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ŚwinoujŚcie

DLA NAJMŁODSZYCH
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Kraina 44 wysp może stać się dla 
naszych najmłodszych turystów 

krainą tajemniczych odkryć, fascynują-
cych przygód i dobrej zabawy – trzeba 
tylko wiedzieć gdzie warto pójść, co ko-
niecznie trzeba zobaczyć, gdzie można 
się najlepiej bawić. oto kilka propozycji, 
które uczynią wakacyjny pobyt w Świ-
noujściu niezapomnianym przeżyciem 
także dla dzieci.

dlanajmłodszych
ŚwinoujŚcie 
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Świnoujście posiada najszerszą plażę na polskim wybrzeżu, a woda w Zatoce 
Pomorskiej osiąga temperatury znacznie wyższe niż w środkowej części 

wybrzeża. Kąpielisko kilkakrotnie było nagradzane za czystość i bezpieczeństwo 
międzynarodowym wyróżnieniem Błękitnej Flagi, nie ma więc lepszego miejsca 
na spędzanie czasu z  dziećmi. Kadra wykwalifikowanych ratowników oraz 
piaszczysty, wyjątkowo łagodnie opadający brzeg sprawiają, że igraszki wśród 
fal są tak bezpieczne, jak to tylko możliwe. wraz ze starszymi dziećmi warto 
skusić się na emocjonującą przejażdżkę wodnym skuterem bądź tzw. bananem. 
na plaży łatwo znaleźć punkty oferujące tego rodzaju usługi.

Gdy małym wilkom morskim znudzą 
się już kąpiele w morzu, budowanie 

zamków z piasku, zbieranie muszelek 
i puszczanie latawców, warto udać 
się na wybrzeże władysława iV, aby 
poobserwować różne rodzaje statków 
– statki handlowe stojące w  porcie, 
promy pływające do Skandynawii, 

morskich wilkówdla 
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holowniki i tzw. pilotówki ułatwiające wejście jednostkom do portu. wzbudzające 
zainteresowanie szare jednostki to okręty Marynarki wojennej.

niezapomnianą przygodą będzie także rejs po morzu lub porcie jednym 
ze statków wycieczkowych. na dalszą wycieczkę można się wybrać promem 

do Skandynawii. Szczególnie wart uwagi jest rejs po cennym przyrodniczo 
obszarze delty Świny – katamaranami zasilanymi energią słoneczną. 

Będąc w nadmorskiej miejscowości warto przekazać dzieciom nieco wiedzy 
o morskim świecie – najlepiej w Muzeum Rybołówstwa Morskiego, które 

dysponuje bogatą kolekcją eksponatów, od modeli statków rybackich i sprzętów 
nawigacyjnych po najciekawsze okazy fauny i flory mórz i oceanów. jeśli rozbudzi 
ono dziecięcą ciekawość, a czas pozwoli na dłuższe wycieczki, można też udać 
się w fascynującą podwodną podróż po oceanarium w oddalonej o około 130 km 
niemieckiej miejscowości Stralsund.

Przygodę można przeżyć także wraz z bohaterami filmów, w fotelu kinowym. 
w centrum Handlowym corso działa cinema 3D. 

Fot. Muzeum Rybołówstwa Morskiego
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Pokoloruj Świnoujście
Do dzieła!

Port, wiatrak, latarnia, forty. jak wyglądają najciekawsze 
świnoujskie zabytki widziane oczami dziecka? Kolorowanka 
z  wybranymi obiektami zapewni nie tylko dobrą zabawę,  
ale pomoże też je zapamiętać.



Raz, dwa, trzy – zgadujesz ty! czy to latarnia morska?  
nie, przecież ma skrzydła, zupełnie jak ……………………..

wiatrak Stawa „Młyny”



cztery, pięć, sześć – co to jest? Ma aż 308 schodów i nie ma wyższej  
nad Bałtykiem. To na pewno ………………………

Latarnia Morska



Siedem, osiem – powiedz proszę! co chroni plażę przed zbyt dużymi 
falami gdy jest sztorm? …………………………

Falochrony



Dziewięć, dziesięć – wiesz już przecież! Gdzie w Świnoujściu można  
obejrzeć największą kolekcję muszelek i modeli statków? ………………...…

Muzeum Rybołówstwa Morskiego



Raz, dwa, trzy – i już wiemy! Który fort jest najstarszy i leży  
na wschodnim brzegu Świny? ...........................

Fort Gerharda



cztery, pięć, sześć – ty też wiesz! jakiego ptaka można zawsze spotkać 
nad morzem i w porcie? ………………………

Mewa



Siedem, osiem – kto się zgłosi? co to za budowla?  
niemcy zwą ją Zamkiem Anioła, my zaś mówimy, że to .............................

Fort Anioła 



Dziewięć, dziesięć – wiedzą dzieci! Ma aż 222 schody, a z jej szczytu 
widać prawie całe Świnoujście …………....………

wieża
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nieustraszonych
dla 

Twierdza na wyspach, czyli rozmieszczone po obu stronach Świny Fort Anioła, 
Fort Zachodni, Fort Gerharda i inne obiekty fortyfikacyjne to unikatowy zespół 

zabytkowych budowli militarnych. Zwiedzanie z  przewodnikiem przebranym 
w  mundur z  epoki, możliwość dotykania eksponatów, przymierzania żołnierskiej 
czapki, celowania z armaty czy w końcu pasowanie na żołnierza prawdziwą szablą 
sprawia, że poznawanie historii staje się świetną zabawą. w Forcie Anioła mali 
odkrywcy mogą zabawić się w poszukiwanie bursztynu w Kopalni Bursztynu.

Będąc w Świnoujściu nie wolno ominąć świnoujskiej latarni morskiej, najwyższej 
nad Bałtykiem. choć do pokonania jest aż 308 schodów, to widok na Świnoujście, 

port i morze z 68-metrowej latarni na pewno jest tego wart. Ze szczytu można dojrzeć 
w oddali statki na redzie, niemiecką część wyspy uznam czy Międzyzdroje. 

wiele jest do odkrycia również po niemieckiej stronie wyspy uznam. ułatwi to 
pociąg uBB, którego trasa przebiega przez najatrakcyjniejsze turystyczne 

niemieckie miejscowości. w jednej z nich – Koserow znajduje się wielki plac zabaw 
– wioska Truskawkowa Karl erlebnis-Dorf. warto się udać na lotnisko Heringsdorf, 
oddalone ok. 10 km od Świnoujścia, aby w jednym z sąsiadujących budynków, zwanym 
Hangarem 10, obejrzeć imponującą kolekcję modeli samolotów i makiety lotnisk. 

odkrywców
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na spotkanie z przyrodą warto udać się na wyspę Karsibór. Przy głównej ulicy 
znajduje się ogólnodostępny plac edukacji przyrodniczej, gdzie dzieci doskonale 

się bawią i  jednocześnie uczą dzięki grom edukacyjnym i  ciekawie opracowanym 
tablicom informacyjnym, ukazującym bogactwo przyrody w Krainie 44 wysp. Ponadto 
można tam znaleźć urządzenia rekreacyjne, od piaskownicy i  huśtawki, po stół 
do ping-ponga czy ściankę wspinaczkową. „wyspa Skarbów” natomiast oferuje 
wspaniałą zabawę dla małych piratów. wizytę na wyspie Karsibór koniecznie trzeba 
połączyć z podglądaniem przez lornetkę dzikiego ptactwa w Rezerwacie Karsiborska 
Kępa. występuje tam ponad 140 gatunków ptaków.

wiele ciekawostek przyrodniczych oferuje także niemiecka strona wyspy 
uznam. wizyta w największej w Europie farmie motyli w pobliskim kurorcie 

Trassenheide to prawdziwie magiczne doświadczenie. inną ciekawą atrakcją 
turystyczną w  Trassenheide jest dom na głowie – możecie sprawdzić jak by to 
było mieć łóżko do góry nogami. warto wstąpić także do położonej ok. 14 km od 
Świnoujścia zagrody żubrów w Prätenow. Z wygodnego tarasu można obserwować 
stado żubrów. Bardzo ciekawa interaktywna ekspozycja wprowadzi dzieci w świat 
zwierząt i roślin (opisy są również w języku polskim).

małych badaczy
dla 
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aktywnychdla 

Trudno usiedzieć na miejscu, gdy wokół 
tyle atrakcji. Liczne szlaki zachęcają 

do jazdy na rowerze, w dwóch stadninach 
można się uczyć jazdy konnej. A  jeśli już 
zdarzy się niepogoda, do dyspozycji 
najmłodszych turystów pozostają czynne 
cały dzień sale zabaw „cuda na Kiju” 
przy ul. Marynarzy 7 oraz Mini club przy 
ul. wojska Polskiego 1/19. nieco starsi 
mogą korzystać z kortów i hali tenisowej. 
Do dyspozycji małych pływaków jest 
pływalnia miejska, Aquapark z wieloma 
wodnymi atrakcjami dla dzieci i  Termy 
Bałtyckie po niemieckiej stronie wyspy. 
ogólnodostępne baseny są również 
w niektórych hotelach.

Zarówno dzieci, jak i młodzież mogą aktywnie spędzać czas również na plaży. 
Szalonej zabawy dostarczają dmuchane poduszki do skakania, zjeżdżalnie 

(płatne) oraz plac zabaw i specjalnie wyznaczone miejsca do gry w siatkówkę 
plażową, piłkę nożną i badmintona (bezpłatne). 
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w dzielnicy nadmorskiej, przy pływalni usytuowane jest miasteczko 
piratów z przyrządami z drewna w kształcie statku. Miękkie podłoże 

z piasku zapewnia bezpieczeństwo zabaw maluchom. natomiast naprzeciwko 
muszli koncertowej znajdują się urządzenia dla mniejszych dzieci do bujania 
i skakania. w parku przy ulicy chopina zaprojektowano nowoczesny plac zabaw 
oraz siłownię na świeżym powietrzu. Zabytkowy Park Zdrojowy z pięknymi 
alejkami zapewni cień i odpoczynek w upalne dni. część parku przy skrzyżowaniu 
ulicy chrobrego z Sienkiewicza przeznaczona jest dla osób chcących aktywnie 
spędzić czas. na urządzeniach do ćwiczeń, tzw. zewnętrznych siłowniach, 
często ćwiczą rodzice wraz z dziećmi. Znajduje się tutaj boisko do piłki nożnej, 
boisko wielofunkcyjne przeznaczone jest do gry w siatkówkę, koszykówkę, 
badmintona. Przy ulicy Mieszka i chętnie będą bawić się nieco większe dzieci. 
Pomysłowe huśtawki i urządzenia przystosowane są do zabaw całymi rodzinami. 
Znajdują się tam także tablice z opisami flory parku. Plac zabaw dla mniejszych 
dzieci wyposażony w drewniane urządzenia i z miękką nawierzchnią znajduje 
się przy ulicy Krzywoustego. większe osiedlowe place zabaw z urządzeniami do 
zabawy znajdują się na terenie osiedla „Leningrady” przy ulicy Matejki, przy ulicy 
Malczewskiego, przy Szkole Podstawowej nr 1, ulica narutowicza 10, przy Szkole 
Podstawowej nr 6, ulica Staszica 17, oraz w prawobrzeżnej części Świnoujścia, 
przy ulicy Barlickiego, jak również plac zabaw „Piracka przygoda” przy Filii 
Miejskiego Domu Kultury na warszowie, ulica Sosnowa.

na miłośników mocniejszych wrażeń czeka Park Linowy Bluszcz (4 trasy 
o różnym stopniu trudności). 

więcej informacji na www.swinoujscie.pl

Fot. www.hipo-terapia.pl
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