
                             Relacja z wycieczki "Lecim na .... Szczecin" 

 
46 słuchaczy Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przez  trzy dni:13 -15 czerwca 
2019 r. przebywało na Pobrzeżu Szczecińskim poznając liczne zabytki architektoniczne 
tego regionu, bogatą  florę i faunę  Wolińskiego  Parku  Narodowego,  podziwiając  piękne  
krajobrazy  polodowcowe w Szczecińskim Parku Krajobrazowym m.in. Puszczy Bukowej i 
na  licznych  punktach widokowych klifowego wybrzeża wyspy Wolin. 
                 Wczesny wyjazd , bo o 5-tej rano gwarantował  punktualny dojazd do Stargardu, 
gdzie z miejscową przewodniczką zwiedzaliśmy jedno z najstarszych miast Polski, a 
drugie najstarsze po Szczecinie  na Pomorzu, bo prawa miejskie uzyskało w 1243r. To w 
średniowieczu nastąpił największy rozkwit tego miasta, dzięki  dogodnemu położeniu na 
skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych. Wtedy powstały ceglane monumentalne, 
gotyckie budowle  ze strzelistymi wysokimi wieżami, stąd Stargard często  nazywany jest  
" miastem wież". Przechodzimy przez okalające centrum miasta trzy parki: Piastowski, 
Zamkowy i Chrobrego. Po drodze mijajmy kościół św.Jana Chrzciciela z XVw, z jedną z 
najwyższych wież na Pomorzu Zachodnim o wysokości 99 m, najwyższą w Polsce wieżę 
ciśnień (65m), dalej obwarowania miejskie z basztami i bastejami. (budynki obronne). 
Oglądamy  Basztę  Jeńców (13m ), Basztę  Tkaczy (31m)  i najokazalszą  Basztę Morze 
Czerwone (34m), zbudowane w XV i XVI w. Między basztami wznosi się najpiękniejsza 
brama miejska  na  Pomorzu, Brama Pyrzycka z  XIII wieku. Baszt i bram w mieście jest 
więcej, my zatrzymaliśmy się jeszcze przy Bramie Młyńskiej, jedynej w Polsce położonej 
nad korytem rzeki (przez miasto płynie Ina). 
Zwiedziliśmy wspaniały, monumentalny, a zarazem lekki kościół Mariacki - kolegiatę pw. 
NMP Królowej Świata, Ta gotycka świątynia z XIII w. jest  jednym  z  najwspanialszych  
zabytków Pomorza Zachodniego. Wnętrze kościoła zachwyca nie tylko  najwyższym w 
Polsce sklepieniem gwiaździstym, (32,5 m), ale bogato zdobionym drewnianym, 
barokowym ołtarzem z 1663 r,  rzeźbioną amboną z postaciami 4 ewangelistów i balda- 
chimem zwieńczonym postacią anioła. Na sklepieniach wielu kaplic znajdują się 
polichromie z XVIII w., natomiast w zakrystii i kaplicy Mildenitzów   freski pochodzące z XV 
w. zostały odkryte pod tynkiem zakrywającym malowidła, a położonym  w czasie remontu 
po pożarze kościoła w 1635r. 
Po zwiedzeniu  kolegiaty mieliśmy czas wolny, który wykorzystaliśmy nie tylko na kawę w 
jednej z licznych kawiarni w centrum miasta, ale również na spacer po rynku  miejskim. Tu 
można było zrobić zdjęcie przy rzeźbie pana "Kolejarza", symbolu "miasta kolejarzy". To 
tu,w Stargardzie istniały od 1859 -2000 r. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego, 
zatrudniające w najlepszych czasach produkcyjnych 6000 osób (1943r) i ponad 2300 
pracowników w okresie powojennym, az do do 1972. Po tym czasie notowano  gwałtowny 
spadek produkcji i zatrudnienia do momentu likwidacji zakładu w 2000 roku. Obecny  
Zakład Pojazdów Szynowych  zatrudnia ok. 150 osób. 
Na Rynku podziwialiśmy zabytkowe kamienice gotyckie oraz  z piękną fasadą, średnio-
wieczny Ratusz. Budynek został wznieiony w XIII w, ale przebudowany był w XV w. i 
wtedy jego fasadę zakończono maswerkowym szczytem. 
Ze Stargardu,który zaskoczył nas  zadbanymi parkami, pieczołowicie odnawianymi zabyt- 
kami i zawartą w nich historią  od początku XIIIw do lat 20-tych XX w. (tu warto dodać, że 
mury obronne z basztami, bramami, bastejami i zespołem  kościoła NMP zostały w 2010  
uznane  za  Pomnik  Historii ), ruszyliśmy  do  Szczecina,  stolicy  Pomorza  Zachodniego. 
Zatrzymaliśmy się w centrum miasta i pieszo zmuszeni byliśmy dojść  do Wałów 
Chrobrego, z uwagi na zamknięcie dla ruchu kołowego części ulic wokół Wałów , a to z 
powodu przygotowań do Dni Morza rozpoczynających się następnego dnia. Wały 
Chrobrego to tarasy widokowe, które rozciągają się na skarpie na około 500 m długości. 
Do 1945 r. nosiły nazwę  Tarasy Hakena, od nazwiska nadburmistrza, który był pomy-
słodawcą wyburzenia XVIII - wiecznego Fortu Leopolda i uformowania na jego miejcu, na 
wysokości 19 nad lewym brzegiem Odry tarasu widokowego (1902-1905).  



Z tarasu do brzegu rzeki prowadzą szerokie schody, po których obu stronach stoją dwa 
pawilony wsparte na kolumnach jońskich. To pod dachem jednego z nich, kryjąc się przed 
słońcem,  sluchaliśmy przewodniczki opowiadającej historię powstania tarasu i budynków 
użyteczności publicznej otaczających wały.  
Kompleks architektoniczny zbudowany w północnej części tarasu to budynki: Urzędu 
Wojewódzkiego, Muzeum Narodowego i Teatru  Współczesnego oraz  Akademii Morskiej. 
Z pawilonu widokowego oglądaliśmy   panoramę na płynącą Odrę i nabrzeże. Z prawej 
strony na środku wałów oglądaliśmy posąg Herkulesa  walczącego z centaurem, zaś u 
podnóża tarasu fontannę ozdobioną figurami Jana z Kolna i Wyszaka oraz dwie kolumny 
stylizowane na latarnie morskie. Wały Chrobrego są wspaniałą wizytówką Szczecina. 
Przygotowania do Dni Morza trwają pełną parą. Widać montowanie straganów hand-
lowych, tawern piwnych i pracujących saperów przy montażu mostu pontonowego  między 
dwoma brzegami Odry, dla mieszkańców i turystów przemieszczjących się podczas 
imprezy, która potrwa 3 dni.                          
Z Wałów Chrobrego  przeszliśmy obok Akademii Morskiej na niedaleko leżącą ulicę 
Małopolską, gdzie podziwialismy nowy gmach Filharmonii Szczecińskiej. Nowoczesny 
budynek o zygzatowatej linii dachu i mlecznobiałej elewacji przypomina pałac lodowy albo 
wierzchołek góry lodowej.  Weszliśmy do głównego holu, gdzie mieści się kawiarnia, 
szatnia, kasy, punkt informacyjny i spiralne schody. Budynek ma 4  kondygnacje naziemne 
i 2 podziemne, dwie sale koncerowe:  symfoniczną na 953 miejsc i  kameralną  dla 192 
osób. Duża sala koncertowa  nazywana jest Salą Słoneczną, ze względu na złoty wystrój. 
Nie mieliśmy w programie zwiedzania filharmonii wewnątrz, toteż ruszyliśmy dalej, 
poznawać inne godne uwagi obiekty miasta.             
Idąc w kierunku Placu Solidarności mijaliśmy piękną barokową Bramę Królewską, zwaną 
też Bramą Hołdu Pruskiego, która powstała w latach 1725-1728. Jej elewacje zdobią 
rzeźby Marsa z mieczem i Herkulesa z maczugą oraz rzeźbione elementy oręża i pruski 
orzeł z królewską koroną. Wewnątrz mieści się kawiarnia "Brama Jazz Cafe". Na Placu 
Solidarności oglądamy  Anioła Wolności - pomnik ofiar Grudnia 1970r , kiedy w czasie  
zamieszek  po  wystąpieniu  robotników  zginęło 16 osób. Odsłonięty w 2005 r pomnik ma 
11 m wysokości, na płytach umieszczono nazwiska ofiar, metrykę pomnika oraz 
inicjatorów budowy. Tuż przy placu stoi  niewielki polskokatolicki kościół pw. św. Piotra i 
Pawła, którego historia sięga XII w,.Obecny, ceglany kościół wzniesiono w XIII w. na 
miejscu najstarszego, drewnianego kościoła w Szczecinie, który spłonął w pożarze w 
1189r. Wnętrze świątyni jest skromnie wyposażone, ale na zewnątrz kościoła zachowały 
się  maszkarony – twarze autentycznych  mieszkańców  średniowiecznego Szczecina.  
Po zwiedzeniu  kościoła, na światłach przeszliśmy przez ruchliwą Trasę Zamkową,  by 
znaleźć się na ul. Korsarzy, przy której mieści się Zamek Książąt Pomorskich.   
Zamek był siedzibą rodu Gryfitów przez niemal 500 lat do 1637r i jedną z najbardziej 
reprezentacyjnych rezydencji książęcych w północnej Europie. Zwiedzanie rozpoczęliśmy 
od pomnika najwybitniejszej pary książecej – Bogusława X i Anny Jagiellonki, córki króla 
Kazimierza Jagiellończyka. Monument został odsłonięty w 1974 r. Wejściem w Skrzydle 
Wschodnim przeszliśmy na Duży Dziedziniec, gdzie w cieniu, ( straszny dziś upał ) na 
ustawionych ławkach, wysłuchaliśmy opowiedzianej przez przewodniczkę historii zamku, 
informacji o  układzie architektonicznym budowli, co mieściło się dawniej w jego czterech  
skrzydłach i jak  aktualnie wykorzystane są jego pomieszczenia. Na Skrzydle 
Południowym  z Wieżą Zegarową, w 1693r. został zmontowany zegar mechaniczny z 
dwoma lwami szwedzkimi w jego górnym segmencie i kulą granatowo-złotą, obracającą 
się zgodnie z fazami  księżyca. Pod nią popiersie błazna wybija prawą ręką kwadranse, a 
lewą godziny. Za osadzoną na nosie maszkarona wskazówką podążają jego oczy, co 
stwarza wrażenie, że oczy mrugają. W obrębie  zamku znajdują się jeszcze dwie wieże 
oprócz wspomnianej Wieży Zegarowej, są to Wieża Więzienna w zachodniej  części 
skrzydła  Południowego oraz w narożniku skrzydła Północnego i Zachodniego Wieża  
Dzwonów,  z wejściem na platformę widokową .Pasażem w Skrzydle Zachodnim  



przeszliśmy na Mały Dziedziniec, który otoczony jest powstałym w XVII w. piątym 
skrzydłem Menniczym, obecnie mieści się w nim muzeum. Na terenie Zamku Książąt 
Pomorskich, renesansowej budowli dawnych władców, pięknie położonej na wzgórzu nad 
Odrą,aktywnie działa Instytucja Kultury Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, 
organizująca m.in. liczne koncerty w sali koncertowej, a na dziedzińcu Zamku 
przedstawienia teatralne, festiwale muzyczne, letnie koncerty itp.  
Zwiedzanie szczecińskiego zamku było ostatnim punktem programu w pierwszym dniu 
wycieczki,. Zmęczeni głównie upałem, bardziej dokuczliwym  w murach miasta niż na 
wolnej przestrzeni, z ulgą wsiadaliśmy do autokaru, którym dojechaliśmy do miejsca 
zakwaterowania w  pensjonacie Perła w Wisełce.  Jednak  nie wszystkim zmęczenie 
dało się aż tak bardzo we znaki, skoro po obiadokalacji i odświeżeniu pod prysznicem 
spora grupka ruszyła drogą przez las (1,5km) na plażę. Przywitanie z morzem i 
zamoczenie stóp w morskiej wodzie było chwilą wytchnienia po całodniowym zwiedzaniu 
dwóch miast, przemieszczaniu się ulicami i oglądaniu średniowiecznych budowli.  
Kolejny dzień ( piątek, 14.06) zapowiadał się relaksowo, program  przewidywał 
zwiedzanie miejsc położonych nad morzem i tak było. 
Po obfitym (bufet szedzki!) śniadaniu najpierw udaliśmy się niedaleko Międzyzdrojów na 
punkt widokowy na Górze Gosań ( 95 m npm.), najwyższym wzniesieniu na wybrzeżu. 
Ze szczytu  podziwialiśmy panoramę Międzyzdrojów, Świnoujścia, no i morza .  
Następnie pojechaliśmy pod latarnię morską w Świnoujściu, gdzie "odważni i silni" weszli 
na taras widokowy na szczycie. A latarnia wybudowana w 1857r. ma 65 m.wysokości i 
ponad 300 schodów, było dużym wysiłkiem pokonać wysokość odpowiadającą 14 piętrom 
budynku mieszkalnego, ale  za  to widok  z  góry i satysfakcja przy machaniu "tym na dole," 
wynagrodziły ten trud. Latarnia morska w Świnoujściu jest najwyższą nad Bałtykiem i jedną 
z najwyższych na świecie.   
Tylko 50 metrów dzieliło nas od Fortu Gerharda, gdzie pod opieką "umundurowanego  
pruskiego żołdaka" odbywaliśmy musztrę i szybkie przeszkolenie wojskowe. Bo taki 
charakter miało zwiedzanie fortecy w czasie marszu po terenie i poznawanie historii  fortu, 
stworzonego dla obrony wybrzeża. Jego nazwa pochodzi od nazwiska projektanta  
pruskich twierdz Gerharda Corneliusa, a jest najlepiej zachowaną na świecie pruską 
fortyfikacją nabrzeża z XIX w. Potężne laboratoria wybudowano jako jedne z pierwszych w 
Europie – z betonu. Nawet toalety są bomboodporne, jak  mówił  nam  "wredny, pruski  
podoficer" oprowadzając po latrynach osobnych dla zwykłych żołnierzy i dla  wyższych 
oficerów, wywołując co chwilę salwy śmiechu poważnie przekazywanymi żartobliwymi 
określeniami. W jednym z  budynków  twierdzy funkcjonuje Muzeum Obrony Świnoujścia 
z unikatowymi eksponatami – potężnymi armatami, bronią, mundurami, a także 
urządzeniem wnętrz, np. kantyną. Grupa sprawdziła  się jako kandydaci  do wojskowej 
służby, wszyscy  zostali  mianowani  na   rezerwistów   regimentu 3  batalionu 34  Pułku  
Fizylierów  Królowej Szwedzkiej Wiktorii. Po zakończonym zwiedzaniu nasz  
przesympatyczny przewodnik, który z kamienną twarzą odgrywał rolę   "upiornego  
Prusaka"  pożegnał  nas przy wyjściu  miłymi słowami  i honorowym  wystrzałem armatnim. 
W temacie wojskowym zwiedziliśmy jeszcze jeden obiekt – Mini Muzeum Broni V-3, w 
Międzyzdrojach – Zalesiu. To jedyna w Polsce ekspozycja tajnej broni V-3 z okresu II 
wojny światowej. W bunkrze, gdzie były skladowane pociski V-3  mieści się mini muzeum i 
mała gastronomia Po obejrzeniu eksponatów w muzeum, m.in karabinów maszynowych, 
moździerza, granatów, a także modeli pocisku V-3 i lufy działa do wystrzału tych  
pocisków, na wzgórzu ponad bunkrem poznaliśmy pozostałości po 3 stanowiskach 
ogniowych, z których wystrzeliwane były pociski V3.                             
Z Zalesia pojechaliśmy do pobliskiej miejscowości Wapnicy, gdzie z punktu widokowego 
na Górze Piaskowej podziwialiśmy przepiękną panoramę na okolicę i  leżące u podnóża 
góry Jezioro Turkusowe. Niesamowity kolor wody, która w słońcu mieni sę wszystkimi 
odcieniami błękitu i zieleni,  to skutek białego wapiennego dna jeziora. Powstało  po 
zalaniu przez wody opadowe i podskórne działającej do lat 50 XX w. kopalni kredy.  W 



najgłębszym miejscu jezioro ma 21 m., nie  wolno w nim się kąpać, ani wędkować. 
W Międzyzdrojach zatrzymaliśmy się na parkingu  przy Muzeum Przyrodniczym 
Wolińskiego Parku Narodowego.W pięciu salach wystawienniczych  oglądaliśmy bogate 
zbiory fauny i flory występującej na obszarze  WPN. Można było poznać siedliska 
kilkudziesięciu gatunków ptaków wodnych i drapieżnych, i zlatujących z dalekiej północy.     
Z ssaków  przedstawione są  wodne, jak np. foka szara i leśne, w tym sarna, borsuk, lis i 
wypchana cała rodzina żubrów. Ciekawa była też wystawa geologiczna z bursztynami, czy           
gabloty owadów świata, w tym pięknych motyli. 
Z muzeum przeszliśmy w okolice promenady i mola, by już indywidualnie, w małych 
grupkach wykorzystać czas wolny. Na molo weszliśmy przez pasaż pełen sklepów ze 
słodyczami, upominkami, zabawkami i sprzętem plażowym, licznymi knajpkami i 
pizzeriami. Można było usiąść na ławeczce, podziwiać piękne widoki i poczuć klimat 
nadmorskich wakacji. Można było dojść na koniec mola, gdzie działa przystań, z której 
odpływają statki turystyczne do Świnoujścia i niemieckiej miejscowości Ahlbeck. Można 
też było zejść schodami na plażę, pobrodzić brzegiem morza i pozwolić falom oblewać 
zmęczone chodzeniem w upalny dzień stopy. Z plaży, żelbetowe molo o długości 395 m. 
przedstawia się imponująco, ale pierwsze, które w tym miejscu powstało w 1835 r, było 
drewniane i wymagało ciągłych napraw i kosztownej renowacji. Obecne do użytku oddano 
w 2005 r.                          
Na Promenadzie Gwiazd, która jest wizytówką odbywającego się co roku w 
Międzyzdrojach, w lipcu, Festiwalu Gwiazd, oglądaliśmy wmurowane w chodnik płyty z 
odciskami dłoni gwiazd sceny i ekranu. Jest ich ponad sto, są też rzeźby wybitnych postaci 
świata kultury i sztuki, czasem w formie ławeczki, na której można przysiąść i zrobić 
zdjęcie. Aleja Gwiazd znajduje się przy okazałym hotelu Amber Baltic, który staje się  
domem i miejscem spotkań polskich celebrytów i uczestników festiwalu w czasie jego 
trwania. Wszystkie  pokoje hotelowe są z balkonami i widokiem na morze. 
Po powrocie z Międzyzdrojów mieliśmy chwilę oddechu, by przygotować się na 
zorganizowaną na terenie ośrodka biesiadę z pieczeniem kielbasek przy ognisku, tańcami 
przy żywej muzyce i "rozmowach Polaków"  trwających do północy. A potem szybkie 
pakowanie, bo następnego dnia wykwaterowanie i wyjazd z Wisełki.  
W sobotę (15.06.),  po śniadaniu i zapakowaniu bagażu do autokaru ruszliśmy o 9-tej w 
droge powrotną, a ta prowadziła ponownie przez Szczecin.                             
Po spotkaniu z miejscową przewodniczką podjechaliśmy pod Główny Dworzec Kolejowy, 
by zwiedzić Podziemną Trasę Turystyczną Szczecina – zrekonstruowany  schron 
przeciwlotniczy z II Wojny Światowej oraz przeciwatomowy z okresu Zimnej Wojny. Do 
schronu znajdującego się pod dworcem kolejowym wejście mieści się w tunelu 
pasażerskim.  Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy i każda z innym przewodnikiem 
schodziła po schodach w dół. Obowiązkowo trzeba było założyć hełmy ochronne, a 
nieobowiązkowo coś cieplejszego, bo w  podziemiach  temperatura stała wynosi ok. 100C, 
zaś zwiedzanie trwa około godziny, można zmarznąć. Oprowadzająca naszą grupę 
przewodniczka przedstawiła rekonstrukcję życia w schronie w czasie nalotów, omówiła 
technikę budowania schronu i poprowadziła przez kolejne pomieszczenia, na które był 
podzielony. Były tu oddzielne sale dla mężczyzn i kobiet, były mniejsze salki dla kobiet w 
ciąży i z małymi dziećmi, były izolatki i toalety.  Do schronu można było wejść tylko z jedną 
walizką i obowiązkowo mieć w niej koc i maskę przeciwgazową. Obiekt ukończono w 
1941r, a do jego budowy wykorzystano podziemia fortyfikacji miejskich z XVIIIw. Schron  
posiada pięć kondygnacji sięgających 18 m w głąb ziemi. Grubość ścian dochodzi do 3 m, 
a stropów  do 2,8 m . Podczas  alianckich nalotów  w  schronie  chroniło się ok. 5 tyś. 
osób. Wstęp do schronu mieli tylko Niemcy i ściśle tego przestrzegano .Po 1945 r. kiedy 
Szczecin został włączony do Polski obiekt przebudowano na schron przeciwatomowy. Do 
1990 r. odbywały się tu szkolenia obrony cywilnej. Schron nadal kryje w sobie tajemnice, 
nie wiadomo dokładnie, dokąd prowadzą zamurowane przejścia. Zwiedzanie trasy 
podziemnej choć ciekawe, było przygnębiające, ale warte zobaczenia z uwagi na  historię 



naszych czasów, którą bezpośrednio przeżywali nasi dziadkowie, nasi rodzice, krewni.                        
Z dworca kolejowego przejechaliśmy w okolicę placu Orła Białego. Tam oglądaliśmy w 
otoczeniu zabytkowych kamienic wybudowaną w 1732 r. fontannę Orła Białego.  
Barokowa fontanna wykonana jest z piaskowca, dolny zbiornik na wodę stanowi misa w 
kształcie 4-listnej koniczyny. W czworobocznym trzonie fontanny woda wypływa z ust 4 
maszkaronów do mis w kształcie muszli. Na samej górze fontanny, na stosie kamieni w 
dużej misie rozpościera skrzydła orzeł, a tryskająca z jego dziobu woda spływa do misy. 
Orzeł symbolizuje żywioły ognia i powietrza, a jako król ptaków władzę królewską.  
Pierwotnie fontanna stała na ulicy Koński Kierat, na obecne miejsce została przeniesiona 
w 1866 r. Fontanna od dłuższego już czasu jest nieczynna, wykonana z piaskowca, 
materiału wrażliwego na działania aury często  wymaga napraw i konserwacji, dlatego 
oryginał ma zostać przeniesiony do Muzeum Narodowego, a wykonana  kopia ma spełniać 
funkcję, do jakiej  ta budowla jest przeznaczona, a więc tryskać wodą, czego nie niestety 
nie mogliśmy zobaczyć. 
Liczne restauracje przy placu i sąsiednich ulicach zachęcały na kawę i tak się stało, 
mieliśmy czas wolny na chwilę odpoczynku, kawę i lody, bo upał coraz większy, docho-
dząca w cieniu do 30oC  temperatura, na ulicach miasta daje porządnie w kość.                
Z placu Orła Białego blisko mieliśmy do Bazyliki  Archikatedralnej  św. Jakuba, gdzie  w 
jej chłodnych murach z przyjemnością usiedliśmy w ławkach, by zapoznać się z ciekawą 
historią świątyni, opowiedzianą przez przewodniczkę. Pierwszy, drewniany kościół w 
miejscu dzisiejszej bazyliki zbudowano w 1187r, a już w połowie XIII w. powstał gotycki, 
ceglany, trzynawowy kościół wielokrotnie przebudowywany, rozbudowany, upiększany i 
odbudowany po  pożarach i zniszczeniach wojennych. Największe uszkodzenia  katedra 
poniosła  w 1944 r, w wyniku bombardowania, zniszczone były zarówno mury, wieża, jak  i  
wyposażenie wnętrza. Odbudowanie katedry w jej historycznym kształcie  nastąpiło w 
1974 r., ale bez strzelistej wieży, która została  zrekonstruowana dopiero w 2008r.  Po jej  
odbudowie  bazylika  mierzy   nieco ponad 110 m i jest drugą najwyższą świątynią w 
Polsce po bazylice w Licheniu. Na wysokości 53 m znajduje się taras widokowy.  W 
prezbiterium centralne miejsce zajmuje ołtarz - tryptyk z płaskorzeźbami z XV w. 
przedstawiającymi Matkę Boską z Dzieciątkiem w otoczeniu 6 świętych niewiast i 2 
biskupów, a poniżej postacie 12 apostołów.  
W bazylice, po obu stronach nawy głównej, znajduje się 15 kaplic, wiele z nich zachowało 
zabytkowy wystrój: gotyckie ołtarze, barokowe rzeźby, obrazy i sprzęt, ale są i współ-
cześnie urządzone jak np.Kaplica Ludzi Morza, Akademicka, Portowa. Bardzo piękna jest 
kaplica Chrzcielna z ołtarzem (tryptykiem) z XVIIIw, chrzcielnicą z XVIIw. i relikwiami św. 
Ottona. W kaplicy Najświętszego Sakramentu  znajduje się bardzo cenny tryptyk z XIV w., 
z kolei kaplica św. Wojciecha przyciąga wiernych nie tylko  relikwiami świętego, ale i 
piękną rzeźbą Michała  Archanioła z XVIIw. W większości  kaplic znajdują   się krypty i gro-
bowce osób związanych z katedrą, m.in. fundatorów kaplic, biskupów, książąt pomor-
skich. Na ścianach bazyliki zgromadzono kilka epitafiów pochodzących z Pomorza Zacho-
dniego, znajduje się też wiele tablic pamiątkowych. Na zewnątrz kościoła zatrzymaliśmy 
się przy Wielkim Dzwonie z 1682r, ważącym 6 ton, który był ufundowany przez króla 
szwedzkiego Karola XI. Stary, wysłużony, zdeformowany dzwon został zastąpiony w 
2018r. nowym, lżejszym, ważącym 1 tonę Złotym Dzwonem Niepodległości. 
Nie  sposób  było  pominąć  w  Szczecinie   miejsca  szczególnego - centralnej nekropoli 
miasta. Cmentarz Centralny z 1900 r, to  najpiękniejszy i  największy  cmentarz  w  
Polsce, a trzeci w Europie (o powierzchni168 ha), który ma bardziej charakter parku, niż 
miejsca wiecznego spoczynku.               
Na cmentarzu posadzono około 360 gatunków drzew i krzewów, często gatunki i odmiany 
rzadko spotykane, obcego pochodzenia. Charakterystyczne są aleje  obsadzone 
roślinnością jednogatunkową, liściastą lub iglastą stosownie do warunków glebowych i 
wodnych, np. aleja lipowa, brzozowa, droga sosnowa, bukowa, topolowa itp. Teren jest 
bardzo zróżnicowany, mocno  pofałdowany, w dolinach przepływają strumienie: Cicha 



Woda i Jasna Woda. Już za budynkami bramy głównej zachwyca droga stuletnich 
platanów. Aleja Platanowa łączy główne wejscie z kaplicą główną, która została 
ukończona dwa lata po otwarciu cmentarza. Trzynawowa kaplica zbudowana  z czerwonej 
cegły w stylu neoromańskim ma wysoką kopułę zwieńczoną helmem przypominającym 
koronę. Z tyłu kaplicy w 1925r. dobudowano krematorium. Budynki  przetwały okres wojny 
w stanie   nienaruszonym. Projekt  kaplicy tak  jak i projekt całego pierwszego terenu 
cmentarza ( część wschodnia) z rondami i promieniście rozchodzącymi się alejami został 
wykonany przez znakomitego szczecińskiego architekta,   miejskiego radcy budowlanego 
– Wilhelma  Meyera - Schwartau. Był on również autorem szeregu innych 
reprezentacyjnych budowli na terenie miasta Szczecina, w  tym Wałów Chrobrego. 
Projektem części zachodniej, włączonej do cmentarza po 1919r.zajmował się współtwórca 
cmentarza, pierwszy jego dyrektor, dyplomowany ogrodnik Paul Georg Hannig, który 
sporządził również regulamin cmentarza,  zawierający przepisy porządkowe i określający 
sposoby kształtowania kwater i rozmiary  nagrobków.    
 Naprzeciwko kaplicy  okolony drzewami – jodłami koreańskimi i srebrnymi świerkami  
znajduje się  "Wielki Staw" , basen z fontannami. Za nim Cmentarz Wojenny z pomnikiem 
odsłoniętym w 1967r Braterstwo Broni. W kwaterze spoczywa ok. 3 tys żołnierzy 
radziedzckich i ponad 300 polskich, poległych  podczas walk o wyzwolenie Szczecina,  
wiosną 1945r. W najstarszej części cmentarza znajdują się kwatery m.in.z grobami 
najstarszych rodów szlacheckich, rodzin szczecińskich kupców, nagrobki twórców cmen-
tarza, kwatera Kombatantów, kwatera Zasłużonych, kwatery Urnowe oraz  symboliczne 
pomniki, jak: "Tym, którzy nie powrócili z morza", Krzyż Katyński czy Pomnik Sybiraków. 
Upał, panujący od kilku dni, zwalający z nóg, uniemożliwił  nam szczegółowsze poznanie 
tego rozległego terenu.. A jego wielkość mogliśmy  sobie wyobrazić przejeżdżając od 
bramy głównej  cmentarza najdłuższą  ulicą Szczecina, ulicą Ku Słońcu ( to również druga 
nazwa cmentarza), wzdłuż  której, po lewej stronie przez długi  czas widać było z okien  
autokaru nagrobki , za ogrodzeniem cmentarza.    
Opuszczając Szczecin, na krótką chwilę zatrzymaliśmy się w południowo-wschodniej 
dzielnicy Zdroje. To tu znajduje się uważany za najpiękniejszy zakątek Szczecina  
kompleks leśny Puszczy Bukowej z Jeziorem Szmaragdowym. Podobnie, jak  jezioro 
Turkusowe na wyspie Wolin, powstało w miejscu dawnej kopalni kredy. Zalanie wodą  
nastąpiło  w lipcu 1925r tak gwałtownie, że nie zdążono  ewakuować maszyn i narzędzi, 
które pozostały na dnie jeziora razem z torowiskami i wagonikami kopal- 
nianymi. Na szczęście  pracujący  górnicy  zdołali  się uratować. Swoją nazwę jezioro zaw-
dzięcza charakterystycznej barwie wody spowodowanej obecnością  węglanu wapnia. To 
jezioro  ma głębokość 18m, ale staje się coraz płytsze na skutek dalszego osuwania się 
ziemi.  Przy jeziorze zachował się mostek betonowy, aktualnie  odremontowany, który jest 
fragmentem torowiska kolejki przewożącej uzyskiwaną kredę do pobliskiej cementowni.Po 
zrobieniu zdjęć przy jeziorze i na mostku zajęliśmy swoje miejsca w autokarze, by wrócić 
do domu. 
 Doskonale przygotowany i opracowany przez Biuro  Turystyczne "Dominowo" program 
wycieczki, uwzględniający zainteresowania, ale i możliwości studentów Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, dobre warunki zakwaterowania i wyżywienie, profesjonalni  przewodnicy 
miejscowi przekazujący ciekawie swoją wiedzę o zwiedzanych miejscach i zabytkach, 
doświadczony i sympatyczny kierowca, wspaniała pilotka p. Agnieszka, wszystko to 
złożyło się  na ogromne zadowolenie uczestników wycieczki, i nawet upał dało się znieść z 
uśmiechem. Trzy dni poznawania Pobrzeża Szczecińskiego szybko minęły, ale wrażeń 
niezapomnianych i wspomnień wystarczy na długo.....      
 

Maria Nowaczyk 


