
Położona na Pomorzu Środkowym 
niewielka wieś Swołowo jest miejscem
wyjątkowym. Ze względu na pewne 
oddalenie od głównych dróg 
i ośrodków do dzisiaj zachowała 
ona swój dawny,mśredniowieczny 
układ przestrzenny, wraz 
elementami zabytkowej 
zabudowy. 
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 Swołowo, Ustka - Atrakcje

Ze względu na występujące tu budynki
wybudowane w technice szkieletowej
(drewniana konstrukcja ryglowa wypełniona
gliną), które zobaczyć można także w
okolicznych miejscowościach, ten fragment
Pomorza nazywany jest Krainą w kratę, a
Swołowo uznaje się za jego nieformalną stolicę.
Historyczne i architektoniczne walory wsi
spowodowały, że od roku 2008 część
miejscowości stała się skansenem zarządzanym
poprzez specjalnie powołaną placówkę –
Muzeum Ludowej Kultury Pomorza, będącą
oddziałem Muzeum Pomorza Środkowego w
Słupsku.

Oryginalny owalnicowy układ przestrzenny,
pochodzący z XV wieku kościół, oraz około 70
zabytkowych budynków szachulcowych, to
wizytówki Swołowa. W zakres wystawy Muzeum
Ludowej Kultury Pomorza wchodzą przede
wszystkim charakterystyczne dla zamożnej
pomorskiej wsi z przełomu XVIII i XIX wieku
zagrody czworoboczne, z typowym dla nich
budynkiem bramnym z jednym lub dwoma
przejazdami. W trzech z nich możemy oglądać
nie tylko zabudowę, ale również ich
wyposażenie. Oprócz wnętrz mieszkalnych
zwiedzić można także budynki gospodarcze –
stodoły,

obory, dawną lodownię, oraz kuźnię czy dom
chlebowy. Największą atrakcją jest jednak to,
że muzeum w Swołowie nie jest jedynie – jak
to niekiedy bywa, tylko dekoracją. W
zwiedzanych zagrodach wciąż tętni życie –
spotkamy tu owce, konie, kury, pomorskie gęsi
i kaczki, a ciekawe multimedialne wystawy
przybliżą nam życie ich mieszkańców sprzed
lat. W ramach organizowanych lekcji
muzealnych można tu wymłócić zboże, tkać
na krośnie, czy przygotować na dawnej
kaflowej kuchni prawdziwy pomorski obiad. 

Leżąca nad Bałtykiem Ustka to jeden z
największych rybackich portów naszego
wybrzeża, oraz doskonały cel wszystkich
miłośników nadmorskiego wypoczynku.
Wielokilometrowe piaszczyste plaże, otwarte
morze, piękna Promenada Nadmorska, to
niezaprzeczalne walory Ustki doceniane przez
wszystkich letników. Po atrakcjach
przyrodniczo-rekreacyjnych warto także
zwiedzić obiekty mówiące o bogatej historii
miejsca, takie jak latarnia morska, czy bateria
Bluchera, a podczas spaceru zawędrować
pod pomnik Syrenki lub przysiąść na ławeczce
obok figury słynnej aktorki Ireny Kwiatkowskiej.
Jedno jest pewne – w Ustce, nie sposób się
nudzić. 

Życzymy udanej wycieczki :)
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