


Darłowo, moje
drugie miasto 
na nawietrznej. 
Z solą dla smaku,
winem z innej
beczki”… 
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Tak o Darłowie pisze poznański poeta, Jerzy Beniamin Zimny. I nie ma w tych sło-
wach przesady, bo ze swoim unikalnym klimatem, pięknymi widokami, tajemnicami
zaklętymi w historycznych zaułkach i niepowtarzalnymi smakami Darłowo pozostawia
w gościach swój ślad. Kto raz odwiedzi nasz Kurort z klimatem, kto raz obejrzy inny niż
wszystkie zachód słońca w główkach portu, kto raz spróbuje ryby prosto z darłowskiego
kutra, ten już zawsze będzie chciał tu wracać. 

Oddajemy w Państwa ręce gazetę na lato. A w niej nasz subiektywny wybór atrakcji,

z których warto w Darłowie skorzystać i miejsc, które warto zobaczyć. To tylko ułamek
tego, co znajdą Państwo w naszym gościnnym kurorcie. Liczymy, że będzie to dla 
Państwa swoisty przewodnik po darłowskim lecie. 

Życzymy niezapomnianych wrażeń 
z darłowskich wakacji.

”

Darłowo to urocze, 14-tysięczne miasto w powiecie sławień-
skim, którego największym bogactwem jest wspaniała linia
brzegowa i unikalne położenie wśród rzek i jezior. W granicach
Darłowa znajduje się 5 kilometrów szerokich, piaszczystych
plaż a przez środek miasta przepływa rzeka Wieprza, dzieląc
miasto na część wschodnią i zachodnią. Plaża zachodnia chęt-
niej wybierana jest przez turystów szukających aktywnych
form spędzania czasu. Z kolei plaża wschodnia to miejsce, które
upodobały sobie rodziny z dziećmi i osoby szukające ciszy i spo-
kojnego relaksu. 

Darłowo oferuje gościom bogatą bazę noclegową. Coś dla
siebie znajdą tu i amatorzy luksusu, na których czekają między in-

nymi czterogwiazdkowe hotele Apollo i Lidia, jak i turyści szuka-
jący ciszy kameralnych pensjonatów. W sezonie w Darłowie na
gości czeka łącznie kilkanaście tysięcy miejsc noclegowych w ce-
nach „na każdą kieszeń”. Równie bogata jest oferta gastrono-
miczna, dostosowana do każdej kieszeni i upodobań kulinarnych. 

Ale wakacje w Darłowie to bogata oferta nie tylko dla ciała, ale
również dla ducha. Stąd ogromna uwaga wkładana każdego roku
w przygotowanie bogatej i różnorodnej oferty kulturalnej na wy-
sokim poziomie. Coś dla siebie znajdą u nas i melomani zasłuchani
w muzyce klasycznej, i fani rocka czy reggae. Nie brakuje także spo-
tkań ze znanymi postaciami świata kultury i mediów, którzy 
darłowski Festiwal Media i Sztuka mają od lat wpisany w kalen-

darz. Ale letni wachlarz imprez to także wystawy, spektakle 
i projekcje filmów. Co ważne, darłowskie lato to okazja, by spotkać
nie tylko gwiazdy, ale także zapoznać się z twórczością 
artystów z regionu. 

Darłowo, ze względu na bogatą infrastrukturę to doskonałe
miejsce dla turystów szukających relaksu z dala od wielkomiej-
skiego szumu, ale chcących jednocześnie korzystać ze wszystkich
wygód XXI wieku. To także miasto otwarte na sąsiadów i za-
chęcające swoich gości do poznania także tego, co poza jego gra-
nicami. Co ważne, Darłowo dba o komfort i jakość wypoczynku
także oferując całoroczne, profesjonalne poradnictwo w Centrach
Informacji Turystycznej w Darłowie i Darłówku.

Tu każdy gość 
jest ważny. 



5 kilometrów czystych plaż, wspa-
niale zachowane wydmy, bogata
nadmorska roślinność i dużo zieleni.
Wakacje w Darłowie to doskonała
propozycja dla tych, którzy korzy-
stając z „miejskich” wygód chcą być
jak najbliżej natury. Nie bez powodu
o Darłowie mówi się, że to „kurort 
z klimatem”.

O wyjątkowych walorach przyrod-
niczych Darłowa decyduje jego poło-
żenie – nad brzegiem morza i w do-
linie dwóch rzek – Wieprzy i Gra-
bowej. Cała północna część Darłowa
objęta jest obszarem chronionego
krajobrazu, a tereny rzeki Wieprzy 
objęte są specjalnym obszarem
ochrony siedlisk.

Rzeka Wieprza wypływa z Jeziora
Białego na Pojezierzu Bytowskim,
przepływa przez Darłowo, by w Dar-
łówku połączyć się z Bałtykiem. Rzeka
Grabowa, co ciekawe klasyfikowana
jako rzeka o charakterze górskim, 
jest jej największym dopływem. 
Obie są bardzo bogate w ryby łoso-
siowate. 

W Darłówku i okolicach nie bra-
kuje także terenów zielonych. Poszu-
kiwacze zieleni i ciszy z pewnością
znakomicie będą czuli się spacerując
z Darłowa do Darłówka bulwarem
nadwieprzańskim, mając po jednej
stronie malowniczy park a po drugiej
– rzekę Wieprzę. Na przyjemny spacer
wśród drzew można wybrać się także

do lasku nadmorskiego w Darłówku
Zachodnim.

W pobliżu Darłowa znajdują się
także dwa piękne jeziora – Bukowo 
i Kopań. Jezioro Bukowo to dawna 
zatoka morska, odcięta od Bałtyku
Mierzeją Bukową. Z kolei w okolicach
niezwykle malowniczo położonego
Jeziora Kopań można spotkać wiele
gatunków ptaków, które upodobały
je sobie jako siedlisko. 

Odwiedzając okolice Darłowa
można spotkać liczne pomniki przy-
rody, z których na uwagę zasługuje
między innymi aleja lipowa na cmen-
tarzu w Słowinie a także drzewa przy
kościołach w Starym Jarosławiu, Ba-
rzowicach i Cisowie.

Darłowo
– miasto natury

Jednym z najpiękniejszych walorów
krajobrazowych Darłowa jest

Darłowska Wenecja. Tworzą ją rzeki
Wieprza, Grabowa, Kanał Młyński,

Grabowa Struga, Wyspa Łososiowa,
wysepka z jazem i przepławką, 

kilka mostów, darłowskie vaporetto,
a także przystanie (kajakowa,

motorówek, tramwajowe 
i pasażerskie). Podobnie jak we

włoskiej Wenecji, tak i w Darłowie
wiele budynków usytuowanych jest

tuż nad wodą. Można się o tym
przekonać, wybierając się na krótki
rejs jednym z tramwajów wodnych

noszących imiona literackie 
i królewskie – Tristan, Izolda albo

Księżna Zofia I lub II.  Kursują one co
pół  godziny z Darłowa do Darłówka

i z powrotem.

PrZysTAń TrAmWAJOWA:
Darłowo – ul. Wenedów 

Darłówko Wschodnie – obok mostu
rozsuwanego  

Darłowska
weNeCJa

Zamek Książąt Pomorskich - widok 
z mostu na rzece Wieprzy

Falochron portu 
w Darłówku

Mierzeja pomiędzy Morzem Bałtyckim 
i jez. Kopań



Tu urodził się i jest pochowany król
Eryk Pomorski, zwany Ostatnim 
Wikingiem Północy. Tu pojawiło się
niezwykłe bałtyckie tsunami zwane
„niedźwiedziem morskim”. Tu także
powstał jeden z najpilniej strzeżo-
nych poligonów Trzeciej rzeszy, na
którym testowano Dorę – najwię-
ksze działo kolejowe świata. 

Darłowo to miasto z niezwykle
bogatą historią. Jej początki sięgają
XI wieku. Wtedy to założony został
gród o nazwie Dirlov. Prawa miejskie
Darłowo uzyskało ponad siedemset
lat temu. Kolejne wieki to systema-
tyczna rozbudowa miasta, które było
świadkiem, a czasem areną, najwa-
żniejszych wydarzeń historycznych.

Od początku o sile Darłowa decydo-
wało jego nadmorskie położenie.
Jego mieszkańcy żyli z rybołówstwa
i żeglugi, miasto należało także do
Hanzy, a na początku XIX wieku na
darłowskich plażach pojawili się tu-
ryści. Dokładnie 203 lata temu, 
w lipcu, w jednej z berlińskich gazet
pojawiło się ogłoszenie zapraszające
do kurortu Darłówko (Darłówko 
wówczas nosiło nazwę Rügenwalde
Münde). A dwa lata później, po
wschodniej stronie kurortu, po-
wstało oficjalnie pierwsze kąpielisko
morskie. Ostatnie 70 lat polskiego
już Darłowa to dynamiczny rozwój
miejscowości, która stała się jednym
z najmodniejszych kurortów nad 
Bałtykiem. Jednak  różnorodne świa-

dectwa życia dawnych mieszkańców
i kilkusetletnie perełki architektury
przypominają, że Darłowo to miasto
z historią, która inspiruje i niesamo-
witym klimatem, który przyciąga 
turystów z całej Europy. 

Król, co ukrył
skarb...

Nazywany najznakomitszym oby-
watelem Darłowa, które dzięki niemu
szczycić się może mianem Królew-
skiego Miasta. Mowa o Eryku I 
Pomorskim z dynastii Gryfitów. 
W okresie największej świetności
władał jako król Norwegią, Danią 

Darłowo
– miasto z historią

Wystawa DIRLOV-RÜGENWALDE
– DARŁOWO. MIASTO NAD BAŁTYKIEM.

Centrum Darłowa 
z lotu ptaka

Symboliczne przekazanie kluczy 
do bram miasta Darłowa podczas 

inscenizacji historycznej Parada
Króla Eryka.



i Szwecją a jako książę – ziemią
słupską i stargardzką. Do historii prze-
szedł jako jedna z najbardziej fascy-
nujących postaci średniowiecznej 
historii naszej części Europy. Jego
burzliwe dzieje mogłyby posłużyć za
scenariusz filmu, zwłaszcza, że nie
brakowało w nich i brutalnych walk, 
i skomplikowanej miłości, zakoń-
czonej ślubem z Cecylią, pokojówką
zmarłej pierwszej żony Eryka. 

Przyszły król na świat przyszedł 
w darłowskim zamku w roku 1382.
Nosił popularne wówczas imię Bogu-
sław. Erykiem stał się 7 lat później,
wraz z otrzymaniem korony Nor-
wegii. Stała za tym jego ambitna
ciotka Małgorzata, która najpierw go
usynowiła, a potem doprowadziła do
koronowania na władcę Skandynawii.
Faktycznie Eryk objął władzę po
śmierci Małgorzaty w 1412 roku. Eryk
był królem na miarę swoich czasów 
– upartym, porywczym, przedkłada-
jącym miecz nad dyplomację. Osta-
tecznie w 1442 roku, w wyniku intryg
niezadowolonych poddanych, został
zdetronizowany. 

Król piratów
I gdy zakończyła się historia Eryka

– króla, rozpoczęła się historia Eryka 
– pirata i zawadiaki. Ostatecznie Eryk
osiadł w darłowskim zamku, gdzie
dożył sędziwego jak na owe czasy
wieku 78 lat. Został pochowany 
w Kościele pod wezwaniem Matki
Bożej Częstochowskiej. 

Tajemnice
skarbu 

Jednak pamięć o Królu Eryku trwa
do dziś. Jednym z powodów jest skarb,
który Eryk, już po detronizacji, miał
zapakować na 7 statków, z których 5
bezpiecznie dotarło do Darłowa. Ich
tajemniczy ładunek ma być ukryty 
w darłowskim zamku. Jak mówi le-
genda, na bezcenny skarb Króla Eryka
składać mają się między innymi jed-
norożec naturalnej wielkości ze szcze-
rego złota, złota gołębica oraz po-
stacie Chrystusa i 12 apostołów.

Symbol miłości
To nie jedyna niezwykła opowieść

związana z Królem Erykiem. Według
innej – ukochał on gołębie i nie roz-
stawał się ze swoim talizmanem 
– Złotym Gołębiem. Pamiątką tego
jest rzeźba gołębia na dziedzińcu 
darłowskiego zamku. Według le-

gendy tego, kto pogłaska gołębia,
czeka wielka miłość – na miarę mi-
łości Eryka i Cecylii. 

Szlakiem 
darłowskich 

zabytków…
… warto wybrać się nie tylko w nie-

pogodę, ale także szukając wy-
tchnienia w upalne dni. Zapewni je
na pewno chłód gotyckich murów
Zamku Książąt Pomorskich. To naj-
starszy i jeden z najlepiej zachowa-
nych zamków obronnych na Pomo-
rzu. Darłowski zamek stoi najbliżej
morza ze wszystkich gotyckich
zamków w Polsce. Jego budowę w 
II połowie XIV wieku rozpoczął książę
Bogusław V. Przez wieki jego koryta-
rzami przechadzali się możni ówcze-
snych czasów. Dziś – spacerują nimi
goście mieszczącego się tu od 1930
roku Muzeum. Do darłowskich pe-
rełek architektury gotyckiej należy
także Kościół Mariacki. Ten XIV-wieczny
obiekt zwieńczony jest 60-metrową
wieżą. Mieści się w nim słynne Mauzo-
leum Pomorskie z sarkofagami Książąt
Pomorskich a w sąsiedztwie – nie-
zwykłe lapidarium upamiętniające
dawnych mieszkańców ziemi darłow-
skiej. 

W znakomitym sąsiedztwie Ko-
ścioła Mariackiego mieści się Ratusz
Miejski. Jego unikalną ozdobą jest
znajdujący się nad głównym wej-
ściem kamienny renesansowy portal. 

Będąc obok ratusza warto poznać
bliżej także Pomnik Rybaka. To, obok
przepięknych plaż, jeden z głównych
bohaterów pocztówek. A zdjęcie z Ry-
bakiem to niezapomniana pamiątka 
z darłowskich wakacji (zrób sobie
selfie i otaguj #lubiedarlowo) . 

s s s

W centrum Darłowa można po-
znać jednego z jego najznamienit-

szych mieszkańców – pierwszego po-
wojennego burmistrza miasta Stani-
sława Dulewicza. Rzeźba uliczna mu
poświęcona stoi na skraju rynku sta-
romiejskiego przy ul. Powstańców
Warszawskich. Stanisław Dulewicz
urodził się w 1893 roku we wsi Słom-
niki nieopodal Krakowa. Jeszcze przed
wojną pracował jako nauczyciel a do
Darłowa trafił jako więzień przymu-
sowy. Po przyłączeniu Darłowa do
Polski był jednym z niewielu Polaków,
mogących budować polską admini-
strację na ziemi darłowskiej i 10
czerwca 1945 roku został pierwszym
burmistrzem polskiego Darłowa. Za
działalność edukacyjną i społeczną
otrzymał wiele odznaczeń, a jego imię
nosi darłowskie gimnazjum.

Rzeźba Stanisława Dulewicza zo-
stała ufundowana z okazji 70-tej rocz-
nicy polskiego Darłowa i warto z da-
rłowskich wakacji przywieźć także
selfie z pierwszym polskim burmi-
strzem miasta. 

Ale ciekawostki historyczne zna-
leźć można także poza ścisłym cen-
trum Darłowa. Należy do nich jedyny
taki w Polsce Kościół Św. Gertrudy. To
dwunastoboczna budowla, wzoro-
wana na gotyku skandynawskim. 
W tej zabytkowej przestrzeni, pod
gwieździstym sklepieniem, coś dla
siebie znajdą także miłośnicy muzyki
organowej. Tu bowiem odbywają się
letnie koncerty organowe w ramach
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Organowej.

Obok obiektów sakralnych na
uwagę zasługują także budowle
świadczące o mieszczańskim charak-
terze dawnego Darłowa. Należą do
nich kamienice zlokalizowane przy
głównym darłowskim deptaku – ulicy
Powstańców Warszawskich. 

s s s

Spacerując ulicą Powstańców War-
szawskich warto zatrzymać się na
dłużej przy budynku numer 14. Od
niedawna smaczną historię Darłowa
przypomina tablica, upamiętniająca
pierwszą wytwórnię słynnej do dziś
w całych Niemczech a pochodzącej 
z ziemi darłowskiej „herbacianej 
kiełbasy” – Rügenwalder Teewurst. 
Jak sama nazwa wskazuje, kiełbasę
tę jadano w Darłowie do popołu-
dniowej herbaty. Gdyby Państwo
mieli ochotę, polecamy Gościniec
Zamkowy, w menu którego wspo-
mniana darłowska kiełbaska zajmuje
honorowe miejsce. 

s s s

Spacer śladami historii kontynu-
ujemy także w Darłówku. Żelaznym
punktem programu jest wizyta w La-
tarni Morskiej. Ponieważ w Darłowie
wszystko jest nietypowe, to niety-
powa jest także latarnia – jedyna 
w Polsce zbudowana na planie pro-
stokąta. Została wybudowana w 1885
roku, a widok z położonego 22 metry
nad ziemią tarasu widokowego la-
tarni zapiera dech w piersiach.

Obok latarni od niedawna stoi 
nautofon, pieszczotliwie nazywany
buczkiem portowym. Buczek, dawniej
używany jako urządzenie nawiga-
cyjne wskazujące drogę do portu 
w czasie mgły, powrócił do Darłowa
po latach dzięki staraniom grupy za-
paleńców. Dziś jego sygnał uświetnia
między innymi start regat. Ciekawi
oryginalnego „głosu” buczka odnajdą
go w opartym o prozę Leopolda Tyr-
manda filmie „Naprawdę wczoraj” 
z udziałem Beaty Tyszkiewicz i An-
drzeja Łapickiego. Sceny do filmu
kręcono między innymi w Darłowie 
i Darłówku, a jednym z charaktery-

stycznych nadmorskich dźwięków 
w nim ujętych jest właśnie sygnał
buczka portowego. 

s s s

Nieopodal buczka spotkać można
„Xavera”. Takie imię otrzymał pięcio-
tonowy gwiazdoblok, wyrzucony 
6 grudnia 2013 roku na falochron pod-
czas słynnego huraganu Ksawery. Ten
nietypowy pomnik to symbol potęgi
natury i świadectwo siły Bałtyku. 

s s s

Darłowo od innych nadmorskich
miejscowości wyróżnia także jedyny
w Polsce rozsuwany most nad ka-
nałem portowym, łączący wschodnią
i zachodnią część letniskowej dziel-
nicy, czyli Darłówka. Konstrukcja ta
zastąpiła wybudowany jeszcze w XVII
wieku most zwodzony. Współczesny
most rozsuwa się co godzinę, umożli-
wiając statkom, jachtom i kutrom
wpłynięcie do portu. A obserwowanie
takiej niezwykłej „morskiej” parady
to wielka gratka dla turystów. 

szukasz unikatowej pamiątki z Darłowa?  Kup darłowskie monety. 
Dwie – z Pomnikiem Rybaka i darłowskim mostem zwodzonym 

– to monety złote. Trzecia – z wizerunkiem zamku – to moneta srebrna.
Warto mieć taką monetę w portfelu na szczęście! 

A można kupić je w darłowskim zamku 
oraz Centrach Obsługi Turystycznej.

na pamiątkę
moNety

„DIrLOV – rÜGENWALDE  
–  DArŁOWO. 

mIAsTO NAD BAŁTyKIEm. 
Wystawa poświęcona dziejom 

Darłowa stara się pokazać tę ścieżkę,
która zaczynała się w pomorskim
grodzie Dirlov, splatała się potem 

z historią niemieckiego Rügen-
walde, by po II wojnie światowej 

doprowadzić do polskiego Darłowa”. 

muzeum Zamek Książąt 
Pomorskich

ul. Zamkowa 4, 76-150 Darłowo 
tel. +48 94 314 23 51 

Cena biletu: normalny 5 zł,
ulgowy – 4 zł, grupowy 3 zł.

http://www.zamekdarlowo.pl/ 

wystawa

Złota gołębica Króla Eryka

Ratusz miejski w Darłowie
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szerokie i bezpieczne plaże, przyjazny klimat, wysoki 
poziom oferty kulturalnej i dbałość o jakość rozrywek dla
gości w każdym wieku powodują, że Darłowo to dosko-
nały kurort na rodzinne wakacje. 

Budowanie zamków z piasku i radosne pluskanie się 
w morskiej wodzie to żelazne punkty pobytu nad Bałty-
kiem. Ale udane wakacje z dziećmi to wakacje bezpieczne.
Te oferuje zwłaszcza plaża wschodnia w Darłówku. Nie-
zwykle szeroka, z czystym piaskiem i naturalnie kształtu-
jącymi się płytkimi zatoczkami zwanymi lagunami, sta-
nowi idealne miejsce na radosne rodzinne plażowanie. 
Z myślą o najmłodszych powstało tu także specjalne pla-
żowe boisko i mini plac zabaw. 

Nieopodal, na Bulwarze Zachodzącego Słońca obok Ho-
telu Apollo, znajduje się także jedna z licznych w Darłowie
siłowni zewnętrznych.  Kolejne można znaleźć między in-
nymi na Bulwarze Portowym przy ulicy Conrada, koło szkoły
w Darłówku Zachodnim i na Wyspie Łososiowej. A kto ma
ochotę na malowniczą wycieczkę z Darłówka do Darłowa,
może skorzystać także z wesołej Ciuchci Turystycznej 
„lubiędarłowo” (tel. 609 372 760). 

Kolejną rodzinną atrakcją jest Park Linowy nad Bałty-
kiem. Znajdujący się w urokliwym lasku w Darłówku Za-
chodnim zaprasza gości lubiących nowe wyzwania ze
szczyptą adrenaliny. Park oferuje trasy o różnym stopniu
trudności – od treningowej, przez dziecięcą i średnią aż do
trasy trudnej. Dodatkową atrakcją jest „tyrolka” o długości
200 metrów. 

Milusińscy z rodzicami lub opiekunami mogą także do
woli szaleć w basenach. Czeka na nich Park Wodny Jan – je-
dyny w Europie całoroczny akwapark wykorzystujący ma-
jącą niezwykłe walory prozdrowotne wodę morską. 

Z myślą o najmłodszych, ale nie tylko, powstał także ro-
dzinny Park rozrywki Balticlandia, przy ul. Józefa Muchy
w Darłówku Zachodnim. To jedyny w mieście park z base-
nami zewnętrznymi. Ale na najmłodszych czekają tu także
inne atrakcje – między innymi kolejka, kolorowy plac zabaw
i karuzela. 

Ciekawą propozycją dla rodzin, choć nie tylko, są także
kręgielnie. Ogólnodostępne tory bowlingowe można zna-
leźć w hotelach Jan i Lidia. 

Park Wodny Jan





E w a  
E w a rt  

dziennikarka, reżyserka, 
dokumentalistka związana 

z BBC

Darłowo to kurort z klimatem… dla
kultury. I to przez wielkie K. miejsce
dla siebie znalazły tu sztuki różne 
– muzyka, literatura, film, teatr 
i sztuki plastyczne. Efekt to zarówno
festiwale przyciągające gwiazdy 
i artystów z pierwszych stron gazet
jak i kameralne wydarzenia promu-
jące rodzimych twórców. 

s s s

Niewątpliwie największym wyda-
rzeniem jest odbywający się w drugi
weekend lipca Festiwal media 
i sztuka. To święto dziennikarstwa 
i sztuk różnych od 2011 roku na stałe
weszło do letniego kalendarza im-
prez o znaczeniu wykraczającym da-
leko poza region. Festiwal Media 
i Sztuka to cztery dni spotkań, kon-
certów, pokazów i rozmów. Festiwal
Media i Sztuka odwiedza co roku ple-
jada postaci znanych i lubianych, ale
przede wszystkim mających znaczący
wpływ na kształt życia kulturalnego 
i medialnego w Polsce. To właśnie
podczas tego festiwalu można „bez

krawata”, ale w blasku słońca i fleszy,
porozmawiać z gwiazdami takiego
formatu jak Wojciech Pszoniak, Kry-
styna Janda czy Robert Więckiewicz.
Można także podyskutować ze zna-
nymi dziennikarzami – jak Michał
Ogórek, Grzegorz Miecugow, Michał
Olszański czy Ewa Ewart. Można
wreszcie posłuchać opowieści zna-
nych autorów jak Janusz Głowacki,
Jacek Hugo – Bader czy Wojciech Ja-
gielski. 

Jednak festiwal to także spektakle,
wystawy i muzyka – w tym konkurs 
o Bursztynowy mikrofon radia Ko-
szalin, koncerty na dużej scenie festi-
walowej i kameralne spotkania mu-
zyczne w festiwalowym namiocie
ustawionym przy hotelu Apollo, z nie-
zwykłym widokiem na morze. 

Festiwal to także wielka gratka dla
łowców autografów i tych wszystkich,
którzy chcą mieć niezapomnianą pa-
miątkę w postaci selfie z ulubioną
gwiazdą (taguj #misdarlowo). Tego-
roczna edycja Festiwalu Media 
i Sztuka odbędzie się między 9 a 12

lipca (szczegółowy program Festiwalu
Media i Sztuka 2015 znajdą Państwo
na stronie www.darlowo.pl lub
www.mediaisztuka.pl)

s s s

Darłowo od lat jest także polską
letnią stolicą kina naszych północnych
sąsiadów. Wszystko za sprawą Festi-
walu Filmów skandynawskich,
którego 15-ta edycja odbędzie między
20 a 26 lipca. Jak co roku w kinie Bajka
widzowie będą mogli obejrzeć za
darmo kilkadziesiąt obrazów duń-
skich, fińskich, norweskich i szwedz-
kich. Co ważne, organizatorzy co roku
dbają o to, by w programie znalazły
się te najgłośniejsze produkcje (jak
miedzy innymi „Łowcy głów”, „Wal-
halla – mroczny wojownik” czy „Nim-
fomanka”) oraz te niszowe, pokazu-
jące zupełnie nieznane oblicze
kinematografii skandynawskiej. Cały
festiwal niezwykle ciekawy i inspiru-
jący a dla chętnych – jest możliwość
przedłużenia skandynawskiej przy-
gody poprzez rejs na Bornholm.

Darłowo
– miasto kultury

W o j c i e c h  
P s z o n i a k  

a k to r

„Człowiek bez drugiego
człowieka nie istnieje, człowiek

bez komunikacji z drugim
człowiekiem nie istnieje.

Człowiek musi mieć drugiego
człowieka, bo się uczy siebie.
Dlatego rozmowa z drugim

człowiekiem musi istnieć, 
bo oglądanie telewizji to nie jest

rozmowa, to jest substytut. 
A podstawą festiwalu Media 

i Sztuka jest spotkanie 
i rozmowa. I to jest jego

największa wartość.”

„Organizatorzy tego festiwalu
postawili na coś, co jest bardzo fajne 

– na spotkanie ludzi, takie w „starym
stylu”. Bo za moich młodych lat dość

powszechne było to, że ludzie się
spotykają, dyskutują i wymieniają

poglądy. I tak jest w Darłowie, gdzie
można zatrzymać się na chwilę,

zastanowić, pomyśleć. Ja szczególnie
cenię takie inicjatywy, które tak jak 

w galerii pozwalają cofnąć się o krok,
żeby zobaczyć lepiej jak jest

namalowany obraz. I do takich
inicjatyw zaliczam tę darłowską.”

G r z e g o r z  
M i e c u g o w  

dziennikarz, pisarz, felietonista,
współtwórca kultowego 

„Szkła kontaktowego”

„Wizyta tu to dla mnie okazja
żeby zobaczyć, jak bardzo

zmieniła się Polska, a nie było
mnie w kraju ponad 20 lat.

Przyjemność jest tym większa,
że mam ogromny sentyment do

polskiego Wybrzeża. I  jestem
bardzo mile zaskoczona tym, co

zobaczyłam. Bo widać 
w Darłowie ogromną pracę 

i determinację, żeby
wykorzystać szansę i zbudować

kurort na europejskim poziomie,
tętniący życiem i kulturą”.

Robert Więckiewicz - jedna 
z gwiazd festiwalu Media 

i Sztuka

Zawsze w drugiweekend lipca 

Michał Ogórek, znany felietonista, 
podczas jednej z rozmów festiwalowych

Elektryczne Gitary w trakcie wywiadu
udzielanego dziennikarzom Radia
Koszalin

Wojciech Pszoniak, 
w czasie jednej z dyskusji
festiwalowej 



M a r c i n  
M e l l e r  

dziennikarz i pisarz

„Darłowski Festiwal Media to po
prostu bardzo przyjemne

wydarzenie. Są tu sympatyczni,
fajni goście, a samo miasteczko

jest po prostu urocze. I oprócz
spotkań, w których brałem

udział, bardzo dobrze bawiłem
się na spotkaniach

nieformalnych, dlatego gdy po
pierwszej edycji miałem okazję

wziąć udział w kolejnych, nie
trzeba mnie było szczególnie

namawiać.”

s s s

Coraz chętniej Darłowo odwie-
dzają także miłośnicy rytmów prosto
ze słonecznej Jamajki. Wszystko za
sprawą Festiwalu reggaenwalde
(nazwa inspirowana przedwojenną
nazwą Darłowa – Rügenwalde). Fe-
stiwal narodził się w 2009 roku z ini-
cjatywy muzyków i fanów muzyki
reggae skupionych w Stowarzyszeniu
Kultura Sztuka Region. Z niewielkiej,
kameralnej imprezy Festiwal Regga-
enwalde powoli zmienia się w jedną
ze sztandarowych imprez muzycz-
nych darłowskiego lata zwłaszcza, że
słoneczne, pozytywne rytmy reggae
doskonale wpisują się w rodzinny
klimat kurortu. Dodatkową atrakcją
dla gości są także między innymi 
organizowane w ramach festiwalu
warsztaty bębniarskie oraz degu-
stacja potrwa kuchni wegetariańskiej.
Tegoroczny 7-my Reggaenwalde 
Festiwal odbędzie się w dniach 14-15
sierpnia, a wśród gwiazd pojawią się
między innymi Baobab i Damian 
Syjonfam. 

29 czerwca – 5 lipca 
Zawsze na początek wakacji 

XVIII Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych.
W tym roku jedna z najbardziej znanych imprez odbywających się 

nad Bałtykiem osiąga pełnoletniość. Jak co roku to gratka dla tysięcy fanów
militariów, którzy udowadniają, że mundur to strój dobry dla całej rodziny 

a takie spotkania jak to darłowskie to doskonała lekcja historii. 
Na terenie nazywanym „patelnią”, gdzie tradycyjnie odbywają się zloty, 

nie zabraknie także oczywiście ciężkiego sprzętu wojskowego a chętni będą
mogli poczuć, co oznacza przejażdżka amfibią lub czołgiem. 

18 lipca
Lato z radiem.

W tym roku Darłowo jest jednym z 20 miast, które znalazły się na trasie
tej niezwykłej inicjatywy koncertowej. Darłowski koncert odbędzie się 

na stadionie miejskim a zaśpiewa królowa polskiej sceny muzycznej – sama
Maryla Rodowicz. 

nie przegap!

Konkurs muzyczny Bursztynowy Mikrofon 
Radia Koszalin

Marek Niedźwiedzki na żywo prowadził
Listę Przebojów Programu 3

Krystynę Czubównę otaczał tłum
wielbicieli jej głosu 



Festiwale, koncerty, spotkania, wystawy i pokazy. Darłowskie lato ar-
tystyczne to kilkadziesiąt różnorodnych wydarzeń kulturalnych, od-
powiadających najbardziej wysublimowanym gustom. Coś dla siebie
znajdą tu zarówno fani muzyki klasycznej jak i ciężkiego rocka, in-
teresujące ekspozycje obejrzą zarówno amatorzy sztuki współcze-
snej jak i tradycyjnej marynistyki, swoich ulubionych autorów spo-
tkają i fani reportażu, i miłośnicy powieści kryminalnych. Wszystko
na wysokim poziomie i, co ważne, za darmo. 
Prezentujemy Państwu plan imprez na lipiec i sierpień.





Darłowo
– miasto dla aktywnych

słońce, piasek i słodkie lenistwo 
z szumem fal w tle to dla Ciebie za
mało? Doskonale trafiłeś, bo Dar-
łowo to kurort dla aktywnych. 

s s s

Amatorzy dwóch kółek, fani pie-
szych wycieczek i miłośnicy sportów
wodnych na pewno nie będą się 
w Darłowie nudzić. Miasto i jego oko-
lice oferują szereg atrakcji dla gości
pełnych energii. 

Zapaleni cykliści mają do wyboru
kilka tras rowerowych, znanych jako
cztery pętle. 

1. mała Pętla (7 km) – szlak dosko-
nały na rozgrzewkę, obejmujący trasę

od Darłówka Zachodniego przez 
Darłowo do Darłówka Wschodniego.
Warto zatrzymać się w Darłowie na
dłużej i pozwiedzać. 

2. Pętla szlakiem Cystersów (23
km) – ta trasa rozpoczyna się i kończy
w Darłowie a wiedzie przez Bobolin,
Dąbki, Bukowo Morskie, Pęciszewko 
i Rusko. Na trasie warto zrobić sobie
kilka przystanków przy średniowiecz-
nych kościołach. 

3. Duża Pętla Nadmorska (37 km)
– start tej trasy to Darłówko
Wschodnie a meta – Darłowo. Na
trasie, prowadzącej m.in. przez wał
przeciwpowodziowy, lasek nadmorski
i mierzeję przy Jeziorze Kopań znaj-

Bakista Cup - coroczne regaty w ramach 
Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego 



dują się takie miejscowości jak Wcicie,
Jarosławiec, Rusinowo i Barzowice. Po
drodze można podziwiać morze, wia-
traki oraz jezioro. Szlak jest tym przy-
jemniejszy, że część trasy wiedzie
przez teren zamknięty dla ruchu sa-
mochodowego. 

4. Duża Pętla Wiatrakowa (39
km) – trasa zaczyna się i kończy 
w Darłowie a wiedzie przez Cisowo,
Drozdowo, Sulimice, Kowalewice,
Stary Jarosław i Krupy. Po drodze
można podziwiać liczne zabytki 
(w tym gotycki kościół w Cisowie z po-
czątku XIV wieku) a także nie mniej
liczne wiatraki. Te w Cisowie to
pierwsza farma wiatrowa, jaka po-
wstała w Polsce, drugie znajdują się
na Górze Barzowickiej.

s s s

Szlak Cystersów, Wiatrakowy 
i Nadmorski to także szlaki piesze, ale
tych na ziemi darłowskiej jest więcej.
Dwa niezwykle ciekawe to Koszaliński
Szlak Nadmorski i Szlak Rezerwatów.
Ten pierwszy to szlak czerwony. Jest
częścią międzynarodowego szlaku
prowadzącego z Berestu we Francji
do polskiego Braniewa. Przez gminę
Darłowo przebiega 30-kilometrowy
odcinek od Dąbkowic przez Bobolin,
Żukowo Morskie i Darłówko do Wicia.
Z kolei Szlak Rezerwatów to nie-
zwykle malownicza trasa rozpoczy-
nająca się w Darłowie a kończąca 
w Polanowie. 

s s s

Darłowo leży także na jednym 
z najważniejszych chrześcijańskich
szlaków pielgrzymkowych – Szlaku
Świętego Jakuba. Jego tradycja sięga
XII w. a symbolem rozpoznawanym
przez pielgrzymów z całego świata
jest charakterystyczna muszla św. Ja-
kuba. Celem pielgrzymki jest grób św.
Jakuba, który znajduje się w Santiago
de Compostela. Przez Darłowo prze-
biega 27 etap Pomorskiej Drogi 
Świętego Jakuba. Do miasta piel-
grzymi wchodzą od strony miejsco-
wości Cisowo, potem kierują się do
centrum ulicą Tynieckiego (obok
cmentarza i kaplicy św. Gertrudy),
dalej pod Bramą Wysoką w kierunku
rynku, następnie na rynek i ul. Ko-
ścielną do kościoła pw. Matki Boskiej
Częstochowskiej.  

s s s

Darłowo i okolice to też możliwość
spędzenia wakacji w siodle. W samym
Darłowie funkcjonuje Rancho  przy

ulicy Rzecznej 8 (http://www.ranczo-
nadmorzem.pl)

Można także skorzystać z jazdy
konnej „po sąsiedzku” – w „Ranchu
Mustafa” w Bobolinie (http://www.
ranczomustafa.pl) lub w stajni w Ko-
paniu (http://www.kopan.pl/stad-
nina-koni.html)

s s s

Wakacje nad morzem, w otoczeniu
rzek i jezior, to także doskonała okazja
do uprawiania sportów wodnych. 
Okolice Darłowa upodobali sobie szcze-
gólnie miłośnicy windsurfingu. Znako-
mite warunki dla nich oferują poddar-
łowskie Dąbki z jeziorem Bukowo. 
Początkujący mogą skorzystać tu 
z nauki w letniej Szkole Windsurfingu 
a doświadczeni – wypożyczyć sprzęt 
i spotkać innych pasjonatów sportów
wodnych. Oprócz windsurferów można
tu także spotkać amatorów deski z ża-
glem, czyli fanów kitesurfingu, którzy
pojawiają się także na plaży zachod-
niej i w okolicach Bobolina.

s s s

Coś dla siebie znajdą w Darłowie
także kajakarze, którzy mogą wybrać
dla siebie jedną z tras wyznaczonych
na rzekach Wieprzy i Grabowej. 

s s s

W tenisa ziemnego można grać 
w hali ośrodka wczasowego „Róża
Wiatrów” w Darłówku Zachodnim.

� Sklep Rowerowy Bike ul. Pocztowa 24
� Hotel Lidia ul. Dorszowa 3
� O.W. Róża Wiatrów ul. J. Muchy 2
� Wypożyczalnia rowerów i gokartów – ul. Słowiańska 6

wypożyczalnie 
rowerów

Miejsce idealne do inwestowania.



Kulinarne nadbałtyckie must have
to oczywiście ryby. W Darłowie
można je znaleźć w każdej postaci
– świeże prosto z kutra, wędzone
na zimno i na gorąco, pieczone 
i smażone. Wszystkie łączy jedno 
– świeżość, niepowtarzalny smak 
i dobroczynny wpływ na nasze
zdrowie. 

s s s

Amatorzy ryb w każdej postaci nie
mogą nie odwiedzić darłowskiego
portu. Tu znajduje się targ rybny, 
w pobliżu rozsuwanego mostu, gdzie
można kupić gotową do zjedzenia na
ciepło wędzoną rybę z bułką. Można

też oczywiście smakowity kawałek
wędzonego dorsza, łososia, flądry czy
śledzia zabrać ze sobą – nawet na 
południe Polski. 

Darłowski port to także jedno 
z niewielu już miejsc na polskim
Wybrzeżu, gdzie świeże, dopiero
złowione ryby sprzedawane są przez
rybaków „z burty”. To także okazja
do zapoznania się z kulturą morską
i wysłuchanie niezwykłych czasem
morskich opowieści. Nie lada cieka-
wostką jest także możliwość obser-
wowania rybaków przy pracy – pod-
czas filetowania, patroszenia czy
skórowania ryb. Takie pokazy sztuki
rybackiej cieszą się wielkim zainte-

resowaniem turystów. 
Co ważne, darłowskie ryby to przy-

smak, którym można cieszyć się cały
rok dzięki zakupom przez internet.
Dzięki dostawie kurierskiej smakiem
świeżych ryb mogą cieszyć się sma-
kosze z najodleglejszych zakątków
kraju (szukaj np. na Facebooku – Ryby
u Rybaka).

Ale ryby w każdej postaci do-
stępne są także w licznych smażal-
niach i restauracjach, wśród których
są te oferujące dania tradycyjnej pol-
skiej kuchni jak i te, których menu in-
spirowane jest kuchniami ze wszyst-
kich stron świata. Coś dla siebie
znajdą tu bowiem zarówno smakosze

kuchni włoskiej, francuskiej jak i azja-
tyckiej. 

s s s

Milusińscy, choć nie tylko, na
pewno skuszą się podczas pobytu nad
Bałtykiem na słodkie przysmaki. Do
wyboru są wszystkie znane wytwory
sztuki cukierniczej, w tym popularne
gofry, drożdżówki, rurki z kremem 
i oczywiście lody na wiele sposobów.
Umilą one każdy spacer i spotkanie,
mogą także stanowić doskonały
sposób na ochłodę w upalny dzień. 
A chyba nikogo nie trzeba przeko-
nywać, że lody i gofry latem najlepiej
smakują nad morzem!

Darłowo
– miasto ze smakiem

Jednym z najbardziej wyrazistych 
i najsmaczniejszych wspomnień 

z urlopu w Darłowie może 
być darłowska… jagodzianka.

Prawdziwe jagodowe cudo,
serwowane na ciepło, znaleźć

można w kawiarni Hotelu Apollo. 
To, w jaki sposób hotelowemu

cukiernikowi udaje się „upchnąć” 
w jednej jagodziance taką masę
owoców, pozostaje jego słodką

tajemnicą. 
Ale jedno jest pewne:  kto raz

spróbuje takiej jagodzianki, już
zawsze będzie w kulinarnych

podróżach wracał do Darłowa.

Darłowska
pyChota



Darłowo
– miasto na kartach książek

Przyzwyczaił Pan swoich czytelników do dwóch
miast – Wrocławia i Lwowa. Jednak akcję najnowszej
powieści, która ukaże się we wrześniu, przeniósł Pan
do nadmorskiego Darłowa. skąd taki pomysł?

Darłowo jest na drugim miejscu na mojej prywatnej uczu-
ciowej liście rankingowej – zaraz po Wrocławiu. Jestem Ho-
norowym Obywatelem Królewskiego Miasta Darłowa, od
lat spędzam tutaj urlop, mam też z grodem Króla Eryka
silne związki rodzinne. Uważam, że miasto to jest wspaniałą
scenerią literacką, co zresztą widzieli i twórczo wykorzy-
stali Jerzy Waldorff i Leopold Tyrmand. Wraz z każdym
moim pobytem tutaj plan powieści darłowskiej nabierał
coraz wyraźniejszych kształtów i w końcu go zrealizowałem. 

Zdradźmy, że Darłowo to miasto, w którym pożegna
się Pan definitywnie z komisarzem Edwardem Po-
pielskim…

Tak, to prawda. Czas na nowe wyzwania.

Zapowiada Pan, że książka ta będzie pełna bru-
talnej przemocy…

W każdej mojej książce jest przemoc, ponieważ uprawiam
taki a nie inny gatunek literacki. Natomiast w „Arenie
szczurów” (bo taki jest tytuł powieści) nie będzie rozbudo-
wanych wątków naukowych, matematycznych i filozoficz-
nych – jak to było w „Otchłani mroku” i „Władcy liczb”.  

Każda z Pana książek to efekt bardzo pracochłon-
nych badań, także „terenowych”. Nie inaczej jest 
w przypadku najnowszej „darłowskiej” powieści.
Czy szukając informacji do niej odkrył Pan nieznane
dla siebie oblicze Darłowa?  

Oczywiście. Nie jestem historykiem ani regionalistą, toteż
mnóstwa rzeczy nie wiedziałem, zanim przystąpiłem we
wrześniu minionego roku do zbierania materiałów. Wtedy
to właśnie przyjechałem do Darłowa i korzystałem 
z wiedzy znawców historii miasta i regionu. Wszystkim im
dziękuję w posłowiu do mojej książki. Czytałem wtedy
opracowania historyczne i pamiętniki, w których znala-
złem niezwykle interesujące i nieznane mi wcześniej fakty.
Wiele z nich wykorzystałem w „Arenie szczurów”. 

Jakie było powojenne Darłowo?

Niezniszczone przez wojnę, piękne nadmorskie mia-

steczko, zawłaszczone w dużej mierze i terroryzowane
przez Armię Czerwoną oraz przez zwykłych bandytów. 
W pierwszych miesiącach po wojnie mieszkańcy Darłowa
i okolic, o czym można przeczytać w źródłach, ryglowali się
o zmroku w swych domach i modlili się, by przeżyć ko-
lejną noc. Oprócz euforii – naturalnego uczucia po strasz-
liwej wojnie – mieszkańców ogarniał bezsilny gniew na
widok czerwonoarmistów rabujących wszystko, co się dało,
i potworna trwoga przed okrutnymi złodziejami, goto-
wymi zabić za połeć słoniny. Do tego dochodziły masowe
gwałty na Niemkach, dokonywane przez wygłodniałych
kobiet żołnierzy rosyjskich, pewnych swej bezkarności. 

Darłowo to miasto do którego chętnie Pan wraca,
nie tylko w podróżach literackich. Dlaczego to dobre
miejsce także na wypoczynek?

Wspaniałe szerokie plaże, morze, historia, zabytki – tu jest
wszystko!

Darłowo to także miejsce, w którym dobrze mogą
poczuć się amatorzy literatury a szczególnie pol-
skiego kryminału…

Od kilku dobrych lat organizowane są tutaj spotkania z lite-
ratami, które miały także swoje kryminalne oblicze w ramach
„Darłowskich spotkań literackich”. Gościli tutaj najważniejsi
twórcy polskiego kryminału, który staje się coraz bardziej
znany w Europie. Spotkania autorskie, dyskusje – toczone czy
to w darłowskim porcie, czy też w specjalnym namiocie na
plaży – urozmaicały czas wielu wczasowiczom. Wiem dosko-
nale, że niektórzy ludzie specjalnie wybierali taki termin swo-
jego wypoczynku, by spotkać się ze swoim ulubionymi auto-
rami. Powieść kryminalna i plaża – to świetna kombinacja!

miejsce w Darłowie Panu najbliższe, które poleciłby
Pan każdemu turyście….

Miłośnikom przeszłości – do jakich ja sam należę – po-
lecam wspaniały darłowski zamek oraz jedyny w swoim ro-
dzaju stojący na cmentarzu kościół Świętej Gertrudy – wy-
budowany w unikalnym stylu gotyku skandynawskiego.
Miłośnikom miejskich osobliwości szczególnie polecam
piękne ciągi małych domków przy ulicy Wałowej – tak cha-
rakterystycznych dla skandynawskich miasteczek.  

Dziękuję za rozmowę.

ROZMAWIAŁA: ANNA POPŁAWSKA

Darłowo jako kurort z klimatem fa-
scynuje, i to od lat. O tym, że to
miejsce niezwykłe, przekonało się
wielu artystów. Inspirację znajdują
tu także literaci. Nic więc dziwnego,
że darłowskie przestrzenie stawały
się, i wciąż stają, miejscem akcji po-
wieści i opowiadań. 

Właśnie w Darłowie toczy się
akcja najnowszej powieści jednego
z najbardziej uznanych twórców

polskiego kryminału – Marka Kra-
jewskiego. Marek Krajewski to ho-
norowy obywatel Darłowa. O jego
związkach z miastem świadczy fakt,
że co roku spędza tu wakacje, tu co
roku spotyka się z czytelnikami i tu
znalazł pomysł na powieść, która
ukaże się już we wrześniu. Zapra-
szamy także na spotkanie z pisa-
rzem, który będzie jednym z gości
tegorocznej edycji festiwalu Media i
Sztuka.

Darłowo jest także „bohaterem” powieści „Siedem dalekich rejsów” 
Leopolda Tyrmanda. To kameralna opowieść o spotkaniu dwójki
nieznajomych zainteresowanych odnalezieniem Tryptyku Eryka

Pomorskiego. Jest tu wątek miłosny i konieczność dokonania dramatycznych
wyborów a wszystko na tle burzliwej powojennej historii Ziem Odzyskanych,

na których umacnia się nowa władza. 
Sam Leopold Tyrmand wielokrotnie bywał w Darłowie, a echa tych pobytów

widać wyraźnie w jego powieści „Siedem dalekich rejsów”. Stała się ona także
inspiracją dla filmu „Naprawdę wczoraj”, którego akcja częściowo rozgrywa się

w Darłowie. 
Od niedawna także imię Leopolda Tyrmanda nosi Darłowski Ośrodek Kultury.

Tablicę upamiętniającą pisarza odsłonił w Darłowie jego syn, Matthew.

rozMowa 
z m arki em kr aje wskim

// Marek Krajewski – filolog klasyczny i były wykładowca Uniwer-
sytetu wrocławskiego. od 2007 roku zawodowy pisarz, autor poczyt-
nych kryminałów, w tym cyklu wrocławskiego i lwowskiego, których bo-
haterami są komisarze Eberhardt Mock i Edward Popieliski. Marek
Krajewski za swoje dokonania literackie został nagrodzony między
innymi Paszportem Polityki i kryminalnym Noblem literackim, czyli
Nagrodą wielkiego Kalibru. // 

CiekawoSTka

Darłowo stało się już raz miejscem
literackich poszukiwań Marka Krajewskiego.
Tu toczy się akcja opowiadania „Darłowskie

śledztwo Eberharda Mocka”. 
Główny bohater „wrocławskiego” cyklu

powieści Krajewskiego prowadzi w Darłowie
śledztwo na zlecenie „Króla Przypraw”...

Więcej szczegółów nie zdradzamy. 
Kto chce wiedzieć, jak zakończyło się to

śledztwo, powinien zajrzeć pod adres
https://darlowo.pl/mock/

śLadaMi TyrManda...

FOT. WOJCIECH KARLIńSKI



Darłowo
– miasto żagla i wędki

Jedną z najdynamiczniej rozwija-
jących się gałęzi turystyki w Dar-
łowie jest wędkarstwo morskie. 
Doskonałe położenie, bogactwo ryb
w Bałtyku i skrojona pod potrzeby
amatorów morskiego „polowania”
oferta kilkudziesięciu armatorów
sprawia, że Darłowo stało się cało-
roczną stolicą polskiego wędkarstwa
morskiego. Dowód – to właśnie 
w Darłowie odbywają się prestiżowe
zawody, w tym m.in. międzynaro-
dowe mistrzostwa w Wędkarstwie
morskim.

Wędkarstwo morskie to nie tylko
sposób na zapewnienie sobie smacz-
nego obiadu czy kolacji. To także, 
a może przede wszystkim, sposób na
spędzenie wolnego czasu wśród fal 
i kojącego szumu morza, z dala od
zgiełku miasta i w miłym towarzy-
stwie. Wędkowanie zapewnia także

odpowiednią dawkę adrenaliny i jest
sposobem na zdrową rywalizację „na
dorsze”. 

W Darłowie amatorzy łowienia 
w Bałtyku mają do wyboru rejsy kil-
kugodzinne i takie, które trwają dobę
a nawet dłużej. W morze wypłynąć
można tradycyjnym kutrem, ale
można także wybrać rejs nowoczesną
szybką łodzią motorową. Na pokła-
dzie wędkarze mogą liczyć na wypo-
życzenie sprzętu i fachową poradę.
Tradycją rejsów wędkarskich jest
także wspólny posiłek na pokładzie
lub w mesie a żelaznym punktem 
w wędkarskim menu jest oczywiście
zupa rybna. 

Rejs wędkarski to niezwykła przy-
goda i niezapomniane wrażenia, jakie
daje przebywanie na pełnym morzu 
i doświadczenie tego wszystkiego, co
jest chlebem powszednim rybaków… 

Takie doznania warte są swojej

ceny a ta nie jest wygórowana, bo
opłata za dziesięciogodzinny rejs
waha się od około 130 złotych do 200
złotych (wraz z opłatą za sprzęt).
Doba wędkowania na Bałtyku to wy-
datek rzędu 300 złotych a dwa razy
więcej trzeba przeznaczyć na trwa-
jący dwie doby rejs na Bornholm. 

s s s

Amatorzy nadmorskiego relaksu 
z wędką upodobali sobie darłowskie
plaże także jako znakomite miejsce
do uprawiania surfcastingu. To mor-
skie połowy ryb nie z pokładu łodzi, 
a z brzegu. Srufcasting ma już sze-
rokie grono wielbicieli, którzy od lat
rywalizują także w ramach ogólno-
polskich zawodów. Co ważne, to wy-
darzenie atrakcyjne nie tylko dla
wędkarzy, ale ze względu na nie-
zwykłą formę – także dla turystów 
i fotografów.

– to podstawowy sposób połowu
w wędkarskie morskim. 
Jednak nie jest to spinning

klasyczny, bo w wędkarstwie
morskim trzeba stosować

specyficzne, przede wszystkim
wytrzymałe przynęty, mogące

przetrzymać zmienne 
i często bardzo trudne warunki
pogodowe, panujące na morzu.

Zaliczane są do nich przede
wszystkim duże woblery i blachy

wahadłowe.

spinning

Bogactwo gatunków ryb Morza
Bałtyckiego można poznać także

dzięki niezwykłej Galerii Ryb Morza
Bałtyckiego. Ich wizerunki są wyryte

na płytach ułożonych na rynku,
wokół fontanny Rybaka.

CiekawoSTka

PAsCAL BrODNICKI LuBI ŁOWIć ryBy W DArŁOWIE

Surfcasting, czyli łowienie 
z brzegu plaży

Port jachtowy Darłowo 



Darłowo staje się coraz ważniej-
szym punktem na żeglarskiej mapie
nie tylko Polski ale całej Europy. Tylko
w ubiegłym roku darłowską marinę,
należącą do Zachodniopomorskiego
Szlaku Żeglarskiego, odwiedziło
ponad 600 jachtów – gości, pływa-
jących pod 16 banderami (w tym tak
„morsko” egzotycznymi jak Czechy czy
Szwajcaria). Darłowo jest także pa-
tronem corocznych Regat Bakista Cup.
Dzieje się to nie bez powodu. 

Działająca od trzech lat marina
uznawana jest przez żeglarzy za
miejsce bardzo przyjazne, kameralne
i wygodne. Wilki morskie, strudzone
walką z falami i palącym słońcem, nie
tylko zacumują przy wygodnych po-
mostach, ale także znajdą tu pełne
zaplecze sanitarne z estetycznymi sa-
nitariatami i prysznicami. Oczywiście
żeglarze mogą skorzystać z dostępu
do wszystkich mediów (woda, prąd)
oraz wi-fi.

Jako, że marina to też miejsce in-
tegracji, z myślą o wieczorach w mor-
skim klimacie powstała w marinie
specjalna wiata biesiadna – w pełni
umeblowana, z grillem i wędzarnią. 

Wszystkimi obiektami, także tymi
zlokalizowanymi w udostępnionym
żeglarzom nowym basenie rybackim,
zarządza Zarząd Portu Morskiego 
w Darłowie. 

Warto zrobić sobie wakacyjną
fotkę na tle cumujących jachtów 
w darłowskiej marinie. 

MiejSCe
przyjazne żegLarzoM

130 
tyle miejsc dla jachtów 

znajduje się obecnie 
w darłowskim porcie 

(w marinie oraz niedawno 
oddanym do użytku basenie 

rybackim).

Darłowski port chętnie odwiedzają
także najsłynniejsze polskie

żaglowce. Często można tu podziwiać
między innymi legendarną Pogorię.

To 47-metrowy, trójmasztowy
żaglowiec. Jego widok na pełnych
żaglach, których powierzchnia to

1000 metrów kwadratowych, zapiera
dech w piersiach. 

Do darłowskiego portu zawijał także
między innymi jacht Polska Miedź,
na którym dzielny kapitan Tomasz

Cichocki opłynął świat. Jego
samotny rejs trwał 312 dni. 

odwiedziny

przyjaźń przez Morze

Lubiący aktywny wypoczynek i poznawanie nowych miejsc 
i smaków mogą wybrać się na zaprzyjaźnioną z Darłowem duńską
wyspę Bornholm. Wystarczy przepłynąć 55 mil morskich, by zna-
leźć się w niezwykle malowniczej krainie urokliwych miasteczek,
małych osad, tradycyjnych zakładów rzemieślniczych i widocz-
nych niemal na każdym kroku znaków burzliwej historii wyspy. 
Gościnni Duńczycy z myślą o turystach opracowali kilka tras wy-
cieczkowych, które można przebyć w ramach zorganizowanej wy-
cieczki. Można także wybrać się na indywidualny rowerowy spacer
po Bornholmie. A miejsca, których nie można przegapić, to między
innymi Balic Sea Glass, czyli tradycyjna huta szkła, unikatowa
wędzarnia w Hasle czy największe w Danii skupisko menhirów Lo-
uiselund. Warto także zwiedzić ruiny średniowiecznego zamku
Hammershus. Jego okolica jest ponoć chętnie odwiedzana przez
trolle. Pewne jest jednak to, że przy zamku Hammershus można
kupić najsmaczniejsze na całym Bornholmie lody. 

Latem działa bezpośrednie połączenie promowe 
z Darłowa do Nexo na Bornholmie. Realizuje je

Kołobrzeska Żegluga Pasażerska katamaranem Jantar. 
To luksusowy katamaran pasażerski, całkowicie
przebudowany i zmodernizowany w roku 2005. 

Na trzech pokładach do dyspozycji pasażerów są
kawiarnia i restauracja, które pełnią równocześnie rolę
salonów pasażerskich. Każde pomieszczenie posiada

swoje zaplecze gastronomiczne i barowe. 

Rejsy Jantarem z Darłowa na Bornholm realizowane są 
w środy (planowane terminy: 8,15 i 22 lipca), 

a koszt rejsu to 190 złotych (dla osoby dorosłej)
i 140 złotych (bilet ulgowy). Bilety na rejs można kupić

między innymi w nowym Terminalu Pasażerskim 
przy ulicy Kotwicznej w Darłówku oraz w Informacji

Turystycznej przy ulicy Powstańców Warszawskich 51. 

rejSy

Amatorzy rejsów
wycieczkowych po Bałtyku

także znajdą w Darłowie coś
dla siebie. Latem krótkie

wycieczki spacerowym
tempem proponują dwa
dumnie prezentujące się
statki unicus i Król Eryk.

Warto skorzystać, bo widok
zachodzącego słońca

widziany z pokładu statku
będzie jednym 

z najpiekniejszych
wspomnień z darłowskich

wakacji. 



W Darłowie dla turystów zawsze
świeci słońce.  Bywa jednak, że świeci
zza chmur, wtedy można skorzystać
z propozycji innych niż plażowanie. 
A tych w Darłowie i okolicach nie bra-
kuje. 

s s s

Doskonałą alternatywą dla plaży 
jest wizyta w muzeum Zamek 
Książąt Pomorskich. Fascynujący jest
i sam gotycki obiekt, i jego wnętrza
zmienione na sale wystawowe.
Można w nich oglądać zarówno wy-
stawy stałe, związane z historią 
regionu, jak i ekspozycje czasowe.
Ciekawostką jest spreparowane dwu-
głowe cielę oraz mumia…  kota.  
Będąc w darłowskim Zamku warto
także zajrzeć do Izby Tortur Cza-
rownic. Została ona nie tylko bogato
wyposażona w narzędzia tortur. To
propozycja dla gości o mocnych ner-
wach, bo w Izbie można także zoba-
czyć zainscenizowane scenki torturo-
wania.

muzeum czynne jest codziennie
od 10 do 18, w niedzielę od 10 do
16, tel. 94 314 23 51.

s s s

Kinomani mogą w Darłowie wybrać
się na jeden z letnich seansów pro-
ponowanych przez kino Bajka. Tu 
w repertuarze znaleźć można za-
równo nowości kinowe, jak i filmy
tematyczne, nawiązujące do trwa-
jących w Darłowie wydarzeń. 

s s s

Darłowo ma także swój nietypowy
salon wystawowy. Nietypowy, bo
mieszczący się w Terminalu sztuki
w porcie. To miejsce chętnie odwie-
dzane przez turystów, prezentujące
wystawy artystów z regionu, czasem
prezentujące sztukę współczesną,
czasem nawiązujące do morskich tra-
dycji Darłowa. 

s s s

Mniej słoneczne dni można także 
wykorzystać na sąsiedzkie wizyty. 
A atrakcji w okolicach Darłowa nie
brakuje. 
By pozostać w nadmorskim klimacie,
warto wybrać się do Jarosławca 

(24 km – 20 min.), gdzie mieści się cie-
kawa latarnia morska oraz muzeum
bursztynu. 

ul. Nadmorska 1b, 76-107 Jaro-
sławiec, tel. 533 533 123 ,
www.muzeumbursztynu.pl

s s s

Z kolei amatorzy rozrywek umysło-
wych i łamigłówek powinni wybrać
się do poddarłowskich Krup. Mieści
się tu Park Leonardia (7 km – 5 min.).
To miejsce, w którym można zagrać 
w ponad 100 gier jedno i kilkuosobo-
wych. Wszystko na świeżym powie-
trzu, wykonane z naturalnych pro-
duktów, oryginalne i… zachęcające do
rywalizacji… Leonardia to miejsce 
doskonałe dla gości w różnym wieku,
zwłaszcza dla rodzin z dziećmi.

Krupy 3, 76-150 Darłowo, 
tel. 501 042 503, 509 863 632,
www.leonardia.pl

s s s

A jeśli o labiryntach mowa, to warto
wybrać się do jednej z wiosek tema-
tycznych nieopodal Darłowa – wioski
Paproty w gminie malechowo (22 km
– 20 min.). Powstał tu największy 
w Polsce zespół stacjonarnych labi-
ryntów z wierzby energetycznej. Co
ważne, to miejsce w którym można
spędzić czas bardzo aktywnie – na
grach edukacyjnych, nauce wikliniar-
stwa i warsztatach. 

Gospodarstwo Edukacyjne 
„W labiryntach”, Paproty 8, 
malechowo, tel. 608646581,
www.paproty.pl

s s s

Wypoczywający w Darłowie pasjo-
naci militariów powinni wybrać się
do malechowa. Tu, na widocznym 
z daleka wzgórzu, znajduje się Fort
marian (23 km – 22 min.). To miejsce
Zimowych Zlotów Wojskowych i nie-
zwykłe muzeum utworzone przez
wielkiego fascynata wojskowości
Mariana Laskowskiego. 
Na terenie Fortu znajduje się rów-
nież małpi gaj, tor quadowy oraz plac
do paintballa. 
Dodatkową atrakcją jest możliwość
zwiedzania Fortyfikacji Marian w Dar-
łówku Zachodnim, przy ulicy Helskiej.

To kompleks obronny wybudowany 
w latach 1937-1942 przez Kriegsma-
rine. W jego skład wchodzą udostęp-
nione zwiedzającym niezwykłe
bunkry zbudowane na wydmach. 

marian Laskowski, malechowo
27B, tel.602 580 840  
www.fortmarian.pl

s s s

Nieopodal Darłowa można także spo-
tkać się z legendami rocka. Wszystko
za sprawą cyklu niezwykłych kon-
certów odbywających się w Dolinie
Charlotty w strzelinie koło słupska
(42 km – trzy kwadranse od Darłowa).
Położony na wodzie obiekt oferuje
wiele atrakcji (stadnina koni, trasy
piesze, ogród zoologiczny oraz foka-
rium), a jego uroki urzekły samego
Carlosa Santanę, który w dowód wdzię-
czności zostawił tu swoją gitarę. 

www.dolinacharlotty.pl

s s s

Ci, którzy cenią sobie obcowanie 
z przyrodą pięknie formowaną ręką
ludzką, powinni zafundować sobie wy-
cieczkę do podkoszalińskiej Dobrzycy
(65 km – 60 min.). Od lat pięknie rosną
tu ogrody tematyczne Hortulus, które
niedawno wzbogaciły się o skompli-
kowany labirynt oraz wieżę widokową,
której ażurowa konstrukcja nawiązuje
do kodu ludzkiego DNA. 

Dobrzyca 76, 76-038 Dobrzyca,
www.hortulus.com.pl

Darłowo
– miasto na niepogodę

Międzynarodowy Zlot Historycznych
Pojazdów Wojskowych

Park Leonardia – Krupy 



Centra Obsługi 
Turystycznej 
w Darłowie 
Na terenie miasta Darłowa funk-
cjonują dwa całoroczne Centra
Obsługi Turystycznej prowadzone
przez Darłowską Lokalną Organi-
zację Turystyczną (DARLOT). 
PIERWSZy – w Darłowie (ul. Po-
wstańców Warszawskich 51 –
Rynek), DRUGI w nowym Termi-
nalu Pasażerskim – w Darłówku
Zachodnim przy ul. Kotwicznej 14. 
W nich każdy turysta otrzyma in-
formację, poradę i pomoc, a także
zostanie wyposażony w pakiet nie-
zbędnych informacji na temat
Miasta Darłowa oraz regionu. Poza
punktami w Darłowie, Regionalne
Centrum Obsługi Turystycznej
funkcjonuje również w Sławnie
(Dworzec PKP).
Poza standardową działalnością
związaną z informacją turystyczną
wszystkie punkty prowadzą
sprzedaż biletów na: rejsy na Born-
holm, transfery na lotniska oraz na
większość imprez kulturalnych,
sportowych i rekreacyjnych odby-
wających się w kraju.
Turystom – polecamy centra i za-
praszamy do korzystania, lokalną
branżę turystyczną zapraszamy do
współpracy. 
Aktualne dane teleadresowe 
Centrów Obsługi Turystycznej
prowadzonych przez DARLOT,
wraz z godzinami funkcjono-
wania publikujemy poniżej:

DArŁOWO
Centrum Obsługi Turystycznej
ul. Powstańców Warszawskich 51
(RyNEK), 76-150 Darłowo
tel. 519 30 30 32, 
e-mail: cot@darlot.pl
CZyNNE:
15 wrzesień – 15 czerwiec
9.00-17.00 poniedziałek-piątek
10.00-15.00 sobota
niedziela nieczynne
16 czerwiec – 14 wrzesień
10.00- 20.00 poniedziałek- piątek
10.00 - 16.00 sobota-niedziela

DArŁOWO – DArŁÓWKO
Centrum Obsługi Turystycznej
(Terminal Pasażerski)
ul. Kotwiczna 14, 
Darłowo – Darłówko
tel. 732 66 99 19, 
e-mail: cot2@darlot.pl
CZyNNE:
15 wrzesień  – 15 czerwiec
10.00-16.00 poniedziałek-sobota
niedziela nieczynne
16 czerwiec – 14 wrzesień
10.00-20.00 poniedziałek-niedziela

sŁAWNO
Regionalne Centrum Obsługi 
Turystycznej, ul. Dworcowa 4, 
76-100 Sławno, tel. 519 30 30 31, 
e-mail: rcot@darlot.pl
CZyNNE: 
9.00-17.00 poniedziałek-piątek,
cały rok

CENTrum OBsŁuGI TurysTyCZNEJ
ul. Powstańców Warszawskich 51
76-150 Darłowo, tel. +48 519 303 032
numer GG: 48 82 85 65
e-mail: cot@darlot.pl

112 – Europejski Numer Alarmowy
601 100 100 – Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe
94 314 26 83 – Kapitanat Darłowo 

VHF Ch.: 06, 12, 14, 16, 71 (8H)
94 314 24 85 – Bosmanat Darłowo 

VHF Ch.: 12,14,16 (24H)
94 313 51 85 – Zarząd Portu Morskiego – MARINA 

(ul. Conrada 27)
505 050 975 – Brzegowa Stacja Ratownicza 

(ul. Wilków Morskich 23) – stały nasłuch ra-
diowy: kanał 11 i 16 VHF

997 – Policja (ul. Rzemieślnicza 48)
784 516 765 – Staż Miejska (ul. Wieniawskiego

17G)
94 314 23 51 – Zamek Książąt Pomorskich – Mu-

zeum w Darłowie (ul. Zamkowa 4)
94 314 26 29 – Darłowski Ośrodek Kultury KINO

BAJKA (ul. Morska 56)
509 764 888 – Tramwaje wodne Tristan i Izolda
606 228 737 – Tramwaje Wodne Księżna Zofia
94 314 25 00 – Taxi
94 314 41 41 – Taxi
600 386 636 – Zezwolenia Wędkarskie
795 101 488 – Statki Wycieczkowe  UNIKUS, Król

ERyK
94 314 21 27 – Hala Sportowa Róża Wiatrów
94 314 49 10 – Park Wodny Jan
94 314 30 38 – Hotel Lidia
94 314 24 53 – Hotel Apollo
533 555 140 – Park Linowy Nad Bałtykiem

// SŁUŻBA ZDROWIA //

1. NZOZ Przychodnia rodzinna, ul. M.C. Skło-
dowskiej 32, 76-150 Darłowo, tel. 94 314 4733

2. Ambulatorium NZOZ. Przychodnia Pedia-
tryczna, ul. Królowej Jadwigi 26, 76-150 Da-
rłowo, tel. 314-44-00

WETEryNArIA
1. Lecznica dla Zwierząt, 76-150 Darłowo, Morska

43b, tel. 94 314 26 89
2. Gabinet Weterynaryjny Marzena Madej-

Szklany, 76-150 Darłowo, Królowej Jadwigi 12,
tel. 501 455 097

3. Nova s.c. Lecznica dla Zwierząt, 76-150 Darłowo,
ul. Wojska Polskiego 49b, tel. 94 314 49 99

APTEKI
Aktualne dyżury aptek w Darłowie: 
www.oia.koszalin.pl
1. Apteka „Centrum”, ul. Powstańców Warszaw-

skich 58 � 
2. Apteka „Arnika”, ul. Morska 10
3. Apteka „Miętowa”, ul. Powstańców Warszaw-

skich 18
4. Apteka „Rodzinna”, ul. Wieniawskiego 16
5. Apteka „Przy Przychodni”, ul. M.C.Skłodowskiej

32
6. Apteka „Stokrotka”, ul. Powstańców Warszaw-

skich 27
7. Apteka „SŁONECZNA”, ul. Powstańców War-

szawskich 27 A
8. Apteka „Arnika”, ul. Kotwiczna 5

// BANKOMATY W DARŁOWIE //

I PKO BP
1. ul. Morska 5 - Darłowo
2. ul. Podzamcze 1-2 - Darłowo
3. ul. Wschodnia 2 - Darłówko Wschodnie
Bankomat EurONET 
1. ul. Powstańców Warszawskich 1-2. Darłowo

Bankomat Bałtyckiego Banku spółdzielczego
1. ul. Powstańców Warszawskich 17. Darłowo
2. ul. Bogusława X 3
3. ul. Wieniawskiego 15
4. ul. Wojska Polskiego 47 („Biedronka”)
5. ul. Lutosławskiego 3a („Bricomarsche”)
6. ul. Plażowa 1 („Biedronka”)

GLOBAL CAsH
1. ul. Władysława IV 7 - Darłówko Zachodnie

// NIEZBęDNE INFORMACJE DOTYCZąCE 
KOMUNIKACJI //

Do Darłowa prowadzi wiele dróg i można się do
niego dostać na wiele sposobów.

DArŁOWO ODDALONE JEsT O:
15 km – od drogi krajowej nr 6, za pomocą której

można się skomunikować ze Szczecinem 
i Gdańskiem

23 km – od Sławna, węzła kolejowego z którego
kilkakrotnie w ciągu dnia wyjeżdżają busy
i autobusy do Darłowa

37 km – od Koszalina, z którym Darłowo jest
świetnie skomunikowane za sprawą dobrze
rozwiniętego transportu prywatnego na tej
trasie

46 km od Słupska
158 km od Goleniowa (lotnisko)
200 km od Kołbaskowa (przejście graniczne 

z Niemcami)
187 km od Gdańska (lotnisko)
55 mil morskich od duńskiej wyspy Bornholm

Goszcząc w Darłowie warto wybrać się także do za-
przyjaźnionej ustki. Położone na Wybrzeżu słowiń-
skim miasto to, podobnie jak Darłowo, jeden z naj-
modniejszych nadmorskich kurortów. ustka to unika-
towe połączenie nowoczesności i tradycji. miasto, sta-
wiając na wypoczynek na wysokim poziomie, zadbało
także o zachowanie unikatowego charakteru nad-
morskiej osady. Wszystko dzięki utrzymaniu pierwot-
nego układu urbanistycznego oraz rewitalizację za-
bytkowych, rybackich chałup.

Będąc w Ustce warto wybrać się do portu, gdzie znaj-
duje się między innymi wybudowana pod koniec XIX
wieku latarnia. Zmęczeni upałem turyści mogą tu także
odpocząć chwilę na Ławeczce Ireny Kwiatkowskiej 
a amatorzy spacerów – mogą wybrać się na przechadzkę
malowniczą promenadą. Co ważne, Ustka posiada status
uzdrowiska. Z leczniczych właściwości bogatego w jod
powietrza korzystają tu szczególnie chętnie osoby z cho-

robami dróg oddechowych, tarczycy i serca oraz aler-
gicy. 

W programie zwiedzania Ustki nie może zabraknąć
także wizyty w Muzeum Chleba oraz Parku Spotkań z Hi-
storią. To nowoczesne muzeum, utworzone na terenie
starych poniemieckich Bunkrów Blüchera. Wewnątrz
na zwiedzających czeka wiele atrakcji a historia jest tu
opowiadana za pośrednictwem zarówno tradycyjnych
eksponatów „z epoki” jak i dotykowych ekranów i filmów
3D. 

Ustka to także miejsce przyjazne artystom. Działa tu
Centrum Aktywności Twórczej, skupiające się na dzia-
łalności wystawienniczej i edukacyjnej. Jest to także
miejsce wypoczynku dla artystów z całego świata, in-
spirujące i tętniące życiem.

Ustka to jedno z niewielu miejsc, w których tradycja
łączy się płynnie z nowoczesnością, a wszystko w oto-
czeniu nieskażonej, nadmorskiej przyrody. Co ważne, to
tylko 40 minut jazdy samochodem od Darłowa. ���

WA D E M E K U M  T U RY S T Y   –  A B C  P O  D A R Ł O W I E
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