
Położony w północnej części Pomorza
Zachodniego Koszalin, jest drugim co 
do wielkości - po Szczecinie, 
miastem w regionie, siedzibą 
władz samorządowych, ale 
również ważnym ośrodkiem
kulturalnym
i akademickim.

Koszalin
16.07.2022

W
YC

IE
C

ZK
I

www.adaptacja.info || +48 570 045 955

Partner: Opracowanie:



 Koszalin - Atrakcje

Bogata, niemal 800-letnia historia miasta,
pomimo znacznych zniszczeń jakie dotknęły
Koszalin w roku 1945, pozostawiła po sobie wiele
ciekawych zabytków. Najważniejszym z nich jest
z pewnością piękna, gotycka katedra
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny, ale nie sposób nie wspomnieć także o
kaplicy św. Gertrudy, czy zachowanych po dziś
fragmentów średniowiecznych murów miejskich.
Ze względu na swoje zabytki Koszalin znajduje
się na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego. 

Muzeum w Koszalinie jest najważniejszą tego
typu placówką w mieście i okolicy. Jego początki
sięgają czasów sprzed I wojny światowej, ale
polska historia tej instytucji zaczęła się w 1947
roku. W zbiorach muzeum znajdują się zabytki
archeologiczne z wykopalisk prowadzonych w
mieście oraz z terenu Pomorza, bogate kolekcje
numizmatów i medali, a także zabytkowe meble
i wyroby rzemiosła artystycznego. Na ekspozycji
zobaczymy także dzieła sztuki – głównie obrazy,
ale też eksponaty etnograficzne i przykłady
sztuki ludowej. Muzeum oprócz funkcji
wystawienniczych prowadzi także działalność
naukową, a wydawane od 1971 roku czasopismo
„Koszalińskie Zeszyty Muzealne” 

jest ważnym punktem na liście
ogólnopolskich periodyków tego typu. Główną
siedzibą Muzeum w Koszalinie są zabytkowe
budynki dawnego młyna i kamienicy
młynarza, odrestaurowane i zaadaptowane
na potrzeby ekspozycji. 

Góra Chełmska położona nieopodal
Koszalina, to masyw wzgórz morenowych,
których najwyższy punkt – Krzyżanka, znajduje
się prawie 137 m n.p.m., co czyni go jednym z
najwyższych wzniesień Pomorza. Od
średniowiecza znajdiowało się tu cudami
słynące Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć
Przedziwnej, do którego od wieków
pielgrzymowali wierni z całego Pomorza. 1
czerwca 1991 roku przybył na Górę Chełmską
sam Ojciec Święty Jan Paweł II. Obok
Sanktuarium od roku 1888 wznosi się smukła,
ceglana wieża widokowa, z której szczytu
rozlega się wspaniały widok na oddalony o
niecałe 8 kilometrów Bałtyk. Na wzgórzu
umieszczono również upamiętniający
bohaterów Powstania Listopadowego pomnik,
którego głównym elementem jest ważący
ponad 10 ton granitowy głaz z wizerunkiem
krzyża oraz orła w koronie. 

Życzymy udanej wycieczki :)
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