
Departament Turystyki
Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego
ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk
tel. 58 32 68 350
tel. fax 58 32 68 352
www.dt.pomorskie.eu
www.pomorskie.travel 

mapa rowerowa  skala  1:50 000; 1:60 000

bike map       Radkarte

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 555, faks 58 32 68 556
www.pomorskie.eu

Mapa rowerowa powiatów słupskiego

 i lęborskiego

Ilustrowany opis krajoznawczy

 Rezerwaty przyrody

Parki krajobrazowe

Atrakcje turystyczne

  SŁUPSK

Słupsk jest ważnym ośrodkiem gospodarczym, naukowym i turystycznym na Pomorzu 
Środkowym. Położony jest w regionie o wyjątkowych walorach krajoznawczych i czystym 
środowisku przyrodniczym. 
Bogata historia Słupska rozpoczęła się w pradawnych czasach – w okresie narodzin pań-
stwa polskiego. Czasy jego gospodarczej prosperity przypadły na XIV i XVI w. Wówczas 
to Słupsk stał się siedzibą rodu Gryfitów i odgrywał rolę stolicy księstwa. W tym czasie 
należał do Hanzy i był jednym z pierwszych ośrodków reformacji na Pomorzu Zachod-
nim. Wówczas to bardzo intensywnie rozwinęło się browarnictwo, bursztyniarstwo i handel, 
w tym morski, dzięki portowi w Ustce. W drugiej połowie XIX w. nastąpił rozwój przemysłu 
meblarskiego, materiałów budowlanych i przetwórstwa rolno-spożywczego. 
Słupsk posiada ciekawą ofertę turystyczną prezentującą bogatą historię miasta i regionu, 
ukazującą również wiele atrakcji turystycznych i kulturalnych Pomorza. Największym atutem 
miasta są przede wszystkim jego zabytki a wizytówką wśród nich  jest okazały ratusz, siedzi-
ba władz miejskich od daty powstania w 1901 roku. Jest to jedyny w swoim rodzaju obiekt 
na Pomorzu, w którym zobaczyć można ozdobne witraże oraz malowidła przedstawiające 
historię miasta. Z udostępnionej dla turystów wieży ratuszowej podziwiać można wspaniałą 
panoramę miasta, na którą zaprasza Słupski Bursztynowy Niedźwiadek Szczęścia. 

Uwagę turystów przyciągają 
również gotyckie kościoły, 
średniowieczne mury obronne 
z bramami miejskimi i basztą 
czarownic oraz Zamek Ksią-
żąt Pomorskich, siedziba 
Muzeum Pomorza Środko-
wego. Oprócz wystaw etno-
graficznych i regionalnych 
w muzeum można obejrzeć 
największą na świecie wysta-
wę prac Stanisława Ignacego 
Witkiewicza – Witkacego, 

mieszczącą się w Białym Spichlerzu, który niedawno odrestaurowany sam w sobie jest 
jednym z najciekawszych zabytków budownictwa przemysłowego w regionie. 
Zobaczenia godna jest również jedna z najstarszych wind w Europie - zabytek techniki 
mieszczący się w budynku dawnego domu towarowego przy Placu Zwycięstwa.

Niedźwiadek Szczęścia – jest figurką z bursztynu, znalezioną w okolicach Słup-
ska w 1887 roku. Czas powstania figurki szacowano wówczas na lata od 1700 r. p. n. e. do 
650 r. p. n.e. Uczeni, którzy badali znalezisko pod koniec XIX wieku, stwierdzili, że figurka 
niedźwiadka należała do łowcy niedźwiedzi i była jego amuletem. W słupskim Ratuszu przy 
Placu Zwycięstwa 3 stanęła jego wierna kopia.

Szlak Słupskich Murali – Coraz to więcej ściennych malowideł, rozsławia Słupsk 
w całej Polsce. Murale, pojawiające się na ścianach słupskich budynków od 2016 r. są 

ilustrowaną opowieścią o mieście. Znajdziemy je m. in. Na ulicy Bema, Nowobramskiej, 
Starzyńskiego, Wojska Polskiego, Niedziałkowskiego, Łukasiewicza, Krasińskiego. Może-
my na nich odnaleźć osoby związane ze Słupskiem m. in. Heinricha von Stephana, Jerzego 
Waldorffa, Otto Freundlicha, Trinę Papisten, Wandę Chotomską, a nawet Krzyżaków.

Ratusz  – Budynek ratusza został oddany do użytku 4 lipca 1901. Jest to budowla w sty-
lu neogotyckim, która znajduje się przy Placu Zwycięstwa. Budynek od początku spełnia 
funkcję siedziby władz miejskich. Jednym z elementów słupskiego ratusza jest 56-metrowa 
wieża, na którą prowadzi 180 schodów. Na szczycie znajduje się taras widokowy, z którego 
można podziwiać panoramę miasta.

Kościół Mariacki – gotycki, bazylikowy, trójnawowy ze sklepieniem gwiaździstym 
i krzyżowym kościół, zbudowany w 2. poł. XIV w., później wielokrotnie przebudowywany. 
Zlokalizowany w centrum Starego Miasta w Słupsku. Na uwagę zasługuje fakt, iż wieża 
kościoła jest krzywa – jej prawie metrowe, zachodnie odchylenie od pionu szczególnie 
dobrze widać od strony budynku poczty.

Kościół pw. św. Jacka – usytuowany na południowych krańcach słupskiej sta-
rówki, w pobliżu kompleksu budynków Zamku Książąt Pomorskich. Wzniesiony w stylu 
gotyckim w XV wieku. Wielokrotnie przebudowywany. 

Kaplica św. Jerzego  – Znajduje się na płd. od zamku, na skwerku, wzniesiona 
w stylu gotyckim na pocz. XV w., którą w 1913 r. przeniesiono w to miejsce z ul. Tuwi-
ma. Została zbudowana na planie ośmioboku i przykryta barokowym hełmem. Jest jedną 
z trzech na Pomorzu kaplic Grobu Świętego, naśladujących świątynię jerozolimską.

  USTKA 

Największą atrakcją współ-
czesnej Ustki jest jej pla-
ża, składająca się z dwóch, 
nieco odmiennych części. 
Wschodnia – położona blisko 
centrum miasta wyposażona 
jest w bogatą infrastrukturę 
plażową i zaplecze gastrono-
miczno-rozrywkowe. Plaża 
zachodnia, nieco oddalona od 
centrum, cieszy się popularno-
ścią wśród miłośników bardziej 
naturalnego plażowania. Ust-
ka jest także uzdrowiskiem, 
w którym leczy się choroby reumatologiczne i kardiologiczne, urazy, schorzenia dróg odde-
chowych i układu nerwowego. Sprzyja temu zarówno lokalny mikroklimat jak i występujące 
w okolicy solanki i lecznicze torfy. 
Nie sposób nie wspomnieć o Porcie w Ustce. Na szczególną uwagę zasługuje tu budynek 
z wieżyczkami, typowy dla okresu secesji (przełom XIX i XX w.), w którym obecnie znaj-
duje się siedziba urzędu celnego. Warto też przyjrzeć się budynkowi z czerwonej cegły, 
usytuowanemu przy obecnej ulicy Zaruskiego - jest to jeden z najstarszych spichlerzy por-
towych. Służył do przechowywania ziarna wywożonego żaglowcami i parowcami do krajów 
skandynawskich, angielskich i zachodnioniemieckich. 

Nad portem góruje zabytkowa latarnia morska z czerwonej cegły, wybudowa-
na 1892 r. Składa się z dwukondygnacyjnego budynku i ośmiokątnej wieży o wys. 21,5 m. 
Budynek przetrwał II wojnę światową i już w 1945 r. ponownie rozbłysło światło widoczne 
z odległości niecałych 30 km. W ostatnich latach zmodernizowano historyczny układ urba-
nistyczny w obrębie starego osiedla rybackiego w pobliżu portu z ryglowymi domami rybac-
kimi, kamieniczkami miejskimi z XVIII i XIX w. oraz murowane spichlerze portowe z XVIII w. 
Zabytkowe budynki odzyskały dawny blask.  

Muzeum Ziemi Usteckiej – znajduje się w samym centrum miasta, w jednym 
z ryglowych budynków. Koncepcja budowy obiektu, mającego na celu odtworzenie Ustcza-
nom ich tożsamości oraz zadbanie o historię i tradycję powstała w 1995 roku, jednak samo 
otwarcie muzeum nastąpiło w roku 2000. Muzeum posiada dwie wystawowe sale, jedną 
na parterze, drugą na pierwszym piętrze. Na poddaszu mieści się siedziba Towarzystwa 
Przyjaciół Ustki. Sala wystawowa na parterze obfituje w stałą ekspozycję dotyczącą historii 
Ustki, oraz modeli i pamiątek ze stoczni „Ustka”. Sala na piętrze prezentuje wystawy cza-
sowe, wystawy tematyczne oraz wernisaże.

Muzeum Chleba w Ustce – właścicielem i założycielem muzeum jest piekarz i cu-
kiernik z Ustki - Pan Eugeniusz Brzóska, którego piekarnię można odwiedzić tuż przy mu-
zeum, a działa ona nieprzerwalnie od 1945 roku. Usteckie Muzeum Chleba jest jedynym tego 
typu muzeum na Pomorzu oraz jednym z pierwszych piekarniczych muzeum w całej Polsce. 
Muzeum odkrywa przed nami tajniki procesu wytwarzania chleba oraz wyrobów piekarniczych 
z wcześniejszych czasów, 
kiedy nie było nowoczesnych 
maszyn, aż do czasów dzi-
siejszych. Najstarszym eks-
ponatem muzeum jest stół do 
przerabiania ciasta pierniko-
wego. W muzeum zobaczymy 
również stępy, lodówkę, która 
działa bez użycia prądu, forem-
ki na ciasteczka oraz wiele in-
nych ciekawych przedmiotów. 

„Bunkry Blűchera” – 
kompleks niemieckich bunkrów z lat 30 ubiegłego wieku – leży niedaleko centrum Ustki, tuż 
przy zachodnim falochronie portowym. Na 12 metrowej wydmie – najwyższym wzniesieniu 
górującym nad plażą – ulokowano działobitnię tak zwanego działa prowadzącego. Ten bun-
kier ma dwie kondygnacje. Na górnej stała armata kalibru 105 mm. Pośrodku płaszczyzny 
otoczonej niszami amunicyjnymi zachowało się stalowe gniazdo mechanizmu obrotowego 
armaty. W dolnej, ukrytej części działobitni, znajdują się schrony dla obsługi, połączone 
podziemnym korytarzem z bunkrem dowodzenia i kierowania ogniem, na którego górnej 
platformie stał dalmierz (odległościomierz), dzięki któremu namierzano potencjalne cele. 
Miejsce to ma służyć przekazywaniu wiedzy o historii w przystępnej interaktywnej formie. 

Dom Kapitana Haase – relikt typowej architektury pomorskiej z I połowy XIX wie-
ku z tzw. fachy, wypełnione trzciną i oblepione gliną. W okolicy podobnie okazałe obiekty tej 
architektury zachowały się jeszcze tylko w Swołowie i w skansenie w Klukach. Budynek na 
obrzeżach ówczesnej osady kapitana zbudował za spadek po zmarłym rok wcześniej ojcu 
Martinie Haase, żeglarzu, wójcie usteckim i zarazem przewodniczącym Rady Parafialnej. 

Kościół pw. Najświętszego Zbawiciela – Zachował się kościół neogotycki 
z lat 1885-1888, z  abytkowym krucyfiksem z 2. poł. XIV w. i wyposażenie neogotyckie 
z oryginalną stolarką. W przeszłości wokół znajdował się cmentarz, jednak od ponad 100 
lat nie dokonuje się tu pochówków.

Stawek Upiorów – Stawek Seekenmoore, bo o nim mowa, to niewielkie jezioro 
bagienne, które oddalone jest dosłownie kilkaset metrów od osiedla Kościelniaka w Ustce. 
Dzisiaj jest to miejsce, gdzie w weekendy można wybrać się z rodziną na spacer i odpocząć 
na łonie natury. Jednak jeszcze kilkadziesiąt lat temu było to jedno z najbardziej mrocz-
nych miejsc w Ustce, a opowieści o duchach i zjawach z jeziora przyprawiały słuchających 
o gęsią skórkę. Obok jeziorka prowadził kiedyś szlak, który prowadził z Ustki do Lędo-
wa. Przejeżdżały tam na skróty konne wozy. To właśnie wędrowcy najczęściej opowiadali 
o widmach znad jeziora, lub obłąkanych zwierzętach, które tonęły w głębi bagien. Mówiło 
się, że ludzie skakali do wody za tajemniczym światłem i nigdy już z jeziora nie wychodzili.

Pomnik Usteckiej Syrenki – znajduje się na wschodnim falochronie usteckie-
go portu. Stanowi ona symbol miasta, jest bowiem głównym elementem herbu miasta od 
1922 r. Na otwarcie sezonu turystycznego organizowana jest tzw. „Pierwsza Kąpiel Syren-
ki”, polegające na oblewaniu strumieniem z armatki wodnej pomnika.

  ROWY

Piękna miejscowość wy-
poczynkowa położona nad 
brzegiem Bałtyku, przy ujściu 
rzeki Łupawy. Niegdyś przede 
wszystkim osada rybacka, 
w XX wieku przekształciła 
się w jeden z najatrakcyjniej-
szych kurortów nadmorskich 
na Kaszubach. 
Jak głosi stara legenda, po-
wstanie tej miejscowości 
zawdzięcza się uciekinierom 

z Wolina którzy po najeździe Duńczyków na miasto w IX wieku, zmuszeni do ucieczki, 
wyruszyli w podróż w poszukiwaniu swojego nowego miejsca na ziemi. Odnaleźli je właśnie 
na terenie dzisiejszych Rowów. Obecnie, po ponad tysiącu lat, Rowy nadal pozostają miej-
scem, gdzie przyjezdny może odnaleźć spokój i kawałek miejsca tylko dla siebie. 
Położenie letniska niewątpliwie składa się na jego wyjątkową atrakcyjność. Od północy 
miejscowość uświetnia piękna szeroka plaża z wysokim na ok. 30 metrów klifem, zaś od 
południa i wschodu Rowy graniczą ze Słowińskim Parkiem Narodowym, wpisanym przez 
UNESCO do Sieci Światowych Rezerwatów Biosfery. Na wejściu do SPN zwiedzający 
może przybliżyć sobie wiedzę teoretyczną na temat ruchomych wydm i występującej tu 
fauny i flory w małym Muzeum Przyrodniczym Parku. Teren Parku i sąsiedztwo Rowów to 
także Jez. Gardno, którego wody służą miłośnikom windsurfingu i żeglowania.

  SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Miejsce, gdzie można zobaczyć nadmorski las, ogromne, przybrzeżne jeziora, bagna i torfo-
wiska, świętą górę Rowokół, latarnię morską, zabytkową wieś, niemiecki poligon rakietowy, 
ale przede wszystkim „pomor-
ską pustynię”, czyli wędrujące 
wydmy. Niewiele jest takich 
miejsc, gdzie można cieszyć 
się tak dużą różnorodnością 
przyrodniczych, kulturowych 
i krajobrazowych atrakcji. 
Największym zainteresowa-
niem osób odwiedzających 
Słowiński Park Narodowy 
cieszą się ruchome wydmy 
u wschodniego krańca Mie-
rzei Łebskiej. Tam, na obsza-
rze kilku kilometrów kwadratowych rozgrywa się przyrodniczy spektakl o niespotykanym 
w naszych okolicach charakterze. W pogodny dzień łagodna, morska bryza przesypuje 
ziarenko po ziarenku morski piasek, kiedy indziej silny podmuch podrywa istną piaskową 
kurzawę. W ten sposób ogromne wydmy, z których najwyższą jest ponad 40-metrowa Góra 
Łącka, przemieszczają się z prędkością kilku metrów rocznie, pochłaniając okoliczny las. 
Rozmiary obszaru wydmowego, kształt osypisk i wiatrowe wzory na piasku dają w suchy i 
upalny dzień pełną iluzję pustyni. Nagrodą za przebrnięcie przez „pustynię” jest wspaniała, 
szeroka plaża u stóp ruchomych wydm. Okoliczny las jest równie niezwykły, pozbawiony 
bowiem ludzkiej ingerencji, pełen zwalonych przez wiatry, butwiejących pni, ukazuje natu-
ralne procesy zachodzące w leśnym ekosystemie. 
Nieopodal znajduje się Muzeum Wyrzutni Rakiet, atrakcja dla miłośników militariów i historii 
II Wojny Światowej, z oryginalnymi stanowiskami na które w 1940 r. niemieccy naukowcy 
testowali ze słynnym Wernerem von Braunem na czele, na szczęście bez większych suk-
cesów, obiecaną Hitlerowi „Wunderwaffe”.

  KRAINA W KRATĘ 

Kraina w kratę jest obszarem występowania tradycyjnej zabudowy o konstrukcji ryglowej, ze 
smołowanymi na czarno belkami i bielonymi polami wypełnień, nadającym budynkom cha-
rakterystyczny, kraciasty wygląd. Nazwa „Kraina w kratę” pojawiła się po raz pierwszy jako 
tytuł zorganizowanej w 1995 r. w Słupsku wystawy fotograficznej prezentującej piękno trady-

cyjnej architektury wsi Pomorza. Nazwa ta okazała się tak trafna i chwytliwa, że obecnie, po 
wielu latach funkcjonuje jako oficjalne pojęcie i lokalna marka turystyczna. 
Za stolicę Krainy w kratę uchodzi Swołowo, wieś w pobliżu Słupska, z około siedemdzie-
sięcioma obiektami wzniesionymi tradycyjną techniką. W jednej z historycznych zagród 

Swołowa mieści się filia Mu-
zeum Pomorza Środkowego, 
sprawującego organizacyjny 
i naukowy patronat nad Kra-
iną. Na całym jej obszarze 
rozmieszczone są tablice in-
formacyjne, pozwalające nie 
tylko precyzyjnie zidentyfiko-
wać miejscowości, w których 
zetknąć można się z tradycją 
architektoniczną regionu, 
ale także poznać historię po-
szczególnych obiektów. 

  PAPIESKI SZLAK KAJAKOWY

„Wypoczywa się prawdziwie i do dna przez kontakt z przyrodą...” - to słowa papieża Jana 
Pawła II, patrona kajakowego szlaku na Słupi, który w 1964 r., jako arcybiskup krakowski, 
zasiadł w kajaku i z grupą przyjaciół przez jedenaście dni zmagał się z rzeką. 
Szlak kajakowy, który nawiązuje do najsłynniejszego polskiego kajakarza, Karola Wojtyły, 
to trasa obejmująca większość biegu rzeki Słupia. Szlakiem płynie się od kaszubskiego 
Gowidlina, aż po Słupsk. Na trasie rozmieszczono 10 przystani, których lokalizacja po-
krywa się z prawdopodobnymi miejscami obozowania Karola Wojtyły i jego trzynaściorga 
przyjaciół w 1964 r. Trasę wyposażono w tablice informacyjne dla kajakarzy, a przy każdej 
przystani miejscowi mieszkańcy umieścili również pamiątkowe kamienie poświęcone Ja-
nowi Pawłowi II. 
Słupia, zwłaszcza w swoim górnym biegu ma miejscami charakter rzeki górskiej, z wszystkimi 
tego faktu konsekwencjami w postaci rwącego nurtu i masy przeszkód – mielizn, głazów i pni 
drzew. Część trasy bywa nawet określana mianem „Ekstremalnej Słupi”. Mniej ufni w swoje 
umiejętności kajakarze mogą rozpocząć spływ nieco dalej, tam gdzie nurt robi się spokojniej-
szy i gdzie w kajakach można spotkać nawet całkiem małe dzieci. Płynąc szlakiem papieskim 
obejrzeć można po drodze zabytkowe, stuletnie, a ciągle działające elektrownie wodne, które 
udostępnione są do zwiedzania, przyjrzeć się mijanym rezerwatom przyrody z ich naturalnymi 
osobliwościami, a przy odrobinie szczęścia zobaczyć orła bielika. 
Tydzień wiosłowania, bo tyle zajmuje przeciętnie pokonanie 133-kilometrowego szlaku pa-
pieskiego na Słupi, to wprawdzie spory wysiłek fizyczny, ale wysiłek gwarantujący wspaniały 
wypoczynek i to właśnie taki, jak proponował biskup Karol Wojtyła – w kontakcie z przyrodą.

  ELEKTROWNIE WODNE ZIEMI SŁUPSKIEJ 

Na terenie powiatu słupskiego elektrownie wodne rozwijały się na przełomie XIX i XX wieku. 
Sprzyjały temu warunki naturalne, ukształtowanie powierzchni oraz rzeki i zbiorniki wodne.
Najlepiej wykorzystaną rzeką do budowy elektrowni wodnych okazała się Słupia, w dal-
szej kolejności Wieprza oraz Łupawa. Oryginalne, historyczne już dziś urządzenia, za-
montowane w elektrowniach wodnych powiatu słupskiego w XIX i na początku XX wieku, 

w dalszym ciągu spełniają swoje zadanie. Elektrownie montowano najczęściej w miejscach 
dawnych młynów wodnych, w których potężne kamienne żarna poruszane były przez koło 

młyńskie, wprawiane w ruch 
przez spiętrzoną wodę. Na 
rzece Słupi biegnącej w grani-
cach powiatu słupskiego elek-
trownie wodne wybudowane 
zostały w Strzegominie (w la-
tach 1922 - 1924), w Krzyni 
(w latach 1925 - 1926) oraz 
w Słupsku na Młynówce, ka-
nale łączącym dwie odnogi 
Słupi (w latach 1910 - 1912). 
Na rzece Wieprzy biegnącej 
przez gminę Kępice wybudo-

wano kaskadę elektrowni wodnych w latach 1905 - 1910 w Kępicach, Kępce, Biesowicach 
i Kruszce oraz w Ciecholubiu na Studnicy, dopływie Wieprzy. Wzniesione elektrownie pra-
cowały praktycznie do 1945 roku, później zostały zniszczone, a wyposażenie rozgrabione 
i w większości wywiezione na wschód. Od połowy lat 50-tych elektrowniom przywracano ich 
dawną funkcję. Na rzece Łupawie położenie elektrowni wodnych jest bardzo malownicze. 
Są to w większości elektrownie przepływowe, stwarzające interesujące i przepiękne szlaki 
widokowe, zbudowane w Smołdzinie (1913 r.), Drzeżewie (1925r.), Łebieniu (1933 r.), Po-
ganicach (1938 r.), Łupawie (1925 r.) i Żelkowie(1906 r.). Do dzisiaj na tym terenie z energii 
wodnej korzysta kilkanaście młynów i elektrowni. 

  MUZEUM KULTURY LUDOWEJ POMORZA W SWOŁOWIE 

Jest toobecnie najnowocześniejsza placówka typu skansenowskiego w Polsce. Umożliwia 
ono zwiedzanie 13 pieczołowicie zrewitalizowanych zabytkowych obiektów budownictwa 
wiejskiego wzniesionych w konstrukcji szkieletowej, znajdujących się w samym środku 
„żyjącej” wsi. Szachownica 
budynków na stałe wpisała 
się w krajobraz wsi, dlatego 
Swołowo nazywane jest sto-
licą „Krainy w Kratę”. Unikal-
ne walory architektoniczne 
i przestrzenne wsi sprawiły, 
że Swołowo otrzymało tytuł 
Europejskiej Wsi Dziedzictwa 
Kulturowego.
Odbudowane i wyremonto-
wane XIX-wieczne zabytki 
pełnią funkcję wystawien-
niczą i kulturalną. W dwóch stodołach oraz oborze urządzono multimedialne wystawy 
etnograficzne obrazujące historię i kulturę wiejską Pomorza, m.in.: ciesielkę pomorską, 
stolarstwo, podania i legendy oraz tkactwo. Wystawy oddziałują na wyobraźnię pobudza-
ną przez wiele zmysłów - za pomocą bodźców wzrokowych, słuchowych, zapachowych 
i dotykowych zwiedzający poznają przestrzeń i nastrój towarzyszący poszczególnym wy-
stawom. W muzeum realizowany jest bogaty program edukacyjny dla dzieci i młodzieży, 
m.in. lekcje i warsztaty związane tematycznie z obrzędowością i życiem codziennym na 
dawnej pomorskiej wsi. 

  MUZEUM WSI SŁOWIŃSKIEJ W KLUKACH

Z inicjatywy Marii Zaborowskiej, ówczesnej kierowniczki muzeum w Słupsku i działaczki 
słupskiego PTTK, 22 września 1963 r. w Klukach otwarto Muzealną Zagrodę Słowińską, 

prezentującą kulturę mate-
rialną jednej z ostatnich grup 
rdzennej ludności, zwanej 
Słowińcami. Na pow. 5 ha 
został zrekonstruowany układ 
przestrzenny dawnej wsi sło-
wińskiej, która obecnie składa 
się z 5 zagród oraz licznych 
budynków gospodarczych 
i inwentarskich o charakte-
rystycznej dla tych terenów 
konstrukcji szachulcowej. 

Muzeum rozszerzyło także swoją ofertę – obok działalności popularyzatorskiej, kultural-
nej i edukacyjnej, pojawiły się imprezy plenerowe, m.in. majowe Czarne Wesele, którego 
główną atrakcją jest kopanie torfu.

  LATARNIA MORSKA W CZOŁPINIE

Wybudowana w latach 1872-1875 sięga wys. 25 m, a wys. światła wynosi 75 m n.p.m., zaś 
zasięg 21 mil morskich. Usytuowana jest na najwyższym wydmowym wzniesieniu na tere-
nie Słowińskiego Parku Narodowego – Czołpińskiej Wydmie (56 m n.p.m). W odległości ok. 
kilometra od latarni znajduje się tzw. Osada Latarników – dwukondygnacyjny, podpiwniczo-
ny budynek mieszkalny o pow. ok. 600 m² oraz zabudowania gospodarcze zaprojektowane 
w 1871 r. dla pracowników obsługujących latarnię. Architektonicznie latarnia przypomina 
zamkową basztę z czerwonej cegły.

  ZAGRODA ŚLEDZIOWA W STARKOWIE

Czworoboczna zagroda chłopska Starkowo 13 wybudowana została na początku XIX w. Na 
belce nadprożnej budynku bramnego wyryto datę powstania zagrody 1832r . Obora, stodoła 
I budynek bramny wykonane zostały w konstrukcji szkieletowej, natomiast najmłodszy jest 
murowany dom zbudowany w 1902 r. Obecnie mieści się tu pierwsze w Polsce Muzeum 
Śledzia. Oprócz izb wystawowych, w których można obejrzeć liczne pamiątki i ciekawostki 
związane z rybołówstwem, gospodarze serwują wyśmienite potrawy ze śledzia przyrządza-
ne na wiele sposobów.  Zagroda Śledziowa to również doskonałe miejsce na wypoczynek 
w stylowo urządzonych apartamentach, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością i funk-
cjonalnością. 

MUZEUM SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO  
W SMOŁDZINIE

Prezentuje przyrodę najważniejszych ekosystemów oraz historię SPN. W niedalekim Czołpi-
nie, w zabytkowej osadzie Latarników, działa oddział muzeum poświęcony historii latarnictwa. 
Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” – to jedyny w województwie park typu dolinnego, który 
obejmuje obszar środkowego i dolnego biegu rzeki Słupi oraz jej zlewni od Soszycy do dro-
gi Krępa - Łosino. Przeważają tu faliste powierzchnie wysoczyzn morenowych, a wysokość 
moren czołowych sięga 164,8 m n.p.m. Różnice wysokości w niektórych miejscach wahają 
się od 60 do 80 m i sprawiają wrażenie krajobrazu podgórskiego. Ważnym elementem kra-
jobrazu są jeziora, z których najcenniejszymi są jeziora lobeliowe z reliktową roślinnością.

  DOLINA CHARLOTTY

Kompleks wypoczynkowo-rekreacyjny położony w malowniczej Dolinie Słupi, rozsławiony 
przez organizowany tu Festiwal Legend Rocka i grające na nim największe postacie świata 
muzyki (m.in. Bob Dylan, Deep Purple, Carlos Santana, Alice Cooper).
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Przy opracowaniu wykorzystano zasoby i pomoc pracowników Departamentu Turystyki 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
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