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Rowerem przez świat Razem z nami cofnij swój zegar 

Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha” Sezon 2022 

S T R  S Z P R Y C H A  
SZPRYCHA NA ZIELONEJ WYSPIE – UZNAM – 11.06.2022 R. 

 

Fot.: 1 - załadunek rowerów w Kobylnicy 

ABC RAJDU ROWEROWEGO 

Załadunek rowerów w dniu wyjazdu, czyli 11 

czerwca 2022 r. w Kobylnicy na ul. Wodnej 20, 

od godziny 3:00 do 3:40. Przyjazd do Świnouj-

ścia na godzinę 8:00. Transport sprzętu i uczest-

ników odbędzie się autokarem. Maksymalna 

liczba uczestników jest ograniczona pojemno-

ścią przyczepy do transportu rowerów i wynosi 

30 osób. 

Wpłaty potwierdzające udział uiszczamy w ter-

minie do 30 kwietnia br. Stowarzyszenie nie 

zwraca darowizn, nie ma też obowiązku szukania 

zastępstwa za osoby, które dokonają wpłat i zre-

zygnują z udziału w rajdzie rowerowym. 

WYSPA UZNAM 

Wyspa Uznam ma powierzchnię 445 km kw., 

z czego do Polski należy zdecydowanie mniejsza 

jej część – 72 km kw. To wyspa położona na Bał-

tyku, która zamyka Zalew Szczeciński od pół-

nocno-zachodniej strony. Średnio w roku słońce 

świeci tu przez 1906 godzin, dzięki czemu wyspa 

Uznam nazywana jest Wyspą Słońca. Polską 

część wyspy Uznam zajmuje Świnoujście – 

miasto i powiat. Miasto leży na aż 44 wyspach, 

z czego największe to Uznam, Wolin i Karsibór; 

pozostałe w ogromnej większości są niezamiesz-

kałe. Najwięcej mieszkańców Świnoujścia mie-

szka właśnie na wyspie Uznam (35,7 tys. spośród 

41,5 tys.). Dużą część polskiej strony wyspy 

Uznam zajmuje Świdny Las – z przewagą sosen. 

Na jej południowym cyplu wyznaczony został 

rezerwat przyrody Karsiborskie Paprocie. 

Cała wyspa Uznam należała do Polski przez 140 

lat, dlatego też miejscowości po stronie niemiec-

kiej posiadają też polskie nazwy. 

ŚNIADANIE NA DZIEŃ DOBRY 

Śniadanie jest najważniejszym posiłkiem 

w ciągu dnia, ponieważ to ono daje nam moc do 

działania. Bez niego czujemy się osłabieni i zmę-

czeni, a poranek wydaje się być znacznie trud-

niejszy niż mógłby być! Zjedzenie czegoś rano 

poprawia nam także nastrój i myślenie. Dlatego 

też zanim wyruszymy w trasę, udamy się na 

wspólne śniadanie w Świnoujściu. Po posiłku 

przejedziemy autokarem do Peenemünde. 

 

Fot.: 6 – Ahlbeck - uczestnicy rajdu rowerowego – Szprycha na zielonej wyspie – 8.06.2019 r. 

Wyspa Słońca 

PEENEMÜNDE 

Zaraz po śniadaniu w Świnoujściu pojedziemy 

autokarem do Peenemünde (pol. Pianoujście), 

które leży na północno-zachodnich krańcach wy-

spy Uznam nad Bałtykiem i cieśniną Pee-

nestrom. Popularne wśród turystów miejsce wy-

cieczek ze względu na znajdujące się tutaj pozo-

stałości po ośrodku badań rakietowych, który 

zajmował się budową i testowaniem rakiet pio-

nowego startu V2 oraz nowymi broniami lotni-

czymi i konstrukcją nowych typów samolotów. 

Od 1935 roku był to najbardziej strzeżony 

obiekt. 

MUZEUM HISTORYCZNO-TECHNICZ-

NE PEENEMÜNDE 

Zakłady Doświadczalne Peenemünde były 

w latach 1936 – 1945 największym centrum 

zbrojeniowym w Europie. 

 

Fot.: 7- Muzeum Historyczno-Techniczne Peenemünde 

Na powierzchni 25 km² nad bronią samosteru-

jącą pracowało tutaj jednocześnie nawet 12 000 

osób. Ich praca koncentrowała się przede wszyst-

kim na stworzeniu najbardziej znanej na świecie 

rakiety  samosterującą  i  pierwszej  działającej 

wówczas wojskowej rakiety batalistycznej. 

Oba urządzenia budowane były w głównej 

mierze przez robotników przymusowych jako 

broń terrorystyczna przeciwko ludności cywil-

nej, która określona mianem broni odwetowej 

(„Vergeltungswaffen”) używana była od 1944 

r. podczas II wojny światowej. 

Muzeum Historyczno-Techniczne Peenemün-

de mierzy się z historią powstania i stosowania 

tej broni. Wystawy muzeum są dokumentacją 

tego, kto pracował w Peenemünde, jak wyglą-

dało życie ludzi w tamtych czasach, a także 

dlaczego przeprowadzano tak szeroko zakro-

jone projekty zbrojeniowe. 

Koszt wizyty w muzeum: 

 bilet normalny: 9 € 

 platforma widokowa (30 m): 1 € 

Plan muzeum został zamieszczony na str. 4. 

ROWERAMI PO WYSPIE 

Po zwiedzeniu muzeum ruszymy w kierunku 

bardzo starej miejscowości założonej w VII w. 

przez Słowian – Wolgast (pol. Wołogoszcz). 

Przez niemal trzysta lat (1295–1478 i 1532–

1625) Wolgast był stolicą jednej z dzielnic Po-

morza – Księstwa Wołogoskiego. 

W Wolgast na Wyspie Zamkowej znajdował 

Zamek Książąt Pomorskich, który obecnie już 

nie istnieje. W XVI i XVII wieku zamek ten 

był siedzibą książąt pomorskich i jedną z naj-

wspanialszych renesansowych rezydencji na 

Pomorzu Zachodnim. 

Wspominam o zamku, ponieważ ma on wspól- 

ną historię ze Słupskiem. Zachowała się nie- 

wielka część dawnego wyposażenia zamku, 

w tym obrazy Lucasa Cranacha Starszego i o-

koło  50  gobelinów. Jeden z nich, tzw. opona 



STRONA 2 

Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha” Sezon 2022 

Croya (podarowany w 1687 r. uniwersytetowi 

w Greisfwaldzie przez Ernesta Bogusława von 

Croy, syna Anny de Croÿ, siostry Bogusława 

XIV), jest przechowywany na uniwersytecie 

w Greisfwaldzie. Anna de Croÿ zmarła 7 lipca 

1660 r. w Słupsku i została pochowana w ko-

ściele pw. Św. Jacka. 

 

Fot.: 2 (lubinus.pl) – zabudowa w Wolgast 

Przed nami kolejna miejscowość – Krummin 

(pol. Kromnin) do której udamy się rowerami. 

Znajduje się ona nad zatoką Achterwasser, bę-

dąca odnogą cieśniny Piana, głęboko wcinająca 

się w wyspę Uznam. Jedziemy dalej i dojeż-

dżamy do miejscowości, która posiada charakter 

uzdrowiskowy, nadbałtycki Zinnowitz (z za-

chodniosłowiańskiego tzys, czyli cis), zwany 

„perłą Bałtyku”.  

 

Fot.: 3 (Frank Bothe) – Zinnowitz – podwodna gondola 

Prawdziwy boom przeżywał 100 lat temu. To 

wtedy miejscowość się rozbudowała, z tego 

okresu pochodzi większość hoteli, pensjonatów 

i willi. W centralnej części miejscowości usytuo-

wane jest drewniane molo z 1993 r. o długości 

315 m wraz z niezwykłym urozmaiceniem nie-

spotykanym u wybrzeży w północnej części Eu-

ropy. Jest nim „gondola zanurzeniowa” wyróż-

niająca się nie tylko swoim kolorem, kształtem 

kapsuły i zadaszeniem połyskującym w promie-

niach słońca, ale przede wszystkim jest równo-

cześnie swoistą przynętą do zwiedzania świata 

podwodnego. 

  

Fot.: 4 (Internet) – Zinnowitz – gondola zanurzeniowa - być jak 

kapitan Cousteau 

Wchodząc do tej niezwykłej konstrukcji z pode-

stu na molo czujemy jakbyśmy znaleźli się w ło-

dzi podwodnej. Po zamknięciu hermetycznych 

drzwi stopniowo nurkujemy na ruchomym 

trzpieniu w podwodne „głębiny” mając sposób 

ność podziwiania przemieszczającego się plan-

ktonu  i  życia morskich stworzeń na głębokości 

4 m  pod  powierzchnią  tafli wody i 1 m od dna-

morza. Możemy tu zaobserwować - w zależności 

od pór roku, prądów morskich i niestety czysto-

ści wód Bałtyku - ławice małych rybek, małże, 

meduzy, kraby oraz inne żyjątka w ich natural-

nym środowisku. Ponadto w trakcie podwodnej 

„żeglugi” zostajemy na pokładzie gondoli wpro-

wadzeni w specyfikę świata słonowodnej fauny 

i flory ale tylko i wyłącznie w języku niemiec-

kim oraz obejrzymy trójwymiarowy film z akwe-

nów południowych w tym rafy koralowe, egzo-

tyczne ryby i drapieżniki m.in. rekiny Całość 

ekscytującej podmorskiej podróży trwa ok. 30 

minut i kosztuje dla dorosłych 8 €. Kapsuła za-

biera od min. 6 osób do maks. 24 osób. Teore-

tycznie możemy zanurzyć się wszyscy. 

Dalszy nasz przejazd rowerami będzie odbywał 

wzdłuż wybrzeża. Dojedziemy do uzdrowiska 

Zempin (pol. Czempin). Znajduje się tu najwęż-

szy fragment wyspy Uznam.  

 

Fot.: 8 (Agnieszka Gołąbek) – Zempin  – urokliwy kurort 

Zempin jest najmniejszym spośród czterech tzw. 

Kąpielisk Bursztynowych usytuowanych w środ-

kowej części wyspy Uznam pomiędzy wybrze-

żem Bałtyku a rozlewiskiem Zalewu Szczeciń-

skiego. Urokliwy kurort położony jest na szero-

kości jedynie 1,3 km lądu, z portem rybackim po 

zachodniej stronie i portem jachtowym w osło-

niętej zatoce. 

W odległości zaledwie 800 metrów na wschód 

od miejscowości znajduje się prawdziwa atrakcja 

krajoznawcza. Jest nią najwęższy fragment wy-

spy wynoszący zaledwie 290 metrów szerokości 

oddzielający brzeg morza od zatoki Achterwas-

ser, będącej odnogą cieśniny rzeki Piana. Stoją-

cym na rozdzieleniu dwóch brzegów możemy 

obserwować z jednej strony zmienne prądy za-

toki, a z drugiej kontemplować się uderzającymi 

o brzeg falami morskimi. Na tym wąskim pasie 

lądu znajdują się poza plażą i wydmami także 

ścieżka rowerowa, droga komunikacyjna B111 

oraz torowisko kolei UBB. Niespotykany zaką-

tek wąskiego przesmyku stał się natchnieniem 

dla malarzy, którzy uwieczniali go na swoich ob-

razach. Do najbardziej znanych pejzaży pasa 

lądu pomiędzy dwoma akwenami wodnymi na-

leży wykonany przez mieszkającego na tym te-

renie Otto Niemeyer-Holstein’a. 

Jedziemy dalej i do Koserow (pol. Kosarzów), 

Truskawkowego Miasteczka, które warto zoba-

czyć.  

 

Fot.: 9 (WK) - Koserow - Truskawkowe Miasteczko 

Właściciel firmy produkującej przetwory z trus-

kawek wpadł na pomysł, aby  przy swoich prze-

twórniach otworzyć sklepiki i dodatkowo przy-

ciągnąć klientów budując place zabaw. 

Po dokonaniu zakupów jedziemy do Ückeritz 

(pol. Wkrzyce), a następnie do Pudagla (na-

zwa pochodzi bezpośrednio od słowiańskiego 

pad glowe „pod górą”). 

Leży tam ogromny Guliwer. Jego ręka jest 

wielkości tira. Waży 12 ton, jego but jest wiel-

kości samochodu, a na uszycie jego bluzy po-

trzeba więcej materiału niż na spadochron. Fi-

gura ma 36 metrów, co oznacza, że gdyby po-

stawić ją w pionie, głowa byłaby na wysokości 

12. piętra, a jednym lekkim kopnięciem potra-

fiłby posłać piłkę na odległość kilometra. 

 

Fot.: 11 (Piotr Sawiński) - Pudagla - największy Guliwer w 

Europie mieszka na wyspie Uznam 

Ale to niejedyna atrakcja w tym miejscu. Obok 

głównego bohatera znajdują się ogromna lupa, 

wielkie grzyby, sztućce i talerz. A także prze-

ciwsłoneczne okulary. Wszystko w guliwero-

wym wymiarze.  

W Pudagla znajduje się również Zamek książąt 

pomorskich (szczecińskich) z XVI w. z herbem 

nad głównym wejściem oraz dawny klasztor 

benedyktynów – prawdopodobne miejsce po-

chówku Warcisława VIII (przebywały w nim 

wdowy po władcach pomorskich). 

 

Fot.: 12 (WK) - Pudagla - Zamek Książąt Pomorskich 

Wsiadamy na rowery i jedziemy do Benz (pol. 

Benice), które znajdują się ok 20 kilometrów 

przed Świnoujściem. Na miejscowym wzgórzu 

usytuowany jest wiatrak, dawny młyn wia-

trowy.  Z góry roztacza się malowniczy widok 

na okolicę, widać  zróżnicowane ukształtowa-

nie terenu, okoliczne akweny i miejscowości. 

 

Fot.: 13 (Internet) – Benz - wiatrak 

We wnętrzu wiatraka mieści się interesujące 

muzeum młynarstwa (wstęp płatny). Sam  

obiekt i miejscowość Benz uwieczniał na swo- 

ich obrazach słynny amerykański malarz, nie-

mieckiego pochodzenia  Lyonel Feiniger. Ar-

tysta przybył 100 lat temu na wyspę Uznam, 

gdzie  spędził  część  swojego  życia,  malując 
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Fot.: 15 - Orientacyjna trasa rajdu rowerowego – ok. 75 km 

i rysując pejzaże, uwieczniając piękno architek-

tury tych ziem. Ulubionym jego motywem był 

wiatrak.  Osoby, które zechcą odpocząć przy 

wiatraku i posilić się mogą skorzystać z oferty 

kawiarenki, gdzie za niewielką cenę można wy-

pić kawę i zjeść znakomite, domowej roboty cia-

sta. 

Ruszamy dalej i dojeżdżamy do miejscowości 

Korswandt (pol. Kurozwęcz) położonej nad je-

ziorem Wolgastsee, przy którym jest niewielka 

piaszczysta plaża z płytkim, przyjaznym i by-

najmniej niezatłoczonym kąpieliskiem.  

 

Fot.: 5 (Internet) – Korswandt oraz jezioro Wolgastsee 

Obok hotelu i usytuowanej przy brzegu kawiarni 

jest wypożyczalnia sprzętu wodnego. Można 

więc pływać jak kto woli kajakiem lub rowerem 

wodnym. Jezioro ma powierzchnię 45 hektarów, 

a jego maksymalna głębokość wynosi 12 m. 

Niezwykłą atrakcją tego miejsca jest trasa rowe- 

rowa wokół jeziora, licząca nieco ponad 4 km. 

Cienista droga wśród bukowego starodrzewiu, 

olch, potężnych dębów oraz różnych odmian 

drzew iglastych z ciemnym lasem iglastym na 

jednym z odcinków robi ogromne wrażenie 

i swym pięknem wyzwala niesamowitą radość 

życia. 

Nieco ponad 200 metrów od skrętu do jeziora ja-

dąc dalej główną trasa w kierunku na Usedom, 

Anklam, skręcamy na lewo w pierwszą drogę 

aby dotrzeć o finalizowanej inwestycji sportowo-

rekreacyjnej – wielkiego pola golfowego w Kor-

swandt.  

 

Fot.: 10 (Internet) – Korswandt - pole golfowe 

Warto podkreślić, że teren nad jeziorem od jego 

północno-wschodniej strony przebiega wzdłuż 

dawnej granicy i tuż za odcinkiem ciemnego 

iglastego lasu skręcając rowerem na prawo moż-

na dojechać do świnoujskiego ujęcia wody pitnej 

„Granica„ i dalej do Świnoujścia wjeżdżając do 

miasta od strony ulicy Wojska Polskiego. 

ZAKOŃCZENIE 

Realizacja całego programu, w tym wizyta 

w podanych miejscowościach zależy od zdy-

scyplinowania uczestników oraz od zdarzeń lo-

sowych, których nie jesteśmy w stanie przewi-

dzieć. Podczas rajdu rowerowego będzie nam 

towarzyszyć przewodnik ze Świnoujścia. 

 

Fot.: 14 (WK) - Świnoujście - obiadokolacja - 8.06.2019 r. 

Rajd rowerowy kończymy w tym samy miej-

scu, gdzie zaczęliśmy, by o godz. 20:00 udać 

się do restauracji, gdzie podczas obiadokolacji 

będziemy wspominać przeżyty wspólnie dzień. 

Około godziny 21:00 wyruszymy autokarem 

w drogę powrotną do Kobylnicy. 

Powrócimy w 2023 r., bo wyspa strzeże jeszcze 

wiele tajemnic, które są do odkrycia przed 

nami. 

Opracował: Wojciech Kleban 
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PLAN MUZEUM HISTORYCZNO-TECHNICZNEGO PEENEMÜNDE  


