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Pomorskie - nieoczywiste i nieznane
Chylące się ku upadkowi dwory, pałace i folwarki, ruiny wiekowych kaplic grobowych,
opuszczone jednostki wojskowe pamiętające czasy zimnej wojny, nieczynne mosty
kolejowe czy też pozostałości ewangelickich cmentarzy to obiekty, przy których nie
ma kas biletowych, straganów z pamiątkami czy chociażby parkingów. Nie znajdziemy
ich również w przewodnikach turystycznych czy kolorowych folderach promocyjnych.
Opuszczone i ukryte, poddane upływowi czasu czekają na swój koniec bądź nowe życie.
Samo dotarcie do nich stanowi często nie lada wyzwanie a cześć z nich oglądać można
jedynie z zewnątrz, gdyż stanowią własność prywatną. W dobie wzrostu popularności
turystyki alternatywnej coraz częściej turyści szukają miejsc zapomnianych, nieznanych
i nieoczywistych. Zaczynają odkrywać budowle, które swoje dobre czasy maja dawno
za sobą. Interesuje ich każdy relikt, który niesie za sobą jakąś ciekawą historię
związaną z danym regionem. Miejsca, o których mowa nie są dla wszystkich. Docenią
je eksploratorzy i pasjonaci historii, którzy w starych, zniszczonych budowlach potraﬁą
odkryć dodatkową wartość. Obecna edycja map prezentuje ponad 400 takich obiektów,
które śmiało można zaliczyć jako tajemnicze i nieoczywiste.
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- ATRAKCJE

obiekty inne m.in..
(inżynieryjne,
hydrotechniczne,
przemysłowe)

zamki, dwory
i pałace

obiekty militarne

Zapraszamy do eksploracji pomorskiego i odkrywania innego oblicza
naszego województwa!

Opuszczony pałac z XIX w. w Krzywaniu.

Opuszczony pałac z XIX w. w Górzynie.

SŁUPSK

Pobrzeże Słowińskie to kilometry pięknych piaszczystych plaż bałtyckich.

Największą atrakcją współczesnej Ustki jest jej
plaża, składająca się z dwóch, nieco odmiennych części. Ustka jest także uzdrowiskiem,
w którym leczy się choroby reumatologiczne
i kardiologiczne, urazy, schorzenia dróg oddechowych i układu nerwowego. Nie sposób nie
wspomnieć o Porcie w Ustce oraz przepięknie
zrewitalizowanej najstarszej części miasta.
Nad portem góruje zabytkowa latarnia morska z czerwonej cegły, wybudowana 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.

Okoliczny las jest równie niezwykły, pozbawiony bowiem ludzkiej ingerencji, pełen zwalonych
przez wiatry, butwiejących pni, ukazuje naturalne procesy zachodzące w leśnym ekosystemie.
Słowiński Park Narodowy to Światowy Rezerwat Biosfery UNESCO. Ciekawym obiektem
w tutejszym krajobrazie nadmorskim jest latarnia morska w Czołpinie. Warto też odwiedzić
Muzeum SPN w dawnej osadzie latarników.

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 charakterystyczny, kraciasty wygląd.
Za stolicę Krainy w kratę uchodzi Swołowo, wieś w pobliżu Słupska, z około siedemdziesięcioma obiektami wzniesionymi tradycyjną techniką. W jednej z historycznych zagród
Swołowa mieści się ﬁlia Muzeum Pomorza Środkowego.

nieoczywiste i nieznane
... odkrywaj na rowerze

Muzeum Ziemi Usteckiej i Muzeum Chleba - to obiekty muzealne

9 Bateria Artylerii Stałej w Lędowie.

Podole Wielkie - grób jednego z właścicieli
majątku Richarda Braunschweiga.

Most kolejowy nad Łupawą w Łebieniu.

Opuszczony dwór w Grapicach.

Słupsk - kościół św. Jacka.

Dawne magazyny wojskowe w okolicach Wielichowa.

gę 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 starówki,
w pobliżu kompleksu budynków Zamku Książąt Pomorskich. Wzniesiony w stylu gotyckim
w XV wieku.
Brama Młyńska - jest to przepiękna gotycka budowla z XV w. stanowiąca element
ówczesnych murów miasta. Odrestaurowana po zniszczeniach II w. św. wchodzi w skład
kompleksu zabytków wraz z Zamkiem Książąt Pomorskich, kościołem św. Jacka, Młynem
i Spichlerzem Richtera (przeniesionego z innej lokalizacji).

USTKA

Obiekty na mapie podzielone zostały na następujące kategorie:
Obiekty sakralne,
cmentarze

Kościół Mariacki – gotycki, bazylikowy kościół, zbudowany w 2. poł. XIV w. Na uwa-

Radkarte

Klasycystyczny pałac z XIX w. w Skórzynie.
Opuszczona gorzelnia w Jasieniu.

Pałac z XIX w. w Cecenowie.

Słupsk jest ważnym ośrodkiem gospodarczym, naukowym i turystycznym na Pomorzu
Środkowym. Położony jest w regionie o wyjątkowych walorach krajoznawczych i czystym
środowisku przyrodniczym. Największym atutem miasta są przede wszystkim jego zabytki
- gotyckie kościoły, średniowieczne mury obronne z bramami miejskimi i Basztą Czarownic oraz Zamek Książąt Pomorskich, siedziba Muzeum Pomorza Środkowego. W Słupsku
można również obejrzeć największą na świecie wystawę prac Stanisława Ignacego Witkiewicza - Witkacego, mieszczącą się w Białym Spichlerzu.
Ratusz – Budynek ratusza został oddany do użytku 4 lipca 1901. Jest to budowla w stylu neogotyckim, która znajduje się przy Placu Zwycięstwa.

oferujące chętnym zapoznanie się z historią
Zwodzona kładka nad kanałem portowym łączy obie
strony Ustki i jest jej niewątpliwą atrakcją.
i tradycją regionu oraz dawną techniką i sztuką produkcji chleba.
„Bunkry Blűchera” – kompleks niemieckich bunkrów z lat 30 ubiegłego wieku –
leży niedaleko centrum Ustki, tuż przy zachodnim falochronie portowym. Dalej w kierunku
zachodnim znajdują się też inne obiekty o charakterze militarnym. W Lędowie zobaczymy
betonowe umocnienia 9 Baterii Artylerii Stałej. Pozostałością gigantomani hitlerowców jest
zaś tzw. Trzecie Molo.
Dom Kapitana Haase – relikt typowej architektury pomorskiej z I połowy XIX wieku
z tzw. fachy, wypełnione trzciną i oblepione gliną. Budynek na obrzeżach ówczesnej osady
kapitan 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.
Pomnik Usteckiej Syrenki – znajduje się na wschodnim falochronie usteckiego
portu. Stanowi ona symbol miasta, jest bowiem głównym elementem herbu miasta od 1922 r.

Jedna z charakterystycznych zagród w Swołowie.

MUZEUM WSI SŁOWIŃSKIEJ W KLUKACH Na pow. 5 ha został zrekonstruowany układ przestrzenny dawnej wsi słowińskiej, która obecnie składa się z 5 zagród oraz licznych budynków gospodarczych i inwentarskich o charakterystycznej dla tych
terenów konstrukcji szachulcowej.

ELEKTROWNIE WODNE ZIEMI SŁUPSKIEJ
Rzeki Ziemi Słupskiej ze względu na swoje naturalne warunki zostały bardzo dobrze wykorzystane do budowy licznych elektrowni wodnych. Słupia i Łupawa oferują do zobaczenia
jedne z najstarszych tego typu obiektów w Europie.

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY
Miejsce, gdzie można zobaczyć nadmorski las, ogromne, przybrzeżne jeziora, bagna i torfowiska, świętą górę Rowokół, latarnię morską, zabytkową wieś, niemiecki poligon rakietowy, ale przede wszystkim „pomorską pustynię”, czyli wędrujące wydmy.

Elektrownia wodna w Poganicach.

Groby właścicieli dworu w Łosinie.
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Mauzoleum rodu von Somnitz w Charbrowie.

Pałacyk myśliwski z XIX w. w Domaradzu.

Opuszczony pałac w Bukówce.

Wystawa prac Witkacego w Słupsku.

Wędrujące wydmy Madwiny na Mierzei Łebskiej pomiędzy Bałtykiem, a J. Łebsko.

Autorzy zdjęć: pomorskie.travel, Łukasz Głowala, Magdalena Michalska, Mateusz Ochocki, Michał Bieliński,
Tomasz Legutko, Tadeusz Przybył, Michał Piotrowski, Piotr Książek, LOT Serce Kaszub, LOT Łeba Błękitna Kraina,
Sulisława Borowska, Artur Sikorski, Muzeum Pomorza Środkowego, Gmina Ustka, Szymon Nitka
Opracowanie kartograﬁczne i graﬁczne: Eko-Kapio.
Wydawnictwo Eko-Kapio
Os. XX-lecia 11/1, 83-300 Kartuzy, tel. 502 052 556, www.ekokapio.pl, www.facebook.com/Wydawnictwo-Eko-Kapio
Gdańsk 2022
Przy opracowaniu wykorzystano zasoby i pomoc pracowników Departamentu Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
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