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21 lipca 2021, środa – 1 dzień 
Wyjazd z Wrocławia – godz. 06:00 (pl. Solidarności). W trakcie podróży będą przerwy, w 

tym jedna śniadaniowa. O godz. 14:00 spotykamy się z przewodnikiem i zaczynamy 

zwiedzanie miasta. 

 Kościół św św Piotra i Pawła 
Jest najstarszą świątynią Szczecina, wybudowano go w pierwszej połowie XIII 
wieku, na miejscu wcześniejszej, drewnianej świątyni, spalonej w XII w. Jest to 

budowla salowa, wzniesiona z czerwonej cegły w stylu gotyckim. Ciekawą ozdobą 
ścian zewnętrznych są maszkarony - twarze mieszkańców średniowiecznego 
Szczecina. W pierwszej chwili patrząc na nie wydają się identyczne, ale po 

dokładnym przyjrzeniu się okazuje się, że każda twarz jest inna. Najciekawszą 
ozdobą świątyni jest potężny plafon z 1703 r. o wymiarach 27 x 3m,  dzieło 

Philippa Ernsta Eichnera. Od 1946 kościół należy do Kościoła Polskokatolickiego. 
Wnętrze w miarę dostępności 

 Filharmonia  
Pomysł budowy nowej siedziby Filharmonii w miejscu nie istniejącego już Domu 
Koncertowego zrodził się w 2004 r. Ogłoszono konkurs na projekt. Spośród 
propozycji 44 pracowni z całego świata jury wybrało projekt opracowany przez 

studio Barozzi/Veiga z Barcelony. Lodowa bryła budynku okrzyknięta została 
nowa ikoną miasta i uznano ją za jedną z najbardziej interesujących inwestycji w 

kraju.  

 
                        Sala koncertowa                                                Foyer 

  
Wieczorne oświetlenie budynku Filharmonii 



Projekt zajął również pierwsze miejsce w prestiżowym konkursie Eurobuild 

Awards 2014 w kategorii Najlepszy Projekt Architektoniczny Roku. Wnętrze to 
ponad 12 tys. m2 przestrzeni rozłożonej na czterech kondygnacjach; sala 

symfoniczna, sala kameralna, sale prób, sklep muzyczny, kawiarnia, obszerne 
foyer oraz garderoby dla artystów, magazyn instrumentów i biura. Obejrzymy go 
z zewnątrz i wejdziemy do foyer tego budynku. 

 Zamek Książąt Pomorskich  
Dawna siedziba książąt pomorskich  z dynastii Gryfitów czyli szczeciński zamek 
wyróżnia się jasną wyniosłą sylwetką renesansowej budowli z zielonymi hełmami 

wież. Już we wczesnym średniowieczu w tym miejscu stał ufortyfikowany 
słowiański gród. W 1124 r podczas wizyty apostoła Pomorza biskupa Ottona z 

Bambergu znajdowała się tutaj świątynia słowiańskiego boga Trzygłowa i 
drewniany dwór księcia Warcisława I, twórcy dynastii Gryfitów. Dzisiejszy zamek 
jest rekonstrukcją powojenną pozbawioną niestety wielu historycznych 

elementów. W zamku znajdują się obecnie instytucje kulturalne – teatr, kino, 
opera. Ze względu na prowadzone prace remontowe zwiedzimy dostępne 

dziedzińce. Zobaczymy: pomnik księcia Bogusława i Anny Jagiellonki,  dziedziniec  
duży ( zegar zamkowy, płyta erekcyjna ks. Barnima, barokowy zegar słoneczny), 
dziedziniec menniczy (figura bpa Ottona z Bambergu, płyta erekcyjna książąt 

Filipa i Franciszka, obrys kościoła św. Ottona).  
 

             
 

- objazd autokarem: - Brama Królewska, Brama Portowa, Brama 

Panieńska, Aleja Fontann, Urząd Miejski, Jasne Błonia 

 Aleja Fontann (fragment  Alei Papieża Jana Pawła 

II) 
Przedwojenna nazwa to Kaiser Wilhelm Straße na cześć niemieckiego cesarza i 

króla Prus - Wilhelma II Hohenzollerna. Była jedną z ulic, wokół których skupiała 
się zabudowa mieszkaniowa miasta. Charakteryzowała się eklektycznymi 

kamienicami z usługową częścią parterową, co każdemu z budynków nadawało 
indywidualny styl. W osi ulicy powstały dwa place: Kaiser-Wilhelm-Platz i 
Augustaplatz, zgodnie z ówczesnym klasycznym wzorem urbanistyki 

geometrycznej, przyjmującej jako podstawę zasadę placów gwiaździstych, 



kołowych lub prostokątnych. W czasie II wojny światowej aleja i jej okolice 

zostały zbombardowane przez aliantów i w dużym stopniu zniszczone, 
szczególnie kamienice narożnikowe. W roku 1945 rozpoczęto odbudowę tej 

części miasta, zachowując przedwojenny układ urbanistyczny alei. Ulicy nadano 
nazwę aleja Jedności Narodowej, którą w 2007 roku  przemianowano na aleję 
Papieża Jana Pawła II.   W połowie lat 70. część alei spacerowej przebudowano 

na aleję Fontann liczącą ok. 250 m. długości, będącą dziś  jedną z wizytówek 
miasta.  Powstały na niej zespoły fontann, liczne kawiarenki i ławeczki. 

 Baszta Panieńska  
Zwana tez Basztą Siedmiu Płaszczy to jedna z nielicznych pozostałości murów 
miejskich i obwarowań otoczonych niegdyś fosą. Mury liczyły ponad 2,5 kilometra 

długości i posiadały cztery główne bramy. W XIX wieku zlikwidowano szczecińskie 
fortyfikacje. Do dzisiaj zachowała się jedynie Baszta Panieńska zbudowana na 
początku XIV wieku. W XVIII wieku służyła za więzienie. 

 Brama Portowa 
Barokowa brama miejska Szczecina, zbudowana w  XVIII wieku według 
projektu holenderskiego projektanta fortyfikacji Gerharda Corneliusa van 

Wallrawe (autora m.in. przebudowy twierdzy kłodzkiej i magdeburskiej). Jest 
jedną z dwóch (obok Bramy Królewskiej) zachowanych do czasów współczesnych 
bram, będących pozostałością dawnych fortyfikacji pruskich. 

 Brama Królewska 
Powstała latach  1725-28 z okazji zajęcia miasta przez  Prusy według 
projektu tego samego autora co Brama Portowa. W czasie II wojny światowej w 

obawie przed zniszczeniem zdemontowano zdobienia ze szczytów bramy i ukryto, 
a samą bramę obsadzono bluszczem i tak przetrwała wojnę. Zdobione szczyty i 

ozdoby odnaleziono w roku 1957 i z powrotem zamontowano na bramę  
 

   
                   Brama Portowa                               Brama Królewska                         Baszta Panieńska 

 

Przejazd do hotelu na zakwaterowanie i obiadokolację. 

22 lipca 2021, środa – 2 dzień 

Po śniadaniu wyruszamy na dalsze zwiedzanie miasta 

 Muzeum Narodowe w Szczecinie – Oddział 

Muzeum Tradycji Regionalnych 
Muzeum mieści się w barokowym Pałacu Sejmu Stanów wybudowanym w latach 
1726–1727 na zlecenie króla pruskiego Fryderyka Wilhelma I. Budynek 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Holandia
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Cornelius_van_Wallrawe
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zaprojektowany został przez Gerharda Corneliusa de Walrave (1692–1773), 

autora między innymi słynnej twierdzy w Kłodzku oraz fortyfikacji szczecińskich. 
Pałac służył jako miejsce obrad samorządu prowincji pomorskiej, a także jako 

rezydencja króla na czas jego wizyt w Szczecinie. Nad wejściem umieszczono 
herb Pomorza, a na szczycie fasady – herb króla Prus oraz  alegoryczne 
przedstawienia królewskich cnót: Sprawiedliwości i Roztropności. Obejrzymy dwie 

wystawy. 

            
                         Pałac Sejmu Stanów – Muzeum Tradycji Regionalnych 

 Złoty wiek Pomorza - Sztuka na dworze książąt pomorskich 

w XVI i XVII wieku  

 Stare Srebra 

Dzieła sztuki, które zachowały się do dzisiaj i są prezentowane na wystawie, dają 

świadectwo niezwykłego znaczenia pomorskiego dworu książęcego jako ośrodka 
kultury i sztuki późnego renesansu. Kolekcja szczecińskiego muzeum jest 
największym istniejącym zbiorem związanym z działalnością mecenasowską 

książąt z dynastii Gryfitów. Na wystawie można będzie obejrzeć obrazy, rzeźby 
oraz wyroby rzemiosła artystycznego.  

 

 

Jednym z najcenniejszych spośród prezentowanych obiektów jest Portret Filipa 
I pędzla Lucasa Cranacha Młodszego z 1541 roku. Unikatowym zabytkiem kultury 

dworskiej jest także Drzewo genealogiczne książąt Pomorza Zachodniego, 7-
metrowej długości obraz Corneliusa Crommeny’ego z 1598 roku, na którym 

przedstawiono aż sto pięćdziesiąt pięć osób z rodu Gryfitów. Niezwykle ważną 
część ekspozycji stanowią wydobyte po drugiej wojnie światowej z krypty 



szczecińskiego zamku stroje i klejnoty, ze słynną wysadzaną diamentami egretą 

(ozdobą kołpaka) księcia Franciszka I. Na wystawie zaprezentowany jest również 
wypożyczony z katedry w Merseburgu Portret księcia Franciszka I na marach, 

ukazujący księcia w tym samym stroju i z tymi samymi klejnotami, które można 
obejrzeć na wystawie. W trakcie przygotowań do wystawy wiele zabytków 
poddanych zostało gruntownej konserwacji, dzięki czemu odzyskały pierwotny 

wygląd i dawny blask zwłaszcza piękne srebra. 

        
 

 Rynek Sienny 
Dawny główny plac Starego Miasta, rodowodem sięgający czasów średniowiecza. 
Nazwa wywodzi się stąd że niegdyś handlowano tu właśnie sianem. 

 Ratusz Staromiejski 
Piękna gotycka budowla o niecodziennym kształcie pośrodku Rynku Siennego. 
Mieści się w nim Muzeum Historii Miasta. Pierwsze wzmianki o drewnianej hali 

kupieckiej stojącej w tym miejscu pochodzą z połowy XIII wieku. Odbywały się tu 
obrady sądów i ławników. Obecny wygląd jest wynikiem XV-wiecznej przebudowy  

 

     
          Panorama Rynku Siennego                                           Ratusz Staromiejski i piękne kamienice 

 Dom urodzin carycy Katarzyny 

W narożnym domu przy ul. Farnej w Szczecinie przyszła na świat księżniczka 
Zofia Fryderyka Augusta – córka komendanta pruskiej twierdzy Szczecin - księcia 
Christiana Augusta von Anhalt-Zerbst.  W 1745 r poślubiła cara Rosji – Piotra III 

, przyjęła chrzest prawosławny oraz przybrała imię Katarzyny II. Po tragicznej 
śmierci męża została Imperatorową Rosji jako caryca Katarzyna II i twardą ręką 

rządziła przez ponad 30 lat. Nie zapomniała o swym rodzinnym mieście – 
ofiarowała dla Szczecina 23 pamiątkowe medale umieszczone w Ratuszu 

Miejskim. Na budynku wisi pamiątkowa tablica 



 Bazylika archikatedralna św. Jakuba 
Początki świątyni sięgają XII wieku. Przez wieki kościół był wielokrotnie 

rozbudowywany. Dziś ta gotycka katedra posiada pięć naw przykrytych jednym 
halowym dachem pokrytym miedzią. Charakterystyczną cechą tej budowli są 
wprowadzone do wnętrza przypory co pozwoliło na ulokowanie między nimi 

kilkunastu kaplic. Potężne prezbiterium swymi rozmiarami dorównuje wielkością 
głównej hali. W katedrze znajduje się bogaty i piękny wystrój. Zwiedzamy 

wnętrze i jeśli tylko będzie to możliwe wysłuchamy koncertu organowego.  
 

      
        Bazylika archikatedralna św. Jakuba                                    Czerwony Rausz 
 

 Wały Chrobrego 
Wspaniałe tarasy widokowe o długości 500 metrów położone nad rzeką Odrą w 

samym centrum miasta. Na Wałach znajdują się zabytkowe i znaczące budowle – 
gmach Muzeum Narodowego oraz Urzędu Wojewódzkiego a nieco dalej Zamek 

Książąt Pomorskich. Z tarasów rozciąga się cudna panorama Szczecina a poniżej, 
u ich stóp znajduje się piękna fontanna. 
 

 
 

 Port morski Szczecin 
Handlowy port morski i rzeczny w  w Szczecinie, usytuowany jest na Odrze i jej 
prawym ramieniu Regalicy. Jest największym portem rzecznym w zlewni Odry. 
Podstawową funkcją portu Szczecin jest 
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import zboża, rud, olejów, papieru, celulozy, bloków granitowych, drobnicy oraz 

eksport węgla, żelaza, zboża, drobnicy. Trzeci port w Polsce pod względem 
wielkości przeładunków. Rocznie zawija do niego ponad 100  statków handlowych 

o dużej pojemności .Port obsługuje wycieczkowce rzeczne, a także pełnomorskie. 
Zawijają do niego towarowe linie żeglugowe z Nigerii, Ghany, Wybrzeża Kości 
Słoniowej, Niemiec, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii,  obsługuje armatorów z 

całego świata 

    
                                                         Port morski i rzeczny Szczecin    

                    

 Rejs statkiem wycieczkowym po porcie 
Trasa rejsu przygotowana została przez doświadczonych przewodników i 

obejmuje najciekawsze miejsca portu szczecińskiego – zaczynając od Wałów 
Chrobrego zobaczymy Elewator Ewa, Kanał Grabowski, Przekop Mieleński, Dok nr 
5, stocznię szczecińską Nowa oraz stocznię szczecińską Gryfia. Rejs będzie trwał 

godzinę. 

 Cmentarz Centralny 
Największy cmentarz w Polsce, trzeci co do wielkości w Europie i jeden z 
największych na świecie. Został założony w latach 1899-1900, według 

projektu Wilhelma Meyera-Schwartaua, a ostateczny kształt nadał mu Georg 
Hannig w roku 1918. Od jego otwarcia pochowano na nim ponad 300 tysięcy 

zmarłych, a jego dzisiejsza powierzchnia wynosi ponad  172 ha. 
 

 

Architektura cmentarza nawiązuje do nekropolii Ohlsdorf w Hamburgu. Widać tu 

połączenie kilkunastu krajobrazów ogrodowych. Projektując cmentarz starano się 
maksymalnie upodobnić go do parku-ogrodu, a jak najdalej odejść od 

standardowego stłaczania "jak największej ilości grobów, na jak najmniejszej 
powierzchni". Dużą część terenu nekropolii przeznaczono na zieleńce, zbiorniki 
wodne, żywopłoty, szerokie aleje obsadzane szpalerami dekoracyjnych drzew. 

Nie zapomniano o ułatwiających komunikację schodkach, drewnianych mostkach 
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dla pieszych, a nawet punktach widokowych. Na cmentarzu znajduje się 

kilkadziesiąt pomników poświęconych m.in. Bohaterom Września 1939, 
ofiarom stalinizmu,  "Tym, którzy nie powrócili z morza",  Sybirakom, Pionierom 

Szczecina, a także Krzyż Katyński oraz najstarszy, z czasów cmentarza 
garnizonowego, krzyż żeliwny upamiętniający żołnierzy poległych w wojnie 
francusko-pruskiej 1870-71. W pobliżu drugiej bramy pochowano potajemnie 

ofiary  Grudnia 1970. 

  
                              Kaplica cmentarna                                 Pomnik Braterstwa Broni                               

 

Pomnik Braterstwa Broni Żołnierzy Polskich i Radzieckich symbolizuje 
zwycięstwo armii polskiej i radzieckiej nad armią niemiecką w drugiej wojnie 

światowej. Inicjatorem budowy pomnika i cmentarza wojennego było 
Towarzystwo Przyjaciół Szczecina. Okazją były obchody 50-tej rocznicy Rewolucji 

Październikowej. Sam pomnik stanowi najważniejszy element monumentalnego 
założenia cmentarnego wznoszącego się tarasowo na osi głównej alei, 
naprzeciwko kaplicy. Wykonano go z białego betonu z domieszką kruszywa 

kwarcowego, białego piaskowca (cokół) oraz żelazobetonu. Wysokość  mieści się 
w granicach od 15 do blisko 18 metrów , przy rozpiętości skrzydeł 13,4 metra. Po 

prawej stronie znajdują się kwatery radzieckie, a po lewej polskie, przy których 
ustawiono dwa małe pomniki: Uczestnikom Wielkiej Wojny Ojczyźnianej oraz 
Bohaterom poległym na Piastowskim Szlaku.  Tuż przed nim - na dolnym 

poziomie- u stóp schodów ustawiono na cokołach dwa działa z okresu drugiej 
wojny światowej oraz formy architektoniczne z wyrytymi nazwami miast Pomorza 

Zachodniego, wyzwolonymi przez poszczególne armie. Pospacerujemy po tym 
pięknym założeniu 
Przejazd do hotelu na obiadokolację 

 

23 lipca 2021, piątek – 3 dzień  

Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem  

Muzeum Techniki i Komunikacji 
Najmłodsze muzeum w Szczecinie, jedno z największych w Polsce o takim 
profilu. Mieści się w zabytkowej zajezdni tramwajowej, pięknie wyremontowanej i 
przystosowanej do celów wystawowych – przestrzeń, oświetlenie. 

 Pojazdy służb mundurowych Wojsko, milicja, straż pożarna - 
zobaczymy kilka pojazdów, za kierownicą których siadali ludzie w 

mundurach. Najstarszy z nich wyprodukowano w 1963 roku, najmłodszy w 
1987 

 Polskie prototypy  

Wszędołaza można oglądać wyłącznie w szczecińskim muzeum. Powstał tylko 
jeden egzemplarz. Na ulicach nie pojawił się także motocykl Iskra (następca 

Junaka). 
 Historia szczecińskiej komunikacji 
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W muzeum stoją trzy autobusy i siedem tramwajów. Poza jednym autobusem, 

wszystkie woziły tutejszych mieszkańców. Najdłużej - tramwaje typu  bremen. 
 Jednoślady z PRL-u 

Zakup niezwykle bogatej prywatnej kolekcji od mieszkańca Warszawy pozwolił  
pokazać z marszu pełny przegląd powojennych motocykli i motorowerów. 

 Motocykle II Rzeczpospolitej 

W muzeum znajduje się  unikalny zbiór przedwojennych, polskich jednośladów - 
od najpopularniejszych sokołów, po unikalne tornedo z silnikiem Sachsa.  

 Polska motoryzacja - pojazdy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 
Syrena - ten pierwszy polski samochód mógł powstać dopiero po śmierci Stalina, 
który nie zgadzał się na rozwój przemysłu motoryzacyjnego w PRL-u. Kilka 

miesięcy po pogrzebie sowieckiego przywódcy rząd i Komitet Centralny Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej wydały wspólne oświadczenie o produkcji 

samochodu dla racjonalizatorów, przodowników pracy, aktywistów, naukowców i 
przodujących przedstawicieli inteligencji. Ów samochód dla elity PRL miał silnik 
wyjęty z motopompy strażackiej, jedną wycieraczkę i sporo części z dużo 

większej Warszawy. 
 

 

 

Przejazd do Stargardu 

Stargard  
Rzadko się zdarza , aby w mieście, które nigdy nie wyszło poza rangę siedziby 
władz powiatowych, nagromadzono aż tyle zabytków wysokiej klasy. Każdy z 

nich jest perełką architektoniczną. Jakże zamożne musiało być to miasto, skoro 
w średniowieczu mogło pozwolić sobie na tak wystawne, bogato zdobione 

budynki użyteczności publicznej. Jak znaczącą musiało odgrywać rolę skoro 
Hanza przyjmująca do swego grona tylko największe ośrodki handlowe, 

http://muzeumtechniki.eu/wystawy-aktualne/stale/motocykle-ii-rzeczpospolitej/
http://muzeumtechniki.eu/wystawy-aktualne/stale/polska-motoryzacja-pojazdy-polskiej-rzeczpospolitej-ludowej/


umożliwiła Stargardowi już w 1363 roku uczestnictwo w swoich zjazdach. Szybko 

rozwijający się wczesnośredniowieczny gród otrzymał prawa miejskie w 1253 
roku. Większość zabytkowych budowli pochodzi właśnie z tego okresu i składa się 

na niepowtarzalnej urody jednolity zespół budowli gotyckich, jeden z 
najwartościowszych nie tylko na Pomorzu ale i w całej Polsce. 

 Kościół Mariacki pw. Najświętszej Marii Panny 
Jest to najcenniejszy zabytek Pomorza Zachodniego i Środkowego, najwyżej 
sklepiony kościół w Polsce (32,5 m) i najpiękniejszy gotycki kościół ceglany. 

Pierwszy niewielki kościół powstał w tym miejscu na przełomie XIII/XIV wieku. 
Nie całe sto lat później słynny architekt Henryk Brunsberg podjął się rozbudowy 

świątyni, zmieniając ją w olbrzymią gotycką bazylikę o kubaturze ponad 50 
tysięcy m3. Ówczesny bogaty wystrój nie zachował się z uwagi na przejęcie 
kościoła przez protestantów. Mimo to zaliczony został do grupy polskich 

zabytków klasy zerowej. Zwracają uwagę wspaniałe sklepienia, polichromie z XV 
i XVIII wieku oraz bogate ceramiczne dekoracje ścian zewnętrznych. 

 

     

 Kościół św. Jana  
Powstał w I połowie XV wieku w wyniku rozbudowy kaplicy wzniesionej wcześniej 

przez joannitów. Jest to kościół halowy z wieńcem kaplic i ambitem. W nawie 
głównej znajduje się sklepienie gwiaździste (jedyne na Pomorzu). Na przestrzeni 

wieków wichury niszczyły hełm wieży. Obecna wieża pochodzi z 1892, mierzy 99 
m i jest jedną z najwyższych wież na Pomorzu. W wyniku wojny kościół stracił 
wiele cennych zabytków. Z oryginalnego wyposażenie pozostały organy 

z 1731 roku oraz piętnastowieczne stalle. 

 

 
               Kościół św. Jana                    Kolumna Zwycięstwa                 Krzyż pokutny                    

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Jana_w_Stargardzie_Szczeci%C5%84skim
https://pl.wikipedia.org/wiki/1892
https://pl.wikipedia.org/wiki/1731


 Kolumna Zwycięstwa 
Pomnik stojący pośrodku ronda nazwanego placem Wolności. Wznieśli go 

żołnierze Armii Czerwonej, dedykując dzieło samym sobie. Obiekt zwraca uwagę 
dość nietypową, monumentalną formą - ma ponad 20 m wysokości! Jest 

kamienno-betonową iglicą z rotundą w przyziemiu, opatrzoną typową symboliką 
krasnoarmiejską, czyli orderami z gwiazdą, sierpem i młotem. Powstał jeszcze  w 
1945 r. i nie zbudowano go dla Polaków. Wszelkie napisy głoszące chwałę 

sowieckiego oręża wykonano cyrylicą 

 Krzyż pokutny w Stargardzie  

Jest największym krzyżem pokutnym w Europie i drugim co do wielkości na 
świecie. Wykonany został w miejscowym warsztacie z wapienia gotlandzkiego. 

Jego całkowita wysokość wynosi 3,77 m (nad powierzchnię ziemi wystaje ok. 
2,77 m). Krzyż waży ok. 2 ton. Na awersie krzyża umieszczony został wysokiej 

klasy wizerunek ukrzyżowanego Chrystusa oraz napis w języku 
dolnoniemieckim: Boże bądź łaskaw dla Hansa Billeke, roku 1542. 

 Mury obronne 

Powstały w II poł. XIII w. na miejscu dawnych drewniano-ziemnych obwałowań. 

W XV i XVI w. mury zmodernizowano, podwyższając je nadbudową z cegły. 
Ponadto wybudowano 45 czatowni, 9 baszt o wysokości do 30 metrów oraz 
dobudowano dwie nowe bramy do dwóch już istniejących. Łączna długość 

obwarowań miejskich wynosiła łącznie 2 260 m. W XIX większość obwarowań 
zlikwidowano, rozebrano część murów, zniwelowano wały, zasypano fosy, na 

których powstały planty. Do dziś pozostały odcinki murów liczące łącznie 1 040 
m, 4 baszty i 3 bramy.  

       
             Brama Młyńska                                          Brama Wałowa            Brama Pyrzycka 

Brama Młyńska została zbudowana na początku XV wieku. Od wieków stanowiła 

symbol miasta, a jej sylwetka była przedstawiana na pieczęciach oraz była 
elementem dawnego herbu miasta. Brama Młyńska stanowi unikat w skali 

europejskiej. 
Brama Pyrzycka wznoszona w kilku etapach na przestrzeni XIII – XV w. W 

XVIII wieku bramę przystosowano do funkcji mieszkalnych. Do dziś stanowi ona 
odwzorowanie dawnej świetności miasta. 
Brama Wałowa wznoszona była kilkuetapowo od XV wieku do XVII wieku. 

Posiadała  najbardziej rozbudowane przedbramie w postaci półkolistego 
barbakanu, bramy przedniej i bramy wewnętrznej. Zostało ono rozebrane 

w 1780 roku.  
Baszta Morze Czerwone największa baszta miejska w Polsce. Wysokość jej 
wynosi 34 m. Została wybudowana około roku 1500. Nazwa baszty związana jest 

z krwawa bitwą w czasie wojny trzydziestoletniej.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_pokutny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stargard_Szczeci%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_dolnoniemiecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_dolnoniemiecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/XIII_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Baszta
https://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_M%C5%82y%C5%84ska_w_Stargardzie_Szczeci%C5%84skim
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_Pyrzycka_w_Stargardzie_Szczeci%C5%84skim
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_Wa%C5%82owa
https://pl.wikipedia.org/wiki/XV_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/XVII_wiek
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   Baszta Morze Czerwone          Baszta Białogłówka                                          Arsenał 

 

Baszta Białogłówka zlokalizowana w najstarszej części Starego Miasta, 
zbudowana na początku XV wieku. Swoją nazwę wzięła od zwieńczającego jej 

hełm sześciobocznego stożka, otynkowanego na biały kolor.  
 Arsenał   

Wzniesiony na planie prostokąta około 1500 roku w południowej części miasta, 
Ściany z cegły o nieregularnym układzie zostały udekorowane, podobnie 
jak Baszta Morze Czerwone, pasami rombowymi, układanymi z cegły zendrówki. 

. Pierwotnie pełnił role magazynu, warsztatu naprawczego i produkcyjnego broni, 
który nadzorowała Rada Miejska. W XIX wieku służył jako więzienie kryminalne. 

Przejazd do Morzyczyna nad jeziorem Miedwie. 

Jezioro Miedwie znajduje się na Pomorzu Zachodnim na Równinie 

Pyrzycko-Stargardzkiej. Jest największym słodkowodnym zbiornikiem w 
województwie zachodniopomorskim. Jego powierzchnia wynosi 35 km2, co 

stawia je na 5 miejscu pod względem wielkości jezior w Polsce i 2 w 
województwie. Wraz z otaczającymi je bagnami i równinami jest miejscem 
szczególnym, które od zarania dziejów przyciągało ludzi swoim niezwykłym 

urokiem i bogactwem przyrodniczym.  
 

    

Od kilku lat północny brzeg jeziora Miedwie w okolicy Morzyczyna całkowicie 

zmienia swoje oblicze. Staraniem władz gminy Kobylanka powstał tu kompleks 
rekreacyjny. Wzdłuż brzegu, na długości ok. 1 km zbudowano elegancką 

promenadę - deptak w rodzaju "aleja gwiazd" (tym razem gwiazd przyrody) z 
wpuszczonymi w bruk chodnika mosiężnymi tablicami informującymi o 
występujących nad jeziorem gatunkach roślin i zwierząt. Pomiędzy olchami 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Baszta_Bia%C5%82og%C5%82%C3%B3wka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arsena%C5%82_w_Stargardzie_Szczeci%C5%84skim
https://pl.wikipedia.org/wiki/Baszta_Morze_Czerwone_w_Stargardzie_Szczeci%C5%84skim


nadbrzeżnego lasu zbudowano setki metrów drewnianych pomostów 

spacerowych nazwanych parkiem przyrody. Z promenady w głąb jeziora wybiega 
nowoczesne molo ze stylową werandą. Imponująco wygląda usytuowana tuż przy 

brzegu Miedwia muszla koncertowa z dachem w formie żagla. Odwiedzimy to 
miejsce, pospacerujemy, spędzimy trochę wolnego czasu and jeziorem. 
 

  

Przejazd do Szczecina na obiadokolację 

24 lipca 2021, sobota – 4 dzień 

Po śniadaniu i wykwaterowaniu ruszamy w drogę powrotną. Jednakże 

odwiedzimy jeszcze jedno miejsce. 

Figura Chrystusa w Świebodzinie 
Żelbetowa rzeźba wzniesiona w 2010 roku wg projektu Mirosława Pateckiego. 
Forma rzeźby nawiązuje do pomnika Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro od 

którego jest wyższa o 3 metry. Pomnik został wzniesiony na sztucznie usypanym 
kopcu o wysokości 16,5 metra. Łączna wysokość pomnika i kopca to 52,5 metra. 
Rozpiętość jego ramion wynosi 24 metry. Koszt budowy szacuje się na ok. 6 mln 

zł które zostały pokryte z dobrowolnych datków parafian. Podejdziemy pod sam 
cokół pomnika. 

 

W okolicy zjemy zorganizowany obiad i udamy się w dalszą drogę do Wrocławia. 



CENA 

1050 zł + wstępy do obiektów – 60 zł (płatne dodatkowo 

w autokarze) – zaliczka 315 zł/os 

Posiadacze Wrocławskiej Karty Seniora:  

1000 zł + wstępy do obiektów – 60 zł (płatne dodatkowo 

w autokarze) – zaliczka – 300 zł/os 
 

Wpłata zaliczki w ciągu 5 dni od momentu wpisania na listę uczestników gwarantuje 

udział w wycieczce. Miejsca w autokarze przydzielane są wg kolejności dat wpłaconych 

zaliczek 

 

Cena zawiera: 

 przejazd autokarem lub busem ( w zależności od ilości uczestników) 

 opłaty autostradowe, parkingi 

 obsługa i opieka pilota 

 obsługa miejscowych przewodników 

 przewodnicy w obiektach muzealnych 

 3 noclegi w pokojach 2 i 3-osobowych 

 Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, obiad w dniu powrotu 

 obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

 zestaw słuchawkowy 

 ubezpieczenie NW i OC 

 podatek Vat 

 

 Organizator zastrzega sobie możliwość nieznacznych różnic w 

cenie biletów – program jest układany na podstawie cen 2020 

roku. 

 Organizator zastrzega sobie także możliwość ograniczonego 

dostępu do niektórych obiektów z powodu panującej pandemii.   

 

Ceny wstępów płatne dodatkowo – 60 zł – pieniądze będą zbierane 

w autokarze 

 Kościół św. Piotra i Pawła  - 6 zł/os 

 Katedra – 14 zł (wnętrze +koncert + taras winda) 

 Rejs  statkiem – 20 zł 

 Muzeum Narodowe – 10 zł  

 Muzeum Techniki – 6zł/os, 

 Katedra w Stargardzie – 4 zł ja  

 

 

 
 


