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Na mapie: A

Wrzosowo: Dom (1845)
Dom (1845). 

Na mapie: B

Wrzosowo: Klasycystyczny dwór (po 1829,
XIX/XX)
Klasycystyczny dwór (po 1829, XIX/XX), park. 

Na mapie: C

Dziwnów: Stary park zdrojowy
Stary park zdrojowy. 

Na mapie: D

Dziwnów: Pensjonaty z ogrodami ( pocz.
XX w. )
Pensjonaty z ogrodami (pocz. XX w.). 

Na mapie: E

Dziwnów: Grecy nad Bałtykiem
  W latach 20. XIX w. w Dziwnowie powstało kąpielisko morskie.
Aż do początku XX w. Divenow należał do najpopularniejszych
kurortów nad Bałtykiem. Jego rozwój został zahamowany przez
katastrofalny sztorm, który zniszczył nadmorskie promenady, a
nawet stojące w pobliżu brzegu eleganckie budynki.  Przed II
wojną światową cypel na drugim brzegu Dziwny zajęła niemiecka
armia. Powstała wówczas baza wodnosamolotów z hangarami,
koszarami i lotniskiem. Na jej terenie w 1949 r. Wojsko Polskie
zorganizowało tajny szpital oznaczony symbolem 250. W lipcu
tego roku przybył tu ze Świnoujścia pierwszy transport rannych
Greków, członków komunistycznej Armii Demokratycznej. W tym
czasie zakończyła się w Grecji wojna domowa, którą komuniści
przegrali. Państwa obozu moskiewskiego, w tym Polska,
udzielały im potajemnej pomocy. Ranni komuniści greccy
poprzez porty albańskie docierali do Polski. Ich pierwszym
przystankiem w naszym kraju był właśnie Dziwnów.  Przez
szpital 250 przeszło kilka tysięcy Greków. Rekonwalescenci
osiedlali się potem w Szczecinie, Gdyni czy na Dolnym Śląsku. W

Dziwnowie pozostali ci, których nie udało się uratować. Na
terenie dzisiejszej jednostki wojskowej znajduje się niedostępny
na co dzień cmentarz z pomnikiem sławiącym bojowników
poległych za demokratyczną Grecję.  W mieście pamięta się o
tajemniczym szpitalu i jego pacjentach. Przy ul. Parkowej,
kilkadziesiąt metrów od plaży, ustawiono kamień z pamiątkową
tablicą, który warto zobaczyć. Co roku w lipcu odbywa się w
Dziwnowie Dzień Grecki. Przyjeżdżają dawni pacjenci z
rodzinami, koncertują greckie zespoły, w całym mieście
rozbrzmiewają charakterystyczne rytmy greckiej muzyki.

Na mapie: F

Dziwnów: Morskie opowieści
  Aurelia i Mirosław Zrodowscy prowadzą dom gościnny.
Wędrowcy i wczasowicze mają okazję sami się o tym przekonać
gdyż, Dom Gościnny Morskie Opowieści stoi dla nich otworem.
Wygodne pokoje w domu z pięknym ogrodem, zaledwie 200 m
od plaży to wymarzona baza dla każdego, kto chce spędzić miłe
chwile nad morzem. Każdy, kto po kilkudniowym choćby pobycie
opuszcza Morskie Opowieści, ma prawo poczuć się wilkiem
morskim. Sprawić to mogą rejsy pełnomorskim jachtem po
Zalewie Szczecińskim i Bałtyku oraz obcowanie z kolekcją pana
Mirosława. Gospodarz od lat gromadzi elementy wyposażenia
statków. W przeznaczonej dla gości jadalnio-kawiarence można
się poczuć niczym w muzealnej sali. Na ścianach wiszą obrazy i
grafiki o tematyce marynistycznej. Pełno tu okrętowych
dzwonów, instrumentów nawigacyjnych, kompasów i telegrafów
maszynowych. Jest dawny ubiór nurka, log do pomiaru prędkości
statków, bulaj, stare lampy, koła sterowe i mapy nawigacyjne.
Gospodarz z dumą pokazuje zegar, który odmierzał czas na
pokładzie słynnego transatlantyka Batory. Pan Mirosław posiada
ponadto przebogate zbiory znaczków o tematyce morskiej i
starych pocztówek - kilkaset z nich to pocztówki z dawnego
Dziwnowa. W Morskich Opowieściach nigdy nie brak tematów do
wieczornych morskich opowieści, zwłaszcza po serwowanej przez
gospodarzy dobrej kolacji, przy szklaneczce ulubionego napoju.
Dom Gościnny Morskie Opowieści Dziwnów, ul. Orzeszkowej 4
(róg Sienkiewicza) tel. 91 381 34 26, 607 105 405.

2

w
w

w
.p

o
ls

ka
n

ie
zw

yk
la

.p
l

http://www.polskaniezwykla.pl/web/trip/


Na mapie: G

Żółcino: Eklektyczny dwór (k. XIX w.)
Eklektyczny dwór (k. XIX w.). 

Na mapie: H

Dziwnów: Most zwodzony
  Na wyspę Wolin ze stałego lądu można dostać się tylko przez
cztery mosty. Trzy z nich zbudowano w samym Wolinie. Może
trochę dziwić, ale czwarty most, na Dziwnie w Dziwnowie, choć
wygląda na zabytkowy, nie pochodzi sprzed 1945 r. Dawniej w
tym miejscu funkcjonowała przeprawa promowa. Zwodzony
most, który wzbudza zainteresowanie turystów, postawiono w
latach 50. XX w. Jego stalowe przęsło wędruje ku górze, by
mogły przepłynąć powracające lub wychodzące z portu jachty,
kutry czy wycieczkowe statki Korsarz i Wiking wypełnione
urlopowiczami, dla których ten słynny most to nie lada atrakcja.
Nie pamięta on II wojny światowej, ale w wojnie wziął udział.
Wprawdzie na niby, ale jednak po brawurowej akcji został
opanowany przez dzielną załogę czołgu 102 w jednym z
odcinków serialu pt. Czterej pancerni i pies.

Na mapie: I

Żółcino: Park krajobrazowy
  Park krajobrazowy (XIX w.).

Na mapie: J

Trzebieszewo: Gotycki kościół

Niepokalanego Poczęcia NMP (2 poł. XV
w.)
Gotycki kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, ceglany (2 poł. XV
w., z kamienno-drewnianą wieżą 1544, przebudowany w 1897).

Na mapie: K

Kamień Pomorski: Gotycki pałac biskupi (
XIII/XIV w., 1568 )
Gotycki pałac biskupi (XIII/XIV w., 1568), dworek (koniec XVIII
w.), plebania katedralna, szachulcowa (1760-1770, XIX w.), dom
zakrystiana, szachulcowy (2 poł. XVIII, XIX/XX w.).

Na mapie: L

Kamień Pomorski: Kościół Wniebowzięcia
NMP ( 1750, XIX w. )
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP, położony w granicach dawnego
grodu obronnego Kamień Pomorski, pochodzi z XVIII w.

Na mapie: M

Kamień Pomorski: Skarby i muzyka
organowa
  Kościół św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim to
najstarsza świątynia na Pomorzu Zachodnim. Jej budowę
rozpoczęto w 1176 r. Do czasów reformacji, a więc niemal do
połowy XVI w. była katedrą, siedzibą katolickiego biskupa
kamieńskiego. Dziś kościół nosi miano konkatedry archidiecezji
szczecińsko-kamieńskiej.  We wnętrzu świątyni przykuwają
uwagę romańskie portale i malowidła, gotycki ołtarz główny w
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formie tryptyku oraz unikalne w skali całego kraju obrazy
słynnego niemieckiego malarza Łukasza Cranacha Starszego
(1472-1553). Przedstawiają sceny Męki Pańskiej. Umieszczono je
na północnej ścianie prezbiterium.  W dawnym skryptorium
skrybowie kapitulni sporządzali niegdyś dokumenty. Dziś mieści
się tu katedralny skarbiec udostępniany do zwiedzania w sezonie
letnim (od poniedziałku do soboty w godz. 9.00-17.00).
Zgromadzono tu zbiór portretów, kolekcję rzeźby sakralnej,
kielichy mszalne i mszały. Ciekawostką jest także misternie
zdobiona kopia cennego relikwiarza św. Korduli. Jego oryginał
wraz z mnóstwem innych eksponatów zaginął w 1945 r.  W
latach 1669-1672 z fundacji księcia pomorskiego Ernesta
Bogusława Croya powsta ły  w kamieńsk ie j  świątyn i
monumentalne organy. Należą do najbardziej znanych w Polsce.
Cudownego brzmienia tego niezwykłego instrumentu (47 głosów
i 3300 piszczałek) można posłuchać w czasie corocznego
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej,
organizowanego przez całe lato. Koncerty rozpoczynają się o
godz. 19.00 zawsze w piątki, począwszy od ostatniego piątku
czerwca, aż do pierwszego piątku września.  Do północnej nawy
kościoła przylega jedyny w Polsce katedralny wirydarz, czyli
prostokątny ogród otoczony krużgankami. Czworobok murów
oddziela niezwykle skutecznie od zgiełku całego świata. W
upalne dni można skryć się w cieniu krużganków i oddać
kontemplacyjnemu nastrojowi; mimo woli przypomina się
kamedulskie memento mori, gdy ze ścian wirydarza zerkają na
przybysza postacie z płyt nagrobnych, biskupi, księża i
fundatorzy, możni i wpływowi ludzie sprzed stuleci. Pięknie
wygląda zieleń ogrodu obserwowana przez ażurowe maswerki
ostrołukowych arkad.

Na mapie: N

Kamień Pomorski: Domy ( 1 poł. XVIII w.,
XIX w., XVIII, XIX-XX w. )
Domy (1 poł. XVIII w., XIX w., XVIII, XIX-XX w.). 

Na mapie: O

Kamień Pomorski: Historyczny obszar
Starego Miasta (XII w.)
Historyczny obszar Starego Miasta (XII w.). 

Na mapie: P

Kamień Pomorski: Ratusz
XIV-wieczny ratusz z podcieniem i renesansowym szczytem dziś -
tak samo, jak dawniej - jest siedzibą władz miasta.

Na mapie: Q

Kamień Pomorski: Mury miejskie
Można podziwiać pozostałości dawnych umocnień z XIV w. - fosy
i murów miejskich
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Na mapie: R

Kamień Pomorski: Kamienie w Kamieniu
  W Kamieniu Pomorsk im dz ia ła Muzeum Kamieni .
Zorganizowano je w Bramie Wolińskiej i położonej tuż obok
baszcie - ocalałych fragmentach XIV-wiecznego pierścienia
miejskich umocnień. Bogata kolekcja obejmuje ponad 2 tys.
okazów minerałów (są wśród nich oczywiście intrygujące
kamienie szlachetne), skamieniałości i meteorytów. Ciekawie
prezentuje się zbiór szkieletów dinozaurów. Warto zobaczyć tu
np. gniazdo jaj dinozaura kaczodziobego. Kolekcja stanowi
własność rodziny Sokołowskich, którzy pozyskują eksponaty z
najodleglejszych zakątków Ziemi. Uzupełnieniem muzealnych
atrakcji jest możliwość podziwiania panoramy miasta i Zalewu
Kamieńskiego z tarasu widokowego na szczycie baszty. W
sezonie turystycznym Muzeum Kamieni jest czynne codziennie w
godz. 10.00-18.00. W pozostałych miesiącach zaprasza od
wtorku do soboty w godz. 10.00-18.00, w niedziele do 16.00.

Na mapie: S

Kamień Pomorski: Dzielnica uzdrowiskowa

W Kamieniu Pomorkim działa od 1876 r. uzdrowisko. Wielkie
znaczenie dla jego rozwoju mają odkryte przed ponad stu laty
źródła solankowe oraz złoża borowiny. Kamieńskie uzdrowisko
specjalizuje się w leczeniu schorzeń narządu ruchu na tle
o r topedyczno -u razowym,  cho rób  neu ro l og i c znych ,
reumato l og i c znych ,  a  t akże  uk ł adu  k rążen i a .

Na mapie: T

Kamień Pomorski: Kościół pw. św. Mikołaja
XV-wieczny kościół św. Mikołaja na Wzgórzu Żalnik pełnił
niegdyś funkcję kaplicy cmentarnej.

Autorzy zdjęć: fot. arch. UM Dziwnów, fot. W. Wieczorek, fot.
arch. UM Dziwnów, iwmali, fot. arch. UMiG Kamień Pomorski,
fot. arch. UMiG Kamień Pomorski, iwmali, iwmali, fot. arch. UMiG
Kamień Pomorski, fot. arch. UMiG Kamień Pomorski, fot. arch.
UMiG Kamień Pomorski, Jacekc, fot. arch. UMiG Kamień
Pomorski,

Przewodnik wygenerowany w serwisie www.polskaniezwykla.pl.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość Mini
przewodnika nie może być reprodukowana ani przetwarzana w
sposób elektroniczny, mechaniczny, fotograficzny i inny; nie
może być użyta do innej publikacji oraz przechowywana w
jakiejkolwiek bazie danych bez pisemnej zgody Administratora
serwisu. Copyright © 2007 Polska Niezwykła
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Aby zobaczyć mapę miejsc zawartych w mini przewodniku
kliknij lub skopiuj do przeglądarki poniższy link:
http://www.polskaniezwykla.pl/miniprzewodnik/map.aspx
?lat=54.0295982361&lng=14.8078002930&pl=20
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