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Szwajcaria Połczyńska. Polski Yellowstone 

„Szwajcaria Połczyńska” - unikalny przyrodniczo mikroregion 
w północnej Polsce na Pomorzu Zachodnim. To enklawa 
nieskażonej przyrody rozciągająca się na obszarze gmin 
Połczyn-Zdrój, Złocieniec, Barwice, Czaplinek i gminy 
wiejskiej Świdwin. 
Sercem Szwajcarii Połczyńskiej jest rezerwat Dolina Pięciu 
Jezior (Krzywe, Krąg, Długie, Głębokie i Małe). Okolica 
zawdzięcza nazwę malowniczemu otoczeniu wysokich 
(ponad 200 m) wzgórz morenowych pokrytych pastwiskami 
i lasami. Znajduje się tam jedno z najwyższych wzniesień 
zachodniego pomorza – Wola Góra (219,2 m n.p.m), na 
której szczycie wzniesiono wieżę obserwacyjną. 
Porastający zbocza Doliny stary las, a także rezerwaty 
rozciągające się na sąsiednie gminy tworzą niezwykłe 
miejsce. Unikalne jest tu wszystko: rzadko spotykane 
rośliny, siedliska chronionych gatunków, krajobraz 
poprzetykany bagnami, torfowiskami, czy rwącymi 
potokami, jakby żywcem przeniesionymi z górskich szlaków. 
„Szwajcaria” to także szlaki turystyczne, piesze, wodne i 
rowerowe, które wiodąc przez zbocza i doliny z rwącymi 
strumieniami i jeziorami, miejscami tworzą niemalże górski 
krajobraz. Obszar Szwajcarii Połczyńskiej oferuje także 
ogrom lasów i jezior, w tym niemal najgłębsze w Polsce – 
Jezioro Drawsko i jedno z najczystszych - Siecino. To 
naturalne otoczenie tworzy wyjątkowy, łagodny 
mikroklimat, sprzyjający leczeniu wielu chorób. 
 
Na mapie zurbanizowanej Europy Szwajcaria Połczyńska jest 
jednym z ostatnich takich miejsc. Niemal nienaruszony 
ekosystem upodabnia ją do światowych przyrodniczych 
unikatów, takich jak Park Yellowstone. 

 

Dlaczego Szwajcaria 
Połczyńska? 

 
Nazwa funkcjonuje co 
najmniej od początków 
ubiegłego wieku, gdy 
były to jeszcze tereny 

niemieckie.  

Napływająca ludność 
polska nie zmieniła jej, 

zachwycona przejmującym 
widokiem okolic (patrz: 

fot.). 
 

Tak jak w Szwajcarii, 
teren poprzecinany jest 
wzgórzami, jeziorami  
i pastwiskami. Rwące 

strumienie niosą  
w wąwozach krystalicznie 
czystą orzeźwiającą wodę, 
a małe klimatyczne drogi 
pośród lasów pozwalają 
zapomnieć o pośpiechu  

i cywilizacji. 
 

Tak jak w Szwajcarii, 
okolica ma wielonarodową 

spuściznę, w której 
mieszają się ślady  

z Niemiec, Izraela, Prus, 
Rzeczpospolitej, dawnych 

pomorskich księstw, a dziś 
także Ukraińskie i 

Romskie. 
  

Tak jak w Szwajcarii, 
jeziora stworzył lodowiec, 

zaś lasów jest tam jest 
nawet więcej.  

 
Odkryjcie Szwajcarię 

Połczyńską! 
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CIEKAWOSTKI  O POŁCZYNIE-ZDROJU 

Źródło młodości. Połczyńscy długowieczni 

 
Bogactwem okolicy jest solanka i borowina, od 
kilkuset lat służące do leczenia w pobliskim kurorcie 
uzdrowiskowym, Połczynie-Zdroju.  

Co więcej, na terenie „Szwajcarii” znajdują się 
źródła co najmniej czterech rzek. Wśród nich jest 
Drawa, którą spływał w młodości Jan Paweł II. 
Wypływająca z nich krystalicznie czysta woda 
zawiera jeszcze niezidentyfikowany, ale z 
pewnością niezwykły składnik – „Pierwiastek 
długowieczności” powodujący, że w rejonie żyje 
najwięcej osób w okolicy setnego roku życia. 

Niezidentyfikowany czynnik środowiskowy 
powoduje, że w Połczynie-Zdroju dożycie stu lat 
jest kilkaset procent bardziej prawdopodobne, niż 
gdzie indziej. Żyje tu rekordowa liczba 
długowiecznych osób - w wieku 91-100 lat. W 
większości pozostałych gmin województwa w tej 
grupie wiekowej żyje z reguły 20- 30-kilka osób. To 
zupełnie niebywałe! 

  

 

Połczyn-Zdrój to znany 
od ponad 300 lat kurort 

uzdrowiskowy. 
Kuracjusze są tu cały rok. 

 
Przez ul. Grunwaldzką, 

centralną ulicę Połczyna-
Zdroju, przebiegał 

historyczny szlak solny. 
Potwierdziły to badania. 

 
Nad tą samą ulicą, która 

jest malowniczym 
deptakiem, rozpięto znak 
rozpoznawczy Połczyna-

Zdroju – setki 
kolorowych parasolek. 

 
Około 2/3 powierzchni 
gminy jest wpisane do 
programu Natura 2000. 

 
Przez teren gminy 

przebiega gęsta sieć 
szlaków pieszych  

i rowerowych, w tym 
asfaltowy 30 km szlak 
Połczyn-Złocieniec. 

 
To w Połczynie-Zdroju 
rozpoczął się Festiwal 
Piosenki Żołnierskiej. 

 
W mieście znajduje się 
znakomity lokalny 

browar –  
w historycznym 

budynku, użytkowanym 
od kilkuset lat. W browarze 
produkuje się lokalne piwo, 
oparte na własnej wodzie. 

 
W Dolinie Pięciu Jezior 

ma źródło rzeka Drawa. 
Rzeka ma długość 185,9 
km i łączy m.in. gminy 

Połczyn-Zdrój, Czaplinek  
i Złocieniec.  
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Logo regionu Szwajcarii Połczyńskiej  

 

Logo zostało wyłonione w ogólnopolskim konkursie 

w 2021 roku.  

Stworzone jako prosty i jasny w przekazie znak, 

który cechuje minimalistyczna i nowoczesna forma 

łatwa do zapamiętania. 

W centralnej części sygnetu biały krzyż na 

czerwonym polu nawiązuje do flagi Szwajcarii, kraju 

od którego walorów przyrodniczych i 

krajobrazowych wzięła nazwę Szwajcaria 

Połczyńska. 

Kolorowe figury i koła nawiązują do zmieniającej się 

w zależności od pory roku przyrody.  

Zestawienie użytych barw tworzy świeżą i naturalną 

kompozycję, która ma wywołać u odbiorcy 

przyjemne skojarzenia ze światłem, radością, 

ciepłem, otaczającą przyrodą i wypoczynkiem. 

 

Liternicza część logo posiada krój pisma, dobrany 

adekwatnie do istoty Marki, kojarzący się z 

nowoczesnością i prostotą. Zastosowano 

bezszeryfowy font, w wariancie normalnym – słowo 

SZWAJCARIA, oraz skondensowanym - słowo 

POŁCZYŃSKA, dostosowany do wymogów 

dostępności. 

Jak uzyskać zgodę na korzystanie z logo? 

Wystarczy złożyć prosty wniosek, który można pobrać ze 

strony www.polczyn-zdroj.pl – w zakładce „Marka Szwajcaria 

Połczyńska”. Korzystanie z logo w celu znakowania swoich 

produktów i firm jest bezpłatne. 

 

 
 

 
 

Anna Bańkowska 

– Wicemarszałek 

Województwa 

Zachodniopomorskiego 

jest Ambasadorem 

Szwajcarii Połczyńskiej 

 

 
 
 
 
  

 

 

 

http://www.polczyn-zdroj.pl/
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Wdrażanie logo: 

- promocja w mediach (radio, prasa, TV, portale 

internetowe) w tym w ogólnopolskiej prasie w nakładzie 

kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy 

  

  

 

- wdrożenie logo na papierze 

firmowym wszystkich 

instytucji gminnych  

 

- dystrybucja bezpłatnych 

naklejek na samochody 

  

 

- comiesięczne 
przygotowanie nowych 
tapet na pulpit komputerów 
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- organizacja różnorodnych imprez tematycznych  

 

    

   
 

 
 
- założenie nowej strony internetowej gminy  
z zakładką dotyczącą Marki Szwajcaria Połczyńska  
 

 
 
 

- organizacja 
konkursów  
 

 
 

 
 
- wydawanie 
kalendarzy 
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- upowszechnianie logo w przestrzeni publicznej 
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- wytwarzanie gadżetów  

  
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

Gadżety do kupienia w 

Informacji Turystycznej 

w Połczynie-Zdroju w 

Galerii CK Kina 

“Goplana” (tel. (94) 712 

84 57) oraz u lokalnych 

przedsiębiorców 

sprzedających pamiątki. 
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Przykłady użycia logo na produkcie  
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Szwajcaria Połczyńska. Pięć gmin 

tworzy mikroregion, który będzie 

promował nową markę  

 

 

 

W dniu 23.08.2022 r. pięciu włodarzy gmin oraz Pani 

Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego 

podpisali w Ratuszu w Złocieńcu list intencyjny w tej 

sprawie. 

Oprócz Gminy Połczyn-Zdrój, markę wspólnie budować 

będą gminy graniczące z nią, na których także rozciąga 

się obszar Szwajcarii Połczyńskiej. Całość wspierać 

będzie Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz, zaś 

jego bezpośrednią przedstawicielką jest Pani 

Wicemarszałek Anna Bańkowska.  

List intencyjny dotyczący rozwoju i promocji marki 

regionalnej „Szwajcaria Połczyńska” podpisała Pani 

Marszałek oraz Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian 

Witek, Burmistrz Złocieńca Krzysztof Zacharzewski, 

Wójt Gminy Świdwin Kazimierz Lechocki, Zastępca 

Burmistrza Barwic Robert Zborowski oraz Burmistrz 

Czaplinka Marcin Naruszewicz. 

 

 

 

 

 

 

 

Strony zadeklarowały 

wolę współpracy  

w zakresie promocji  

i rozwoju „Szwajcarii 

Połczyńskiej”, 

rozumianej jako 

mikroregion znajdujący 

się na terenie gminy 

Połczyn-Zdrój, gminy 

Złocieniec, gminy 

wiejskiej Świdwin, gminy 

Barwice i gminy 

Czaplinek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


