  Szczecin 
Położenie (powiat):  Szczecin 
Opis:   
Restauracja mieści się we wnętrzach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Wśród potraw wyróżnia się danie 
uhonorowane nagrodą PERŁA 2012: „Sandacz panierowany w ziarnach słonecznika na placuszkach z kapusty 
kiszonej” oraz danie odznaczone nagrodą PERŁA 2014: „Sieja miedwieńska serwowana z kurkami”. Restauracja 
należy do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. 
 
 

Nazwa obiektu: 

Restauracja Hotel "Park" 
Kategoria:    smaki 
Położenie (miejscowość):  Szczecin 
Położenie (powiat):  Szczecin 
Opis:   
W restauracji „Park Hotel” są przygotowywane dania z produktów regionalnych, miedzy innymi zrazy z dzika  
w sosie własnym, które otrzymały nagrodę „Perła 2011”  w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki 
Regionów”. Restauracja współpracuje z producentami z Pomorza Zachodniego. Jest to jedna z niewielu 
restauracji, która oferuje w menu sery zagrodowe. Restauracja należy do Europejskiej Sieci Regionalnego 
Dziedzictwa Kulinarnego. 
 
 

Nazwa obiektu: 

Restauracja rybna "Chief" 
Kategoria:    smaki 
Położenie (miejscowość):  Szczecin 
Położenie (powiat):  Szczecin 
Opis:   
Najbardziej znana restauracja rybna w Szczecinie, od ponad 30 lat serwująca  niespotykane bogactwo dań z ryb i 
owoców morza pochodzących ze wszystkich stron świata. Restauracja należy do Europejskiej Sieci Regionalnego 
Dziedzictwa Kulinarnego. 
 
 
 
 
 

Nazwa obiektu: 
Miody Cedyńskie pasieka „Miody Jana” Jan Olszański 
Kategoria:    smaki 
Położenie (miejscowość):  Klępicz 21, 74-503 Klępicz 
Położenie (powiat):  gryfiński 
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Opis:   
Akacjowy miód cedyński, wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych województwa zachodniopomorskiego, 
produkowany jest w okolicach Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Pasieka należy do Europejskiej Sieci 
Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. 
 

Nazwa obiektu: 
Miody Chojeńskie - pasieka Jerzy i Elżbieta Kłos 
Kategoria:    smaki 
Położenie (miejscowość):  ul. Warszawska 14, 74-500 Chojna 
Położenie (powiat):  gryfiński 
Opis:   
Miód produkowany na Ziemi Chojeńskiej, otoczonej licznymi lasami, łąkami, polami położonymi w otulinie 
Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Pasieka należy do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. 
 

Nazwa obiektu: 
Miody Przelewickie - pasieka Ewa i Olgierd Kustosz 
Kategoria:    smaki 
Położenie (miejscowość):  Przelewice 117, 74-210 Przelewice 
Położenie (powiat):  pyrzycki 
Opis:   
Pożytek wykorzystywany do produkcji miodów przelewickich pochodzi głównie z wolnego od zanieczyszczeń 
terenu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach oraz pól, łąk i lasów gminy Przelewice. Miody wpisane są na 
Listę Produktów Tradycyjnych województwa zachodniopomorskiego, a pasieka należy do Europejskiej Sieci 
Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. 
Na terenie gminy Przelewice w miejscowości Płońsko  powstała ścieżka tradycji pszczelarskiej pn. „Pszczelarstwo 
dawniej i dziś”. Ścieżka położona na skraju miejscowości w pobliżu lasu, w malowniczym wąwozie da możliwość 
zapoznania się z rzemiosłem i tradycją pszczelarską. Można poznać jak powstaje miód, jak zbudowany jest ul, 
jakie są gatunki pszczół i jakie znaczenie ma rola pszczół w całym ekosystemie. 
 
 

Nazwa obiektu: 
Miody Puszczy Barlineckiej - pasieka „Medus”, Maria i Jan Kołosowscy 
Kategoria:    smaki 
Położenie (miejscowość):  ul. Sienkiewicza 10, 74-320 Barlinek 
Położenie (powiat):  myśliborski 
Opis:   
Nektar i pyłek do wytwarzania miodów pozyskiwany jest ze znajdującego się w gminie Barlinek obszaru o dużej 
czystości środowiska przyrodniczego – Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Miody wpisane są na 
Listę Produktów Tradycyjnych województwa zachodniopomorskiego, a pasieka należy do Europejskiej Sieci 
Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. 
 
 

Nazwa obiektu: 
Miody Pojezierza Choszczeńskiego - Gospodarstwo Pasieczne „Buckfest” Tomasz Sadowski 
Kategoria:    smaki 
Położenie (miejscowość):  ul. Marii Dąbrowskiej 13, 73-200 Choszczno 
Położenie (powiat):  choszczeński 
Opis:   
Miody wpisane są na Listę Produktów Tradycyjnych województwa zachodniopomorskiego, a pasieka należy do 
Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. 

Nazwa obiektu: 
Miody z Lasu Świętej Marii - pasieka Janusz Matyjasik 
Kategoria:    smaki 
Położenie (miejscowość):  ul. Krajowej Rady Narodowej 3a/2, 73-240 Bierzwnik 
Położenie (powiat):  choszczeński 
Opis:   
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Historia wytwarzania miodów z Lasu Świętej Marii ma ponad 700-letnią tradycję, która jest ściśle związana z 
działalnością zakonu cystersów z Bierzwnika. Surowce wykorzystywane do ich wytwarzania pochodzą z terenów 
gminy Bierzwnik. Miody wpisane są na Listę Produktów Tradycyjnych województwa zachodniopomorskiego. 
 
 

Nazwa obiektu: 
Miód Drahimski - Pasieka Fujarskich, Gospodarstwo Pasieczne „Kószka” 
Kategoria:    smaki 
Położenie (miejscowość):  ul. Mazurska 4, 78-550 Czaplinek 
Położenie (powiat):  drawski 
Opis:   
Miód drahimski pochodzi z Pojezierza Drawskiego, z obszaru Drawskiego Parku Krajobrazowego, obfitującego w 
bogactwo wszelkiej roślinności i niezliczoną ilość pożytków pszczelich. Znajdują się tutaj ogromne wrzosowiska, 
piękne aleje starych lip, akacjowe zagajniki i barwiące krajobraz na żółto i czerwono uprawy rzepaku i gryki.  
Miód wpisany jest na Listę Produktów Tradycyjnych województwa zachodniopomorskiego, a pasieka należy do 
Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Na terenie pasieki prowadzone są prezentacje i 
warsztaty poświęcone produkcji miodu (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym) 

 
 
Nazwa obiektu: 
Miody Wałeckie - Gospodarstwo Pasieczne „Zbyszko”, Zbigniew Osmólski 
Kategoria:    smaki 
Położenie (miejscowość):  Lubno 74, 78-600 Wałcz 
Położenie (powiat):  drawski 
Opis:   
Miody produkowane na terenie Pojezierza Wałeckiego. Wpisane są na Listę Produktów Tradycyjnych 
województwa zachodniopomorskiego. 

 
  



32 
 

 

 

 

 

Atrakcje "towarzyszące" 

tworzące potencjał szlaku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zachodniopomorski Szlak „Parki, ogrody, krajobrazy, smaki Pomorza Zachodniego bramą do poznawania Regionu"  

wraz z programem wdrażania zarządzania i promocji  
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Nazwa obiektu: 

Latarnia morska w Świnoujściu 
Kategoria:  latarnia morska 
Położenie (miejscowość):  Świnoujście 
Położenie (powiat):  Świnoujście 
Opis:   
Latarnia stojąca w Świnoujściu, na Wyspie Wolin, jest najwyższą latarnią nad Bałtykiem. Ponad 300 schodów 
prowadzi na taras widokowy tej 65-metrowej wieży. Ze szczytu rozpościera się wspaniała panorama.  
W pomieszczeniach przyziemia można oglądać zbiory Muzeum Latarnictwa i Ratownictwa Morskiego. 
 

Nazwa obiektu: 

Fort Gerharda 
Kategoria:  zabytek/rekreacja 
Położenie (miejscowość):  Świnoujście 
Położenie (powiat):  Świnoujście 
Opis:   
Wybudowany w pobliżu dzisiejszej latarni morskiej. Ma postać owalnej reduty dla 300 żołnierzy, otoczonej 
wałem ziemnym i fosą. Zwiedzanie fortu odbywa się w towarzystwie pruskich żołnierzy w mundurach z epoki. 
Jednym z elementów programu zwiedzania jest pruska musztra pod komendą dowódcy. 
 

Nazwa obiektu: 

Podziemne Miasto 
Kategoria:  zabytek/rekreacja 
Położenie (miejscowość):  Świnoujście 
Położenie (powiat):  Świnoujście 
Opis:   
W Świnoujściu, na wyspie Wolin, znajduje się obiekt militarny, którego tajemnica przez lata była pilnie strzeżona. 
To sieć podziemnych korytarzy łączących kilka wielkich schronów, ukrytych pod nadmorskimi wydmami. 
Zwiedzanie kompleksu w interaktywny sposób pod okiem polskiego żołnierza to prawdziwa podróż w czasie. 
Podziemne Miasto na Wyspie Wolin jest filią Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. 
 

Nazwa obiektu: 

Molo 
Kategoria:  molo 
Położenie (miejscowość):  Międzyzdroje 
Położenie (powiat):  kamieński 
Opis:   
Historia molo w Międzyzdrojach sięga roku 1885. Wówczas był to niewielki drewniany pomost. Wielokrotnie 
niszczone przez sztormy i niekorzystne warunki pogodowe, w drugiej połowie lat 80. zostało zamknięte, zaś 
pomost rozebrany. W 1994 roku rozpoczęła się budowa nowego molo, odbywająca się w dwóch etapach  
i ostatecznie zakończona w roku 2004. Obecnie molo w Międzyzdrojach ma 395 metrów długości i należy do 
najdłuższych w Europie. Jest konstrukcji żelbetowej, ma status przystani morskiej dla turystycznych statków, 
które odpływają stąd do Świnoujścia oraz niemieckich nadmorskich miejscowości: Ahlbecku i Heringsdorfu. 
 
 

Nazwa obiektu: 

Promenada Gwiazd 
Kategoria:  rekreacja 
Położenie (miejscowość):  Międzyzdroje 
Położenie (powiat):  kamieński 
Opis:   
Aleja nadmorska, związana z odbywającym się w Międzyzdrojach Wakacyjnym Festiwalem Gwiazd, upamiętnia 
sławne postaci polskiego kina, teatru i muzyki. Ciekawostką są wbudowane w chodnik, utrwalone w brązie, 
odciski dłoni i autografy polskich aktorów i twórców filmowych oraz pomniki i rzeźby sław polskiego kina. 
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Nazwa obiektu: 

Bałtycki Park Miniatur 
Kategoria:  park rozrywki 
Położenie (miejscowość):  Międzyzdroje 
Położenie (powiat):  kamieński 
Opis:   
Bałtycki Park Miniatur to ekspozycja modeli zabytków w skali 1:25 pochodzących z państw leżących nad Morzem 
Bałtyckim czyli z Polski, Niemiec, Danii, Szwecji, Finlandii, Rosji, Litwy, Łotwy i Estonii.  
 
 

Nazwa obiektu: 

Centrum Słowian i Wikingów 
Kategoria:  skansen 
Położenie (miejscowość):  Wolin 
Położenie (powiat):  kamieński 
Opis:   
Centrum Słowian i Wikingów jest to rekonstrukcja zabudowań wczesnośredniowiecznego Wolina z IX-XI w. Prace 
rekonstrukcyjne osady realizowane są na podstawie wykopaliskowych badań archeologicznych 
przeprowadzonych na tych terenach w ciągu ostatnich 100 lat. Obecnie w skansenie można zobaczyć  
22 rekonstrukcje chat wczesnośredniowiecznych, bramę z fragmentem palisady, trzy wiaty rzemieślnicze  
oraz rekonstrukcje drewnianych dróg. 
 

Nazwa obiektu: 

Wzgórze Wisielców 
Kategoria:  stanowisko archeologiczne 
Położenie (miejscowość):  Wolin 
Położenie (powiat):  kamieński 
Opis:   
Położony jest na południe od miasta Wolin. Znajduje się na stokach wzgórza zwanego też Gołogórą. Wzniesienie 
ma 21 m. n. p. m. Są tu kurhany datowane na  IX-XI wiek oraz punkt widokowy. 
 

Nazwa obiektu: 

Ratusz miejski 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Kamień Pomorski 
Położenie (powiat):  kamieński 
Opis:   
W stylu gotyckim utrzymany jest ratusz miejski z trójarkadowym podcieniem od strony wschodniej i bogatym 
wystrojem elewacji (XVI-wieczny szczyt zachodni o bogatych dekoracjach maswerkowych, gdzie umieszczono 
herb miasta).  

 
 
Nazwa obiektu: 

Katedra św. Jana Chrzciciela 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Kamień Pomorski 
Położenie (powiat):  kamieński 
Opis:   
Konkatedra św. Jana Chrzciciela jest to romańsko-gotycka bazylika, historyczna katedra diecezji pomorskiej.  
W okresie reformacji, gdy katedra była siedzibą biskupstwa i kapituły luterańskiej dodano do jej wystroju 
barokowe organy, ambonę, kratę lektoryjną z ołtarzem w prezbiterium. Obecnie świątynia pełni funkcje kościoła 
parafialnego i konkatedry archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Wart zwiedzania jest również wirydarz 
katedralny (gotycki wirydarz katedralny z XIV w.). Stanowi on zupełny wyjątek w skali kraju, gdyż jest to jedyny 
wirydarz przykatedralny w Polsce. 
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Nazwa obiektu: 

Muzeum Kamieni 
Kategoria:  muzeum 
Położenie (miejscowość):  Kamień Pomorski 
Położenie (powiat):  kamieński 
Opis:   
Muzeum powstało w 2001 roku. Jest to prywatne muzeum będące przedsięwzięciem rodziny Sokołowskich, 
posiadającej podobne muzeum w Szklarskiej Porębie. W ekspozycji muzeum możemy obejrzeć: liczne minerały 
(w tym m.in. największą w Polsce szczotkę ametystową), bursztyny (trzykilogramowy okaz z okolic Rarwina) oraz 
sześciokilogramowy meteoryt z oryginalnym certyfikatem. Ponadto w swoich zbiorach muzeum posiada 
skamieliny dinozaurów, w tym szkielety deinonycha i ornitolesa oraz kości tyranozaura, allozaura, barionyksa, 
celofyza i strutiomima. 
 
 

Nazwa obiektu: 

Porwak 
Kategoria:  stanowisko dokumentacyjne 
Położenie (miejscowość):  Dziwnówek 
Położenie (powiat):  kamieński 
Opis:   
Około 1 km na wschód od zabudowy rekreacyjno-wczasowej Dziwnówka, w lesie ok. 200 m na północ od drogi w 
kierunku Łukęcina (na wysokości skrzyżowania z drogą gruntową w kierunku Radawki i Wrzosowa), znajdują się 
stare wyrobiska wapieni. Są to wapienie górnojurajskie, które odsłaniają się w ścianach dawnych wyrobisk po 
lewej i prawej stronie drogi leśnej prowadzącej w kierunku morza). Nie witają nas tu dinozaury, ale oglądając 
jurajskie wapienie muszlowcowe przenosimy się nad brzeg morza sprzed 150 mln lat. 
 
 

Nazwa obiektu: 

Bałtycki Park Dinozaurów 
Kategoria:  park rozrywki 
Położenie (miejscowość):  Wrzosowo 
Położenie (powiat):  kamieński 
Opis:   
Główną atrakcją parku jest wycieczka szlakiem dinozaurów, która dostarcza wrażeń nie tylko dzieciom,  
ale i dorosłym. Wzdłuż trasy można podziwiać rekonstrukcje dinozaurów w ich naturalnej wielkości. W parku 
znajdują się też inne atrakcje, jak: park linowy, kolejka torowa, quady, dmuchane zjeżdżalnie, plac zabaw, salon 
gier. Ciekawostkę stanowi plac zabaw z ukrytym szkieletem dinozaura. W parku znajduje się również Muzeum 
Minerałów z ciekawymi skamieniałościami. W obrębie Bałtyckiego Parku Dinozaurów od niedawna funkcjonuje 
też Park Safari Wrzosowo, na terenie którego zobaczyć można rzadkie gatunki zwierząt, jak: biały kangur Walabia 
Bennetta, strusie, owce kameruńskie, daniele. 
 
 

Nazwa obiektu: 

Ruiny kościoła 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Trzęsacz 
Położenie (powiat):  gryficki 
Opis:   
Trzęsacz najbardziej rozpoznawalny jest dzięki ruinom kościoła gotyckiego z przełomu XIV i XV wieku. 
Początkowo budowlę dzieliły od morza aż 2 km, jednak na skutek procesów abrazyjnych brzeg morski coraz 
bardziej się do niego przybliżał. Kościół stopniowo zawalał się pochłaniany przez naturę. Dziś możemy oglądać 
jedynie jego południową ścianę, która jest starannie zabezpieczana przed wpływami natury. W pobliżu ruin 
kościoła wybudowana została platforma widokowa.  
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Nazwa obiektu: 

Multimedialne Muzeum na Klifie  
Kategoria:  muzeum 
Położenie (miejscowość):  Trzęsacz 
Położenie (powiat):  gryficki 
Opis:   
W muzeum poznać można niezwykle ciekawą historię Ruin Kościoła w Trzęsaczu, intrygującą legendę  
o Zielenicy, znaczenie 15 południka, na którym znajduje się właśnie Trzęsacz i wiele innych interesujących historii. 
Zrezygnowano tu z klasycznych eksponatów, niedostępnych, bo schowanych za szklanymi szybami.  
W Trzęsaczu postawiono na niezwykłą podróż w czasie z wykorzystaniem prezentacji, dźwięku, gier świateł  
i obrazów. Wszystkie te bodźce fantastycznie ze sobą współgrają, wprowadzając zwiedzających w tajemniczy, 
fascynujący świat nauki, historii i legend. 
 

Nazwa obiektu: 

Park Wieloryba 
Kategoria:  rekreacja 
Położenie (miejscowość):  Rewal 
Położenie (powiat):  gryficki 
Opis:   
Park rozrywki prezentujący o życiu mórz i oceanów. W parku znajdują się cztery różne krainy tematyczne: giganci 
z oceanów, potwory z głębin, osada piracka z papugami, Bałtyk. Dużą atrakcją jest płetwal błękitny  
o długości 35 metrów oraz ok. 100 modeli ryb i ssaków morskich w oryginalnych rozmiarach. 
 

Nazwa obiektu: 

Latarnia morska w Niechorzu 
Kategoria:  latarnia morska 
Położenie (miejscowość):  Niechorze 
Położenie (powiat):  gryficki 
Opis:   
Latarnia morska w Niechorzu, zbudowana w latach 1863-66, ma wysokość 44 metrów. Jest udostępniona do 
zwiedzania. Z jej szczytu rozciąga się wspaniała panorama. 
 

Nazwa obiektu: 

Park Miniatur Latarni Morskich 
Kategoria:  park rozrywki 
Położenie (miejscowość):  Niechorze 
Położenie (powiat):  gryficki 
Opis:   
Filia Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach, znajdująca się w Niechorzu w pobliżu latarni morskiej. 
W parku prezentowanych jest 29 latarni morskich czynnych i historycznych w skali 1:10, w tym wszystkie 
działające na polskim wybrzeżu Bałtyku. W Parku można zobaczyć także obiekty w całej okazałości  
z lat swej świetności, które obecnie popadły w ruinę, bądź są niedostępne do zwiedzania. Modele zbudowane są 
z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne. Wkomponowane są w zielone otoczenie wzbogacone 
kolorowymi kompozycjami kwiatowymi. 
 

Nazwa obiektu: 

Wystawa Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej 
Kategoria:  muzeum 
Położenie (miejscowość):  Gryfice 
Położenie (powiat):  gryficki 
Opis:   
Wystawa Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej jest filią Muzeum Narodowego w Szczecinie. Przy peronach 
ekspozycję stanowi kilkanaście parowozów i wagonów motorowych oraz kilkadziesiąt wagonów pasażerskich, 
towarowych i specjalistycznych, a także urządzenia do obrządzania i naprawy wagonów, obrotnica, urządzenia 
sygnalizacyjne itp.  



37 
 

Nazwa obiektu: 

Baszta Kaszana 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Trzebiatów 
Położenie (powiat):  gryficki 
Opis:   
"Baszta Prochowa, zwana Kaszaną, powstała w trakcie budowy murów obronnych i służyła do przechowywania 
prochu. Związana jest z nią legenda, która wyjaśnia nazwę ""Kaszana"": otóż w średniowieczu Trzebiatów jako 
miasto kupieckie miał liczne zatargi z pobliskimi miastami, w tym z Gryficami. W trakcie jednego z ataków 
żołnierz pełniący służbę na murach miasta strącił przez przypadek misę z gorącą kaszą na głowę jednego  
z atakujących, którego wrzask zaalarmował miasto i pozwolił na odparcie ataku." 
 

Nazwa obiektu: 

Pałac nad Młynówką 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Trzebiatów 
Położenie (powiat):  gryficki 
Opis:   
Jest to budowla klasycystyczna. Pałac został przebudowany z zamku książęcego w XVIII w. Obecnie mieści się w 
nim Izba Regionalna, Galeria Lyonela Feiningera i Biblioteka Publiczna im. Marii Wirtemberskiej z Czartoryskich.  
 

Nazwa obiektu: 

Ratusz 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Trzebiatów 
Położenie (powiat):  gryficki 
Opis:   
Obiekt reprezentuje klasycyzm (co prawda przemieszany ze stylem barokowym i gotyckim, np. trzy gotyckie 
arkady po stronie zachodniej). Ciekawostką jest niewielki dziedziniec wewnętrzny ratusza, widoczny dopiero  
po wejściu do budynku (odkryto tam ślady XVII wiecznej szubienicy). Od strony wschodniej wznosi się niewielka 
wieżyczka z czterotarczowym zegarem i dwoma zegarami wybijającymi kwadranse i godziny. 
 

Nazwa obiektu: 

Kościół pw. Macierzyństwa NMP 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Trzebiatów 
Położenie (powiat):  gryficki 
Opis:   
Kościół wzniesiony w XIV w. gotycka budowla z 90-metrową wieżą pełniącą niegdyś funkcję latarni morskiej, 
która niepodzielnie góruje nad miastem. Oprócz oryginalnych rozwiązań architektonicznych, zabytkową wartość 
kościoła podkreślają: niepowtarzalny obraz ołtarzowy, wspaniale brzmiące organy oraz jedne z największych i 
najstarszych w Polsce dzwonów.  
 
 

Nazwa obiektu: 

Bazylika katedralna 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Kołobrzeg 
Położenie (powiat):  kołobrzeski 
Opis:   
Katedra kołobrzeska zaliczana jest do najwspanialszych zabytków gotyku ceglanego w Polsce. Jest to jedyny na 
Pomorzu kościół z pięcioma nawami. Na bogate wyposażenie wnętrza katedry składają się m.in.: olbrzymi 
siedmioramienny świecznik z 1327 roku, cenne zbiory malarstwa i rzeźby, bogaty zbiór średniowiecznych 
żyrandoli, ze słynną Koroną Schlieffenów na czele. 
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Nazwa obiektu: 

Muzeum Oręża Polskiego 
Kategoria:  muzeum 
Położenie (miejscowość):  Kołobrzeg 
Położenie (powiat):  kołobrzeski 
Opis:   
To unikatowy zespół muzealny, którego główną misją jest gromadzenie i prezentacja zbiorów związanych z 
tradycją Wojska Polskiego, historią wojskowości oraz historią Kołobrzegu i Pomorza Zachodniego. Czynnych jest 
pięć ekspozycji stałych: Dzieje Oręża Polskiego, Dzieje Kołobrzegu, Zaślubiny z morzem, Zbiory metrologiczne oraz 
Archeologia pól bitewnych. Oddziałem muzeum jest Kołobrzeski Skansen Morski - ekspozycja plenerowa okrętów 
wojennych znajdująca się w porcie rybackim. Można tam wejść do wnętrz okrętu patrolowego 912 ORP Fala i 
kutra rakietowego 205 ORP Władysławowo. Muzeum posiada bogatą ofertę edukacyjną dla szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

 
Nazwa obiektu: 

Latarnia morska 
Kategoria:  latarnia morska 
Położenie (miejscowość):  Kołobrzeg 
Położenie (powiat):  kołobrzeski 
Opis:   
Po raz pierwszy zapalono w Kołobrzegu światło wskazujące statkom drogę do portu w 1666 roku. Dzięki latarni 
położenie kołobrzeskiego portu jest widoczne na morzu z prawie 30 kilometrów. Zazębia się w spójny system  
z latarniami w Gąskach na wschodzie i Niechorzu na zachodzie. Aparat optyczny z 20 żarówkami o mocy po  
200 W umieszczony jest na wysokości 36,5 m. Wysokość samej wieży, wybudowanej na zabytkowym forcie  
z XVIII w., wynosi 26 m. Na szczyt prowadzi 110 krętych schodków - w połowie murowanych spiralnie w ciasnej 
klatce schodowej wokół trzonu, następnie metalowych przebiegających wewnątrz wieży.  
 

Nazwa obiektu: 

Kościół św. Jana Chrzciciela 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Budzistowo 
Położenie (powiat):  kołobrzeski 
Opis:   
"Jest to gotycki kościół wybudowany w 1222 r. Najstarszy na Pomorzu. Jednonawowa, ceglana kaplica  
z drewnianą sygnaturką. Wpisany do rejestru (nr rej. 207 z 22 września 1959) wraz z otoczeniem (dawny 
przykościelny cmentarz z starodrzewiem liściastym - lipy, klony; brak nagrobków)." 
 
 

Nazwa obiektu: 

Zamek Książąt Pomorskich 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Darłowo 
Położenie (powiat):  sławieński 
Opis:   
Jest to jedyny w Polsce nadmorski gotycki zamek wybudowany na planie zbliżonym do kwadratu z wieżą 
wysokości 24 metrów. Budowę zamku rozpoczęto w 1352 roku za panowania Bogusława V, na ten okres datuje 
się też początek współpracy miasta z Hanzą. W XVIII i XIX wieku w zamku znajdowały się magazyny i więzienie, od 
1930 roku muzeum. 
 

Nazwa obiektu: 

Kościół Mariacki 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Darłowo 
Położenie (powiat):  sławieński 
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Opis:   
Budowę kościoła rozpoczęto w roku 1321. Biskup kamieński Konrad (1318-1322) przekazał wtedy patronat 
kościoła w Darłowie braciom Święcom: Piotrowi i Jaśkowi oraz synowi Piotra Wawrzyńcowi. Świątynie trawiły 
przez wieki pożary. Obecny kształt pochodzi z koca XIX wieku. Na uwagę w kościele zasługują renesansowa 
ambona z 1684 roku, kunsztownie rzeźbiona, cztery barokowe obrazy z pierwszej połowy XVIII wieku, sześć 
portretów Apostołów z końca XVII wieku, renesansowa misa chrzcielna z XVI wieku, barokowy krucyfiks i 
tabernakulum z XVII wieku, barokowe stalle z XVII wieku, mosiężny żyrandol z aniołem z przełomu XVII i XVIII 
wieku oraz prospekt organowy z 1853 roku. 
 

Nazwa obiektu: 

Kaplica św. Gertrudy 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Darłowo 
Położenie (powiat):  sławieński 
Opis:   
Dzisiejszy kościół św. Gertrudy znajduje sie na terenie cmentarza, gdyż pierwotnie służył jako kaplica cmentarna. 
Budowla ceglana, obecnie otynkowana, jest kościołem parafialnym parafii św. Gertrudy. W dolnej części, której 
ślady istnienia zostały prawie w całości zatarte, umieszczano ekshumowane szczątki zmarłych. 
 

Nazwa obiektu: 

Most rozsuwany 
Kategoria:  most 
Położenie (miejscowość):  Darłówko 
Położenie (powiat):  sławieński 
Opis:   
W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku przebudowano poprzedni, stary most zwodzony na rzece Wieprzy 
łączący Darłówko Wschodnie z Zachodnim. Most zwodzony został zastąpiony mostem rozsuwanym.  
To jedynym most rozsuwany na terenie Polski, dlatego warto poświęcić chwilę z wakacyjnego czasu na jego 
obejrzenie. 
 

Nazwa obiektu: 

Park Wodny Jan 
Kategoria:  rekreacja 
Położenie (miejscowość):  Darłowo 
Położenie (powiat):  sławieński 
Opis:   
Park Wodny JAN  umożliwia korzystanie z dobrodziejstw wody morskiej przez cały rok. Połączenie zabawy  
w wodzie z leczniczymi właściwościami wody morskiej czyni go obiektem o charakterze wypoczynkowo-
rozrywkowo-leczniczym. 
Głównymi atrakcjami zarówno dla dzieci jak i dorosłych są zjeżdżalnie wodne (łącznej długości 230 m), dzika 
rzeka i brodzik dla dzieci. Pozostałą część stanowią baseny o łącznej wielkości 1500 m² z możliwością wypływania 
na zewnątrz, jaccuzi oraz sauny.  
 
 

Nazwa obiektu: 

Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Iwięcino  
Położenie (powiat):  koszaliński 
Opis:   
Kościół w Iwięcinie powstał pod koniec XIV wieku z inicjatywy cystersów z klasztoru w Bukowie Morskim. 
Pierwotnie budynek miał 4 wieże, jednak kiedy w roku 1732 piorun zniszczył dwie z nich, odbudowano tylko 
jedną. Nadano jej pochylenie w kierunku zachodnim aby uchronić ją przed częstymi, silnymi wiatrami 
zachodnimi. Wieża i nawa kościoła były pokryte gontami dębowymi. 
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Nazwa obiektu: 

Kręgi Kamienne 
Kategoria:  stanowisko archeologiczne 
Położenie (miejscowość):  Grzybnica 
Położenie (powiat):  koszaliński 
Opis:   
Stanowisko archeologiczne pochodzi z I-III wieku. Na porośniętym lasem terenie widoczne są kręgi kamienne  
i kurhany. Odkryte przez archeologów przedmioty z wyposażenia grobów należą do kultury wielbarskiej. 
 

Nazwa obiektu: 

Bunkier 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Podborsko 
Położenie (powiat):  białogardzki 
Opis:   
W okolicy Podborska w lesie znajduje się poradziecki  bunkier atomowy. Sam bunkier ma około 2 tys. metrów 
podziemnej powierzchni i zlokalizowany był w ściśle tajnym miejscu, którego nie było na mapach. Dziś bunkier 
jest udostępniony do zwiedzania, a jego odwiedzenie to żywa lekcja historii. Tym bardziej, że jest to jedyny  
w Europie obiekt tego typu w tak doskonałym stanie.  
 

Nazwa obiektu: 

Wzgórze morenowe ze statuą 
Kategoria:  punkt widokowy 
Położenie (miejscowość):  Domacyno 
Położenie (powiat):  białogardzki 
Opis:   
Na wzniesieniu morenowym, z którego rozciąga się panorama na okolicę, została uroczyście poświęcona statua 
Matki Bożej Królowej Świata, która została sprowadzona z Filipin. Jest to dar Filipińczyków dla narodu polskiego z 
wyrazami szacunku dla papieża Jana Pawła II. Pomysłodawcą ustawienia figury w tym miejscu jest Stefan 
Masternak, ożeniony z Filipinką, obecny mieszkaniec Domacyna. Twórcą statui jest światowej sławy artysta 
filipiński Eduardo Castrillo. Statua w Domacynie jest największą tego typu figurą w Polsce. Wysokość całej statuy 
wynosi 9 m, w tym samej figury Matki Boskiej 6 m. Dzieło przedstawia Matkę Bożą z wzniesionymi do góry 
rękoma w geście przyzywania. 
 

Nazwa obiektu: 

Zamek w Świdwinie 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Świdwin 
Położenie (powiat):  świdwiński 
Opis:   
Zamek znajduje się na lewym brzegu Regi, na północny zachód od miasta lokacyjnego. Pierwotnie gotycki, w XVIII 
wieku przebudowany w stylu klasycyzującego baroku z zachowaniem elementów architektonicznych z XIV wieku. 
Właścicielami zamku byli midzy innymi krzyżacy i joannici. Po 1945 roku zamek został zdewastowany,  
a następnie spłonął. Został odbudowany w latach 1962-1968. Obecnie użytkowany jest przez ośrodek kultury. Co 
roku na zamku odbywa się konkurs poetycki im. Jana Śpiewaka. 
 

Nazwa obiektu: 

Park Wodny "Relaks" 
Kategoria:  rekreacja 
Położenie (miejscowość):  Świdwin 
Położenie (powiat):  świdwiński 
Opis:   
W skład Parku Wodnego „Relax” wchodzą następujące obiekty: 
• wielozadaniowa kryta pływalnia 
• hala sportowa (ul. 3-go Marca 50) 
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• sala sportowa (Pl. Jana Pawła II 5) 
• stadion miejski wraz z boiskiem bocznym i kortami tenisowymi 
• kompleks boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012 
• skatepark 
 
 

Plaża nad Jeziorem Szczucze 
Kategoria:  rekreacja 
Położenie (miejscowość):  Golczewo 
Położenie (powiat):  kamieński 
Opis:   
Nad Jeziorem Szczuczym znajduje się strzeżona plaża ze zjeżdżalnią wodną, wypożyczalnią sprzętu pływającego, 
mały amfiteatr, podświetlane fontanny tryskające z lustra wody,  molo spacerowe o długości 70 m. Teren wokół 
jeziora jest zagospodarowany – znajdują się tu chodnik, wiaty, pomosty. 
 
 

Nazwa obiektu: 

Stary Zamek 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Płoty 
Położenie (powiat):  gryficki 
Opis:   
Zamek w Płotach zbudował w latach 70. XIII wieku Dobiesław z Otoka. Była to obronna wieża mieszkalna, 
kontrolująca trakt handlowy do Koszalina. Przez wieki uległ wielu przebudowom, zniszczeniom i remontom. 
Obecnie w Starym Zamku mieści się oddział Archiwum Państwowego oraz Miejska Biblioteka Publiczna w 
Płotach.  
 
 

Nazwa obiektu: 

Nowy Zamek 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Płoty 
Położenie (powiat):  gryficki 
Opis:   
"Wybudowany w latach 1606-1618 na wzór zbliżony do Starego Zamku. Na początku była to dwupiętrowa 
budowla, do której później, od strony ścian szczytowych dobudowano dwa niższe skrzydła boczne. Całość, wraz z 
dziedzińcem i zabudowaniami gospodarskimi, otoczona była wałem i fosą. Po II wojnie światowej zamek stał się 
najpierw siedzibą Szkoły Rolniczej, później internatu dla dojeżdżających do Zespołu Szkół Rolniczych.  
W prawym skrzydle zamku mieści się Sala Posiedzeń Rady Miasta i Gminy Płoty oraz Sala Ślubów. Dodatkową 
atrakcją są gromadzone od stuleci bogate zbiory ""Biblioteki Pomorskiej"", a także cenne okazy monet  
i kolekcje dzieł sztuki, również w zamku mieści się kolekcja XVII-wiecznych gobelinów." 
 
 
 

Nazwa obiektu: 

Kościół św. Stanisława 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Dzisna 
Położenie (powiat):  goleniowski 
Opis:   
Jest to jeden z najstarszych kościołów ryglowych na terenie Pomorza Zachodniego. We wnętrzu unikatowe, 
siedemnastowieczne polichromie będące przykładem sztuki ludowej tych terenów. W literaturze obiekt 
określany jest jako „niezwykle cenny zabytek” lub nawet jako „najcenniejszy drewniany obiekt na Pomorzu 
Zachodnim”. 
 
 



42 
 

Nazwa obiektu: 

Sanatorium Gryf 
Kategoria:  rekreacja 
Położenie (miejscowość):  Połczyn Zdrój 
Położenie (powiat):  świdwiński 
Opis:   
GRYF to największy i najbardziej okazały obiekt Uzdrowiska Połczyn. Zbudowany pod koniec XIX wieku zachwyca 
dawną architekturą. Wewnątrz obiektu szczególną uwagę zwraca rozbudowana baza rekreacyjna,  
w tym basen zewnętrzny z dużymi szachami i basen wewnętrzny z sauną i solarium. 
 

Nazwa obiektu: 

Plaża nad Jeziorem Drawsko 
Kategoria:  rekreacja 
Położenie (miejscowość):  Czaplinek 
Położenie (powiat):  drawski 
Opis:   
Plaża usytułowana jest nad Jeziorem Drawsko w Czaplinku, w zatoce Plaża, w pobliżu drogi wojewódzkiej  
nr 163 z Kołobrzegu do Wałcza. W sezonie jest strzeżona. Przy plaży jest boisko do siatkówki, a w pobliżu 
camping, na którym działa bar i wypożyczalnia kajaków. 
 

Nazwa obiektu: 

Sławogród 
Kategoria:  skansen 
Położenie (miejscowość):  Czaplinek 
Położenie (powiat):  drawski 
Opis:   
To współczesna rekonstrukcja średniowiecznego grodu zbudowana przez mieszkańca Czaplinka, pana Michała 
Ulińskiego. Odbywają się tu pokazy dawnych rzemiosł i pojedynki rycerskie, można szyć z łuku do celu i rzucać 
włócznią.  
 

Nazwa obiektu: 

Ruiny zamku Drahim 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Stare Drawsko 
Położenie (powiat):  drawski 
Opis:   
Od XIII wieku Stare Drawsko przeszło w ręce zakonu Joannitów, którzy ok. 1360 roku wybudowali w miejscu 
spalonego grodu zamek obronny. Kilka lat później zamek nabył król Kazimierz III Wielki, który ustanowił tu 
starostwo Drahim. Obecnie pozostały tylko ruiny, które są udostępnione do zwiedzania. Warto spróbować 
lokalnych miodów drahimskich, między innymi miodu lipowego, gryczanego, wielokwiatowego, rzepakowego, 
wrzosowego, czy nektarowo-spadziowego. 
 

Nazwa obiektu: 

Muzeum PGR 
Kategoria:  muzeum 
Położenie (miejscowość):  Bolegorzyn 
Położenie (powiat):  drawski 
Opis:   
Muzeum w Bolegorzynie jest pierwszą tego typu placówką w Polsce. Można w nim zapoznać się z historią 
powstania i upadku Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Wśród ponad dwóch tysięcy eksponatów zobaczyć 
można: elektryczną maszynkę do strzyżenia owiec, pralkę Frania, urządzenie ułatwiające poród cielaka, metalowe 
bańki na mleko, robocze drelichy i czarne kalosze z kożuszkiem, radiotelefon miejscowego brygadzisty, biurko 
kierownika, biało-czerwone wazy, ordery, puchary, mapy, dokumenty i licznie zgromadzone tabliczki z 
przestrogami.  
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Nazwa obiektu: 

Izba Muzelna 
Kategoria:  muzeum 
Położenie (miejscowość):  Czaplinek 
Położenie (powiat):  drawski 
Opis:   
Izba Muzelna przy Czaplineckim Ośrodku Kultury została otwarta w 1997 r. Zajmuje się badaniem i popularyzacją 
dziedzictwa kulturowego Ziemi Czaplineckiej. W zbiorach Izby Muzealnej znajdują się  przedmioty związane z 
Papieżem Janem Pawłem II, Honorowym Obywatelem Miasta Czaplinka. Zgromadzono też wiele pamiątek 
związanych bezpośrednio z historią miasta. Są tu stare mapy i pokaźna kolekcja stuletnich pocztówek, butelki z 
przedwojennych browarów i egzemplarze gazet "Tempelburger Stadt - und Landbote".  
 

Nazwa obiektu: 

Pałac, warsztaty ceramiczne 
Kategoria:  rekreacja 
Położenie (miejscowość):  Siemczyno 
Położenie (powiat):  drawski 
Opis:   
Główną atrakcją Siemczyna, starej wsi położonej 7 km na zachód od Czaplinka, jest wspaniałe założenie 
pałacowo-parkowe rodziny von Golz. W 1728 roku został tu zbudowany imponujący pałac barokowy, 
zachwycający dziś stylem i smakiem artystycznym. Obiekt przygotowywany jest do renowacji, a w otaczających 
go budynkach folwarcznych działa kompleks hotelowy. Przy pałacu działa kuźnia ceramiczna, w której 
prowadzone są warsztaty ceramiczne indywidualne oraz grupowe. 
 

Nazwa obiektu: 

Kalwaria św. Rozalii 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Szczecinek 
Położenie (powiat):  szczecinecki 
Opis:   
Kalwaria św. Rozalii jest jedną z trzech kamiennych kalwarii w Polsce. Powstała przy parafii pw. św. Rozalii  
z Palermo, jest wyrazem zarówno głębokiej i szczerej wiary fundatorów poszczególnych stacji, jak i poczucia 
wspólnoty parafialnej. Jest również jednym z najbardziej urokliwych miejsc w Szczecinku. 
 

Nazwa obiektu: 

Wakepark 
Kategoria:  rekreacja 
Położenie (miejscowość):  Szczecinek 
Położenie (powiat):  szczecinecki 
Opis:   
W malowniczo położonym nad Jeziorem Trzesiecko  Szczecinku znajduje się jeden z najdłuższych w Europie 
wyciąg do nart wodnych i wakeboardu. Jazda wyciągiem to ponad kilometr niezapomnianych wrażeń. Obiekt 
pozwala na rozgrywanie na nim zawodów rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej w narciarstwie wodnym, 
natomiast przeszkody (kickery, a-frame, slider oraz long tube) stanowią wyzwanie dla wakeboardzistów.  
Tuż przy wyciągu znajduje się strzeżona plaża miejska oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego. Można w niej 
wypożyczyć nie tylko narty, wakeboard czy piankę na chłodniejsze dni, ale również kajaki i rowerki wodne. 
 

Nazwa obiektu: 

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Nowe Warpno 
Położenie (powiat):  policki 
Opis:   
Obecna świątynia została wzniesiona w XV wieku. Wcześniej, najprawdopodobniej w XIII wieku, wzniesiono 
pierwszy kościół. Świątynia była kilkakrotnie niszczona przez pożary (m.in. w 1692 roku oraz przebudowywana. W 
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1693 roku do salowego kościółka dostawiono wieżę, przebudowaną gruntownie w XIX wieku w stylu 
neogotyckim. Przed II wojną światową świątynia protestancka, poświęcona jako kościół rzymskokatolicki  
15 sierpnia 1946 roku. 
 

Nazwa obiektu: 

Ruiny fabryki benzyny syntetycznej 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Police 
Położenie (powiat):  policki 
Opis:   
Fabryka w Policach była jedną z dwunastu fabryk benzyny syntetycznej, jakie w 1939 roku działały na terenie 
Niemiec. W czasie II wojny światowej pracowało tu blisko 30 tysięcy osób, głównie robotników przymusowych. 
Podczas wojny fabryka była obiektem nalotów bombowych (brytyjskich i amerykańskich), skutkiem czego została 
znacznie zniszczona. Po wojnie zachowane instalacje wywieziono do Związku Radzieckiego. Do dziś zachowały się 
fragmenty konstrukcji, które można zobaczyć podążając szlakiem przygotowanym i obsługiwanym przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej „Skarb”. Na terenie pofabrycznym znajduje się czwarte co do wielkości 
zimowisko nietoperzy w Polsce. 
 

Nazwa obiektu: 

Gminne Centrum Edukacji i Rekreacji 
Kategoria:  rekreacja 
Położenie (miejscowość):  Trzebież 
Położenie (powiat):  policki 
Opis:   
Duży teren rekreacyjny położony bezpośrednio nad Zalewem Szczecińskim, wśród lasów Puszczy Wkrzańskiej.  
Na terenie ośrodka i tuż przy nim powstała nowa, atrakcyjna infrastruktura rekreacyjna, na którą składają się: 

 2 boiska do piłki siatkowej plażowej, 

 wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią, korty tenisowe 

 pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej /oddalone ok. 1 km/, 

 odkryty basen o wym. 25x12,5m, 

 sauna sucha i parowa, 

 wypożyczalnia rowerów, 

 szachy plenerowe, 

 wieża widokowa, 

 plac zabaw dla dzieci, skatepark, siłownia zewnętrzna, 

 plaża z pomostem, 

 promenada spacerowa  z miejscami do odpoczynku, 

 punkty gastronomiczne. 
Gminne Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży stwarza doskonałe warunki do wypoczynku osób 
indywidualnych i grup z wykorzystaniem niepowtarzalnych miejsc rekreacyjnych tj. dwa domki grillowe 
wyposażone w palenisko, wiata barowa, jadalnia na ok. 90 os., wiata okolicznościowa o wym. 23 x 8 m, hala 
wystawiennicza o wym. 10x20 m, liczne miejsca na ognisko. 
 
 

Nazwa obiektu: 

Ratusz 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Stargard Szczeciński 
Położenie (powiat):  stargardzki 
Opis:   
Ratusz w Stargardzie Szczecińskim usytuowany jest we wschodniej pierzei rynku staromiejskiego, w bliskim 
sąsiedztwie kościoła Mariackiego. Obecna forma architektoniczna ratusza, o cechach stylowych późnego gotyku i 
baroku, jest wynikiem kilkukrotnych przebudowań w okresie średniowiecza i nowożytnym, a także rekonstrukcji z 
końca XIX wieku i po zniszczeniach wojennych 1945 roku. 
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Nazwa obiektu: 

Kościół Najświętszej Marii Panny Królowej Świata  
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Stargard Szczeciński 
Położenie (powiat):  stargardzki 
Opis:   
Usytuowany jest w południowo – wschodnim narożu rynku staromiejskiego. Kościół Mariacki stanowi wybitną 
kreację architektoniczną, wyznaczającą ważny etap rozwoju architektury późnogotyckiej regionu kulturowego 
południowego Pobrzeża Bałtyku. Jest jednym z najcenniejszych zabytkowych obiektów sakralnych w Polsce,  
w 2010 roku został uznany za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
(wraz z średniowiecznymi obwarowaniami miejskim).  
 

Nazwa obiektu: 

Kościół św. Jana  
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Stargard Szczeciński 
Położenie (powiat):  stargardzki 
Opis:   
Powstał w I połowie XV wieku w wyniku rozbudowy kaplicy wzniesionej wcześniej przez joannitów. Relikty tej 
XIII-wiecznej, romańskiej świątyni, w postaci granitowych ciosów, wbudowane zostały w filary nawy głównej 
obecnego prezbiterium. Kościół jest w kształcie hali, utrzymanej w stylu gotyckim. 
 

Nazwa obiektu: 

Mury miejskie 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Stargard Szczeciński 
Położenie (powiat):  stargardzki 
Opis:   
Fortyfikacje miejskie Stargardu należą do najlepiej zachowanych i najcenniejszych w Polsce. Budowano je między 
XII a XVI wiekiem. Wieniec murów obronnych miał długość 2260 metrów, z czego do dziś przetrwało 1040 
metrów. Do dziś zachowały się 4 imponujące bramy miejskie oraz 4 baszty, a także Basteja, w której aktualnie 
mieści się muzeum. 
 

Nazwa obiektu: 

Muzeum Archeologiczno-Historyczne 
Kategoria:  muzeum 
Położenie (miejscowość):  Stargard Szczeciński 
Położenie (powiat):  stargardzki 
Opis:   
Zbiory Muzeum stanowią zabytki archeologiczne pozyskane na terenie powiatu, numizmatyka, dzieła sztuki  
w tym prace lokalnych twórców, inkunabuły. W strukturze muzeum funkcjonuje także biblioteka licząca  
ok 10 tysięcy woluminów poświęconych tematyce Stargardu i Pomorza Zachodniego. 
 
 

Nazwa obiektu: 

Klasztor pocysterski 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Kołbacz 
Położenie (powiat):  gryfiński 
Opis:   
Klasztor w Kołbaczu był najstarszym opactwem cysterskim na Pomorzu Zachodnim. Zgodnie z regułą został 
lokowany na obszarze bagnistej, równinnej doliny przeciętej korytem rzeki Płoni w odległości około 1,2 km od 
ówczesnego grodu. Od wschodu sąsiadował z dwoma jeziorami: Żelewo i Zaborsko, pośrednio zaś z dużym 
jeziorem Miedwie. Charakter tego terenu oddała najbardziej łacińska nazwa zanotowana w rocznikach duńskich 
Mera Vallis - Czysta dolina.  
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Nazwa obiektu: 

Pole golfowe "Binowo Golf Club" 
Kategoria:  rekreacja 
Położenie (miejscowość):  Binowo 
Położenie (powiat):  gryfiński 
Opis:   
Malowniczo położony na terenie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Binowo Park Golf Club” należy do 
najbardziej znanych i cenionych obiektów tego typu w Polsce. 
 
 

Nazwa obiektu: 

Sanktuarium Matki Bożej Brzeskiej 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Brzesko 
Położenie (powiat):  pyrzycki 
Opis:   
W sanktuarium czczona jest gotycka drewniana rzeźba Madonny z Dzieciątkiem, z pocz. XV w., o wys. 148 cm. 
Prawdopodobnie kopia kamiennej rzeźby Madonny z katedry w Lubece. Figura typu Niewiasty Apokaliptycznej 
stojącej na półksiężycu i depczącej głowę szatana. Matka Boża piastuje na lewym ręku Dzieciątko, a w prawym 
trzyma berło, symbol władzy królewskiej. 
 
 

Nazwa obiektu: 

Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP  
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Marianowo 
Położenie (powiat):  stargardzki 
Opis:   
W Marianowie warto zobaczyć klasztor cysterek z XIII w., stojący obok kościoła murowanego z I poł. XV w. 
pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej).  
 
 

Nazwa obiektu: 

Zamek w Pęzinie 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Pęzino 
Położenie (powiat):  stargardzki 
Opis:   
Zamek został zbudowany w stylu gotyckim przez zakon joannitów w drugiej połowie XIV w. Składał się z zamku 
właściwego i przedzamcza. Był otoczony murem i fosą. Rozbudowano go w stylu renesansu holenderskiego. 
Przebudowany częściowo w XIX w. w stylu neogotyckim. Zachowała się gotycka wieża z XIV w., młyn zamkowy  
i zarys fosy.  
 
 

Nazwa obiektu: 

Studnia św. Ottona 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Pyrzyce 
Położenie (powiat):  pyrzycki 
Opis:   
Na początku XII wieku Otton z Bambergu zebrał ówczesnych mieszkańców Pyrzyc i dokonał jednego  
z największych masowych chrztów na Pomorzu. W siedemsetną rocznicę tych wydarzeń, w miejscu tym został 
wzniesiony pomnik, zwany Studnią św. Ottona. 
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Nazwa obiektu: 

Mury miejskie 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Pyrzyce 
Położenie (powiat):  pyrzycki 
Opis:   
Budowę murów zaczęto w XIII w., z tego czasu pochodzi ich część dolna, kamienna. W XV w. mury nadbudowano 
cegłą ceramiczną, tak że ich wysokość dochodziła do 7-9 m. Mury podzielone były na 52 odcinki basztami i 
czatowniami (tych ostatnich było ok. 50). Od strony zewnętrznej mury otoczone były wałami i fosami (odległość 
wałów od muru wahała się w granicach od 15 do 70 m). Długość murów miejskich przekracza  
2200 m. Współcześnie w najgorzej zachowane są mury w południowo-zachodniej części miasta. 
 

Nazwa obiektu: 

Lipiany - zabytkowe centrum miasta 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Lipiany 
Położenie (powiat):  pyrzycki 
Opis:   
Charakterystyczną cechą jest eliptyczny plan starego miasta z centralnie umieszczonym placem rynkowym  
i przyległym do niego kwartałem z farą miejską. Kształt elipsy podkreślał w średniowieczu pierścień kamienno - 
ceglanych murów, z których obecnie pozostały krótkie odcinki po stronie północno – wschodniej oraz dwie 
gotyckie bramy, broniące pierwotnie dostępu od strony Pyrzyc oraz od strony Myśliborza. 
 

Nazwa obiektu: 

Plaża nad Jeziorem Wądół 
Kategoria:  rekreacja 
Położenie (miejscowość):  Lipiany 
Położenie (powiat):  pyrzycki 
Opis:   
Plaża miejska jest obiektem strzeżonym. Na plaży pomost i przebieralnia, a także ślizgawki wodne dla dzieci  
i młodzieży oraz prysznice. 
 

Nazwa obiektu: 

Przystań kajakowa 
Kategoria:  rekreacja 
Położenie (miejscowość):  Gryfino 
Położenie (powiat):  gryfiński 
Opis:   
Na terenie dawnej plaży miejskiej nad Odrą, przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie działa przystań kajakowa 
oraz wypożyczalnia kajaków. Można stąd wybrać się na wycieczkę kajakową po Międzyodrzu  
i podziwiać bogactwo przyrody Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry. 
 
 

Nazwa obiektu: 

Kościół Mariacki 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Chojna 
Położenie (powiat):  gryfiński 
Opis:   
Monumentalna budowla, rozbudowana w późnym średniowieczu przez jednego z największych ówczesnych 
architektów świata – Henryka Brunsberga. Zaskakuje rozmachem i urzeka filigranowymi zdobieniami 
ceramicznymi i ceglanymi. Kościół użytkowany jest obecnie jako sala koncertowa i wystawowa oraz miejsce, w 
którym odbywają się nabożeństwa ekumeniczne. Na wieży kościoła, tuż pod odnowionym zegarem, znajduje się 
taras widokowy dostępny dla turystów. 
 



48 
 

Nazwa obiektu: 

Ratusz 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Chojna 
Położenie (powiat):  gryfiński 
Opis:   
Wzniesiony na przełomie XIV i XV wieku ratusz należy do najważniejszych zabytków architektury świeckiej tego 
okresu w Polsce. Podobnie jak Kościół Mariacki, powstał według projektu powstałego w pracowni Henryka 
Brunsberga w stylu ceglanego gotyku. Dzisiaj ma w nim swą siedzibę biblioteka publiczna oraz centrum kultury. 
 

Nazwa obiektu: 

Wieża widokowa 
Kategoria:  punkt widokowy 
Położenie (miejscowość):  Cedynia 
Położenie (powiat):  gryfiński 
Opis:   
W 1895 roku burmistrz Cedyni, Ernest Melcher, zbudował na wzgórzu, w pobliżu centrum miasta wieżę 
widokową. Chciał w ten sposób uczcić pamięć o poległych podczas wojen Prus z Danią w 1864 roku, z Austrią  
w 1866 roku i z Francją w latach 1870-1871. Po II wojnie światowej trafiła ona w ręce Wojsk Ochrony Pogranicza. 
W 1956 r. przeprowadzono remont budynku i udostępniono go dla zwiedzających. Każdy może obecnie pokonać 
60 krętych schodów, by wejść na tą 14-metrową wieżę. Rozciąga się z niej piękna panorama Cedyni i okolic. 

 
Nazwa obiektu: 

Muzeum Regionalne 
Kategoria:  muzeum 
Położenie (miejscowość):  Cedynia 
Położenie (powiat):  gryfiński 
Opis:   
Muzeum działa nieprzerwanie od 1966 r. Promuje historię bitwy pod Cedynią oraz zajmuje się 
upowszechnianiem wiedzy o regionie i ochroną lokalnego dziedzictwa kulturowego. Przez wiele lat instytucja ta 
zajmowała się badaniami i koncentrowała się na badaniach archeologicznych Ziemi Cedyńskiej. 
 

Nazwa obiektu: 

Dawny klasztor cystersek 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Cedynia 
Położenie (powiat):  gryfiński 
Opis:   
Dawny klasztor cysterek położony jest na wzgórzu. Powstał prawdopodobnie przed 1278. Mniszki przebywały  
w nim do 1611 roku. Budynek ten zmieniał przez wieki właścicieli i swoje przeznaczenie.  
Obecnie w zachowanym skrzydle zachodnim mieści się hotel i restauracja "Klasztor Cedynia". 
 

Nazwa obiektu: 

Góra Czcibora 
Kategoria:  pomnik 
Położenie (miejscowość):  Cedynia 
Położenie (powiat):  gryfiński 
Opis:   
Na wzgórzu morenowym położonym pomiędzy Cedynią (4 km od miasta) a Osinowem Dolnym znajduje się  
15 metrowy pomnik, przedstawiający stylizowanego orła wzbijającego się do lotu. Miejsce to upamiętnia dwie 
bitwy: jedną z 972 roku, między wojskami Mieszka I a margrabiego Hodona i drugą  - z 1945 roku - podczas 
forsowania Odry pod koniec II wojny światowej. U podnóża wzniesienia znajduje się mozaika przedstawiająca 
scenę walki polańskich wojów z Niemcami. Do pomnika po stoku wzgórza prowadzą liczące 270 stopni kamienne 
schody. Ze szczytu wzgórza roztacza się przepiękny widok na dolinę Odry i Niemcy. 

Nazwa obiektu: 
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Kościół templariuszy 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Dolsko 
Położenie (powiat):  gryfiński 
Opis:   
Największą atrakcją wsi jest zlokalizowany w centrum, wybudowany z kamienia w XIII w., romańsko-gotycki 
kościół p.w. św. Elżbiety Węgierskiej. Budowla kilkakrotnie była przebudowywana. W wyniku jednej z 
modernizacji, w XVI w. dobudowano półokrągłą, kamienną absydę. Teren przykościelny otoczony jest kamiennym 
murem, dawniej znajdował się na nim cmentarz, niestety współcześnie nie zachował się żaden ślad dawnej 
nekropolii. Wnętrze świątyni różni się od pierwotnego. Znajdujący się dawniej wewnątrz zabytkowy ołtarz 
przedstawiający apostołów obecnie znajduje się w muzeum w Berlinie. Zachował się jedynie dzwon z 1770 r. oraz 
XVIII w. cynowe kandelabry. 
 

Nazwa obiektu: 

Kościół Świętego Ducha 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Moryń 
Położenie (powiat):  gryfiński 
Opis:   
Jest to późnoromańsko-gotycka świątynia. Wybudowano ją w 2 połowie XIII wieku z ciosów granitowych na 
planie krzyża. Na jednej ze ścian wieży widać znak szachownicy opisanej przez Z. Nienackiego w "Księdze 
Strachów". 
 

Nazwa obiektu: 

Mury miejskie w Moryniu 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Moryń 
Położenie (powiat):  gryfiński 
Opis:   
Historyczna zabudowa miasta zachowała się do dziś niemal w całości, razem z potężnym wieńcem 
średniowiecznych murów obronnych. Mury, zwłaszcza od strony jeziora robią imponujące wrażenie.  
 

Nazwa obiektu: 

Kaplica templariuszy 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Rurka 
Położenie (powiat):  gryfiński 
Opis:   
Jest to mała jednonawowa budowla, z prosto zamkniętym prezbiterium. W 1373 roku została spalona przez 
mieszczan z Chojny i rycerzy pod przywództwem Wedla. W wieku XVII kościół został opuszczony i zamieniony na 
spichlerz. W drugiej połowie XIX wieku został przebudowany na gorzelnię. Po II wojnie światowej kaplica ulegała 
dalszej dewastacji. W roku 1999 podjęto badania archeologiczne wokół kaplicy i prace zabezpieczające. Obecnie 
kaplica jest własnością prywatną. 
 

Nazwa obiektu: 

Zamek joannitów 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Swobnica 
Położenie (powiat):  gryfiński 
Opis:   
Zamek powstał pod koniec XIV w. na planie kwadratu o boku ok. 50 m, otoczony murem o wysokości 15 m  
i wzmocniony przy bramie masywną wieżą o wysokości 35 m. Należał do zakonu Joannitów, ale w połowie  
XVII w. dobra te zostały skonfiskowane przez Szwedów, a następnie przeszły we władanie rodziny 
Hohenzollernów, która gospodarzyła tutaj do 1945 r. Obecnie trwa odbudowa zamku. 

Nazwa obiektu: 
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Kaplica templariuszy 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Chwarszczany 
Położenie (powiat):  myśliborski 
Opis:   
Kościół św. Stanisława Kostki jest jednym z najcenniejszych zabytków Pomorza Zachodniego. Wybudowany przed 
1280 r. w stylu gotyku redukcyjnego. Był kaplicą templariuszy, a później joannitów. 
 
 

Nazwa obiektu: 

Ruiny zamku Wedlów 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Drawno 
Położenie (powiat):  choszczeński 
Opis:   
W Drawnie, na sztucznie wyniesionym wzgórzu, zwanym Górą Zamkową, znajdują się ruiny gotycko-
renesansowego zamku rycerskiego, wybudowanego na przełomie XIII i XIV wieku przez rodzinę Wedlów.  
Zamek został zniszczony w trakcie wojen szwedzkich oraz najazdów rosyjskich w trakcie wojny siedmioletniej. Do 
dziś zachowały się dwa narożniki budowli stojące w malowniczym miejscu z widokiem na jezioro. 
 
 

Nazwa obiektu: 

Kościół w Drawnie 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Drawno 
Położenie (powiat):  choszczeński 
Opis:   
Kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy to XV-wieczna budowla, z charakterystyczną ryglową wieżą, 
dobudowaną w XIX wieku. We wnętrzu kościoła zobaczyć można m.in. zabytkowy ołtarz z 1696 roku, barokową 
ambonę i chrzcielnicę. 
 
 

Nazwa obiektu: 

Spichlerz 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Drawno 
Położenie (powiat):  choszczeński 
Opis:  
Zabytkowy budynek dawnego spichlerza zbożowego z XIX wieku, położonego w najstarszej części Drawna,  jest 
aktualnie siedzibą Centrum Informacji Turystycznej,  Lokalnej Organizacji Turystycznej „Wokół Drawy" oraz 
„Muzeum w Spichlerzu”. 
 
 
 

Nazwa obiektu: 

Stanica wodna PTTK 
Kategoria:  rekreacja 
Położenie (miejscowość):  Drawno 
Położenie (powiat):  choszczeński 
Opis:   
Stanica położona jest w Drawnie, nad jeziorem Adamowo-Dubie, przy szlaku kajakowym rzeki Drawy. 
Oferta noclegowa i rekreacyjna. Do dyspozycji domki campingowe, pole namiotowe, -stołówka wypożyczalnia 
sprzętu turystycznego i pływającego, -boiska sportowe, -place zabaw dla dzieci i pomost. 
 

Nazwa obiektu: 
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Fortyfikacje "Czapa Hitlera" 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Wałcz 
Położenie (powiat):  wałecki 
Opis:   
Wał Pomorski był przygraniczną fortyfikacją III Rzeszy. Przebiegał wzdłuż granicy z Polską. Jego zadaniem była 
osłona Niemiec przed agresją ze strony Polski. Pierwsze obiekty Wału Pomorskiego powstały w 1932 r. „Czapa 
Hitlera” to zwyczajowa nazwa jednego z bunkrów wchodzących w skład Grupy Warownej Cegielnia. Bunkry 
wałeckie są udostępnione do zwiedzania. Historię walk o przełamanie Wału Pomorskiego można poznać  
w Muzeum Ziemi Wałeckiej. 
 
 

Nazwa obiektu: 

Kłosowski most wiszący nad Jeziorem Raduń 
Kategoria:  rekreacja 
Położenie (miejscowość):  Wałcz 
Położenie (powiat):  wałecki 
Opis:   
Most Kłosowski – malowniczo usytułowany most wiszący spina brzegi jeziora Raduń w Wałczu. Jezioro Raduń to 
wąski zbiornik rynnowym. Most przeznaczony jest dla ruchu pieszego. Jest to jedyny w Polsce most wiszący 
przerzucony nad jeziorem. 
 
 

Nazwa obiektu: 

"Wisielcza Góra" - bunkry 
Kategoria:  zabytek 
Położenie (miejscowość):  Strzaliny 
Położenie (powiat):  wałecki 
Opis:   
Około 3 km od Tuczna, obok wsi Strzaliny, zachowały się ruiny najpotężniejszej grupy warownej całego Wału 
Pomorskiego. Ponad 150-metrowe wzgórze, nazywane Wisielczą Górą, stanowiło olbrzymi kompleks umocnień z 
własnym zapleczem sanitarnym i energetycznym.  
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Załącznik nr 2 

 

 

 

Suplement 

 

 

 

 

 

 
Zachodniopomorski Szlak „Parki, ogrody, krajobrazy, smaki Pomorza Zachodniego bramą do poznawania Regionu"  

wraz z programem wdrażania zarządzania i promocji  
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Organizacje społeczne działające na rzecz rozwoju turystyki - potencjalni 

współtwórcy i partnerzy przy tworzeniu i administrowaniu szlakiem. 

 

Nazwa adres tel. fax strona www., e-mail 

Zachodniopomorska 

Regionalna Organizacja 

Turystyczna 

ul. Partyzantów 1 

 70-222 Szczecin 

91 433 41 26 

91 489 48 30 

www.zrot.pl 

info@zrot.pl 

 

 

Lp. Nazwa adres tel. fax strona www., e-mail 

1 Gminna Organizacja 

Turystyczna  

w Sianowie 

Plac Pod Lipami 9 

76-004 Sianów 

94 318 52 81 

94 318 53 20 

www.sianow.pl  

got@sianow.pl, 

promocja@sianow.pl  

2 Lokalna Organizacja 

Turystyczna Dorzecza 

Parsęty 

ul. Szymanowskiego 17 78-

230 Karlino 

94 311 68 58 

94 311 71 16 

www.lot.parseta.pl 

lot@parseta.pl 

3 Lokalna Organizacja 

Turystyczna „Czaplinek” 

ul. Rynek 1 

78-550 Czaplinek 94 375 47 90 
www.czaplinek.pl 
lot@czaplinek.pl 

4 Lokalna Organizacja 

Turystyczna Pojezierza 

Drawskiego 

ul. Stary Rynek 6, 

78-520 Złocieniec 

94 367 11 70 

94 367 29 82 

www.zlocieniec.pl 
lot.pd@op.pl 
um.strategia@zlocieniec.pl  

5 Mieleńska Lokalna 

Organizacja Turystyczna 

ul. Północna 1, 

76-032 Mielno 

694 112 413 www.mlot.mielno.pl 

mlot.mielno@wp.pl 

6 Świnoujska Organizacja 

Turystyczna 

pl. Słowiański 6,  

72-600 Świnoujście 503457200 
www.sot.swinoujscie.pl 

sot.swinpujscie@gmail.com 

7 Goleniowska Organizacja 

Turystyczna 

pl. Bramy Wolińskiej 1, 

72-100 Goleniów 91 418 95 90 
www.turystyka.goleniow.pl 
got@turystyka.goleniow.pl 
turystyka@goleniow.pl 

8 Lokalna Organizacja 

Turystyczna „Borne 

Sulinowo” 

al. Niepodległości 6  

78-449 Borne Sulinowo 

606 302 117 lot@bornesulinowo.pl  

9 Lokalna Organizacja 

Turystyczna „Wokół Drawy” ul. Jeziorna 2, 

73-220 Drawno 

95 768 21 99 biuro@lotwokoldrawy.net  

10 Lokalna Organizacja 
Turystyczna „Ziemia 
Drawska” 

ul. Kolejowa 1, 
78-500 Drawsko Pomorskie 606 890 93694

 363 48 67 

biurodelfin@poczta.onet.pl  

http://www.zrot.pl/
mailto:info@zrot.pl
http://www.sianow.pl/
mailto:got@sianow.pl
mailto:promocja@sianow.pl
http://www.lot.parseta.pl/
mailto:lot@parseta.pl
http://www.czaplinek.pl/
mailto:lot@czaplinek.pl
http://www.zlocieniec.pl/
mailto:lot.pd@op.pl
mailto:um.strategia@zlocieniec.pl
http://www.turystyka.goleniow.pl/
mailto:got@turystyka.goleniow.pl
mailto:turystyka@goleniow.pl
mailto:lot@bornesulinowo.pl
mailto:biuro@lotwokoldrawy.net
mailto:biurodelfin@poczta.onet.pl
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11 Organizacja Turystyczna 

Doliny Dolnej Odry 72-001 Rosówek 16 601490701 otddo@wp.pl  

12 
Kamieńska Organizacja 

Turystyczna 

ul. Słowackiego 1, 

72-400 Kamień Pomorski 609 358 205 
www.turystyka-kamien.pl 

oogadd@gmail.com 

andrzejewski.t82@gmail.com 

13 Lokalna Organizacja 

Turystyczna Powiatu 

Łobeskiego 

ul. Bema 27, 

73-150 Łobez 

608 826 800 lot@turystykalobeska.pl 

14 Lokalna Organizacja 
Turystyczna "Polodowcowa 
Kraina Drawy i Dębnicy" 

pl. Wolności 5, 

78-320 Połczyn Zdrój 

94 366 61 22 
www.polodowcowa.pl 

gci@polczyn-zdroj.pl  

15 Rewalska Organizacja 

Turystyczna 

ul. Szkolna 1, 

72-344 Rewal 

91 386 26 29 

91 386 29 27 

www.rewal.pl 

cipr@rewal.pl 

16 Darłowska Lokalna 

Organizacja Turystyczna  

w Dorzeczu Wieprzy, 

Grabowej i Unieści 

ul. Sempołowskiej 2a, 

76-100 Sławno 

59 810 64 67 

519 303 031 

www.powiatslawno.pl 

j.lichacy@powiatslawno.pl 

biuro@darlot.pl 

17 Stargardzka Organizacja 

Turystyczna 

ul. Rynek Staromiejski 4, 

73-110 Stargard Szczeciński 
91 578 54 66 

608 092 308 

www.sot.stargard.pl 

sotstargard@wp.pl 

kontakt@sot.stargard.pl 

arturslowik@interia.pl  

18 Stepnicka Organizacja 

Turystyczna "Nie tylko dla 

Orłów" 

Kopice 16, 

72-112 Stepnica 
661 435 166 

www.stepnica.org.pl 

kraina@stepnica.org.pl 

19 Szczecinecka Lokalna 

Organizacja Turystyczna 

ul. Mickiewicza 2, 

78-400 Szczecinek 

94 374 34 03 

94 371 42 49 

www.szlot.pl 

sekretariat@szlot.pl 

20 Szczecińska Organizacja 

Turystyczna 

Adres kontaktowy: 
ul. Korzeniowskiego 1 
70-211 Szczecin 

91 488 00 50 forum@forumturystyki.pl  

21 Wałecka Lokalna 

Organizacja Turystyczna 

ul. Okulickiego 10-14/12, 

78-600 Wałcz 602 327 360 
info@wlot.org 

lot@urokipojezierza.pl 

22 Związek Portów  
i Przystani Morskich  
Lokalna Organizacja 
Turystyczna 
Zachodniopomorskiego 
Szlaku Żeglarskiego 

al. Papieża Jana Pawła II 44 

lok. 2,  

70-415 Szczecin 

91 448 08 32 www.zalewszczecinski.net  

www.marinas.pl 

sekretariat@marinas.pl  

23 Trzebiatowska Organizacja 
Turystyczna  
"Ujście Regi" 

al. Tysiąclecia 32 A, 

72-320 Mrzeżyno 

91 387 26 19 

604 774 424 

www.ujscieregi.pl  

ujscieregi@gmail.com  

24 LOT "Region Kołobrzeg" Dworcowa 1 

78-100 Kołobrzeg 

94 35 279 39 

795 055 575 

www.baltyckakrainaaktywnosci.pl 

turystyka@home.pl 

25 Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Stepnickiej  LOT 

ul. Kościuszki 4 

72-112 Stepnica 

 

885 465 465 

milosnicystepnicy@o2.pl 

mailto:otddo@wp.pl
http://www.turystyka-kamien.pl/
mailto:oogadd@gmail.com
mailto:andrzejewski.t82@gmail.com
http://www.rewal.pl/
mailto:cipr@rewal.pl
http://www.powiatslawno.pl/
mailto:j.lichacy@powiatslawno.pl
mailto:arturslowik@interia.pl
http://www.stepnica.org.pl/
mailto:kraina@stepnica.org.pl
http://www.szlot.pl/
mailto:sekretariat@szlot.pl
mailto:forum@forumturystyki.pl
mailto:info@wlot.org
mailto:lot@urokipojezierza.pl
http://www.zalewszczecinski.net/
mailto:sekretariat@marinas.pl
http://www.ujscieregi.pl/
mailto:ujscieregi@gmail.com
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26 Stowarzyszenie Gmin i 
Powiatów Pomorza 
Środkowego 

ul. Dworcowa 11-1575-201 
Koszalin,  
Tel/fax:  

94 343-51-67 http://www.ko-pomerania.pl 

e-mail: sgipps@ko-pomerania.pl 

26 Stowarzyszenie 
"Ekowspólnota" LOT 

ul. Orła Białego 1a (adres 
zgłoszony do PEFS) 

ul. Lechitów 23 (adres 
podany na deklaracji 
wstąpienia do ZROT) 

76-032 Mielno 

795 596 962 ekowspolnota@interia.pl 

27 Henrykowskie 
Stowarzyszenie  
w Siemczynie 

78-551 Siemczyno 81 94 375 86 21 www.palacsiemczyno.pl 

hss@palacsiemczyno.pl 

28 Stowarzyszenie Centrum 
Słowian  
i Wikingów Wolin-Jomsborg-
Vineta 

ul. Graniczna 2 

72-510 Wolin 

693 391 543 www.jomsborg-vineta.com 

stowarzyszenie@jomsborg-
vineta.com 

29 Stowarzyszenie Kulturalno - 
Turystyczno - Sportowe 
"PEGAZ" 

ul. Podwale 9 

74-320 Barlinek 

95 7462135 nordic@barlinek.pl 

30 Forum Turystyki Regionów ul. Korzeniowskiego 1 

Szczecin 

tel. 91 488 00 
50 

prezes@forumturystyki.pl 

 

o Dodatkowo: wszystkie Lokalne Grupy Działania i Lokalne Grupy Rybackie 

 

 

 

Miejsca, gdzie organizowane są warsztaty dla turystów   
(rzemieślnicy, pasjonaci, artyści):  

- Dworek Tradycja 
Miejscowość: Bełczna k. Łobza 
Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie:  
1. Szkoła kucharzy - Dziedzictwo Kulinarne Pomorza Zachodniego; 
2. Bazar sztuki dla nauki, z nami nuda się nie uda; 
3. Odkrywcy smaków Pomorza Zachodniego; 
4. Warsztaty świąteczne: Boże Narodzenie (listopad-grudzień), Wielkanoc (luty-kwiecień). 
Jedyne miejsce w Polsce gdzie wytwarza się pierniki szczecińskie według starej oryginalnej receptury z 1845 r. 

 
 

- Gospodarstwo Edukacyjne "W Labiryntach" 
Paproty 8, 76-142 Malechowo 
 
Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie:  
1. W krainie torfu i źródeł 
2. Ploty z wikliną czyli spotkanie z wierzbą 
3. Warsztaty bożonarodzeniowe 
4. Kolorowa pasieka w gospodarstwie 

 
 

mailto:sgipps@ko-pomerania.pl
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- "7 OGRODÓW" 
 Łowicz Wałecki 50, 78-650 Mirosławiec 

 
Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie:  

1. Ogród ziołowy i jadalny. Zioła i owoce dziko rosnące.  
2. Ogród Bartnika  
3. Ogród Artysty 
Organizowane są kursy i warsztaty w "szkole twórczości": malarski, rzeźbiarski, decoupage, ceramika, zdobienie 
tkanin, witraż, robótki ręczne (nauka haftu, szydełkowania, robótki na drutach) 

 

- Zielona Farma 
Żelimucha 20, 78-200 Białogard 
Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie:  

1. Młody Rolnik 
2. Pieczony ziemniak  
3. Dyniowisko 
4. Pszczeli świat 
5. Rodzinnie familijnie 
6. Jajo, kura, ... 

 
 

- Zagroda Jeździecka "Czarcia Podkowa" 
Sarbinowo 118, 74-405 Sarbinowo (gm. Dębno) 

Warsztaty dla dzieci i dorosłych 
Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie:  
1. Podzielę się z Tobą chlebem 
2. Wełniana historia człowieka 
3. Poznaję siebie i świat wokół mnie 
4. Roślinny zawrót głowy 
 

 

- Pałac Siemczyno 
Siemczyno 81, 78-551 Siemczyno 
W działającej przy pałacu Kuźni ceramicznej organizowane są warsztaty ceramiki artystycznej. Na parterze 
znajdują się tradycyjne oraz elektryczne koła garncarskie. Ponadto kuźnia wyposażona jest w ławy, stoły, regały, 
narzędzia oraz piece do wypału ceramiki (elektryczny i tradycyjny – opalany drewnem lub gazem).:  
 

 

- Miody Przelewickie 

Płońsko k. Przelewic, pasieka Ewy i Olgierda Kustoszów 

Na terenie gminy Przelewice w miejscowości Płońsko  powstała ścieżka tradycji pszczelarskiej pn. 
„Pszczelarstwo dawniej i dziś”. Ścieżka położona na skraju miejscowości w pobliżu lasu, w malowniczym wąwozie 
da możliwość zapoznania się z rzemiosłem i tradycją pszczelarską. Można poznać jak powstaje miód, jak 
zbudowany jest ul, jakie są gatunki pszczół i jakie znaczenie ma rola pszczół w całym ekosystemie. 

 

- Chlebowy Dom 
ul. Stargardzka 35, 73-121 Marianowo 

Warsztaty pieczenia chleba 

http://agro112.nazwa.pl/zagroda2/Programy/zachodniopomorskie/ZielonaFarma/02_ziemniak.pdf
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- Skansen Chleba 

Ustronie Morskie, ul. Kołobrzeska 9 (przy trasie Kołobrzeg - Koszalin) 

Skansen Chleba to kryty strzechą dom, stylizowany na wiek XIX, wewnątrz którego stoi prawdziwy chlebowy piec 

opalany drewnem. Organizowane są prelekcje o historii młynarstwa i piekarnictwa, warsztaty wypieku chleba 

według różnych receptur. 

 

- Ustronny Babiniec 

Natalia Jastrzębska, ul. Górna 6 J, 78-111 Ustronie Morskie 

Akademia Smaku i Rękodzieła PASYONATCA! Warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  

 

- Żelisławski Zapiecek 

Żelisławie 20, 78-550 Czaplinek 
Stowarzyszenie Miłośników Żelisławia „Zapiecek” promuje tradycyjne zawody wiejskie, takie jak: tkactwo, 

wikliniarstwo, garncarstwo czy piekarstwo. Organizowane są warsztaty, jarmarki żelisławskie przy piecu 

chlebowym. 

- „Izba pod Kasztanem” (Sianoploty) 
Zuzanna Sikora, Stawno 18, 78-520 Złocieniec 
W ofercie znajdują się artykuły dekoracyjne wykonane ręcznie. Oferta obejmuje szereg niepowtarzalnych 
wyrobów, służących wystrojowi i dekoracji. Przede wszystkim jednak jest to galeria przedmiotu oryginalnego, 
nietuzinkowego,  pochodzącego z krótkiej serii lub wręcz jednostkowego. 
Organizowane są  warsztaty rękodzieła dla grup zorganizowanych oraz dla osób indywidualnych: 

 Sianoploty 

 Ceramika 

 Artykuły dekoracyjne 

 Papier czerpany z siana, słomy 

- Centrum Słowian i Wikingów 

Wyspa Ostrów, Recław 37, 72-410 Wolin 

Warsztaty nauki ginących zawodów, takich jak: ciesielstwo, układanie dachu ze strzechy, szkutnictwo, 
kowalstwo. 

- Sławogród 
Czaplinek, ul. Jesionowa 

- Warsztaty kulinarne – upiecz swój własny podpłomyk (staropolski chlebek) 

- Warsztaty ciesielskie 

- Zapoznanie się z rzemiosłem – kowalstwo, mincerstwo 

- "Galeria 2000" 

Franciszek Grabowski, Warniłęg 34, 78-520 Warniłęg 

W Galerii 2000 wystawiają swoje prace uznani polscy mistrzowie sztuk plastycznych. W salonie wystawiane 

są prace autorstwa pana Grabowskiego oraz innych twórców. Niektóre przeznaczone są na sprzedaż. Dodatkowa 

atrakcja galerii to zajęcia w ramach organizowanych przez Pana Franciszka warsztatów plastycznych i 

ceramicznych. 

Usługi przewodnickie:  

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników 

al. Piastów 14/3a, Szczecin 


