
STRESZCZENIE

Nadmorskie uzdrowisko Kołobrzeg charakteryzują korzystne 
dla zdrowia warunki klimatyczne oraz bogactwa naturalne. 

Celem pracy była prezentacja możliwości wykorzystania 
w kosmetologii i medycynie klimatu oraz surowców natural-
nych występujących w Kołobrzegu, między innymi złóż sola-
nek oraz borowiny. 

Helioterapia, aeroterapia, talasoterapia, terenoterapia wy-
mieniane są jako jedne z  najbardziej korzystnych form tera-
pii układu oddechowego, krążenia oraz wielu innych zaburzeń 
układu wydzielania wewnętrznego i przemiany materii. 

Słowa kluczowe: uzdrowisko Kołobrzeg, klimat, borowina, 
solanki, talasoterapia

ABSTRACT

The seaside health resort in Kołobrzeg has exceptional cli-
matic conditions and natural resources. Heliotherapy, aero-
therapy, thalassotherapy and terrain therapy are used as the 
most beneficial forms of therapy for the respiratory and cir-
culatory systems or disorders of the endocrine system and 
metabolism. 

The aim of the study was to present the possibilities of cli-
matic treatment and the natural resources of Kołobrzeg 
which are rich in brine and mud used in cosmetology and 
medicine.

Keywords: Kołobrzeg health resort, climate, peloid, brines, 
thalassotherapy
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Klimatoterapia i bogactwa naturalne 
Kołobrzegu

Climatotherapy and the natural resources of Kołobrzeg

WSTĘP
Kołobrzeg jest największym uzdrowiskiem nadmorskim 
w Polsce, w którym najważniejszymi bogactwami naturalny-
mi wykorzystywanymi do celów leczniczych i zdrowotnych są: 
wyjątkowy klimat morski, złoża solanek i  borowin. Problem 
lecznictwa sanatoryjnego w tym uzdrowisku w chorobach 
dróg oddechowych na przestrzeni dziejów autorzy przekazali 
skrótowo w osobnych publikacjach [1, 2].

Wykorzystanie walorów klimatycznych Kołobrzegu w  kli-
matoterapii rozpoznano oraz badano od dawna. Najbardziej 
korzystnym terapeutycznie okresem, w którym klimat dzia-

ła najskuteczniej na organizm ludzki są cztery miesiące roku, 
trwające od czerwca do września [3, 4]. Specyficzne działanie 
klimatu morskiego występującego w Kołobrzegu stwarza do-
godne warunki do stosowania w celach leczniczych bodźców 
klimatycznych. Pomimo tego, że leczenie klimatyczne jako 
wyodrębniona forma leczenia jest obecnie rzadko stosowa-
na, to wykorzystywanie jej jako uzupełnienie leczenia zasad-
niczego, w rekonwalescencji czy jako współtowarzyszące le-
czenie bodźcowe w  balneologii, jest jak najbardziej wskaza-
ne i celowe. Warunki klimatyczne Kołobrzegu oraz wyjątkowy 
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w tych okolicach aerozol morski dają możliwość terapeutycz-
nego wykorzystania wszystkich najważniejszych naturalnych 
metod leczenia klimatycznego o charakterze ogólnym, wśród 
których według Kochańskiego należy wymienić elementy ta-
lasoterapii (leczenia klimatem morskim i kąpielami morski-
mi) takie jak: helioterapia (kąpiele słoneczne), aeroterapia 
(kąpiele powietrzne), aerozoloterapia z wykorzystaniem skła-
dowych bryzy morskiej, kąpiele w słonej wodzie oraz tereno-
terapię (rekreację i turystykę dla chorych oraz osób z obniżo-
ną sprawnością) [5, 6].

CHARAKTERYSTYKA KLIMATYCZNA KOŁOBRZEGU
Kołobrzeg leży na wybrzeżu Słowińskim, przy ujściu Parsęty 
do Morza Bałtyckiego, na wysokości 2-5 m n.p.m. Usytuowa-
ny jest w strefie klimatu umiarkowanego w krainie klimatycz-
nej zwanej Pobrzeżem Koszalińskim [7, 8]. Wzajemne prze-
nikanie się mas powietrza morskiego i kontynentalnego ma 
podstawowy wpływ na występujące tu warunki klimatyczne. 
Charakterystyczne dla tych okolic są częste zmiany pogody, 
powodowane dużą zmiennością napływających mas powie-
trza. Klimat miejscowy Kołobrzegu jest zróżnicowany. Wy-
stępuje tu kilka mikroregionów klimatycznych, takich jak: kli-
mat plaży, klimat parku nadmorskiego i lasu na wydmach na 
zachód od portu, klimat terenów zabudowanych (centrum 
miasta i  uzdrowisko), klimat terenów zabagnionych i  doli-
ny Parsęty na południe od miasta oraz klimat obszarów wy-
soczyznowych. Klimat plaży charakteryzuje się wyjątkowym 
działaniem bodźcowym i hartującym. Kołobrzeską plażę od-
dzielają od zabudowań uzdrowiskowych stworzone tu przed 
laty, pielęgnowane do dzisiaj obszerne tereny parkowe. Stre-
fa parku nadmorskiego i lasy na wydmach chronią przed wy-
stępującymi tu często, głównie w  okresie wiosenno-letnim, 
silnymi wiatrami od morza [9, 10]. W skali rocznej ponad 55% 
wiatrów wieje z kierunku od morza lub wzdłuż morza [4].

Cztery kołobrzeskie parki będące pod nadzorem konserwato-
ra zabytków zajmują łącznie 68,8 ha, w tym Park im. Aleksan-
dra Fredry - 26,7 ha, Park im. 3 Dywizji Piechoty - 4,5 ha, Park 
im. Stefana Żeromskiego (dawniej Nadmorski Park Zdrojowy) – 
31,1 ha oraz Park im. Jedności Narodowej (dawniej Park Zachod-
ni) - 6,5  ha. Ochronie podlega historyczne ukształtowanie ich 
granic, układ kompozycyjny zieleni parku oraz układ sieci droż-
nej wraz z małą architekturą [6, 9].

W okresie jesienno-zimowym w  Kołobrzegu występu-
je przewaga wiatrów od lądu. Barierę dla wiatrów wiejących 
z  kierunku południowego stanowi zwarta zabudowa mia-
sta [10]. Na wilgotność, temperaturę i skład powietrza Koło-
brzegu dodatkowy wpływ może wywierać rzeka Parsęta oraz 
wody pobliskich terenów bagiennych.

Występujący w  Kołobrzegu bodźcowo działający klimat 
morski charakteryzuje się pojawianiem się późnej, chłodnej 
wiosny, po której nadchodzi niezbyt upalne lato przedłużone 
długotrwałą i słoneczną jesienią. Cykl roczny zamyka łagod-

nie przebiegająca zima z  niewielką intensywnością opadów 
śniegu [4].

Charakterystyczną cechą tego obszaru jest występowanie 
w ciągu roku małej ilości dni o skrajnych warunkach tempera-
tury, to znaczy dni bardzo gorących i bardzo zimnych. Średnia 
roczna temperatura w Kołobrzegu wynosi 8,1°C [8, 11]. Istotnym 
czynnikiem wpływającym na klimat Kołobrzegu jest intensyw-
ność nasłonecznienia, która w stosunku do innych miejscowo-
ści uzdrowiskowych jest w tym miejscu bardzo wysoka. Powo-
duje to występowanie zwiększonego oddziaływania fotoche-
micznego i termicznego w tym rejonie.

BOGACTWA NATURALNE KOŁOBRZEGU

Powietrze
Powietrze występujące w Kołobrzegu charakteryzuje się dość 
wysoką wilgotnością i względnie dużą czystością [4, 12]. Spo-
wodowane to jest dużą ilością wiatrów wiejących od strony 
morza, które zmniejszają wahania temperatury, zwiększają 
i wyrównują wilgotność powietrza. Wiatry wiejące z kierunku 
północnego przynoszą ze sobą pozbawione czynników aler-
gicznych oraz nasycone zwiększoną ilością ozonu powietrze. 
Duża zawartość ozonu w powietrzu, świadcząca o jego czysto-
ści, powoduje występowanie tzw. aerozolu morskiego, które-
go stężenie największe jest przy brzegu morza, ale sięga tak-
że do około 200 m. w głąb lądu. Podczas zachmurzonych dni, 
stężenie aerozolu morskiego jest wyższe. Tworzący się w Ko-
łobrzegu aerozol morski jest dodatkowo wzbogacony licznymi 
pierwiastkami o  działaniu terapeutycznym (cząsteczki chlor-
ków, bromu, jodu itp.), które pochodzą z występujących tu źró-
deł solankowych. Aerozol morski nasycony pierwiastkami po-
chodzącymi z  solanek, ze względu na swoje fizyczne właści-
wości przenika do najdalszych odcinków dróg oddechowych 
człowieka, wywołując niezwykle korzystne działanie na scho-
rzenia układu oddechowego. Większa niż w głębi lądu zawar-
tość w  powietrzu jonów ujemnych (ujemna jonizacja powie-
trza) wpływa pozytywnie m.in. na autonomiczny układ nerwo-
wy i układ wewnętrznego wydzielania, powodując pogłębienie 
oddechu, poprawę czynności błon śluzowych dróg oddecho-
wych, zmniejszenie odczuwania bólu czy obniżenie ciśnienia 
krwi [4, 6].

Solanki
Kolejnym bogactwem uzdrowiska Kołobrzeg wykorzystywa-
nym w lecznictwie są jego surowce mineralne w postaci wystę-
pujących tu obficie złóż solankowych i  borowinowych. Solan-
ki są to wody chlorkowo-sodowe wykazujące stężenie powyżej 
1,5%. Do kąpieli leczniczych stosuje się wody o stężeniu 2-5%. 
Do kuracji pitnych (krenoterapii) oraz inhalacji wykorzystuje się 
tzw. wody słone o  stężeniu poniżej 1,5%. Wody słone nasyco-
ne są dodatkowo jonami innych pierwiastków, które posiada-
ją znaczenie lecznicze i w zależności od składu nadają wodzie 
mineralnej swoisty charakter [4]. Solanki kołobrzeskie zalicza 
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się do wód chlorkowo-sodowych, chlorkowo-sodowo-bromko-
wych, jodkowych, borowych i żelazistych. Są one bogate w nie-
zbędne do życia pierwiastki śladowe takie jak: lit, stront, miedź, 
glin, azot i siarkę [13]. Stężenie wydobywanych solanek wynosi 
od 5 do 6%. Solanki kołobrzeskie pochodzą z warstw jurajskich 
zalegających bezpośrednio pod piaskami i glinkami polodow-
cowymi ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Struktura geolo-
giczna tego obszaru decyduje o głębokości występowania źró-
deł solankowych. Na zachód od Parsęty występują płytkie, do-
chodzące do 40  m głębokości, samowypływowe (artezyjskie) 
źródła, które były rozpoznane i  eksploatowane najwcześniej. 
Na wschód od Parsęty wody te eksploatuje się za pomocą od-
wiertów z głębokości 65-350 m. Wydobycie odbywa się w spo-
sób samoczynny, bez użycia jakichkolwiek pomp [14].

Źródła występujących w  Kołobrzegu wód mineralnych są 
odnawialne i mimo rozrostu bazy uzdrowiskowej w mieście 
zabezpieczają istniejące potrzeby w zakresie ich wykorzysta-
nia. Od czasu, gdy Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej 
uznało właściwości lecznicze solanek kołobrzeskich, stano-
wią one podstawowy surowiec wykorzystywany do zabiegów 
terapeutycznych w uzdrowisku. Stosuje się je przede wszyst-
kim do kąpieli solankowych w basenach leczniczych, kąpie-
li solankowych w wannie oraz do leczenia wziewnego. W celu 
zapewnienia właściwej eksploatacji źródeł, w  1963  r. Przed-
siębiorstwo Państwowe „Uzdrowisko Kołobrzeg” uzyska-
ło status kopalni wydobywającej kopaliny płynne, następnie 
w 1964 r. powołano uzdrowiskowy zakład górniczy, a w 1991 r. 
dla złoża leczniczych wód mineralnych utworzono obszar 
górniczy „Kołobrzeg II” oraz teren górniczy, wpisany do reje-
stru obszarów górniczych Wyższego Urzędu Górniczego. Źró-
dła kołobrzeskich solanek stały się kopaliną górniczą, której 
wydobycie jest chronione na obszarze 65 tys. ha [9, 13].

Działanie terapeutyczne kąpieli solankowych polega na 
wykorzystaniu właściwości fizycznych chlorku sodu i  towa-
rzyszących jonów. Podczas wielokrotnych kąpieli w  wannie 
lub basenie do ćwiczeń, warstwa rogowa naskórka impre-
gnuje się kryształkami soli tworząc tzw. „płaszcz solny”, któ-
ry oddziałuje na skórę przez 24 godziny. Zgromadzone w na-
skórku jony przenikają na drodze osmotycznej do zakończeń 
nerwowych znajdujących się w  skórze. Obniża się pobudli-
wość i wydłuża się czas pobudzenia nerwów czuciowych i ru-
chowych. Tak zmieniona czynność autonomicznego ukła-
du nerwowego reguluje funkcjonowanie wszystkich narzą-
dów. Po kilku zabiegach słabną dolegliwości bólowe i obniża 
się ogólna pobudliwość organizmu. Niższe w  stosunku do 
zwykłej wody przewodnictwo cieplne solanek powoduje ob-
niżenie odczuwalności temperatury podczas kąpieli nawet 
o 1,5°C. Wskutek kąpieli solankowych dochodzi do intensyw-
nego rozszerzania się drobnych naczyń krwionośnych, wzra-
sta temperatura powierzchniowa oraz ogólna ciała, wpływa-
jąc na poprawę ukrwienia narządów wewnętrznych i zmniej-
szanie stanów zapalnych [5].

Borowina
Borowina to torf leczniczy z grupy peloidów, czyli naturalnych 
tworzyw organiczno-mineralnych powstałych w  długotrwa-
łych geologicznych procesach humifikacji oligotroficznej ro-
ślinności z  udziałem wody i  mikroorganizmów [5]. Jest dru-
gim podstawowym surowcem wykorzystywanym w  lecznic-
twie uzdrowiskowym Kołobrzegu. Nazwa borowina pochodzi 
od staropolskiego określenia torfów wydobywanych niegdyś 
w borach. Uzdrowisko Kołobrzeg eksploatuje dla celów leczni-
czych własne złoża tego tworzywa naturalnego w sposób sys-
tematyczny od 1970  r. Wydobycie odbywa się w  złożach „Mi-
rocice” znajdujących się przy drodze wiodącej od Kołobrze-
gu w kierunku Koszalina. Początkowo pozyskiwanie borowiny 
prowadzone było z brzeżnych części złoża, ręcznie przy użyciu 
łopat. Po przeprowadzeniu szeregu inwestycji wydobycie bo-
rowiny odbywa się obecnie w sposób mechaniczny. Na samym 
złożu wybudowano zakład wstępnej obróbki borowiny, która 
w  postaci półproduktu przewożona jest do zakładów przyro-
doleczniczych, gdzie ostatecznie przygotowywana jest do za-
biegów. Powierzchnia złoża przeznaczona pod eksploatację 
wynosi 50 ha, a zasoby bilansowe określa się na 2 872 tys. m3. 
Przy kontrolowanym prawnie wykorzystywaniu tego bogactwa 
głównie do celów terapeutycznych, zasoby te powinny wystar-
czyć na wiele dziesiątków lat. W 1977 r. Minister Zdrowia i Opie-
ki Społecznej utworzył tu obszar górniczy jako strefę ochron-
ną dla złoża borowiny. Borowina kołobrzeska pochodzi ze złoża 
torfu typu niskiego, w którym przeważa torf turzycowo-mszy-
sty. Jest to peloid o stosunkowo dużym rozkładzie, charaktery-
zujący się bogatym składem botanicznym oraz niedużym za-
nieczyszczeniem związkami nieorganicznymi. Dzięki swo-
jej drobnocząsteczkowej strukturze oraz zawartości koloidów, 
które po zmieszaniu z wodą pęcznieją, wszystkie rodzaje torfu 
nadają się do zabiegów leczniczych [9].

Złoża muszą spełniać wymogi fizykochemiczne i  mi-
krobiologiczne określone w  Zarządzeniu Ministra Zdrowia 
i Opieki Społecznej z 13 kwietnia 2006 r. (Dz. U. 2006. Nr 80, 
poz. 565). Zgodnie z  tym zarządzeniem za peloid leczniczy 
uznawany jest „surowiec pochodzący z nieodnawialnego zło-
ża torfowego o  udokumentowanych zasobach i  stopniu hu-
mifikacji masy roślinnej powyżej 30%” [5].

Borowina kołobrzeska jest dobrym surowcem paleoterapeu-
tycznym, spełniającym wymagania ogólne, fizykochemiczne 
i mikrobiologiczne, które dla torfów niskich wynoszą:
• wymagana wilgotność co najmniej 73% - borowina ko-

łobrzeska charakteryzuje się wilgotnością w  przedziale  
83-90%;

• wymagana chłonność wody co najmniej 7% wody / g suchej 
masy (s.m.) - w borowinie kołobrzeskiej mieści się w grani-
cach 9-14 g wody / 1 g s.m.;

• wymagana objętość sedymentacyjna 11 ml /1/g s.m. – w bo-
rowinie kołobrzeskiej parametr ten wynosi 13-25 ml /1 g s.m.;
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• wymagany odczyn pH w przedziale od 5 do 9 – borowina 
kołobrzeska posiada odczyn 6,1-7,4 pH;

• wymagana zawartość składników organicznych w  suchej 
masie co najmniej 75% w borowinie kołobrzeskiej przekra-
cza 80%;

• zawartość składników nieorganicznych w suchej masie nie 
więcej niż 25% - w borowinie kołobrzeskiej jest ich średnio 
12-20% [5, 9].
Borowiny kołobrzeskie spełniają wszystkie wyżej wspo-

mniane wymagania. Wykorzystanie terapeutyczne borowi-
ny opiera się na jej wyjątkowych właściwościach termicz-
nych oraz działaniu zawartych w  niej składników chemicz-
nych i  biologicznych. Specyficzne właściwości polegające na 
niskim przewodnictwie cieplnym powodują, iż w  trakcie za-
biegów cienka warstwa borowiny przylegająca do skóry działa 
izolująco w stosunku do dalszych warstw borowiny podgrzanej 
nawet do 44-46°C. Umożliwia to intensywne i głębokie prze-
grzewanie organizmu bez obawy o  oparzenie. Podwyższoną 
temperaturę do wysokości 40-42°C pacjent odczuwa jak 37°C 
[4]. Swoiste działanie termiczne zabiegów borowinowych oraz 
składniki mineralne i biologiczne występujące w tym surowcu 
leczniczym wpływają na zwiększenie przemiany materii, roz-
szerzenie naczyń krwionośnych i limfatycznych oraz zmniej-
szenie napięcia mięśni szkieletowych. Zawarte w  borowinie 
kwasy humusowe wywierają działanie przeciwzapalne, prze-
ciwobrzękowe oraz podnoszące próg odczuwania bólu. Dzię-
ki swoim właściwościom, borowinę którą stosuje się w posta-
ci kąpieli, zawijań, okładów, tamponów, pasty czy do jonofore-
zy, zaleca się przede wszystkim w chorobach stawów i mięśni, 
a także w stanach pourazowych [5, 6].

Talasoterapia
Istotą działania talasoterapii, czyli leczenia klimatem wybrzeża 
morskiego i kąpielami morskimi jest wpływ bioklimatu mor-
skiego na człowieka. Talasoterapia wybrzeża Bałtyku opar-
ta jest przede wszystkim na kąpielach powietrznych w środo-
wisku nadmorskim, wykonywana w  różnej formie (poprzez 
spacery, gimnastykę, gry i zabawy ruchowe, leżakowanie itp.), 
kąpielach słonecznych z  wykorzystaniem nadfioletowego 
promieniowania słonecznego (ze zwróceniem uwagi na: stop-
niowe wydłużanie czasu zabiegu, stosowanie odpowiednich 

filtrów absorbujących, odbijających lub rozpraszających pro-
mienie UV, odpowiednie zabezpieczenie wzroku), kąpielach 
w wodzie morskiej (najsilniej bodźcowo działającym elemen-
cie talassoterapii, z zachowaniem odpowiednich obowiązują-
cych restrykcji). Ta forma terapii wpływa w znacznym stopniu 
na istotną poprawę kondycji i funkcjonowania wielu organów 
ludzkiego organizmu, zwłaszcza stanu dróg oddechowych, tak 
górnych, jak i dolnych [8].

PODSUMOWANIE
Kołobrzeg to największe uzdrowisko nadmorskie na tere-
nie Polski. Specyficzne walory klimatyczne obszaru na któ-
rym się znajduje oraz ilość bogactw naturalnych stanowią-
cych istotę leczenia sanatoryjnego sprawia, że Kołobrzeg na-
leży do wiodących uzdrowisk w Polsce. 
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