O Szwajcarii Po?czy?skiej

#SzwajcariaPo?czy?ska
„Szwajcaria Po?czy?ska” - unikalny przyrodniczo mikroregion rozci?gaj?cy si? na obszarze gmin
Po?czyn-Zdrój, Z?ocieniec, Barwice, Czaplinek i gminy wiejskiej ?widwin.

Kontury granic mikroregionu Szwajcarii Po?czy?skiej przypominaj? Gryfa - symbol Województwa
Zachodniopomorskiego.

Szwajcaria Po?czy?ska. Polski Yellowstone
W pó?nocnej Polsce na Pomorzu Zachodnim istnieje niezwyk?y rezerwat – Dolina Pi?ciu Jezior. To
unikalna enklawa przyrody i serce krainy, zwanej z dawien dawna Szwajcari? Po?czy?sk?.
Niemal dzik? Dolin? otaczaj? strome wzgórza, których zbocza porasta stary las. To tajemnicze
miejsce, od dziesi?tek lat nietkni?te ludzk? r?k?, ka?dego ranka widmowo wy?ania si? z porannych
mgie?. Nielicznym szcz??liwcom którzy tu mieszkaj?, a tak?e przejezdnym, ukazuje pi?kno
nieska?onej przyrody.
Unikalne jest tam wszystko: rzadko spotykane ro?liny, w?ród których storczyk wydaje si? by?
zupe?nie pospolity; siedliska chronionych gatunków, cho? bobra spotka? mo?e nawet rowerzysta, a
w okolicy mieszka Ry? (info: (1) Powrót rysia do pó?nocno- zachodniej Polski | Jab?onowo |

Facebook); krajobraz poprzetykany bagnami, torfowiskami, czy rw?cymi górsko potokami, jakby
?ywcem przeniesionymi ze znanych szlaków. O ró?norodno?ci tego miejsca ?wiadczy?, ?e obok
przepastnych dolin znajduje si? jedno z najwy?szych wzniesie? województwa – Wola Góra,
zwie?czona dodatkowo wie?? obserwacyjn?. Ze starych poniemieckich map wynika jednak, ?e w
okolicy znajduj? si? jeszcze wy?sze, bezimienne i przez to nieodkryte szczyty.
Unikalne w „Szwajcarii” jest przede wszystkim to, ?e ma?o kto o tym bogactwie wie.
?ród?o m?odo?ci
Na mapie zurbanizowanej Europy, Szwajcaria Po?czy?ska jest jednym z ostatnich takich miejsc.
Niemal nienaruszony ekosystem upodabnia j? do ?wiatowych przyrodniczych unikatów, takich jak
Park Yellowstone.
Bogactwem okolicy jest solanka i borowina, od kilkuset lat s?u??ce do leczenia w pobliskim kurorcie
uzdrowiskowym, Po?czynie-Zdroju. Co wi?cej, na terenie „Szwajcarii” znajduj? si? ?ród?a co
najmniej czterech rzek. W?ród nich jest Drawa, któr? sp?ywa? w m?odo?ci Jan Pawe? II.
Wyp?ywaj?ca z nich krystalicznie czysta woda zawiera jeszcze niezidentyfikowany, ale z pewno?ci?
niezwyk?y sk?adnik – „Pierwiastek d?ugowieczno?ci” powoduj?cy, ?e w rejonie ?yje najwi?cej osób
w okolicy setnego roku ?ycia. By? mo?e to ten, którego przez wieki bezskutecznie poszukiwali
alchemicy.
Dlaczego Szwajcaria Po?czy?ska?
Nazwa funkcjonuje co najmniej od pocz?tków ubieg?ego wieku, gdy by?y to jeszcze tereny
niemieckie. Nap?ywaj?ca ludno?? polska nie zmieni?a jej, zachwycona przejmuj?cym widokiem
okolic.
Tak jak w Szwajcarii, teren poprzecinany jest wzgórzami, jeziorami i pastwiskami. Rw?ce strumienie
nios? w w?wozach krystalicznie czyst? orze?wiaj?c? wod?, a ma?e klimatyczne drogi po?ród lasów
pozwalaj? zapomnie? o po?piechu i cywilizacji.
Tak jak w Szwajcarii, okolica ma wielonarodow? spu?cizn?, w której mieszaj? si? ?lady z Niemiec,
Izraela, Prus, Rzeczpospolitej, dawnych pomorskich ksi?stw, a dzi? tak?e Ukrai?skie i Romskie.
Przez Po?czyn-Zdrój przebiega? dawny g?ówny trakt handlowy – Szlak Solny.
Tak jak w Szwajcarii, jeziora stworzy? lodowiec, za? lasów jest tam jest nawet wi?cej. Cho? w okolicy
nie ma prawdziwego lodowca, na zacienionych stokach Doliny Pi?ciu Jezior ?nieg utrzymuje si? do
przedwio?nia.
Odkryjcie Szwajcari? Po?czy?sk?!
Zdj?cia, ciekawostki, aktualno?ci dotycz?ce Szwajcarii Po?czy?skiej znajd? Pa?stwo na stronie:
Facebook I Szwajcaria Po?czy?ska
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