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WSTĘP 

 

Szczecin jest położony na przecięciu szlaków komunikacyjnych lądowych i wodnych 

prowadzących z zachodu na wschód Europy oraz z południa na północ. Do 

szczecińskiego portu zawijają nie tylko statki pełnomorskie, ale także dumne i 

majestatyczne żaglowce. 

 

Wzdłuż Bulwaru Piastowskiego nad Odrą obchodzone są w czerwcu w Szczecinie 

Dni Morza. Pełno tu wtedy najróżniejszych imprez, a nocą bajecznie kolorowych 

fajerwerków. Cumują tu wtedy pełne gali fregaty, jachty, okręty marynarki 

wojennej polskich i obcych bander. 

 

W lecie statkami spacerowymi można popłynąć na wycieczkę aż do Skolwina lub po 

porcie. 
 

Amatorzy spędzenia wolnego czasu na wodzie znajdą nad Odrą, Regalicą i ich 

rozlewiskami oraz nad jeziorem Dąbie dobrze wyposażone i urokliwie położone 

przystanie jachtowe i kajakowe. Leniwe nurty wód Międzynarodowego Parku 

 

Doliny Dolnej Odry zachęcają wodniaków do spływów kajakowych. Natomiasf z 

portów pasażerskich nad jeziorem Dąbie odpływają stateczki w rejsy po Zalewie 



Szczecińskim. Można nimi dopłynąć do pobliskich miejscowości w Niemczech. 

 

W Szczecinie czekają na turystów przepięknie odrestaurowane zabytkowe budowle 

- renesansowy Zamek Książąt Pomorskich, gotycka katedra św. Jakuba, kościoły 

św. Jana, św. Piotra i Pawła, kamieniczki, ratusz, pozostałości dawnych fortyfikacji: 

Brama Portowa, Brama Królewska i wiele innych. 
 
 

Nie danno Szczecin nazywany jest "zielonym miastem". Egzotyczne drzewa i 

krzewy magnolii rosną tu po prostu w parkach i na skwerach miejskich. Ich 

rozmiary i doskonały stan budzą zdumienie nawet fachowców. Ulubionym 

miejscem spacerów szczecinian jest wspaniały, pełen bujnej zieleni park im. J. 

Kasprowicza i park im. S. Żeromskiego. Również Cmentarz Centralny, uważany za 

jeden z największych w świecie, jest swego rodzaju parkiem. Rośnie tu wiele 

ogromnych starych drzew, a jego rozległość jest imponująca. 

 

Informacji na temat zakwaterowania, tras turystycznych, rozkładów jazdy itp. 

można zasięgnąć w Centrum Informacji Turystycznej w "okrąglaku" na rogu al. 

Niepodległości i ul. Dworcowej, tel. 434 04 40 oraz w Centrum Informacji 

Kulturalnej i Turystycznej w Zamku Książąt Pomorskich (Skrzydło Muzealne, 

Mennicze), tel. 434 04 48. Można tu zakupić mapy, przewodniki, souveniry etc. 

 

W Szczecinie jest wiele kawiarni, pubów i restauracji, gdzie można odpocząć i mile 

spędzić czas. 

 

Zwiedzanie atrakcji turystycznych w Szczecinie sprawia osobom z dysfunkcją 

narządu ruchu wiele kłopotów. Wynika to z ukształtowania terenu Szczecina, 

zwłaszcza Starego Miasta, które zbudowano na nadodrzańskich stokach wzniesień 

morenowych. Dlatego jest tu sporo m. in. schodów utrudniających dotarcie do 



wielu zabytkowych obiektów. 

Mimo to wiele atrakcji turystycznych jest dostępnych dla osób niepełnosprawnych. 

Z pewnością wędrówka ulicami Szczecina dostarczy każdemu dużo 

niezapomnianych wrażeń. Jednocześnie miejmy nadzieję, że właściciele obiektów 

użyteczności publicznej, znajdujących się na trasie zwiedzających gród gryfa 

zlikwidują bariery naturalne i architektoniczne, wykonają podjazdy i przystosują 

obiekty sanitarne dla osób poruszających się na wózkach. 

 

Dla wygody turystów odwiedzających Szczecin na trotuarach oznakowano 

czerwoną przerywaną linią Miejski Szlak Turystyczny. Powstał on z okazji, 750-

1ecia nadania praw miejskich Szczecinowi. Poruszając się wzdłuż tego szlaku 

można zwiedzić Stare Miasto i jego najciekawsze zabytki. 

 

Kolejnymi cyframi oznaczone są w tekście oraz na załączonej mapce (s. 111) 

najistotniejsze punkty na trasie Miejskiego Szlaku Turystycznego dostępne dla 

osób poruszających się na wózkach lub o kulach. Kolejne numery, obok ciekawych 

miejsc lub atrakcji turystycznych i obiektów zabytkowych, znajdują się na 

chodnikach wzdłuż Miejskiego Szlaku Turystycznego. 

 

Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu linią kropkowaną na mapkach oznaczone są 

warianty tras pozwalające ominąć najróżniejszych bariery (schody, progi itp.). 
 

W pracy tej opisane są tylko te obiekty i miejsca, do których niepełnosprawny 

może w miarę swobodnie dotrzeć. Inne posiadają swoje opisy w przewodnikach 

turystycznych dostępnych w każdym niemal kiosku lub w informacji turystycznej. 

Zwiedzanie Szczecina można rozpocząć od dworca kolejowego (jest on oznaczony 

numerem 1 na turystycznym miejskim szlaku). 

Z dworca można wyjechać na wózku podjazdem na końcu peronu I (za 

magazynami bagażowymi). 



Szczeciński dworzec powstał na tzw. Górnym Wiku, gdzie w XVII w. znajdowały się 

liczne wiatraki, a w końcu XVIII w. ogrody szczecińskiego przemysłowca i kupca 

Velthusena 

 

Po wydostaniu się z dworca warto zwrócić uwagę na dzieło szczecińskiego artysty 

Ryszarda Chachulskiego - pomnik kolejarza przekładającego zwrotnicę. 
 

Sprzed dworca skręcamy w lewo i wzdłuż czerwonej linii posuwamy się w kierunku 

mostu i wiaduktu kolejowego. Większość sklepów i lokali usługowych na tym 

odcinku trasy posiada podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich. 

Trójprzęsłowy, stuczterdziestometrowy, most kolejowy posiada środkowe przęsło 

obrotowe pozwalające przepłynąć pod nim dużym statkom lub żaglowcom o 

wysokich masztach. 

Podążając pod wiaduktem kolejowym przez ul. Nową, aby ominąć wysokie 

krawężniki, odsuwamy się od szlaku mniej więcej 4 m w lewo do ul. Owocowej, 

 
Po lewej stronie mijamy czerwony budynek poczty Nr 2. (na mapce obiekt nr 2). 
 

Budowę tego gmachu podjęto w 1872 f., wg projektu architekta Schwetlo. Gmach 

ukończono w 1905 f., uwzględniając poprawki architekta Endella. W górnych 

partiach elewacji widoczne są tympanony zwieńczone końskimi łbami, a w 

nadprożach okien znajdują się orły z rozpostartymi skrzydłami. 

 

Dalej po lewej stronie znajduje się gmach dawnych koszar Bramy Ślimaczej 

(obiekt na mapce ma nr 3). 

Obecnie w gmachu tym mieści się Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji 

"WARTA". 

Należy skręcić teraz w lewo w ul. Podgórną. Tutaj, z uwagi na wąskie chodniki, 

osoby niepełnosprawne na wózkach muszą poruszać się jezdnią. 



W dolnej partii po lewej stronie ulicy znajduje się :fragment średniowiecznego 

muru obronnego, wspierającego skarpę Psiej Góry, z pamiątkową tablicą z pia-

skowca z następującym napisem 

,,7657-7957. W trzechsetną rocznicę walk wojsk hetmana Stefana Czarnieckiego 

na Ziemi Szczecińskiej. Społeczeństwo Pomorza Zachodniego." 

 

Wykorzystując przejście pod współczesnym budynkiem można wrócić na ulicę 

Świętego Ducha. 

 

Jest tutaj dosyć stromy zjazd bez barierki. Obok są schody, jednak bez poręczy. 

Osoby na wózkach lub o kulach pokonując ten odcinek, powinny skorzystać z 

pomocy osoby sprawnej. 

 

Przed nami okazała bryła gotyckiego kościoła( obiekt na mapce ma nr 5) . Wejście 

do tej świątyni dostępne jest od ul. Św. Ducha. Jest tu jednak wysoki stopień. 

Niepelnosprawni na wózkach mogą zwiedzić kościół jedynie przy pomocy innych 

osób - opiekunów. W 1240 r. do Szczecina przybyli z Westfalii :franciszkanie i dla 

nich książę Barnim I Dobry ufundował kościół oraz klasztor św. Jana Ewangelisty. 

Początkowo zbudowano drewniane, później ok. 1325 f., murowane prezbiterium z 

cegły. W drugiej połowie XIV w. powstał główny trójnawowy korpus kościoła. N a 

przełomie XV i XVI w. wnętrze kościoła pokryto polichromią. Kościół posiada 

niewielką sygnaturkę z dzwonem. W czasie reformacji, w 1525 f., :franciszkanie 

opuścili Szczecin, a kościół przejęli protestanci. W czasie okupacji :francuskiej 

(1806-1813) kościół zamieniono na magazyn, po czym, z uwagi na zagrożenie 

zawaleniem, został zamknięty. W 1856 f. klasztor zburzono. 

 

Na początku lat trzydziestych XX w. świątynię poddano gruntownemu remontowi. 

Po zniszczeniach wojennych kościół został odrestaurowany i w 1957 r. przekazany 



00. pallotynom. Świątynia po odbudowie zachowała charakter halowy. W kościele 

warto zwrócić uwagę na: 

. prezbiterium z :fryzem przedstawiającym winną latorośl, 

. siedmioboczną absydę zbudowaną na planie dziesięcioboku, 

. łuk tęczowy z laskowaniem zakończonym wspornikami figuralnymi, tzw. 

służkami,  

. polichromię z XV i XVI w. przedstawiająca chłopca z herbem Szczecina głową 

gryfa, Najświętszą Marię Pannę w otoczeniu świętych, mistyczne zaślubiny św. 

Katarzyny i sceny z biskupem przy ołtarzu, 

. naścienną płytę nagrobną Henriciusa i Gertrudy Rabenstorpów z 1378 r. i 

wmurowana w posadzkę płytę nagrobną Beningny Schenings z 1676 r. 

 
Inne wyposażenie wnętrza świątyni pochodzi z okresu powojennego.  
 

W latach 1982-1985, wg projektu arch. Stanisława Latoura, dobudowano do 

świątyni dobrze harmonizujący z otoczeniem zespół mieszkalno-duszpasterski. 

Wiosną 1993 r. dokonano w nim otwarcia klubu ludzi morza "Stena Maris" , 

Kierując się w stronę wschpdniego odcinka ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

napotykamy na strome i bez poręczy schody i podjazd, który łączy ul. Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego z ul. Świętego Ducha. Najlepiej udać się (posługując się 

zamieszczoną poniżej mapką) omaczoną kropkami trasą do przejścia dla pieszych 

na ul. Wyszyńskiego.   

proponowany wariant trasy dla niepełnosprawnych l 
 

Po drugiej stronie Nabrzeża Wieleckiego znajduje się most Długi zbudowany w 

1959 r. na starych przęsłach i filarach mostu Hanzy. 

Pierwszy most łączący w tym miejscu brzegi Odry wzmiankowany był w 1283 r. W 

1903 r. zbudowano w tym miejscu most Hanzy o dł. ok. 105 m. Jego zwodzone 

przęsła podnoszono w 25 sek. 



Chcąc udać się w kierunku ulicy Wielkiej Odrzańską należy najpierw przedostać się 

przez przejście dla pieszych przez ul. S. Wyszyńskiego. Przejście dla pieszych ma 

niskie krawężniki przystosowane dla osób niepelnosprawnych poruszających się na 

wózku lub o kulach. Jednak dalej znajduje się stromy zjazd bez poręczy oraz 

schody. Wymagana jest tu pomoc opiekuna. Wzdłuż ulicy znajdują się wąskie 

chodniki. Niepelnosprawni na wózkach muszą poruszać się jezdnią. Panuje tu 

jednak mały ruch. Po lewej stronie mijamy odbudowane Stare Miasto. Wiele 

kamieniczek stoi na starych, średniowiecznych fundamentach. Warto zajrzeć tu w 

wąskie uliczki, żeby zachwycić się kunsztem naszych architektów i ekip 

budowlanych, które pieczołowicie odtworzyły dawną świetność tego miejsca. 
 

Za wschodnią pierzeją zabudowy Starego Miasta skręćmy w lewo. Pośrodku placu, 

który dawniej zwano Rynkiem Siennym, a obecnie placem Rzepichy, wznosi się 

gotycki Ratusz Staromiejski.  

Szczyt gotycki Starego Ratusza  
 

Pierwsza wzmianka o hali kupieckiej, zwanej theatrum, przeznaczonej także do 

narad sądu, pochodzi z 1245 r. Początkowo była to hala drewniana. Obecny ratusz 

pochodzi z o_. 1450 r. Jego fonnę przypisuje się szczecińskiemu budowniczemu 

Henrykowi Brunsbergowi. Elewacja jest bogato zdobiona glazurowanymi 

kształtkami. Od strony południowej zbudowano podcienie, pod którymi w letnie dni 

odbywały się publiczne rozprawy sądowe. 

 

Rada miejska zbierała się o godz. 8 dwa razy w tygodniu. We wtorki radzono nad 

sprawami miasta, a w piątki, racząc się przy tym piwem, rozpatrywano 

indywidualne sprawy mieszczan. W ten sposób udawało się rozpatrzyć trzy do 

czterech spraw w ciągu dnia. W niektórych, bardziej zawiłych sprawach, rajcy 

korzystali z doradztwa starszyzny cechowej. W 1677 r. ratusz został zniszczony 

podczas oblężenia miasta przez Brandenburgczyków. W czasie odbudowy zburzono 



gotyckie szczyty, zastępując je barokowymi. Dobudowano też dodatkową 

kondygnację. W 1867 r. w piwnicach ratusza urządzono winiarnię. W XIX w. 

wskutek ciasnoty i złego stanu technicznego budynku siedzibę rady miejskiej 

przeniesiono do wybudowanego w 1879 r. Nowego Ratusza przy obecnym placu 

Batorego. Stary ratusz przeznaczono w części m. in. na magazyny. Podczas 

alianckich bombardowań ratusz podzielił los wielu innych budowli na Starym 

Mieście legł w gruzach. Po wojnie Ratusz odbudowano, przywracając jednemu ze 

szczytów pierwotny gotycki charakter. Drugi szczyt jest barokowy. 
 

W 1975 r. obiekt przekazano Muzeum Narodowemu, które umieściło tutaj Oddział 

Historii Miasta. Obecnie prezentuje się w nim ponad tysiącletnie dzieje Szczecina. 

Są tam eksponaty odkryte podczas wykopalisk archeologicznych, a także - 

sztychy, obrazy i inne pamiątki, świadczące o burzliwych dziejach portowego 

miasta. W kasie muzeum można kupić ciekawe wydawnictwa i pamiątki . 
 

Niepełnosprawni na wózkach mogą dotrzeć do muzeum od strony hotelu "Arkona" i 

zwiedzić przy pomocy opiekuna część parterową muzeum. Osoby o kulach 

samodzielnie też mogą zwiedzić tylko ekspozycje na parterze. Od XIV w. dwa razy 

w roku, tj. 1 maja i 29 września, na Rynku Siennym ogłaszano rozporządzenia 

rady miejskiej. Niektóre dla współczesnych mogą wydać się szczególnie 

interesujące. Oto kilka z nich: . Rozporządzenie z 1416 r. zobowiązywało 

mieszkańców do sprzątania ulic,  placów i okolic swoich posesji. . 

Rozporządzenie z 1418 r. godziło w oszczerców i plotkarzy zniesławiających 

 "panów, książęta, rycerzy, giennków, kobiety, dziewczęta, księży i lnnik 

Jak głosi legenda - w latach siedemdziesiątych XV w. szczecińska rozpustnica Jolka 

została skazana na karę śmierci. Kat, który, ze względu na szpetną urodę, był 

kawalerem - uratował ladacznicę; ożenił się z Jolką. Po śmierci męża Jolka miała 

rzekomo wypełniać katowskie rzemiosło. Jej ulubionym narzędziem tortur, 

stosowanym także na dawnych koleżankach "po fachu", była - opierana na brzuchu 



skazańca - podgrzewana rura ze szczurem w środku. Ale, co ma wisieć nie utonie; 

Jolka, posądzona o kontakty z diabłem, została też stracona.  

Rozporządzenie z 1558 r. regulowało sprawę organizacji uroczystości weselnych. 

Ograniczało luksus i zbytek. Bogaci mieszczanie mogli zaprosić na wesele aż 

osiemdziesięciu gości, średniozamożni - tylko czterdziestu, a biedota jedynie 

dwudziestu. Goście weselni mogli przebywać w mieście tylko w dniu wesela. Na 

noc mogli pozostać, za zgodą rady miejskiej, jedynie goście bogatych patrycjuszy. 

Śluby dla bogaczy odbywały się o godzinie 10, a dla biedoty o 16. Rozporządzenie 

ograniczało liczbę posiłków weselnych i poszczególnych dań. Bogaczom 

przygrywała kapela miejska, a biedocie mógł grać tylko jeden muzyk miejski. 

Ograniczenie wystawności przyjęć dotyczyło także chrztów i pogrzebów. Przesadna 

zamożność ubiorów również podlegała karze. 

Rozporządzenie z 1591 f. regulowało sprawę służby wartowniczej. Każdej nocy 

wartę w mieście mieli pełnić: naczelnik, czterech strażników i 25 obywateli miasta. 

Niektóre rozporządzenia wywołYWały bunty mieszkańców. Na przykład 

rozporządzenie rady miasta z 16 lipca 1616 f., które podnosiło ceny trunków, 

głównie piwa, o ok. 30%, spowodowało wkroczenie uzbrojonego tłumu 

mieszkańców Łasztowni i przedmieść (ok. 3000 osób) do Ratusza i zamordowanie 

urzędnika miejskiego Wawrzyńca Drewelowa. Po pertraktacjach, trzydniowe 

rozruchy zakończyły się społeczną ugodą. 

 

Od Ratusza Staromiejskiego podążamy dalej ul. Mściwoja. Następnie należy skręcić 

w lewo w ul. Kurkową. Inwalidzi na wózkach muszą poruszać się po jezdni przy 

pomocy opiekuna. Natomiast niepełnosprawni o kulach mogą pokonać ten dystans 

samodzielnie. Docieramy do zbudowanej w 1547 f. w stylu późnogotyckim 

kamienicy Loitzów (obiekt na mapce, znajdującej się na końcu pracy, ma nr 8). W 

czasie bombardowań alianckich pod koniec ostatniej wojny kamienica uległa 

poważnemu zniszczeniu. Po odbudowie w 1961 r. przekazana została Liceum Sztuk 



Plastycznych. 

 

Podczas podziwiania jej elewacji warto zwrócić uwagę na maswerki, skośne okna 

klatki schodowej i kopię rzeźbionego w piaskowcu niewielkiego reliefu 

przedstawiającego nawrócenie Szawła. Oryginał reliefu, wykonany z piaskowca, 

pochodzi z warsztatu Schencka Bethe i znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum 

Narodowego przy ul. Staromłyńskiej. 

Rodzina Loitzów pojawiła się w Szczecinie w latach trzydziestych XV w. Zajmowała 

się handlem solą i śledziami. Później Loitzowie założyli bank, który rozrastał się 

dzięki koligacjom rodzinnym. Powstały m.in. jego filie w Gdańsku i Liineburgu, a w 

większych miastach ówczesnej Europy - jego kantory. Przedstawiciele rodu Loitzów 

zasiadali w Radzie Miejskiej Szczecina. Udzielili sporej pożyczki elektorowi 

brandenburskiemu Joachimowi II oraz polskiemu królowi Zygmuntowi Augustowi 

na rozbudowę tloty morskiej. Po śmierci elektora brandenburskiego i polskiego 

króla Loitzowie nie mogli wyegzekwować spłaty długów, co doprowadziło ich w 

1572 r do bankructwa. Musieli po kryjomu opuścić Szczecin, udając się do Polski. 

Ich upadek zachwiał gospodarką rynkową ówczesnej Europy.  

Kamienica Loitzów.  
 
Mijając kamienicę Loitzów skręcamy w lewo do ul. Grodzkiej. Ze względu na 
schody ukazana jest trasa oznaczona na mapce kropkami l I Przewodnik po 
Szczecinie, ZART Szczecin 2000, s.23 Po dotarciu do ul. Grodzkiej skręcamy w 
prawo, w kierunku zamku. Znajdujemy się teraz przed główną bramą wjazdową na 
Duży Dziedziniec Zamku Książąt Pomorskich (na planie miejskiego szlaku 
turystycznego obiekt ten ma m 9). Wjeżdżamy lub wchodzimy na Duży 
Dziedziniec. Można tutaj odpocząć na ławeczkach. 
 
DZIEJE ZAMKU 
 

Około 700-400 lat p.n.e. na obecnym Wzgórzu Zamkowym powstał gród kultury 

łużyckiej, o powierzchni ok. 7,5 ha, zabudowany luźno ustawionymi chatami. W 

drugiej połowie VIII w. n.e. na wzgórzu powstała osada słowiańska przekształcona 



w połowie IX w. w gród warowny. Gród ten liczył ok. 7,2 ha powierzchni. Dostępu 

do niego bronił wał drewniano-ziemny, obłożony przy podstawie głazami 

narzutowymi. Chaty wykonane z drewnianych bali łączonych "na zrąb" lub 

plecionkowe posiadały wymiary 4 x 4 ID i 4 x 5 ID. Wewnątrz nich znajdowały się 

piece z kamieni narzutowych. 

 
Schemat zamku 
 
Skrzydło Północne: 
 
1. Westybul - kasa, stoisko z pamiątkami 
 
2. Sala Bogusława - koncertowa 
 
3. Dawna krypta grobowa 
 
4. Sala Elżbietańska 
 
5. Pasaż Przybysławy 

6. Sala Anny Jagiellonki 

7. Sala Świętoborzyców 
 
8. Sala Eryka Pomorskiego 
 
9. Sala Stanisława Leszczyńskiego 
 
10. Sala Świętosławy 
 
Skrzydło Południowe: 
 
11. Wejście do podziemi 
 
12. Galeria Południowa 
 
13. Sale gotyckie - USC 
 
14. Sala Opery i Operetki 
 
Skrzydło Wschodnie: 
 



15. Hol Opery i Operetki 
 
16. Krypta z sarkofagami 
 
17. Restauracja - kawiarnia "Zamkowa" 
 
18. Kino 
 

Skrzydło Zachodnie (Muzealne, Mennicze): 

19. Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej4 

Gród był narażony na częste ataki wikingów, margrabiów niemieckich i 

niewykluczone, że wojów polskiego księcia Mieszka I, którzy zapuszczali się na te 

tereny w latach sześćdziesiątych X w. "Gród nie do zdobycia" – jak wspominają 

skandynawskie sagi - został zdobyty przez wojów polskiego księcia Bolesława III 

Krzywoustego. Od chwili założenia gród był najważniejszym ośrodkiem kultu 

słowiańskiego bóstwa Trzygłowa. Znajdowały się w nim dwie świątynie zwane 

kącinami, z których jedna mieściła posąg Trzygłowa, a druga przeznaczona była 

dla kapłana opiekującego się darami składanymi bóstwu i wojennymi łupami. 

Znajdował się w niej także koń szarej maści, przy pomocy którego kapłan 

przepowiadał wolę Trzygłowa we wszystkich sprawach dotyczących losów grodu i 

jego mieszkańców. Podczas pierwszej misji chrystianizacyjnej Ottona z Bambergu 

w 1124/1125 r., wbrew oburzeniu mieszkańców grodu, usunięto wszystkie 

przedmioty pogańskiego kultu. Powrócono do dawnej wiary na krótki okres, ale po 

drugiej misji w 1128 r. odstąpiono całkowicie od pogaństwa. 

 

Na początku panowania dynastii Gryfitów siedzibą książęcą był Kamień Pomorski. 

Pierwszy wzmiankowany książę z tej dynastii Warcisław I (zm. W 1147 r.) 

ustanowił przypuszczalnie w szczecińskim grodzie swoje przedstawicielstwo w 

osobie kasztelana. Kasztelan posiadał siedzibę na terenie położonym na zachód od 

grodu (obecny pl. Mariacki). 

 



Szczecin stał się siedzibą książęcą ok. 1235 r. za panowania księcia Barnima I 

Dobrego (ur. 1210 r., zm. 1278 r.). Po nadaniu przez niego prawa miejskiego 

magdeburskiego Szczecinowi 3 kwietnia 1243 r. szczecinianie - uzyskawszy 

autonomię -wymusili w 1249 r. na Barnimie I opuszczenie miasta. Książę przeniósł 

swoją siedzibę do Dąbia. Obiecał przy tym, że ani on, ani jego następcy nie 

zbudują książęcej siedziby w promieniu 3 mil od obwarowań Szczecina. 

Władcą, który złamał wspomnianą ugodę, narażając się na gniew mieszczan, był 

Barnim III (ur. w 1300 r., zm. w 1366 r.). Barnim III zdecydował się w 1346 r. 

postawić książęcą siedzibę na zamkowym wzgórzu. Był to Kamienny Dom, zwany 

później Starym Domem. Stojącą przy nim kaplicę św. Ottona otoczono murem 

liczącym 1,5 m wysokości. W tym samym czasie zbudowane zostały dwa 

dodatkowe skrzydła książęcej siedziby, które przebiegały przez środek obecnego 

Dużego Dziedzińca. Około 1430 r. książę Kazimierz VI (ur. ok. 1381 r., a zm. w 

1435 r.) umocnił dodatkowo zamek, lecz przed śmiercią, pod naciskiem 

szczecinian, nakazał umocnienia rozebrać. Książę ten walczył przeciwko 

sprzymierzonym wojskom polsko-litewskim w bitwie pod Grunwaldem 15 lipca 

1410 r. Dostał się do niewoli, z której został zwolniony po zapłaceniu sowitego 

okupu. W końcu XV w. książę Bogusław X (ur. w 1454 r., zm. w 1523 r.) podjął 

przebudowę Dużego Domu. Stało się to po jego ślubie z królewną Anną 

Jagiellonką. Prace zakończono w 1503 r. Barnim XI Stary (ur. W 1501 r., zm. w 

1573 r.), syn Bogusława X i Anny Jagiellonki, uzupełnił Duży Dom o dodatkowe 

kondygnacje zdobione późnogotyckimi maswerkami. Podwyższył także wieżę 

Zegarową i Więzienną. W 1538 r. zbudowano Skrzydło Wschodnie, które w 1551 r. 

zostało niestety zniszczone przez pożar.  

Barnim XI adaptował wtedy na siedzibę książęcą, sekularyzowany, po 

wprowadzeniu w 1534 r refonnacji na Pomorzu, klasztor Kartuzów (Oderburg) na 

Grabowie. Odbudowę Skrzydła Wschodniego po pożarze zakończono w 1569 r. 

Generalnej przebudowy zamku dokonał w latach 1575-1577 książę Jan Fryderyk 



(ur. w 1542 r., zm. w 1600 r.). Projektantem renesansowej przebudowy był 

Wilhelm Zacharias. Zburzono Kamienny Dom, skrzydła przebiegające przez środek 

Dużego Dziedzińca i kaplicę św. Ottona. Podczas robót budowlanych w zamku 

znów wybuchł pożar. Mimo to przebudowę i tak zrealizowano w imponującym 

tempie. Do budowy używano cegły i drewna, a piaskowiec sprowadzano drogą 

wodną z Firny w Saksonii. Powstał czworobok zabudowań. Kaplica św. Ottona 

znalazła się w zachodniej części Skrzydła Północnego. W latach 1616-1619 książę 

Filip II (ur. 1573 r., zm.1618 r.), absolwent Uniwersytetu w Greifswaldzie, 

największy mecenas sztuki w rodzie Gryfitów, zbudował Skrzydło Zachodnie 

znajdujące się w części zachodniej zabudowy zamkowej, zwane też Muzealnym lub 

Menniczym. Przeznaczono tę część budowli na "siedlisko sztuki". Po śmierci księcia 

Filipa jego dzieło kontynuował 

jego brat Franciszek I (ur. w 1577 r., zm. w 1620 r.). Ostatni książę Pomorza 

Zachodniego Bogusław XIV (ur. w 1580 r.) zmarł bezpotomnie 10 marca 1637 r. 

Pochówku dokonano z pełnymi honorami dopiero w 1654 r. na koszt króla 

szwedzkiego, któremu po zakończeniu wojny trzydziestoletniej przypadło Pomorze 

ze Szczecinem. Z okazji przybycia do Szczecina 28 listopada 1705 r. polskiej 

królowej Katarzyny Leszczyńskiej z córką zamek poddano remontowi. W kaplicy 

zamkowej odbywały się dla niej nabożeństwa katolickie, przeciwko którym 

protestowali mieszkańcy miasta. Królowa z dworem przebywała w Szczecinie do 

1709 r. 
 

W marcu 1777 r. do Szczecina przybył polski król Stanisław Leszczyński, który miał 

tu zorganizować armię do walki przeciwko sprzymierzonym wojskom saskim, 

polskim i rosyjskim w celu odzyskania przez niego polskiego tronu. Po nieudanej 

misji wyjechał do Lotaryngii, gdzie zasiadł na książęcym tronie. Po Pokoju 

Sztokholmskim w 1720 r. zajmowane dotychczas przez Szwedów Pomorze wraz ze 

Szczecinem przejął za kwotę 2 milionów talarów król pruski Fryderyk Wilhelm I 

(panował w latach 1713-1740). 



W styczniu 1729 r. w Skrzydle Zachodnim zamku urządzono siedzibę komendanta 

twierdzy szczecińskiej - księcia Chrystiana Augusta von AnhaltZerbst. Kilka 

miesięcy później urodziła mu się tu córka Zofia Augusta Fryderyka, późniejsza 

imperatorowa Rosji - Katarzyna II. Od 1769 r. w zamku zamieszkała księżna 

Elżbieta Brunszwicka, była żona króla pruskiego Fryderyka Wielkiego. Po śmierci, 

pochowano ją w krypcie zamkowej kaplicy św. Ottona. 

W 1842 r. na polecenie pruskiego króla Fryderyka Wilhelma IV (panował w latach 

1840-1861) Skrzydło Północne zostało przebudowane. W XIX w. i na pocz. XX w. 

zamek był siedzibą Rejencji Szczecińskiej i innych urzędów publicznych. 

Podczas bombardowań alianckich Stare Miasto z zamkiem zostało niemal 

doszczętnie zniszczone. Po zakończeniu działań wojennych zabezpieczono mury 

zamku przed zawaleniem i dewastacją. W 1958 r. podjęto odbudowę Skrzydła 

Północnego z dawną kaplicą św. Ottona, przeznaczając ją na reprezentacyjną salę 

koncertową. W 1982 r., wraz z oddaniem do użytku Dziedzińca Menniczego, 

zakończono odbudowę zamku. 

 

Teraz możemy rozejrzeć się po Dużym Dziedzińcu (o powierzchni około 2200 m 

kw.). W Skrzydle Południowym, zwanym Skrzydłem Bogusława X, mieści się 

obecnie Opera i Operetka, Sala Ślubów Urzędu Stanu CYWilnego i Galeria 

Południowa. Kubatura tego skrzydła wynosi 34 175m sześciennych. Liczy ono 52 m 

długości i 16 m szerokości. Przylega do niego wspomniana wcześniej Wieża 

Więzienna.  

Do wejścia "F" - od strony rzeki Odry - do Opery i Operetki prowadzi podjazd z 

poręczami dla osób poruszających się na wózkach. Niestety na wózkach można 

poruszać się tylko w holu na parterze. Niepelnosprawni o kulach mogą poruszać się 

przy pomocy opiekuna.  

 

Wieża Zegarowa. 



 

Na wieży znajduje się szesnastowieczny zegar z mechanizmem wykonanYm w 

1693 r. przez mistrza Kacpra Ritardy z Drawska. W górnej części widoczne są dwa 

lwy z okresu panowania Szwedów w Szczecinie. Między nimi, obracająca się 

zgodnie z fazami księżyca, kula w połowie granatowa, w połowie złota, data 

remontu zegara i popiersie błazna wybijającego prawą ręką kwadranse, a lewą 

godziny. Podczas wybijania kwadransów i godzin błazen kłapał zębami. 
 

Wewnątrz środkowej tarczy godzinowej jest maszkaron ze wskazówką 

umieszczoną na czubku nosa. Podczas ruchu wskazówki oczy przesuwają się za jej 

grotem. W ustach maszkaronu znajduje się tabliczka ze zmieniającą się liczbą 

aktualnego dnia kalendarzowego. Dolna część zegara posiada tarczę kwadransową, 

dwa gryfy pomorskie i datę jednego z jego remontów. Zegar, całkowicie zniszczony 

w czasie wojny, został odrestaurowany przez polskich rzemieślników.  
 

W dolnej partii Wieży Zegarowej w 1946 r. wmurowano tablicę ze znakiem Rodła o 

treści: "Ks. dr. Bolesławowi Domańskiemu, Prezesowi Związku Polaków w 

Niemczech, przywódcy i bojownikowi o sprawę polską - autochtoni w pierwszą 

rocznicę powrotu do Macierzy - Szczecin we wrześniu 7 946 r." 

 

Podczas zwiedzania, po wykupieniu biletu wstępu w holu Skrzydła Północnego, 

można obejrzeć Galerię Południową. W piwnicy Skrzydła Wschodniego Barnima XI 

znajdują się udostępnione do zwiedzania sarkofagi książęce. Niestety krypta 

niedostępna jest dla osób z dys funkcją narządu ruchu. 

 

W pomieszczeniu po prawej stronie w gablotach i na planszach przedstawione są 

dzieje zamku. Tutaj znajduje się także gipsowa makieta zamku. W pierwszym 

pomieszczeniu można obejrzeć 6 sarkofagów książęcych:  
 



. księcia Bogusława xrn (ur. 1544 r., zm. 1606 r.) syna Filipa l i Marii, córki 
elektora saskiego; 
 

. księcia Filipa II (ur. 1 573 r., zm. 1618 r.) syna Bogusława xrn i Klary, córki 

księcia Anhaltu; 
 

. księżniczki Anny Marii (ur. 1 567 r., zm. 1618 r.) córki elektora brandenburskiego 

i wdowy po księciu Barnimie XII; 
 

. księcia Franciszka l (ur. 1577 r., zm. 1620 r.) syna Bogusława XIII i Klary córki 

księcia Anhaltu; 
 

. księcia UIryka l (ur. 1589 r., zm. 1622 r.) syna Bogusława XIII i Klary, córki 

 księcia Anhaltu; 

 

. księcia Bogusława XIV (ur. 1580 r., zm. 1637 r.) syna Bogusława XIII i Klary, 

 córki księcia Anhaltu. 

 

Na wewnętrznej ścianie Skrzydła Wschodniego znajduje się relief erekcyjny z 1538 

r. z kartuszem złożonym z dziewięciu herbów ziem pomorskich będących pod 

władzą księcia Bamima XI. Kartusz podtrzymywany jest przez tzw. dzikich mężów. 

Nad kartuszem hełm z pawich pióf. Nad nimi inskrypcja z łacińskim napisem, który 

można przetłumaczyć: 

 

"Bamim z Łaski Bożej X, syn Bogusława X, książę Szczecina, Pomorza, Słowian, 

władca Rugii, szlachetny książę Cuskowian, 1538." 

 
Nad reliefem zegar z fragmentem sentencji Hipokratesa: 
 

"VITA BREVIS... (ars longa, tempus praeceps, experimentum pericuIosum, 

iudicium difficile)", co znaczy: "Życie krótkie... (sztuka długotrwała, sposobność 

przemijająca, doświadczenie niebezpieczne, sąd trudny)". 



 

Po zwiedzeniu sarkofagów, możemy wejść do wnętrza Skrzydła Wschodniego. Po 

lewej stronie wejście do kawiarni "Zamkowa" i szatnia z WC. Po prawej stronie 

wejście do holu i szatni Opery i Operetki. Obok jest kiosk z pamiątkami sztuki 

ludowej. Klatka schodowa prowadzi do pomieszczeń dyrekcji Zamku, kina "Zamek" 

i pracowni artystycznych. Po przeciwnej stronie wyjście na wschodni taras 

widokowy. Z dziedzińca udajemy się do wejścia Skrzydła Północnego Bamima III. 

Jego kubatura wynosi 29 700 m sześć. (l04 m dł. i ok. 16 m szef.). W holu, po 

prawej stronie znajduje się kiosk z pamiątkami, szatnia i kasa sprzedająca bilety 

na imprezy zamkowe. Po lewej stronie są wejścia do sali koncertowej, dawniej 

kaplicy św. Ottona. Wejście zdobi napis "Sala Bogusława I". Na ścianie tablica: 

 

"Dla upamiętnienia Tysiąclecia Państwa Polskiego i naszego powrotu na 

staropolskie ziemie nad Odrą i Bałtykiem rozpoczęto w 1958 f. odbudowę 

zniszczonego w czasie II wojnie światowej Zamku Szczecińskiego, przeznaczając 

go na ośrodek kultury i nauki Pomorza Zachodniego." 

 

W piwnicach mieszczą się toalety i teatr "Krypta". Na I piętrze znajdują się sale 

wystawowe i biurowe: Elżbietańska, Przybysławy, Bamima I, Mirosławy, Anny 

Jagiellonki i Świętoborzyców. Na II piętrze znajdują się sale: Eryka Pomorskiego, 

Stanisława Leszczyńskiego i Świętosławy. W salach tych organizowane są wystawy 

oraz inne imprezy kulturalne. Z holu możemy wyjść na zewnątrz. 

Powracamy na Duży Dziedziniec i udajemy się w prawo do tablicy poświęconej 

Barnimowi III. Tablica przedstawia rycerza w pełnej zbroi, opartego na kartuszu 

herbowym z dziewięcioma herbami ziem pomorskich. Niewyraźny napis w języku 

niemieckim sławi czyny Barnima III i fundatora Barnima XI. Tablica wykonana 

została w 1538 r. z inicjatywy Barnima XI. Początkowo umieszczona była w 

siedzibie książęcej przebudowanej z klasztoru Kartuzów na Grabowie. Po 



zniszczeniu jej podczas wojny trzydziestoletniej i rozebraniu w drugiej połowie XVII 

w. tablicę przeniesiono do kościoła cysterek, stojącego za Bramą Panieńską. Po 

zburzeniu kościoła w 1904 r. przy budowie portu pasażerskiego nad Odrą, tablicę 

przeniesiono do kościoła św. Jakuba, skąd po ostatniej wojnie trafiła pod 

krużganek na ścianę Skrzydła Północnego. 

W nadprożu jednego z okien drugiego piętra tego skrzydła widoczna jest data 

renesansowej przebudowy, tj. ,,1577". Na elewacji krużganka motywy 

przypominające m. i n. znaki Zodiaku. Właśnie w środkowej części Skrzydła 

Północnego stał Kamienny Dom, zwany także Starym Domem. 

W północno-zachodnim narożniku Dużego Dziedzińca widoczny jest betonowy pas 

zaznaczający fundamenty czternastowiecznej kaplicy św. Ottona. Fundamenty 

kaplicy przebiegają pod Skrzydłem Zachodnim i Dziedzińcem Menniczym. 

Widoczne jest także - ułożone z cegieł i granitu - odwzorowanie przebiegu murów 

dwóch skrzydeł w poprzek dziedzińca, przypuszczalnie z okresu panowania księcia 

Barnima III. 

 

Dochodzimy do przejścia w środkowej części Skrzydła Zachodniego księcia Jana 

Fryderyka. Skrzydło ma kubaturę 21 000 m sześć. Długość jego wynosi 71 m, a 

szerokość 13 m. Obecnie mieści się w nim Zachodniopomorski Urząd 

Marszałkowski, kawiarnia "Na Kuncu Korytarza" oraz część pomieszczeń Opery i 

Operetki. W górnej partii elewacji umieszczono zegar mozaikowy z sentencją 

rzymskiego liryka Horacjusza: 

"CARPE DIEM.." (...quam minimum credula postem), co znaczy: "UŻYW AJ DNIA.." 

(jak najmniej ufając przyszłości). 

 

Przejściem w skrzydle dochodzimy do Dziedzińca Menniczego (Muzealnego), 

zwanego niekiedy Żurawim. Ma on ok. 1000 m kw. powierzchni. Także na nim 

widoczny jest betonowy pas zaznaczający obrys fundamentów dawnej kaplicy św. 



Ottona. Dziedziniec ten powstał po zbudowaniu Skrzydła Muzealnego (Menniczego) 

w latach 1616-1619. W skrzydle tym pierwotnie mieściły się na parterze kolekcja 

zbroi, na I piętrze książęcy księgozbiór, a na II piętrze galeria sztuki. Po 

powojennej odbudowie miały tu siedzibę instytucje zajmujące się rewaloryzacją 

zabytków, a obecnie Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski. Na parterze 

znajduje się Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej. W przestronnym holu, 

gdzie mieści się informacja turystyczna, dostępnym dla osób poruszających się na 

wózkach, można nabyć przewodniki i informatory turystyczne. Na ścianie skrzydła 

tablica erekcyjna z piaskowca z popiersiem księcia Filipa II i Franciszka I. Poniżej 

znajduje się następujący napis: 

"W roku 1679 Najjaśniejsi Panowie Filip II i Franciszek I książęta Szczecina i 

Pomorza, Kaszubów i Słowian, Władcy Rugii, Panowie Ziemi Lęborskiej i Bytowskiej 

wznieśli ten obiekt z własnej szkatuły przeznaczając go na siedlisko sztuki i nauki." 

Po bokach znajdują się herby ziem pomorskich i dwaj "dzicy mężowie" z 

maczugami, pilnujący reliefu. Na ścianie Wieży Dzwonów, we wnęce, kopia figury 

misjonarza Pomorza św. Ottona z Bambergu. Oryginał znajduje się w zbiorach 

Muzeum Narodowego w Szczecinie. Wieża połączona jest krużgankiem ze 

Skrzydłem Muzealnym. Po wykupieniu biletu można wejść po 204 stopniach na 

ganek widokowy wieży i z wysokości 35 m podziwiać miasto i okolice. Wieża z 

iglicą liczy 55 m wysokości. Na wieży znajduje się Dzwon Maryjny z 1500 r. z 

postacią św. Krzysztofa. Z wieży tej, codziennie w południe, rozbrzmiewa hejnał 

szczeciński. Niestety Wieża Dzwonów jest niedostępna dla osób z dysfunkcją 

narządu ruchu.  

Po zejściu z wieży przez Duży Dziedziniec wracamy do bramy głównej (ul. 

Kuśnierska), aby podjąć wędrówkę oznakowanym szlakiem. Po wyjściu skręcamy 

w prawo, w ul. Kuśnierską. Jej nazwa wywodziła się początkowo od łataczy staroci, 

później od warsztatów kuśnierzy. Przy ulicy tej stała kuźnia książęca. Po lewej 

stronie mijamy kamieniczkę renesansową z XVII w. i barokową z XVIII w. 

Skręcamy w prawo w ul. Rycerską. Pierwotna nazwa tej ulicy wywodziła się 



przypuszczalnie od zamieszkałej tutaj w końcu XV w. rodziny Ridder.  

Podążając wzdłuż naszego szlaku (czerwona przerywana linia na chodnikach), 

docieramy do pomnika księcia Bogusława X i Anny Jagiellonki. Pomnik jest dziełem 

rzeźbiarek Leonii Chmielnik i Anny Paszkiewicz. Został odsłoniętey w 1974 r. Na 

Podzamczu szuka się śladów słowiańskiego podgrodzia i każdy rok przynosi nowe 

odkrycia. Podgrodzie powstało w X w. jako prężny ośrodek rzemieślniczo-

hand1oworybacki, dynamicznie rozwijający się w późniejszym okresie. W 

północnej jego części, w zatoczce nad Odrą, znajdował się port rybacko-handlowy 

o głębokości ok. 7,5 m. Mogły do niego zawijać statki o zanurzeniu do 1 m. 

Podgrodzie dało początek późniejszemu miastu. Tu zlokalizowane zostały 

najważniejsze rynki: Warzywny, Rybny i Sienny. 

Na początku xn w. władzę wójta na podgrodziu sprawował słynny szczeciński 

kupiec Jan Wyszak, cudem uratowany z duńskiej niewoli. W owym okresie, jak 

wspominają kronikarze towarzyszący misji chrystianizacyjnej Ottona z Bambergu, 

w Szczecinie można było wyróżnić trzy warstwy społeczne, tj. możnych, kapłanów 

pogańskich i ogół ludności (pospólstwo). Najwyższą władzą był wiec ogółu wolnej 

ludności miasta i okolic. Ważne uchwały podejmowane były przez radę złożoną z 

możnych i kapłanów obradujących w świątyni, zwanej kąciną, które później 

zatwierdzał ogół ludności. 

 

Ze szczecińskiego portu wypływały okręty, by wziąć odwet na wikingach za ich 

łupieżcze wyprawy na tereny leżące u ujścia Odry. Do słynniejszych należały 

wyprawy zorganizowane przez księcia Racibora I na Rotskilde w 1135 r. i 

Konungahelę w 1136 r. W wyprawach tych brał udział także Jan Wyszak. 
 

Szczeciński gród i podgrodzie w 1147 r. były oblegane przez rycerzy niemieckich 

wspieranych przez rycerzy polskiego króla Mieszka nI Starego, biorących udział w 

krucjacie przeciwko Słowianom Połabskim. Oblegający odstąpili od obwarowań, 

gdy ujrzeli wystawione na nich krzyże. Wzięli jednak okup. Szczecin przeżył 



poważne oblężenie duńskie pod dowództwem króla Waldemara I w 1173 r. Jak 

wspomina duński kronikarz, wał obronny tak był najeżony duńskimi strzałami z 

łuków, że wyglądał jak porośnięty trzciną. Duńczycy nie mogąc zdobyć miasta, w 

zamian za okup zdecydowali się na odstąpienie od oblężenia. Po tym zdarzeniu 

powstało słynne powiedzenie: "...że ci, którzy na próżno chełpią się, iż są 

bezpieczni, nie mają ku swojej obronie umocnień Szczecina. . . ", inaczej mówiąc 

Szczecin uchodził za gród nie do zdobycia. Zbliżamy się do gotyckiej Baszty 

Panieńskiej (numer 11 na planie szlaku), zwanej Basztą Siedmiu Płaszczy. Ta 

druga nazwa wiąże się prawdopodobnie z legendą, która opowiada o tym, jak to 

Książę Bogusław X zlecił uszycie 7 płaszczy dla swojej ukochanej żony Anny 

Jagiellonki. Krawiec, który rzekomo nie wywiązał się ze zlecenia, został uwięziony 

właśnie w tej baszcie. Baszta zbudowana została na początku XIV w. jako element 

średniowiecznych obwarowań miejskich. Jej średnica zewnętrzna ma 9 m i 3,6 m 

wewnątrz. Posiada 3 kondygnacje: dolną piwniczną o wysokości 4,7 m, parterową 

o wysokości 4,4 m i na I piętrze liczącą 2,5 m wysokości. Do 1723 r. w baszcie 

siedmiu płaszczy było więzienie dla skazańców. Z czasem baszta została szczelnie 

zabudowana kamienicami i zapomniana. Po zakończeniu II wojny światowej i po 

uprzątnięciu gruzów na Podzamczu stała się ciekawą atrakcją turystyczną. Mury 

średniowieczne liczyły 2510 m długości, w tym 610 m na odcinku wzdłuż Odry. W 

murach miejskich znajdowały się cztery bramy główne: Młyńska, Świętego Ducha, 

Passawska oraz Panieńska, zwana teraz Basztą Siedmiu Płaszczy. W XV w. bramy 

te  przebudowano, dodając tzw. przedbramia. Obok bram w obwarowaniu 

znajdowało się jeszcze siedem baszt okrągłych, czternaście kwadratowych, siedem 

sześciokątnych i siedemdziesiąt pięć półbaszt, tj. baszt otwartych. Od strony Odry 

było też kilka furt wodnych. W 0kół murów przebiegała fosa wodna o głębokości 

30-35 łokci, szerokości dna ok. 57 łokci, a przy górnej krawędzi fosa liczyła ok. 80 

łokci ( 1 łokieć = 66,7 cm). Mury średniowieczne zburzono po wybudowaniu 

obwarowań nowożytnych w latach 1724- 1740, tj. na początku panowania 



pruskiego. Całość fortyfikacji rozebrano po 1873 r. Do dzisiaj zachowała się tylko 

Baszta Panieńska (obecnie zwana też Basztą Siedmiu Płaszczy) - w razie 

zagrożenia bronić jej miały klasztorne mniszki - stąd Panieńska oraz fragment 

muru obronnego obok kościoła św. Jana Ewangelisty. Baszta Panieńska lub, jak kto 

woli, Baszta Siedmiu Płaszczy. 
 

Przenosimy się teraz pod Wały Chrobrego (na planie miejskiego szlaku 

turystycznego obiekt ten ma my 13-15), które zbudowano w latach 1402-1921 z 

inicjatywy nadburmistrza Szczecina Hermana Hakena.  

Tarasy Hakena - obecne Wały Chrobrego, wybudowano na pocz. XX w. Szybko 

stały się wizytówką Szczecina.  

Tarasy miały stać się wizytówką Szczecina. Liczą one ok. 500 fi długości i 19 ID 

wysokości. Ich krawędź obsadzono lipami.U stóp Wałów Chrobrego latem można 

podziwiać fontannę. Po jej obu stronach znajdują się rzeźby Jana z Kolna i Jana 

Wyszaka. 

 

Widoczny nad Wałami Chrobrego gmach Urzędu Wojewódzkiego (nr na planie 

szlaku 15) zbudowano wg proj. Lehmgrubnera w latach 1906-1911. Główny 

środkowy, gmach, składa się z pięciu skrzydeł, z dwoma prostokątnymi 

wewnętrznymi dziedzińcami. Posiada dwie wieże o wysokości ok. 60 m. 

Południowa wieża zwieńczona jest hełmem z postacią żeglarza opartego prawą 

ręką na kotwicy, a w lewej trzymającego proporzec z orłem w koronie. Żeglarz, 

wykonany z blachy miedzianej, liczy 2,5 wysokości i waży 160 kg. 

Do ciekawostek należy zaliczyć fakt, że żeglarz ów był w końcowym etapie wojny i 

po jej zakończeniu ulubionym celem strzeleckim, bowiem podczas renowacji 

naliczono ok. 100 przestrzelin jego sylwetki, a ponadto miał urwane lewe ramię. W 

wieży południowej na ścianach wiszą gipsowe odlewy wszystkich rzeźbionych detali 

elewacji, na wypadek, gdyby zaszła kiedyś konieczność ich odtworzenia. Wieża 

północna, zwana żeglarską, jeszcze niedawno służyła do wywieszania na 

specjalnym maszcie znaków nawigacyjnych.  



Warto wspomnieć, że 30 kwietnia 1945 r. o godz. 8.15 na gmachu tym, będącym 

wówczas siedzibą Urzędu Pełnomocnika Rządu Rzeczypospolitej, wywieszono po 

raz pierwszy polską flagę. O fakcie tym poinformował polskie władze naczelne 

ówczesny tymczasowy prezydent Szczecina inż. Piotr Zaremba. 
 
Podążając dalej docieramy wreszcie do ul. Jana Matejki. Po prawej stronie widzimy 
okazały gmach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, hotel "Neptun" i hotel "Radisson 
SAS" z centrum Spółki "Pazim". Sylwetka kompleksu przypomina dziób statku z 
nadbudówką. 

Docieramy teraz do Bramy Królewskiej. Została ona zbudowana w latach 1725-

1727 wg proj. G.C. van Wallrave w stylu barokowym. Początkowo nosiła nazwę 

Brama Anklamska. Widoczne są na niej rzeźby dłuta Damarta: figury mitologiczne 

Marsa i Herkulesa, skrępowanych więźniów, panoplia, emblematy, trofea, orzeł 

pruski, złota korona królewska i inne ozdoby.  

W Bramie Królewskiej urządzono kawiarnię. Jest ona dostępna dla osób na 

wózkach inwalidzkich. 

W ostatnich latach dokonano gruntownej konserwacji elewacji wewnętrznej 

(południowej). Na zachodniej elewacji 30 czerwca 1999 r. odsłonięte tablicę z 

brązu poświęconą pamięci więźnia twierdzy szczecińskiej w 1833 r. polskiego gen. 

Dezyderego Chłapowskiego. Na tablicy widnieje napis: 

"Dezydery Chłapowski herbu Dryja 7788-7879. Generał uczestnik kampanii 

napoleońskich i powstania listopadowego. Od IV-XII 1833 r. odbył karę twierdzy w 

forcie "Prusy" w Szczecinie. Działacz gospodarczy i kulturalny, pionier postępowej 

gospodarki rolnej. Autor napisanego w Szczecinie podręcznika ,,0 rolnictwie". W 

120 rocznicę śmierci szczecińscy 
Wielkopolanie 27.03.7999 r." 

Podążamy dalej przez plac Solidarności i dojeżdżamy lub dochodzimy do kościóła 

św. Piotra i Pawła (nr 19 na planie szlaku turystycznego). 

Pierwszy drewniany kościół powstał tutaj na miejscu zburzonej pogańskiej 

świątyni, podczas misji Chrystianizacyjnej Ottona z Bambergu w 1124 r. 



Od połowy XII w. do Szczecina zaczęli napływać koloniści niemieccy z Saksonii, 

Turyngii i Frankonii. Pomiędzy przybyszami a rodzimą ludnością słowiańską 

powstał spór o użytkowanie kościoła św. Piotra i Pawła. Rozstrzygnięto go w 1187 

r. po wybudowaniu kościoła św. Jakuba, który w cztery lata później został oficjalnie 

przypisany niemieckiej gminie katolickiej, podczas gdy kościół św. Piotra i Pawła 

przeznaczono dla Słowian. W ll__ r. w czaSIe najazdu Duńczyków drewniany 

kościół został spalony. W 1268 r. biskup kamieński włączył do parafii św. Piotra i 

Pawła wsie Grabowo, Golęcino i Niemierzyn. Od tej daty do 1406 r. brak 

dokumentów na temat kościoła. W roku 1406 dziekan Henryk i niemieckie 

kolegium kapitulne zatwierdzili wzniesienie ołtarzy: Najświętszej Marii Panny, św. 

Barbary i św. Andrzeja - ufundowanych przez kiełbaśników. Fundatorami innych 

ołtarzy byli łaziebnicy i tragarze. W 1441 r. zbudowano wikarówkę, a w następnych 

latach dokonano generalnej przebudowy kościoła. Powstał kościół halowy, 

pięcioprzęsłowy o trzech nawach i wymiarach 30,7 x 15,8 m, z niewielką kryptą 

książęcą przed ołtarzem. Przypuszczalnie jeszcze w XV w. przedłużono kościół w 

kierunku zachodnim o jedno przęsło. Wybudowano obszerną kryptę książęcą z 

wejściem od strony południowej. W 1517 r. zbudowano wieżę, na której 

zawieszono dzwon o wadze ok. 650 kg, który z powodu wadliwej konstrukcji wieży 

zdjęto w 1546 r. i sprzedano. W dziesięć lat później rozebrano wieżę, a za 

sprzedane srebra podjęto remont kościoła. W 1602 r. zbudowano nową wieżę nad 

nawą. 

Do kościoła przylegał cmentarz, z głównym wejściem od strony wschodniej. Nieco 

dalej na wschód w średniowieczu znajdował się obszerny plac targowy. 

W 1623 r. wnętrze kościoła odnowiono i ozdobiono renesansowymi malowidłami, 

które odkryto dopiero w 1924 r. W czwartym przęśle po stronie południowej, w 

kaplicy łaziebników, namalowano św. Piotra i Pawła. Autorem był przypuszczalnie 

malarz Jacob Wildenberger któremu płytę nagrobną ufundował zięć Reineccius, 

pełniący także funkcję wikarego w kościele. Napis na płycie: "Lapis Jacobi 



Wildenberger Pictoris et Cognatorum H. R. A E 1674// (W dowód pamięci kamień 

ten wystawili krewnemu i malarzowi Jacobiemu Wildenbergerowi - Heinrich 

Reineccius i E. Wildenberger - 1674). 

W ołtarzu głównym znajdował się tryptyk gotycki z 1509-1512 r. Podczas oblężenia 

w 1677 r. kościół zapalił się_ lecz został w porę ugaszony. Pech jednak nie 

opuszczał świątyni, ponieważ jesienią tego samego roku silny wiatr spowodował 

poważne uszkodzenie kościoła. W 1678 r. podjęto, trwającą kilka lat, odbudowę 

kościoła. Na dachu umieszczono wtedy sygnaturkę. Zbudowano kostnicę. Obok 

kościoła na drewnianej konstrukcji umieszczono dwa dzwony odlane w 1678 r. 

przez Wawrzyńca Kockeritza. 

W 1702 r, cieśla Arnold Kammerling wykonał drewniane sklepienie, a w następnym 

roku malarz Ernest Eichner namalował na nim sceny biblijne: "Baranek Boży" "Bóg 

ojciec" i "Potop".  

W 1705 r. przy prezbiterium postawiono drugą kostnicę, a do 1707 r. w przęśle 

zachodnim wykonano chór, w którym umieszczono ufundowane w 1708 r. organy. 

W dwusetną rocznicę ogłoszenia tez Lutra malarz Daniel Ribow namalował na 

ścianach zakrystii "Misjonarzy z tablicami" i "Przeniesienie Chrystusa na górę 

Tabor". W 1759 r. podczas wojny siedmioletniej urządzono w kościele lazaret i 

zamurowano wejście do dużej krypty. W okresie okupacji francuskiej (1806-1813) 

kościół został zdewastowany. 

W latach 1817-1818 podjęto generalną przebudowę kościoła wg proj. Henksa w 

stylu neogotyckim. Otrzymał nowy chór prospekt organowy, emporę, ambonę, 

ołtarz i ławki. Podczas budowy teatru miejskiego zlikwidowano przykościelny 

cmentarz. W 1856 r. tryptyk z 1509 r. poddany został renowacji, w oknach 

umieszczono witraże o kontrastoWYm, jaskraWYm zestawieniu kolorów, a w końcu 

XIX w. zlikwidowano południowy portal. W 1907 r. dokonano regotyzacji fasady 

zachodniej, ścian i portali, a w latach 1924-1930 pod nadzorem architekta Carla 

Rittershausena gruntownie przebudowano wnętrze. Płyty nagrobne umieszczone w 

posadzkach postawiono przy ścianach. Założono oświetlenie elektryczne i centralne 

ogrzewanie. 



Gotycki kościół w niewielkim stopniu został uszkodzony w czasie ostatniej wojny. 

W 1946 r. władze przekazały obiekt Kościołowi polsko-katolickiemu i dokonano 

konsekracji świątyni. 

Wewnętrzu kościoła godne uwagi są płyty nagrobne z XVII w. i drewniane 

sklepienie ze scenami biblijnymi. Po wyjściu warto przyjrzeć się: glifowanemu 

portalowi dwudzielnemu, portalowi wykonanemu z kolumn klasztoru Kartuzów z 

XIV w., skarbonce z płyt wapiennych z postaciami św. Piotra i Pawła. Otwór na 

monety w intencji pierwszego świętego jest równoległy do ściany, a w intencji św. 

Pawła prostopadły. Warte obejrzenia są maszkarony w dolnej części laskowań. 

Przypory wprowadzone do wnętrza świątyni pozwoliły na utworzenie między nimi 

wieńca kaplic. 

Wnętrze kościoła jest dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich. Osoby 

niepelnosprawne o kulach mogą zwiedzić kościół przy pomocy opiekuna.  

Udajemy się na plac w pobliże masztu okrętowego. W miejscu tYm w 

średniowieczu przebiegała fosa. Zasypana została podczas formowania Placu 

Parad, w pierwszej połowie XVIII w. W 1846 r. kupiectwo szczecińskie ufundowało 

teatr miejski, który zdecydowano postawić w tym miejscu.  
 

Projektantem teatru był architekt Langhans z Berlina. Teatr wybudowano w stylu 

neoromańskim. Posiadał 1200 miejsc na parterze i trzech poziomach balkonów. 

Otwarcia dokonano 21 października 1849 r., wystawiając w nim sztukę Goethego 

"Egmont". Podczas ostatniej wojny teatr został częściowo zniszczony. Jednak w 

1953 r. zadecydowano o jego rozbiórce. W 1989 r. na miejscu rozebranego teatru 

postawiono maszt ze statku parowego "Konstanty Maciejewicz". Na cokole są 

tablice poświęcone dziejom statku i pamięci kapitana żeglugi wielkiej Konstantego 

Maciejewicza, nestora polskiego szkolnictwa morskiego. Dla osób na wózkach i o 

kulach dostęp do masztu jest nieco trudny. 

Przenosimy się do narożnego budynku przy ul. Farnej l (nr 23 na planie szlaku). W 

1889 r. na jego ścianie umieszczono płytę z brązowego granitu o wymiarach 161 x 



89 cm i grubości ok. 5 cm z dwujęzycznym napisem: "W tym domu 2 maja (21 

kwietnia) 1729 r urodziła się Caryca Katarzyna II Wielka" Tablicę tę umieszczono w 

160 lat po urodzeniu się w tym domu księżniczki Zofii Augusty Fryderyki von 

Anhalt-Zerbst, córki komendanta pruskiej twierdzy Szczecin. Księżniczka von 

Anhalt-Zerbst w 1745 r. poślubiła cara Rosji Piotra III, przyjęła chrzest 

prawosławny i imię Katarzyna II, a w 1762 r. po tragicznej śmierci męża została 

imperatorową Rosji. Nie zapomniała o swoim rodzinnym mieście, ofiarowując mu 

między innymi zbiór 23 pamiątkowych medali, które umieszczone zostały w 

Ratuszu Miejskim. Wspomniana tablica decyzją Wydziału Politycznego Urzędu 

Wojewódzkiego została zdjęta w 1949 r. i złożona w piwnicach Muzeum 

Narodowego w Szczecinie. 

Obecnie w budynku tym mieści się towarzystwo ubezpieczeniowe PZU Życie. 

Instytucja ta dostępna jest dla osób z upośledzeniem narządu ruchu. Na zewnątrz 

jest dzwonek, portier pomaga osobom niepelnosprawnym na wózkach skorzystać z 

windy na schodach. Docieramy teraz do kościoła św. Jakuba (24) Wieża Bazyliki 

Archikatedralnej - przykład tzw. gotyku północnego Foto A. Płachecki 

Został on zbudowany w 1187 r. na terenie podgrodzia założonego przez kolonistów 

z Zachodu na obecnym Wzgórzu Katedralnym. Fundatorem kościoła był Beringer z 

Bambergu, osiadły w Szczecinie. Kościół uzyskał prawa przysługujące farom, tj. 

przywilej udzielania chrztu i pochówku. 

Zarząd nad świątynią powierzono benedyktynom z klasztoru św. Michała z 

Bambergu. Ich obowiązkiem było dopilnowanie, aby karczmy pomorskie regularnie 

dostarczały wosk na oświetlenie grobu misjonarza Pomorza Zachodniego - biskupa 

św. Ottona z Bambergu. Benedyktyni trudnili się także wyszynkiem wybornego 

piwa. 

W 1191 r. kościół przekazano oficjalnie do dyspozycji coraz liczniejszej kolonii 

niemieckiej. Około 1250 r. podjęto budowę murowanej świątyni, którą 

ukończono ok. 1300 r. Powstała trzynawowa bazylika wg wzoru lubeckiego kościoła 



Najświętszej Marii Panny z dwoma wieżami, z prezbiterium bazylikowym 

otoczonym obejściem i wieńcem kaplic. W kościele fundowane były ołtarze przez 

bractwa tragarzy, tkaczy, szewców, piekarzy, młynarzy, krawców i kupców. 

 

W 1370 r. podjęto przebudowę prezbiterium, zmieniając układ bazylikowy na 

halowy z wieńcem kaplic między przyporami (szkarpami) wpuszczonymi do 

wnętrza. Na pocz. XV w. Henryk Bnmsberg dobudował do nawy południowej 

korpusu kaplice z bogatymi ornamentami wykonanymi z glazurowanych kształtek. 

W 1456 r. wskutek huraganu nmęła wieża południowa. Podjęto odbudowę, 

zmieniając charakter korpusu z bazylikowego na halowy, dodając kaplice po 

stronie północnej i budując tylko jedną wieżę w masywie zachodnim. Odbudowę 

zakończono w 1503 r. 
 

Do 1568 r. w kościele istniały 54 ołtarze w 24 kaplicach oraz pełne wyposażenie 

średniowieczne. Przypuszczalnie do tego okresu w kościele odbywały się na 

przemian nabożeństwa katolickie i protestanckie. Podczas wizytacji w 1596 r. 

naliczono jedynie 2 ołtarze i 19 kaplic. Podczas ostrzeliwania miasta przez 

Brandenburczyków w 1677 r. kościół i istniejące średniowieczne wyposażenie, 

łącznie z kilkoma dzwonami, zostało dotkliwie zniszczone. 

Jeszcze w XVII w. podjęto przebudowę kościoła, urządzając jego wnętrze w stylu 

barokowym. Przebudowa trwała do pocz. XVIII w. Barokowy ołtarz wykonał śląski 

rzeźbiarz Erhard Lófler. Obraz w ołtarzu przedstawiający zdjęcie Chrystusa z 

krzyża namalował Lengereich. Wykonano podwoje do portali, a w prezbiterium 

ustawiono stalle. Prospekt organowy WYrzeźbił mistrz z Amsterdamu van der 

Linden. Przy montażu organów, mających olbrzymią skalę dźwięków, wskazówek 

udzielał mistrz Buxtehude z Lubeki. Możliwości tego instrumentu wyeksponował 

organista i kompozytor Karl Lówe. 

Podczas obchodów 700-lecia budowy kościoła św. Jakuba (z inicjatywy Hugo 



Lemcke) zdecydowano się zbudować strzelisty hełm. Głównym fundatorem był 

szczeciński kupiec Carl Gerber. W końcu 1893 r. szkielet był gotowy. Z powodu 

mrozów roboty zostały wstrzymane, a 12 lutego 1894 r. szkieletowa konstrukcja 

runęła, niszcząc dach nawy głównej i prezbiterium kaplicy Mariackiej. Odbudowę 

sfinansował Carl Gerber. Wieża z hełmem liczyła 119 m. Uzupełniono ubytki cegieł 

i odnowiono portale w stylu neogotyckim. Kaplica Mariacka uzyskała wystrój 

neogotycki. Carl Gerber ufundował także 22 witraże (wg projektu prof. 

Linnemanna). 

W czasie bombardowań w 1944 r. kościół został zrujnowany. Zniszczeniu uległa 

więźba dachowa i hełm wieży. Północna część korpusu nawowego wnętrza i trzy 

czwarte sklepień zostały wypalone. Przez wiele lat po wojnie stał w ruinie. Bullą z 

28 czerwca 1972 r. papież Paweł VI powołał diecezję szczecińsko-kamieńską. 

Przystąpiono do gruntownej odbudowy kościoła, przywracając mu pierwotny 

gotycki styl i barokowe sklepienia. Zachowaną wieżę o wys. ok. 70 m. przykryto 

czterospadowym dachem, zrezygnowano z odbudowy hehnu na wieży. Nie 

zawieszono też na niej dzwonu. 

Katedra po odbudowie posiada układ zbliżony do pierwotnego z XV w., tj. pięć naw 

przykrytych jednym halowym dachem, obecnie pokrytym miedzią. 

Charakterystyczną cechą budowli są przypory wprowadzone do wnętrza, 

pozwalające na rozmieszczenie między nimi licznych kaplic. Inną ciekawostką jest 

duże prezbiterium (chór), równe wielkością hali głównej. Północna ściana korpusu 

odbudowana została w stylu współczesnym. 

Uroczystej konsekracji katedry dokonał 31 maja 1982 r. biskup szczecińsko-

kamieński Kazimierz Majdański. Do rangi Bazyliki Katedralnej została, podniesiona 

przez papieża Jana Pawła II, 23 maja 1983 r., a do rangi Bazyliki Archikatedralnej 

25 marca 1992 r. Zwiedzanie należy rozpocząć od kruchty. Osoby na wózkach 

mogą wjechać do katedry wejściem głównym pod wieżą. Wejście jest czynne tylko 

podczas większych uroczystości. Osoby niepelnosprawne poruszające się o kulach 



mogą skorzystać z czynnego codziennie bocznego wejścia przy kiosku parafialnym. 

Do pokonania jest jednak kilka schodów przy barierce wewnątrz katedry. 

W gablotach przedstawiono burzliwe dzieje kościoła i katedry do dnia dzisiejszego. 

Szczegółową historię Kościoła na Pomorzu Zachodnim można poznać zwiedzając 

niewielkie muzeum, umieszczone w południowej emporze. Zwiedzanie zacznijmy 

od kaplicy chrzcielnej (19). Znajduje się w niej ozdobna pancerna szafa z 

relikwiami św. Ottona. Niżej epitafium z brązu św. Ottona z czterema kościołami w 

Pyrzycach, Kamieniu, Wolinie i Szczecinie. Nad relikwiami tryptyk z 1505 r. 

pochodzący z Lubeki. W środkowej szafie Madonna z Dzieciątkiem, św. Jakub i 

święta niewiasta. W skrzydłach i predelli 12 apostołów. Ołtarz został 

odrestaurowany przez mgr. Tadeusza Makulca. Na środku stoi chrzcielnica z 1682 

r. wykonana przez Joachima Sellina z Wolina, pochodząca z rozebranego kościoła 

w Dobropolu k. Kamienia. Na wschodniej ścianie obraz olejny na płótnie z XVII w. 

przedstawiający chrzest Chrystusa. 

Nieopodal lichtarz rzeźbiony ze scenami z chrztu Pomorzan przez św. Ottona. Dwa 

witraże ze scenami Starego i Nowego Testamentu o tematyce oczyszczenia przez 

wodę. Witraże ufundowało małżeństwo Conroy z Nowego Jorku (projekt i 

wykonanie Irena Kisielewska). Kaplica zakryta jest kratą z belkowaniem. Na belce 

pięć odrestaurowanych drewnianych putt pochodzących z nagrobków tutejszego 

kościoła. Bazylika katedralna pw. św. Jakuba w Szczecinie. Opisy kaplic opatrzone 

są numerami. Będą one pomocne do zlokalizowania poszczególnych kaplic na 

załączonym planie5, a tym samym ułatwią zwiedzanie katedry. Foto A. Płachecki 

Zwiedzanie zacznijmy od kaplicy chrzcielnej (19). Znajduje się w niej ozdobna 

pancerna szafa z relikwiami św. Ottona. Niżej epitafium z brązu św. Ottona z 

czterema kościołami w Pyrzycach, Kamieniu, Wolinie i Szczecinie. Nad relikwiami 

tryptyk z 1505 r. pochodzący z Lubeki. W środkowej szafie Madonna z 

Dzieciątkiem, św. Jakub i święta niewiasta. W skrzydłach i predelli 12 apostołów. 

Ołtarz został odrestaurowany przez mgr. Tadeusza Makulca. Na środku stoi 

chrzcielnica z 1682 r. wykonana przez Joachima Sellina z Wolina, pochodząca z 



rozebranego kościoła w Dobropolu k. Kamienia. Na wschodniej ścianie obraz olejny 

na płótnie z XVII w. przedstawiający chrzest Chrystusa. Nieopodal lichtarz 

rzeźbiony ze scenami z chrztu Pomorzan przez św. Ottona. Dwa witraże ze 

scenami Starego i Nowego Testamentu o tematyce oczyszczenia przez wodę. 

Witraże ufundowało małżeństwo Conroy z Nowego Jorku (projekt i wykonanie 

Irena Kisielewska). Kaplica zakryta jest kratą z belkowaniem. Na belce pięć 

odrestaurowanych drewnianych putt pochodzących z nagrobków tutejszego 

kościoła. W kaplicy (18) poświęconej pamięci żobrierzy Armii Krajowej i 

powstańców warszawskich umieszczono witraże św. Barbary (patronki podziemia) i 

św. Jerzego (patrona żobrierzy) zaprojektowane i wykonane przez Irenę Kisie-

lewską w 1984 r. Między witrażami Pięta. Pod monumentalnym krzyżem głaz z 

kutym napisem: "Ojczyźnie daliśmy swoje serce, swoją krew, swoje życie". Po 

prawej stronie na ścianie napis: "Pamięci bohaterskich żołnierzy Annii Krajowej 

poległych za wolną, niepodległą i sprawiedliwą Polskę - Przyjaciele". W kaplicy 

znajdują się prochy z pól bitewnych i miejsc kaźni Polaków oraz odznaki formacji i 

oddziałów. 

W kaplicy (17) jest zamknięte wyjście na zewnątrz z neogotyckim portalem 

południowym z XIX w. W kaplicy (16) Najświętszego Sakramentu znajduje się 

współczesne tabernakulum umieszczone pod tryptykiem z 1370 f., pochodzącym z 

Ciećmierza. Przed reformacją tryptyk znajdował się w katedrze w Kamieniu. W 

środkowej górnej części koronacja Matki Boskiej przez Chrystusa, w dolnej pokłon 

Trzech Króli. Po bokach święte niewiasty: św. Dorota, św. Małgorzata, św. 

Katarzyna i św. Barbara. W dwóch skrzydłach postacie dwunastu apostołów. Po 

obu stronach tryptyku barokowe oprawy wiecznych lampek. Witraż (projekt i 

wykonanie Irena Kisielewska) przedstawia sceny ze Starego i Nowego Testamentu 

- tajemnicę Eucharystii. Kaplica zamknięta jest kratą wykonaną w 1985 r. przez 

rzemieślników szczecińskich sprawujących opiekę nad kaplicą. Obok Kaplicy 

Najświętszego Sakramentu wejście do wspomnianego Muzeum Diecezjalnego. 
 



W kaplicy (15) kopia oblicza obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej - dar papieża 

Jana Pawła II podczas II pielgrzymki do Pql_ki w czerwcu 1983 f. Witraż z tekstem 

"Mater Misericordia" (projekt i wykonanie Irena Kisielewska). W kaplicy (14) 

tryptyk olejny na płótnie szczecińskiego malarza Ryszarda Kiełtyki "Stella Maris" z 

1991 r. Witraże (projekt i wykonanie poznańska firma "Kośmicki") przedstawiają 

sceny biblijne, historyczne i współczesne ilustrujące opiekę Bożą nad człowiekiem 

na morzu. Ufundowane przez NSZZ "Solidarność" przedsiębiorstw gospodarki 

morskiej. Uzupełnieniem wyposażenia są: kompas okrętowy, koło sterowe, lampy 

nawigacyjne i dzwon okrętowy. Kaplica zamknięta jest kratą. Naprzeciwko kaplic 

czternastej i piętnastej, na filarze, znajduje się płyta nagrobna z 1685 r. żeglarza 

Michaela Wahrlenge po konserwacji wykonanej przez mgr Małgorzatę Zyzik w 1992 

r.  

 

W kaplicy (13) 25 marca 1995 r. złożono prochy ostatnich książąt Pomorza 

Zachodniego. 

W kaplicy (12) jest wyjście na zewnątrz świątyni z bogato rzeźbionymi drzwiami z 

1692 f. 

W kaplicy (11) znajdują się: niewielki ołtarz, krzyż i lampy procesyjne. 

W kaplicy (10) poświęconej kultowi Miłosierdzia Bożego znajduje się obraz Pana 

Jezusa Miłosiernego w dębowej ramie, pochodzącej z kościoła Chrystusa Króla w 

Świnoujściu. Na ścianie wschodniej epitafium dziękczynne Zachodniopomorskiego 

Związku Sybiraków z obrazem Matki Boskiej Grodzieckiej z 1940 f., herby Wilna i 

Lwowa oraz godło Zachodniopomorskiego Związku Sybiraków. Witraż ufundowany 

przez Sybiraków (proj. ks. Młyńczak), wykonała w 1992 r. poznańska firma 

"Kośmicki". Przedstawia sceny Miłosierdzia Bożego na tle scen biblijnych, 

historycznych i współczesnych. 

W kaplicy (9), z grobowcem cechu szewców, zgromadzono doczesne szczątki 

znalezione podczas prac przy odbudowie kościoła. Znajduje się tutaj cynowy 



sarkofag z XVII w. von Wedlów z Krępcewa (parafia Rzeplino, gm. Dolice). 

Sarkofag odrestaurowany przez Pracownię Konserwacji Zabytków ze Szczecina w 

1972. 

Kaplica (8), o podwójnej szerokości w osi ambitu, zawiera w podziemiu kryptę 

grzebalną biskupów szczecińsko-kamieńskich. Tryptyk ze scenami ukrzyżowania w 

środku, a w skrzydłach bocznych cztery sceny przedstawiające mękę Chrystusa. 

Witraże o pow. 9 m kw. (proj. Wiktor Ostrzołek) ufundowali Charles Conroy i Roma 

Masacz-Conroy z Nowego Jorku. Jeden przedstawia zmartwychwstanie na tle scen 

biblijnych, historycznych i współczesnych, drugi Chrystusa Sędziego na Majestacie 

z postaciami współczesnych przedstawicieli stanów żyjących na Pomorzu. 

Nad emporą, w głównym oknie prezbiterium, witraż o pow. 87 m kw. (największy 

na Pomorzu Zachodnim) projektu Wiktora Ostrzołka wykonany przez firmę 

Zielińskich z Krakowa. Główny temat to Matka Kościoła przed 

stawiona jako Matka Boska Częstochowska w koronie z Dzieciątkiem. Nad nią Duch 

Święty, sceny Świętej Rodziny i Męki Pańskiej. Wokół Matki Boskiej historyczne 

postacie związane z Chrztem Pomorza, misji św. Ottona oraz dziejów biskupstwa 

kołobrzeskiego, wolińskiego i kamieńskiego. W dolnej partii współczesne postacie 

towarzyszące papieżowi Janowi Pawłowi n podczas wizyty w Szczecinie (postać 

papieża znajduje się w środku witrażu). 

W kaplicy (7) św. MaksYmiliana Kolbe jest rzeźba Świętego na tle ściany z 

nazwami niemieckich obozów koncentracyjnych. Na lewej ścianie, w gablocie, 

sztandar więźniów obozów koncentracyjnych, uczestniczący przy pochówku byłych 

więźniów. Witraż projektu ks. Młyńczaka przedstawia męczeństwo Chrystusa i św. 

MaksYmiliana Kolbe. 

W kaplicy (6) - portowców - znajduje się krzyż stojący podczas strajku w sierpniu 

1980 r. w szczecińskim porcie. Pod nim w kutej ramie płaskorzeźba Matki Boskiej z 

rybami - element pochodzący z osiemnastowiecznych stall kościoła św. Jakuba. 

Witraż zaprojektowany i wykonany przez Irenę i Longina Kisielewskich w 1990 r. 



przedstawia Chrystusa uśmierzającego burzę na morzu. Obraz szczecińskiego 

malarza Wińczysława Mazusia przedstawia cudowny połów ryb. 

W kaplicy (5) znajduje się współczesny obraz św. Tadeusza Judy w barokowej 

ramie z XVII w. pochodzącej z katedry kamieńskiej. W narożnikach drewniane 

postacie aniołów. 

W kaplicy (4) nieczynne wyj ście ze świątYni z neogotyckim portalem od zewnątrz. 

W kaplicy (3) znajduje się wejście do kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej. 

Dawniej w XIII w. była to mała trzynawowa kaplica zamknięta trójbocznie od 

wschodu. Obecnie jest dwunawową na planie prostokąta. Na ścianach zachowany 

trzynastowieczny wątek wendyjski ułożenia cegieł i ślady przęseł sklepień 

odkrytych podczas prac remontowych. W oknach współczesne witraże o tematyce 

maryjnej (projekt Wiktor Ostrzołek). W ołtarzu kopia cudownego obrazu Matki 

Boskiej Częstochowskiej, pędzla Anny T orwirt z Torunia, oraz wota dziękczynne. 

Kaplica (2) zawiera w emporze współczesne mechaniczne dziewięciogłosowe 

organy boczne z 1981-1982 r. wykonane przez firmę Kamiński z Warszawy, we 

współpracy z firmą Jacobi ze Sztokholmu. W posadzce tej kaplicy trzy 

odrestaurowane płyty nagrobne z XVII w. Obok wnęka z drewnianymi schodami 

wiodącymi do empory. Na ścianie kilim Cechu Rzemiosł Włókienniczych i 

Skórzanych (1945-1985). 

W kaplicy (1) wejście do zakrystii. 

Prezbiterium. Wsparte jest na dwunastu filarach symbolizujących 12 apostołów. 

Docelowo na każdym filarze mają znaleźć się rzeźby wszystkich apostołów. W 

ołtarzu głównym tryptyk. Środkowa szafa z XV w. pochodzi z kościoła Mariackiego 

w Chojnie. Z tego samego kościoła i okresu pochodzą pozostałe rzeźby, uratowane 

z wojennego rumowiska. Gotyckie rzeźby 12 apostołów umieszczone w predelli, 

pochodzą z kościoła w Żukowie. Rekonstrukcji szafy i skrzydeł dokonano w 1981 r. 

Główną postacią ołtarza jest Madonna z Dzieciątkiem (pochodzi z Mieszkowic), 

obok biskup św. Wojciech i św. Otton oraz niewiasty św. Agnieszka, św. Barbara, 

św. Dorota i św. Katarzyna. Nad ołtarzem z XV w. krucyfiks - Drzewo Życia z 



Uznamu. Posiada cztery medaliony i pąki. W środku czworoboczny ołtarz (projekt 

Kazimierz Bieńkowski z Warszawy) ufundowany na dziesięciolecie diecezji 

szczecińskokamieńskiej w 1982 r. W ołtarzu mosiężne odlewy przedstawiające 

postacie związane z historią kościoła:  

. od strony hali głównej dwunastu apostołów wokół wizerunku Matki Boskiej 

Częstochowskiej; 

. od strony północnej św. Wojciech, patron misji chrystianizacyjnej św. Ottona z 

Bambergu. W tle postaci widok katedry gnieźnieńskiej. Obok książę Bolesław III 

Krzywousty - inicjator chrystianizacji Pomorza, św. Otton z Bambergu biskup 

misyjny Pomorza, książę Warci sław I z żoną Idą z Kamienia, kasztelan Paweł z 

Santoka, biskup woliński Wojciech, rycerze, mieszczanie Szczecina i pogański 

kapłan; . od strony wschodniej po bokach postacie z dziejów biskupstwa 

kamieńskiego (1176-1534 ), tj. książę Kazimierz fundator katedry w Kamieniu, 

pierwszy biskup kamieński Konrad l (1161-1186), ostatni biskup kamieński Erazm 

Manteuffel (1521-1544), św. Kordula i jej relikwiarz oraz św. Faustyn biskup i 

męczennik, czczony w Kamieniu; 

. od strony południowej współczesne postacie polskiego Kościoła katolickiego: św. 

MaksYmilian Maria Kolbe (patron trudnych czasów), papież Jan XXIII, papież Paweł 

VI, papież Jan Paweł II, prymas August kard. Hiond, prymas Stefan kard. 

Wyszyński, prymas Józef kard. Glemp, biskup Jerzy Stroba, pierwszy biskup 

szczecińsko-kamieński (1972-1978) i biskup Kazimierz Majdański (1979-1992). 

Pod tryptykiem stoi tron arcybiskupi. Po obu stronach siedziska dla kapituły i 

miejsca dla duchowieństwa. Na filarach sztandary dekanatów diecezji. W obejściu 

herby siedzib 29 dekanatów. 
W katedrze znajdują się płyty z brązu poświęcone: 

. wizycie papieża Jana Pawła II w Szczecinie (11.06.1987 r.), 

 

. 40 rocznicy śmierci Augusta kardynała Hlonda (1988 r.), 

 



. 10 rocznicy śmierci Stefana kardynała Wyszyńskiego (1991 r.), 

 
. Carlowi Lowe i inne. 
 

W kaplicach pod wieżą: w kaplicy południowo-zachodniej znajdują się 3 płyty 

nagrobne, w kaplicy w północno-zachodniej - znajdują się dwie płyty nagrobne, 

m.in. opata cystersów z Kołbacza. W kiosku przy wyjściu północnYm można kupić 

pamiątki i dewocjonalia. 

 

Po wyjściu z katedry obejrzyjmy wykonaną z czarnego marmuru tablicę 

zawierającą znak Rodła oraz pięć prawd Polaków: 
.:. Jesteśmy Polakami 
 

.:. Wiara naszych ojców jest wiarą naszych dzieci 

 
.:. Polak Polakowi bratem 
 

.:. Co dzień Polak narodowi służy 

 

.:. Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle 

 

"Prawdy Polaków spod znaku Rodła. 

 
W 60. rocznicę ustanowienia - 6 marca 1998 r. 
 

Tablicę ufundowało Towarzystwo Przyjaciół Szczecina." 

 

Udajemy się teraz do dzwonu odlanego w 1681 r. przez Wawrzyńca Kokeritza. 

Następnie objeżdżamy lub obchodzimy katedrę dookoła i oglądamy zabytkową 

wikarówkę z XIV w., zachowaną bogato zdobioną południową elewację, neogotycki 

portal zachodni, tablicę z piaskowca z tekstem dziejów kościoła od XII do XIX w., 

cokół pomnika Karla Lowego ze statuą Matki Boskiej, ustawionej na pamiątkę 

nawiedzenia diecezji przez wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej 31 września 



1991 r. oraz krzyż przeniesiony z Jasnych Błoni, gdzie 11 czerwca 1987 r. odbyło 

się spotkanie z papieżem Janem Pawłem II. 

Udajemy się dalej przez uliczkę Staromiejską. Przejściem dla pieszych na ul. 

Grodzkiej docieramy do pl. Orła Białego. W tym rejonie znajdował się przy-

puszczalnie dawniej Rynek Maślany. Pierwotnie plac ten zwał się Rynkiem Końskim 

i wraz z Rynkiem Węglowym już w pierwszej połowie XIV w. stanowił centrum 

handlowe, tzw. Nowego Miasta. Tutaj w XV w. znajdowały się sukiennice, dwory 

cechu szewców i kramarzy, a także jatki i ławy kramarskie rzemieślników. 

Na pocz. XVI w. w centrum obecnego placu postawiono młyn kieratowy, który 

służył do mielenia zboża, a później słodu do wyrobu piwa. Młyn zbudowała rada 

miejska. Działalność jego wpłynęła na ograniczenie dochodów młynów książęcych. 

Książę Barnim XI zażądał wyjaśnień, na co rada miejska w dokumencie z 1535 r. 

udowodniła, że przyczyną zmniejszenia dochodów z młynów książęcych był 

niedostateczny nadzór nad nimi, a także niedobór wody w strumieniach, nad 

którymi one stały. 

W poniedziałek po Wniebowstąpieniu NMP (po 15 sierpnia) na Rynku Końskim 

rozpoczynały się letnie jarmarki kramarskie. Trwały dwa tygodnie. W owym czasie, 

w przypadku pożaru w mieście, rynek był punktem zbiórki mieszkańców tzw. 

jwartału młyńskiego. 

W południowej części placu Orła Białego, od strony bazyliki, stoi pomnik bogini 

Floty wykonany przez J.G. Glume. Początkowo był w ogrodzie gmachu kanclerza 

Grumbkowa. W 1906 r. postawiono go w dolince parku Żeromskiego. Po ostatniej 

wojnie posąg Floty przeniesiono w pobliże Bramy Królewskiej. Stąd na kilka lat 

został przestawiony na ul. Panieńską, aż w 1991 r. po konserwacji trafił 

ostatecznie na plac Orła Białego. 

 

W głębi placu Orła Białego stoi fontanna z orłem (26). W latach 1729-1732 ze 

Wzgórz Warszewskich doprowadzono do miasta drewniany rurociąg wodny z 



wytwórni Szwajcara Dubendorfa, na końcu którego ustawiono barokową studnię-

fontannę z orłem. Projektantem był rzeźbiarz berliński Gral, a wykonawcami 

rzeźbiarz Johann Heinrich Kohl i mistrz kamieniarski Angerer. Po raz pierwszy 

woda trysnęła z fontanny 15 sierpnia 1732 r. 

W 1813 r. podczas oblężenia miasta rzeźba została uszkodzona. W 1866 r. 

przeniesiono ją na obecne miejsce (poprzednio stała bliżej centrum placu). Przez 

wiele lat ogrodzona była niskim metalowym płotkiem. Podczas ostatniej wojny 

ówczesne władze niemieckie zabezpieczyły fontannę przed zniszczenie. 

W latach 1990-1992 fontanna przeszła gruntowną konserwację. Zbiornik na wodę 

wykonano w kształcie liści koniczyny. Dolna część członu fontanny jest 

czworoboczna. W każdym boku znajduje się półokrągła muszlowa nisza z twarzą 

satyra nad nią. Do nisz z ust satyra wypływa woda. W górnej części orzeł z 

rozpostartymi skrzydłami. Przy fontannie rosną wierzby płaczące. 

 

Na pl. Orła Białego obok banku stoi barokowy gmach (27) zbudowany na miejscu 

budynków zniszczonych w 1713 r. zwany Domem pod Globusęm. 

Budowę rozpoczął kanclerz Filip Otto von Grumbkow. Pozwolenie uzyskał w 1723 r. 

Projektantem był Piotr von Montarques, pochodzący z Langwedocji, szef pruskiego 

korpusu inżYnierskiego. Gmach miał 37 m długości i 76 m szerokości. Doradcą F. 

O. Grumbkowa był twórca kościołów garnizonowych w Berlinie i w Poczdamie - Filip 

Gerlach. Nadworny rzeźbiarz berliński Johann Georg GIume w 1724 r. wykonał 

attykę i zachowane do dzisiaj wazy z piaskowca pochodzącego z Firny. Początkowo 

w zwieńczeniu attyki stała rzeźba kobiety, którą niesłusznie utożsamiano ze 

wspomnianą Florą. W 1726 r. gmach został ukończony. Zamieszkał w nim F. O. 

Grumbkow. 

 

W latach 1757-1763 mieszkał w nim książę Fryderyk Eugeniusz von Wiirttemberg z 

małżonką. W 1759 L urodziła się im córka Zofia Dorota Luiza, która w 1776 L 



została drugą żoną owdowiałego cara Pawła l Fiodorowicza. Był on synem carycy 

Katarzyny II Aleksiejewny urodzonej w 1729 L W Szczecinie. 

 

Maria Fiodorowna, w ciągu dwudziestopięcioletniego małżeństwa z carem Pawłem 

l, urodziła dziesięcioro dzieci, zyskując przydomek "matki carów". Dwie caryce, tj. 

teściowa i synowa pochodziły więc z tego samego miasta. 

W 1782 L, po wymarciu pomorskiej linii rodu von Grumbkowa, gmach zakupił 

szczeciński kupiec Jakub Fryderyk Wietzlow, którego następcy zamieszkiwali go do 

1890 r. Wówczas odkupiony został przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe i do 

następnego roku przeprowadzono w nim gruntowną przebudowę. Mury zewnętrzne 

pokryto licowaną sylikatową cegłą i zmieniono dekorację zewnętrznej fasady. 

 

W oknach parteru umieszczono ozdobne kraty. W tympanonie - herb z Gryfem 

Pomorskim, a pod nim głowa kobiety. Z lewej strony herbu znajdują się motywy 

roślinne, kotwica z liną opartą o stojącą beczkę, koło zębate i poler cumowniczy. Z 

prawej motywy roślinne, dwie księgi, symbole sztuki lekarskiej - wąż eskulapa na 

lasce oraz beczka, skrzynia i zwinięta lina. 

Dom pod Globusem. Na wierzchołku tympanonu znajduje się oparty na dwóch 

lwach globus z wytłoczonymi lądami opasanymi wstęgą. Od 1961 r. gmach jest 

siedzibą Zespołu Szkół Medycznych. 

Przenosimy się teraz na skrzyżowanie ulic Staromłyńskiej i Łaziebnej. Komunikację 

ułatwiają tutaj obniżone krawężniki. W narożnym gmachu klasycystycznym (28) 

(ulice Staromłyńska i Łaziebna) mieści się Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa 

Nowowiejskiego. Kamienica 

ta została zbudowana po 1778 r. przez G. Christiana Velthusena na fundamentach 

innej z 1725. 

 
Georg Chrystian Velthusen, Holender z pochodzenia, przybył do Szczecina w 1769 
r. Zajął się importem wina, eksportem drewna, a także produkcją tytoniu, cukru i 
octu. W zbudowanym gmachu, w piwnicach, gromadził wina ftancuskie i 



hiszpańskie. Założył w tych piwnicach winiarnię "Zielone Sklepienie". Po śmierci V 
elthusena gmachem zarządzali jego synowie.  
Od 1874 r. budynek należał do wytwórni pianin (Pianofortefabrik C. Wolkenhauer) 
powstałej w 1853 r. Znajdowały się tu pomieszczenia fabryczne i warsztatowe, 
salon wystawowy i salon sprzedaży. Z tego okresu pochodzi nazwa Dom 
Wolkenhauera. W 1921 r. gmach wykupiono z przeznaczeniem na bank publiczny. 
 

Do chwili zniszczenia, podczas ostatniej wojny, w nadprożach pierwszego piętra 

umieszczone były antyczne głowy portretowe, m.in. Sokratesa, Seneki, Hadriana i 

innych. Odbudowa gmachu trwała od 1959 do 1962 r. Nad oknami II piętra 

umieszczono wtedy głowy najznakomitszych kompozytorów światowych i polskich. 

Patrząc z ulicy Łaziebnej od lewej strony widzimy 16 głów. Są to: 

 

EDV ARD GRIEG, JAN SEBASTIAN BACH, LUD WIG VAN BEETHOYEN, KAROL LeWE, 

WOLFGANG AMADEUS MOZART, JAN SIBELIUS, CLAUDE DEBUSSY, MICHAŁ 

GLINKA, ANTONIO VIVALDI, GIUSEPPE VERDI, IGOR STRA WIŃSK!, SERGIUSZ 

PROKOFIEW, ANTONI DWORZAK, HENRYKWIENIA WSKI, IGNACY J. PADEREWSKI, 

BEDRZICH SMETANA. 
Od strony ul. Staromłyńskiej od lewej widoczne są 4 głowy: 

FRYDERYKA CHOPINA, STANISŁAWA MONIUSZKI, 

FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO, KAROLA SZYMANOWSKIEGO. 

W tympanonie kompozycja scen figuralnych i alegorycznych związanych z 

winobraniem. 

Następny gmach przy ul. Staromłyńskiej, (nr 10-12) zbudowany w 1797 r., to 

hotel "Pruski". W oWYm czasie posiadał szesnaście pokoi gościnnych i stajnię dla 

czterdziestu koni. W okresie okupacji francuskiej w hotelu miał swoją siedzibę 

sztab korpusu napoleońskiego marszałka Jeana Lanessa. W grudniu 1846 r. 

mieszkał w nim kanclerz Otto von Bismarck. W hotelu gościli: cesarz Austrii 

Franciszek Józef, następca tronu Włoch, król Saksonii Albert, król Bawarii, wicekról 

Chin LiHung-Chang, następca tronu Japonii, feldmarszałek von Hindenburg, laureat 



Pokojowej Nagrody Nobla i badacz polarny Fridtjof Nansen oraz wiele innych 

osobistości. 
 

Hotel działał także podczas ostatniej wojny. Posiadał w tym czasie ok. 150 pokoi 

różnej wielkości - z bieżącą wodą i łazienkami. W okresie międzywojennym 

szczecinianie chełpili się tym, że był to najlepszy hotel Udajemy się teraz na pl. 

Żołnierza Polskiego. U wylotu ul. Starpmłyńskiej od 1268 r. stała Brama Młyńska. 

19 sierpnia 1620 r. spalono za nią zwłoki Sydonii Borkówny posądzonej o czary. O 

zmierzchu można w tej okolicy ujrzeć latającą srokę. Jest to podobno dusza 

Sydonii. 

Po przeciwnej stronie placu znajduje się zbudowany w 1935 r gmach Banku PEKAO 

S.A. Zaprojektował go G. Gauss dla Miejskiej Kasy Oszczędności. 

Do 1989 r. gmach był siedzibą Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej 

Partii Robotniczej. Tu koncentrowały się krwawe zamieszki podczas protestu 

robotników w grudniu 1970 r. 

Podążając dalej w lewo Alejami Niepodległości dotrzemy do wspaniałego pałacu, 

gdzie obecnie mieści się PKO Bank Polski S.A. (32) 

Pałac zbudowano w latach 1890-1895 (data początków budowy nad lewym i 

prawym podjazdem) w stylu neobarokowym i neoklasycznym (wg projektu 

architekta Emila Drewsa ze Szczecina). Przeznaczony był dla powstałego w 1781 r. 

Ziemstwa Pomorskiego, zrzeszającego właścicieli wielkich majątków. 

W pałacu przypuszczalnie mieszkał cesarz Austrii Franciszek Józef w 1895 r. 

goszczący w Szczecinie z okazji manewrów armii pruskiej.  

Przed wejściem głównym znajduje się ganek z dwoma kamiennymi kandelabrami. 

Nad nim balkon z kamienną tralkową balustradą. W narożach dwie postacie - po 

lewej strome rycerza z mieczem, po prawej ziemianina z pługiem. Rycerz 

symbolizuje tradycje i rycerski rodowód ziemiaństwa. W górnej partii elewacji gryf 

stojący na cokole, z datą powstania Ziemstwa Pomorskiego (1781). Gryf pomorski 



trzyma tarczę z inicjałami FR (Fridericus Rex). W tympanonie płaskorzeźba 

dziewięciopolowego herbu Pomorza, podtrzymywanego przez tzw. dzikich mężów z 

maczugami. Obok pałacu znajduje się ogród oddzielony od chodnika żelaznym 

parkanem. W głębi ogrodu, za parkingiem, r{)sną: sosna czarna (Pinus negra 

Arnold), dwa cisy drzewiaste (Taxns baccata) i dwa wiązowce zachodnie (Celtis 

identalis), których ojczyzną są Stany Zjednocz{)ne Ameryki. Są one unikatami na 

naszym terenie.  

Obok banku PKO BP, na rogu ul. Bogurodzicy, stoi wielki, neogotycki gmach poczty 

(33) z 1905 r. (projektował go Hintze). Pierwotnie przeznaczony był dla Pruskiej 

Poczty Królewskiej. We frontowej części znajdują się dwa portale, którymi na 

wewnętrzny dziedziniec mogły wjeżdżać tramwaje bagażowe, o czym świadczą 

istniejące do dzisiaj szyny. Przed budynkiem rosną cztery dęby szypułkowe 

(Quercus robur). 

U wylotu ulicy św. Wojciecha, pod nr. l, stoi najbardziej charakterystyczna dla 

secesji kamienica (projektu Franz Libergesell). Wybudował ją - na wykupionej 

wcześniej działce - nadworny spedytor Albert Netz. W stanie surowym stała już w 

końcu 1902 r. Odbiór odbył się 5 września 1903 r. Na parterze posiadała kantor, a 

na piętrach mieszkania. Najbardziej dekoracyjną częścią jest środkowa fasada. 

Środkowa fasada domu przy ul. Św. Wojciecha Nr l 

Nad bramą widoczne są dwa orły skierowane do siebie i trzymające w szponach 

sieć. Między okienkami nad bramą znajduje się maszkaron, a nad nim w kartuszu 

numer kamienicy. W tympanonie tarcza promieniejącego słońca. 

 

Obecnie w kamienicy na parterze w stylowych wnętrzach mieści się antykwariat 

"Wu-el", w bramie galeryjka z pamiątkami, a w głębi podwórza galeria sztuki 

awangardowej "Trystero". 
 

Szlak przed dojściem do Bramy Portowej, w której mieści się Cepelia prowadzi 

przez schody. Można je z boku ominąć małym podjazdem dla wózków. Przy samej 



Cepelii znajduje się jeden stopień. 

Zachowaną do dzisiaj Bramę Portową e 40) zaczęto stawiać w pierwszym roku 

budowy twierdzy szczecińskiej, po rozporządzeniu króla Fryderyka Wilhelma I z 21 

września 1724 r. Stanęła na zewnątrz Bramy Nowej, od jej strony zachodniej. 

Projektantem byt Holender ppłk Gerhard Cornelius van Wallrawe, a kierownikiem 

budowy -Hans Jiirgen Reinecke z Magdeburga. Cegłę wypalali majstrowie 

sprowadzeni z Liege. Ciosy z piaskowca sprowadzane były z Pirny w Saksonii. 

Roboty kamieniarskie wykonywał mistrz Kiefesauer. Zewnętrzne elewacje 

zachodnie wyrzeźbił w 1725 r. rzeźbiarz Bartolome Damart, wewnętrzne, 

wschodnie natomiast Meyer w 1740 r. 

Podczas oblężenia Szczecina przez wojska brandenburskie w 1659 r. została 

zniszczona średniowieczna Brama Passawska. Władze szwedzkie Szczecina 

zdecydowały się przebić kurtynę średniowiecznego muru obronnego u wylotu 

obecnej ul. Stefana kard. Wyszyńskiego i postawić tu Bramę Nową. Była to 

budowla piętrowa, z czterospadowym dachem pokrytym blachą miedzianą. Nad 

nim górowała niewielka sygnaturka. Na piętrze znajdowało się mieszkanie 

strażnika. Posiadała zegar wybijający godziny. Na zewnętrznej ścianie 

mmeszczono nowy herb Szczecina z wierszowanym napisem w języku niemieckim 

o treści:  

"Oto król Karol eX) powiększył ten herb po oblężeniu, kiedy miasto się obroniło. 

Ozdobił go na nowo koroną i parą lwów w zielonym wieńcu laurowym jako oznaką 

wierności. Anno 1660." 

Herb ten był nagrodą za skuteczną obronę miasta w 1659 r. Na małej tabliczce 

widniał napis łaciński o treści: "Brama Passawska zniszczona została przez furię 

wroga - niech ta Nowa, z Bożą pomocą, będzie bezpieczna. 1659 -zniszczona, 

1667 odbudowana. 

Przyjrzyjmy się elewacji zachodniej, zewnętrzne Bramy. Dzieli się ona na dwie 

strefy, w dolnej widać dwie toskańskie półkolumny, a nad przejazdem tarczę 



owalną z monogramem pruskiego króla Fryderyka Wilhelma L Zwieńczona jest 

koroną, a po obu jej stronach znajdują się dmące w trąby skrzydlate famy. 

Łaciński napis w tłumaczeniu brzmi: "Fryderyk Wilhelm I, król pruski, Księstwo 

Szczecińskie, które odstąpiono elektorom brandenburskim i oddane ponownie 

książętom pomorskim, przez szczęśliwe zrządzenie losu dostało się Szwedom mocą 

prawnych układów i za odpowiednią cenę do Piany wykupił, zdobył i uzyskał 

ponownie dla siebie, w roku 1779 także tę Bramę Brandenburską zbudować 

rozkazał." 

W górnej strefie attyki, z lewej strony, w pozycji półleżącej, widoczny bóg rzeki 

Odry Viadms. Jest to postać półnagiego, brodatego mężczyzny, z wieńcem na 

głowie. Prawą dłonią oparty jest on na wiośle, lewym łokciem natomiast na 

przewróconej wazie, z której wypływa Odra. W części środkowej umieszczono 

drzewo i stojący pośród zarośli postument z wazą. 

Na reliefie widok Szczecina zza Odry - jest zamek książęcy, kościół Mariacki, 

dawny klasztor Kartuzów i inne budowle. Powyżej owalna tarcza z herbem Prus i 

koroną. Widoczne są tam też panoplia i odznaki triumfu. Od strony wewnętrznej 

tego szczytu, na owalnym kartuszu, or_eł lecący do słońca mającego ludzką twarz. 

Na elewacji wschodniej kartusz z monogramem króla Fryderyka Wilhelma L Na 

kartuszu siedzący orzeł trzymający w szponach miecz i berło. Zwieńczeniem całej 

konstrukcji jest herb Królestwa Pruskiego trzymany przez tzw. dzikich ludzi. Na 

wewnętrznej stronie szczytu widnieje tarcza z pruskim orłem. Brama Portowa. 

Przed nią, na chodniku, widoczne czerwone przerywane linie Miejskiego Szlaku 

Turystycznego. Foto A. Płachecki 
Podążamy do skrzyżowania, gdzie w 1307 r. zbudowano Bramę Passawską. 
 

Nazwa bramy wywodzi się, jak mówi legenda, od mieszkającego tutaj ok. 1390 r. 

Benedictusa Passo, który oszukiwał przy skupie i sprzedaży zboża, mając dwie 

szufle różnej wielkości. Dużą szuflą skupował, małą natomiast sprzedawał. Za karę 

skazano go na budowę od podstaw na własny koszt przedbramia. Na pamiątkę 



tego wydarzenia w murze bramy wykonano trzy okrągłe dziury w kształcie szufli 

(łyżek zbożowych). Bardziej prawdopodobna wersja mówi, że łyżki były symbolem 

wwożonego tą bramą do miasta zboża. 

 
Uwaga: 
 

Skrzyżowania al. 3 Maja z ulicami Śniadeckich i Czackiego posiadają wysokie 

krawężniki. 

Ulicą JC. Korzeniowskiego docieramy do Ratusza Nowego (41), zwanego 

Czerwonym. 
Wykusz Nowego Ratusza 

Jego budowę rozpoczęto 2 września 1875 r. (projektantem był Karl Kruhl). Gmach 

powstał na terenie ówczesnego Nowego Miasta. Oddanie gmachu do użytku 

nastąpiło 10 stycznia 1879 r. Wielkością miał być równy ratuszom w Gdańsku, 

Stralsundzie i Greifswaldzie razem wziętym. Przeniesiono tutaj siedzibę rady 

miejskiej. Magistrat składał się z nadburmistrza, burmistrza i 19 radnych, z których 

sześciu pobierało stałe uposażenie. Przy magistracie działał zarząd złożony z 61 

członków, wybieranych co sześć lat. Zarząd składał się z organów i deputacji, 

których było czternaście. Szóstego grudnia 1945 r. ratusz spłonął. W 1956 r. 

podjęto decyzję o odbudowie z przeznaczeniem dla instytucji gospodarki morskiej. 

Nad wejściem do gmachu - cztery ceramiczne postaci o wys. ok. 140 cm, 

sYmbolizujące wiedzę, gospodarkę rolną, przemysł i gospodarkę morską. W górnej 

partii elewacji herb Szczecina ze szwedzkimi lwami. 

 

Wytyczony szlak biegnie długimi stromymi schodami przy budynku Ratusza. Osoby 

poruszające się na wózkach i o kulach muszą zboczyć ze szlaku i dotrzeć do ul. 

Dworcowej. Uwaga na wysokie krawężniki (mapka str.73). 

Docieramy na plac Tobrucki. Dominującym elementem placu jest pomnikfontanna 

z kotwicą. Powstał on jako studnia-fontanna w 1898 f., a projektantem był prof. 



Ludwig  Manzel. Początkowo w stylizowanej łodzi Gryfitów stała kobieca postać 

Sediny, uosabiająca sławne portowe, hanzeatyckie miasto Szczecin i jego dumne 

świadome mieszczaństwo. Sedina ubrana w długie, luźne szaty prawą rękę 

opierała na kotwicy, lewą natomiast przytrzymywała bom z żaglem oparty na jej 

lewym ramieniu. W dziobowej części siedział mitologiczny syn Zeusa i tytanki Mai - 

Hermes, opiekun handlu, kupców i... złodziei. Po obu stronach łodzi dwaj tytani 

pchający z mozołem łódź do przodu. Wokół zaś ustawiono morskie potwory. W 

dolnej części fontanny kaskadowo spływała woda między wodną i błotną 

roślinnością. 

Proponowany wariant tej trasy dla osób niepełnosprawnych na wózkach 

lub o kulach  Przewodnik po Szczecinie, ZART Szczecin 2000,8.91 Pomnik Sediny 

zdemontowano, by chronić go przed bombardowaniami, i umieszczono 

przypuszczalnie w piwnicach Ratusza. Po zakończeniu działań wojennych przepadł 

bez wieści. Po wojnie na cokole ustawiono kotwicę. 

 
Z placu Tobruckiego można udać się w kierunku dworca i tu zakończyć wycieczkę. 

Uwaga na wysokie krawężniki w pobliżu wiaduktu kolejowego (ulice Nowa i 

Owocowa). 

Mapa Szlaku Turvstycznego w Szczecinie 7  

Czerwonymi przerywanymi linami na mapie zaznaczony jest szlak turystyczny. 

Takimi samymi liniami jest on wyznaczony na chodnikach w tym rejonie, który 

ukazuje powyższa mapa. Ciemnymi kropkami zaznaczone są warianty tego szlaku 

ułatwiające osobom niepełnosprawnym dotarcie do poszczególnych atrakcji 

turystycznych w Szczecinie. 
 
7 Przewodnik po Szczecinie, ZART Szczecin 2000,8.121-122 
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