
Stary port u ujścia Parsęty do Bałtyku to jedno z
najwcześniej zasiedlonych ośrodków na 
Pomorzu Zachodnim. Będący zalążkiem 
miasta gród w Budzistowie istniał już w 
IX wieku n.e. Do rangi najważniejszych 
miejsc piastowskiej Polski Kołobrzeg
podniesiony został w roku 1000 
kiedy stał się siedzibą biskupa.
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Inowrocław - Atrakcje

W roku 1255 pomorski książę Warcisław III
lokował miasto w nowym, obecnym miejscu.
Kolejne stulecia to intensywny rozwój zarówno
miasta jak i portu. Od połowy XIX wieku
Kołobrzeg stał się także popularnym
uzdrowiskiem. Podobnie jak w przypadku wielu
miejscowości na Pomorzu, koniec pewnego
etapu istnienia miasta nastąpił po koniec II
wojny światowej. Zamieniony w twierdzę
Kołobrzeg, podczas zdobywania go wiosną 1945
roku przez Armię Czerwoną i I Armię Wojska
Polskiego został zniszczony w niemal w 95%.
Odbudowa miasta już w granicach Polski, trwa
właściwie do dnia dzisiejszego. 

Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny to bez wątpienia najważniejszy zabytek
miasta. Powstała w XIV wieku świątynia, swoją
monumentalną bryłą góruje nad uliczkami
dawnej starówki, a potężna wieża jest jednym z
symboli Kołobrzegu. Zniszczona w czasie wojny
budowla podniesiona została z ruin staraniem
mieszkańców miasta i władz kościelnych, i
dzisiaj zachwyca zarówno swoją architekturą, jak
i wyposażeniem. Gotyckie ołtarze, stalle i rzeźby,
kunsztowne żyrandole, a także jedyny w Polsce
średniowieczny kandelabr, zadowolą
największych koneserów historii sztuki. Od  1986
roku wskutek decyzji Papieża Jana Pawła II
kołobrzeska świątynia została 

podniesiona do godności bazyliki mniejszej. 

Kołobrzeg, jako ważny bałtycki port, w
oczywisty sposób związany jest z tematem
morskich statków i okrętów. W ramach
funkcjonującego w mieście Muzeum Oręża
Polskiego, którego bogate zbiory
prezentowane są w kilku oddziałach, w roku
2013 powołano Kołobrzeski Skansen Morski.
Głównym zadaniem placówki jest prezentacja
zgromadzonych przez muzeum
wyslipowanych – czyli stojących na suchym
lądzie statków i okrętów. W Skansenie
zobaczyć można dwie takie jednostki, a także
pełnomorski jacht. Poza tym w zbiorach są
liczne przykłady morskiej techniki wojskowej,
armaty, miny pływające, torpedy, a także
elementy sławnego ORP „Burza”.    

Jedną z najważniejszych turystycznych
atrakcji Kołobrzegu są oczywiście morskie
kąpieliska. Trzy rozległe plaże (Zachodnia,
Centralna i Wschodnia) mają opinię jednych z
najładniejszych na wybrzeżu Bałtyku. Oprócz
wspaniałych plaż, warto także w pasie
nadmorskim odwiedzić piękny bulwar i molo,
oraz słynną latarnię morską, pozostałość
umocnień twierdzy kołobrzeskiej. 

Życzymy udanej wycieczki :)
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