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Szczecin na mapie
Szczecin – stolica województwa zachodniopomorskiego – leży w północno-za-
chodniej części polski przy ujściu rzeki odry do zalewu Szczecińskiego, 65 km od 
linii brzegowej Morza Bałtyckiego, ok. 130 km od Berlina, 274 km od kopenhagi, 
454 km od Sztokholmu, 507 km od pragi i 516 km od warszawy. Szczecin znajdu-
je się w centrum historycznego, ponadgranicznego regionu pomorza.

Miasto zajmuje powierzchnię 300,8 km2, z czego 41,8% stanowią tereny zielo-
ne, zaś 23,8% – woda. największym akwenem jest jezioro dąbie – jedyne w kra-
ju, gdzie mogą cumować jachty pełnomorskie – zajmuje powierzchnię 65 km2. 
średnie wzniesienie Szczecina nad poziom morza wynosi 25 m, a  najwyższe 
wzniesienia w mieście to Bukowiec oraz wielecka góra (147 i 131 m n.p.m.).
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znaczna część terenów miasta posiada status obszarów chronionych, do któ-
rych należą parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczo-
kraj obrazowe, użytki ekologiczne, pomniki przyrody oraz 230 stanowisk 
archeologicznych.

Szczecin jest podzielony na cztery duże dzielnice: północ, zachód, śródmieście 
i prawobrzeże. w ramach dużych dzielnic funkcjonują mniejsze, wyodrębnione 
osiedla, z których wiele – np. dąbie – w przeszłości było samodzielnymi miejsco-
wościami. większość atrakcji turystycznych znajduje się w śródmieściu.
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Historia Szczecina
pierwsze ślady ludzkiej obecności na obszarze dzisiejszego Szczecina 
pochodzą z epoki paleolitu (kamienia łupanego), ok. 10 tys. lat p.n.e., 
zaś ślady stałego osadnictwa - z epoki neolitu, ok. 4200 lat p.n.e.

w  okresie kultury łużyckiej, do 
ok. 400  r. p.n.e. następuje znacz-
ny rozwój osadnictwa. 
w  „geografii” ptolomeusza 
z  162  r. n.e. wspomniany jest 
lud „Sidini” zamieszkujący ujście 
odry.
w  iX w. powstaje gród obronny 
na wzgórzu zamkowym, a w X w. 
osada miejska zamieszkiwana 
przez ludność słowiańską, która 
do Xi w. funkcjonuje jako republi-

ka kupiecka.
„dagome iudex” z 992  r. wspomi-

na o „rzecznym państwie Schinesghe”, zaliczając je do lenna 
polskiego księcia Mieszka i.
w 1005 r. Szczecin oddziela się od polski uzyskując niezależ-
ność, następuje powrót do pogaństwa - główny ośrodek kul-
tu boga Trygłowa znajduje się na wzgórzu zamkowym. 
w 1121 r. Bolesław krzywousty zdobywa Szczecin i przyłącza 
go do polski, co zostaje potwierdzone bullą papieską z 1140 r. 
określającą granice księstwa pomorskiego. 
w  wyniku misji chrystianizacyjnej Biskupa ottona 

z  Bambergu w  1124  r. pomorze 
przyjmuje chrzest, zniszczona 
zostaje świątynia Trygłowa, a  na 
jej miejscu powstaje pierwszy 
szczeciński kościół wraz z  siedzi-
bą księcia warcisława i - początek 
księstwa gryfitów.
w 1185 r. książę Bogusław i skła-
da hołd lenny cesarzowi niemiec-
kiemu Fryderykowi Barbarossie, 
a następnie - w wyniku najazdów 
duńczyków - uznaje zwierzchnic-
two króla kanuta i. do roku 1227 
księstwo pomorskie znajduje się 
pod wpływami duńskimi.
w  1243  r. książę Barnim i  nadaje 
Szczecinowi prawa miejskie (loka-
cja na prawie magdeburskim). 
w Xiii i XiV w. następuje dynamicz-
ny rozwój Szczecina, który wstę-
puje do związku hanzeatyckiego, 

stając się ważnym ośrodkiem handlu zbożem i śledziami. pod panowa-
niem księcia Bogusława X od 1474 r. następuje zjednoczenie rozbite-
go księstwa pomorskiego oraz zbliżenie do polski poprzez ślub księcia 
z Anną Jagiellonką.
w 1637 r. umiera bezpotomnie ostatni z gryfitów książę Bogusław XiV. 
wojna trzydziestoletnia (1618-1648) bardzo osłabia Szczecin, który 
w  1630  r. zostaje zajęty przez wojska gustawa Adolfa. pod okupacją 
szwedzką miasto zamienia się w ufortyfikowaną wielką bazę wojskową. 
kolejne wojny między Szwecją a Branderburgią wyniszczają miasto. 

g. Braun, F. hogenberg, Widok Szczecina z lotu ptaka od 
zachodu (Alten Stettin), ok. 1590 r., miedzioryt, kolor

hanzeatycka flaga  
Szczecina

Ludwig eduard Lütke, Panorama Szczecina 
z widokiem na zamek, 1836 r. olej/płótno

widok Szczecina, lata międzywojenne
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w 1720 r. w wyniku przegranej przez Szwecję wojny północnej Szczecin 
zostaje przejęty przez prusy. w 1724 r. rozpoczęto intensywne fortyfi-
kowanie miasta. 
w 1729 r. w Szczecinie przychodzi na świat księżniczka zofia Anhalt zu 
zerbst, późniejsza caryca rosji katarzyna ii. 
w  latach 1806-1813 Szczecin jest okupowany przez wojska 
napoleońskie. 
wiek XiX to intensywny rozwój przestrzenny i gospodarczy Szczecina 
- szczególnie portu, przemysłu stoczniowego. w 1826 r. uruchomiona 
zostaje żegluga parowa na odrze. w 1843 r. uruchomione zostaje po-
łączenie kolejowe z  Berlinem. w  1873  r. podjęto decyzję o  likwidacji 
twierdzy i rozbiórce fortyfikacji. w 1894 r. rozpoczęto budowę nowe-
go portu wolnocłowego. na przełomie XiX i XX wieku Szczecin uzysku-
je nowoczesny kształ urbanistyczny. w latach 1902-1921 powstają mo-
numentalne Tarasy hakena (dzisiejsze wały chrobrego). po zakończe-
niu i wojny światowej następują lata trudne dla szczecińśkiego portu 
i przemysłu. z kryzysu zaczynają 
się podnosić po 1933 r. i dojściu 
do władzy nazistów. w  1940  r. 
utworzono „wielki Szczecin” łą-
cząc w  obszar miejski okoliczne 
wsie i miasteczka (dąbie, police). 
w okresie ii wojny światowej go-
spodarka Szczecina zostaje pod-
porządkowana potrzebom mili-
tarnym iii rzeszy. w latach 1943-
1945 alianckie naloty dywano-
we niszczą większą część miasta, 
w tym port i stocznie. 
w  1945 roku Szczecin zostaje zdobyty przez Armię czerwoną. 
po konferecnji poczdamskiej miasto zostaje przyznane polsce. 
wprowadzona zostaje polska administracja, równolegle funcjonują nie-
zależne enklawy zajmowane przez wojska sowieckie. dopiero w 1955 r. 
polskie władze przejmują od władz radzieckich ostatnią część portu. 
zniszczenia wojenne, niepewna sytuacja polityczna, demontarz infra-
struktury przemysłowej utrudnia-
ją i opóźniają odbudowę miasta. 
w  grudniu 1970  r. wybuchają 
protesty robotnicze przeciw ko-
munistycznym władzom, które 
zostają brutalnie stłumione. 
w sierpniu 1980 r. po fali strajków 
w  Stoczni Szczecińskiej zostają 
podpisane „porozumienia Sierp-
nio we” pomiędzy Między zakła-
dowym komitetem Strajkowym 
a  władzami prL. w  grudniu 
1981  r. wprowadzony zostaje 
Stan wojenny. w 1988 r. wybucha 
strajk, który doprowadza do obrad okrągłego Stołu. 
w 1990 r. odbywają się pierwsze demokratyczne wybory do rady Miejskiej. 

ruiny Starego Miasta

Życie nocne w prL – Szczecin polskim oknem na świat. 
kombinat gastronomiczno-rozrywkowy „kaskada”,  

lata 60. XX w.

współczesna flaga Szczecina oficjalne logo promocyjne Szczecina
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Zwiedzanie Szczecina 
zwiedzanie Szczecina warto rozpocząć od wizy-
ty w  jednej z  placówek informacji turystycznej, 
w których można dowiedzieć się więcej na temat 
aktualnych wydarzeń kulturalnych, kupić bile-
ty do muzeów, na koncerty i spektakle teatralne, 
a  także zaopatrzyć się w plan miasta oraz ulotki 
i foldery ułatwiające pobyt.
w  Szczecinie działają trzy punkty informacji tu-
rystycznej: na zamku książąt pomorskich, nie-
opodal Bramy portowej (naprzeciw hoteli imbis 
i  Accor), na nabrzeżu przed wałami chrobrego. 
Sezonowo działa też punkt na dworcu kolejowym 
Szczecin główny.
najwygodniej zwiedzać Szczecin pieszo. 
większość zabytków i  interesujących obiektów 
znajduje się w  centrum, w  lewobrzeżnej części 
miasta. do obiektów poza centrum łatwo doje-
chać rowerem, komunikacją miejską lub samochodem.
zwiedzanie miasta pieszo ułatwiają dwie trasy: Miejski Szlak Turystyczny oraz złoty 
Szlak. pierwszy jest trasą pieszą, natomiast drugi – pieszą i rowerową.

poruszanie się po Szczecinie rowerem staje się 
coraz łatwiejsze dzięki systematycznej rozbudo-
wie ścieżek rowerowych i miejsc postojowych dla 
jednośladów. w punktach informacji turystycznej 
dostępna jest mapa z propozycją sześciu tras ro-
werowych zwiedzania Szczecina oraz terenów re-
kreacyjnych na obrzeżach miasta.
więcej informacji: Stowarzyszenie „rowerowy 
Szczecin” www.rowerowy.szczecin.pl 

Sieć linii tramwajowych i autobusowych swym zasięgiem obejmuje obszar całego 
Szczecina, a  także polic. Linie tramwajowe oznaczone są liczbami. Linie autobuso-
we zwykłe oznaczone są liczbami, a linie autobusowe pośpieszne literami (obowią-

zuje w nich zwiększona opłata za przejazd, nie za-
trzymują się na wszystkich przystankach). osobne 
oznaczenie kolorem czarnym mają linie autobuso-
we nocne.
korzystając z komunikacji miejskiej należy pamię-
tać, że w  Szczecinie obowiązują bilety czasowe 
niezależnie od ilości przesiadek, a  czas przejaz-
du liczony jest od skasowania biletu w pierwszym 
środku transportu. cena normalnego biletu za 

przejazd 20-minutowy wynosi 2,20 zł, ulgowego - 1,10 zł.
Bilety komunikacji miejskiej są dostępne w kioskach z prasą (nie wszystkich!), kasach 
zdiTM (przystanki  końcowe, węzłowe), w automatach. za bilet można także zapłacić 
za pomocą telefonu komórkowego (zob. www.zditm.szczecin.pl/mobilet.php).

poruszanie się po Szczecinie samochodem osobowym nie powinno sprawiać więk-
szych trudności. godziny szczytu są raczej mniej uciążliwe niż w innych miastach. 
wjeżdżając do centrum miasta autem należy pamiętać o strefie płatnego parkowa-
nia. Składa się ona z trzech podstref (A – czerwona, B – żółta, c – zielona). wysokość 
opłat za postój zależna jest od czasu parkowania i w strefie czerwonej jest najwyższa. 
opłaty uiszcza się w parkomatach. Minimalna opłata za postój w strefie wynosi 30 gr. 
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korzystanie z taksówek może być wygodnym sposobem poruszania się po Szczecinie 
gdy zależy nam na czasie. koszty przejazdu nie muszą być wysokie, o ile będziemy pa-
miętać, że: 1) Szczecin jest miastem bardzo rozległym, warto zatem wcześniej spraw-
dzić na planie miasta jaką odległość chcemy pokonać, 2) zdecydowanie bardziej opła-
calne jest telefoniczne zamówienie taksówki, niż wsiadanie do auta na postoju. przy 
zamawianiu telefonicznym dojazd taksówki z reguły jest bezpłatny, płacimy jedynie 
za kurs.
w Szczecinie nie obowiązuje jeszcze jednolite oznaczenie taksówek, ma być wpro-
wadzone w  najbliższej przyszłości. oprócz lampy na dachu z  napisem TAXi samo-
chody oznaczone są najczęściej barwami i emblematami korporacji taksówkarskich. 

Szczecińska Karta Turystyczna
Szczecińska karta Turystyczna to karta zniżkowa, 
a jednocześnie bilet komunikacji miejskiej. dostępna 
jest w  dwóch opcjach: 24-godzinna i  3-dniowa. 
dostępna w punktach informacji turystycznej. 
więcej informacji na www.turystyka.szczecin.pl 
i www.szczecin.eu 

Szczecińska Karta Turystyczna to karta zniżkowa 

a jednocześnie bilet komunikacji miejskiej.

The Szczecin Tourist Card is both a discount card 

and a city communication ticket.

Stettiner Touristenkarte ist eine ermäßigte karte, 

die auch als eine Fahrkarte gilt.

24 h

tel. +48 91 434 04 40

lub +48 91 489 16 30

imię i nazwisko:

karta ważna 24 h do:

DD MM
GODZINA

YY

Szczecińska Karta Turystyczna

Stettiner Touristenkarte

The Szczecin Tourist Card

Miejski Szlak Turystyczny 
Licząca 7 km pętla, która prowadzi zwie-
dzających do 42 obiektów – najciekaw-
szych zabytków i  miejsc wartych zoba-
czenia. Szlak został wyznaczony z  okazji 
750-lecia nadania Szczecinowi praw 
miejskich. 
oznakowania szlaku łatwo odnaleźć – jest 
to czerwona przerywana linia wymalo-
wana na chodniku (stąd potoczna nazwa 
„czerwony szlak”). dodatkowym oznacze-
niem są numery w  kółku odpowiadające 
każdemu z obiektów na trasie zwiedzania. 
w pobliżu tych numerów znajdują się tak-
że tablice informacyjne o danym obiekcie 
(zawieszone na budynku lub stojące sa-
modzielnie). w  punktach iT, pTTk i  księ-
garniach można nabyć kieszonkowy prze-
wodnik wraz z  mapą szlaku w  różnych 
wersjach językowych. 
początek i koniec szlaku znajduje się przed dworcem kolejowym Szczecin główny. 

Złoty Szlak 
prowadzi od zamku książąt pomorskich, 
przez pl. Żołnierza polskiego, al. papieża 
Jana pawła ii, pl. grunwaldzki, Jasne 
Błonia i  dalej – park kasprowicza 
z  J.  rusałka, aż do Lasku Arkońskiego 
i J. głębokie.
na szlaku wygodne ścieżki rowerowe, 
miejsca do parkowania jednośladów.
Szlak jest oznaczony tabliczkami z her-
bem miasta.
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Na trasie Miejskiego Szlaku Turystycznego znajdują się na-
stępujące obiekty (numery zgodne z oznaczeniami szlaku):

1. Dworzec Główny nazywany niegdyś Berlińskim; w 1843 r. od połączenia 
z Berlinem rozpoczęła się historia kolei na pomorzu.

2. neorenesansowy Budynek Poczty powstał w  latach 1872-1874; warto 
zobaczyć wnętrze hali poczty z przeszklonym dachem.

3. Koszary Bramy Ślimaczej, obecnie siedziba towa-
rzystwa ubezpieczeniowego.

4. Jedyny zachowany fragment średniowiecznego 
muru obronnego.

5. gotycki Kościół św. Jana Ewangelisty został wnie-
siony przez Franciszkanów w XiV w., kryje interesujące 
malowidła z XV w.

6. niegdyś zwodzony Most Długi powstał w  1959  r. 
w miejscu Mostu hanzy. za mostem Gmach Urzędu Celnego.

7. Ratusz staromiejski odbudowany w  stylu gotyckim mieści Muzeum 
Miasta Szczecina.

8. późnogotycka Kamienica Loitzów, niegdyś siedziba 
wpływowej rodziny kupców i bankierów, obecnie mie-
ści Liceum Sztuk plastycznych.

9. Zamek Książąt Pomorskich – siedziba gryfitów, dy-
nastii książąt pomorskich. pierwsza siedziba książęca na 
wzgórzu zamkowym została zbudowana przez księcia 
Barmina iii (tzw. kamienny dom). w XVi w. zamek uzy-
skał formę renesansowej rezydencji. w  czasie działań 
wojennych uległ znacznym zniszczeniom.  obecna for-
ma zamku to efekt powojennej odbudowy. dziś zamek 
jest siedzibą Urzędu Marszałkowskiego oraz instytucji 
kultury: opery, muzeum, galerii.

10. Stajnia i ujeżdżalnia książęca – szachulcowy bu-
dynek z XVii w. z ozdobnym portalem, mieści obecnie 
instytut germanistyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

11. Baszta Panieńska (Baszta Siedmiu Płaszczy) – 
pozostałość po średniowiecznych murach obronnych, 
służyła także jako więzienie.

12. Trasa Zamkowa oddana do użytku w 1996 r. stanowi do-
godny punkt widokowy na podzamcze, wały chrobrego oraz 
port.

13. Akademia Morska zajmuje dwa spośród budynków two-
rzących kompleks wałów chrobrego (przed wojną hakenter-
rasse – Tarasy hakena), powstały na miejscu Fortu Leopolda. 
południowy budynek z  lat 1902-1905 mieścił towarzystwo 
ubezpieczeń, północny z lat 1918-1921 mieścił dyrekcję ceł.

14. Budynek Muzeum Narodowego zajmuje centralne 
miejsce w kompleksie wałów chrobrego. wybudowany w la-

tach 1907-1913 wg projektu wilhelma Meyer-Schwartau, mieścił od 
1913 r. Muzeum Miejskie. obecnie mieści Muzeum Morskie oraz Teatr 
współczesny.

15. Budynek Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zajmuje 
północną część wałów chrobrego,  został wybudowany w latach 1906-
1911 jako siedziba rejencji Szczecińskiej. pięcioskrzydłowy gmach 
z  dwoma dziedzińcami, kolumnowym portykiem oraz okazałą klatką 
schodową.

6

9

14

15
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16. Pomnik Adama Mickiewicza odsłonięty 
w w 1960 r. w tym samym miejscu przed ii wojną 
światową stał pomnik cesarza Fryderyka iii.

17. Kompleks PAZIM oddany do użytku w  1992  r., 
mieści biura (m.in. armatorów), banki, punkty 
usługowe, hotel radisson, na 22 piętrze kawiarnię 
i punkt widokowy.

18. Barokowa Brama Królewska została zbudowana 
w latach 1725-1727 jako część fortyfikacji.

19. Kościół św. Piotra i  Pawła został zbudowany w  połowie XV  w. na 
miejscu wcześniejszego kościoła  drewnianego; mury zdobią terako-
towe portrety szczecinian, wewnątrz drewniane sklepienie z początku 
XViii w. z malowidłami przedstawiającymi sceny biblijne.

20. Maszt Okrętowy s/s kapitan Maciejewicz stoi 
w miejscu rozebranego po wojnie budynku Teatru 
Miejskiego.

21. Domki Profesorskie wykładowców kolegium 
Mariackiego.

22. Gimnazjum Mariackie zbudowane w latach 1830-
1832 mieści obecnie liceum ogólnokształcące.

23. Dom narodzin Carycy Katarzyny II – w  1729  r. 
urodziła się tu zofia Fryderyka Augusta zu Anhalt-
zerbst, późniejsza żona cara rosji piotra iii, znana 
jako katarzyna wielka. obecnie siedziba towarzy-
stwa ubezpieczeniowego.

24. Bazylika Archikatedralna św. Jakuba – wielo-
krotnie przebudowywana świątynia ufundowana 
w  1187  r. poważnie zniszczona w  1944  r., odbudowana jako gotycka 
w latach 70. XX w., mieści m.in. muzeum diecezjalne. przed 
kościołem dzwon z  1682  r., budynki parafialne z  gotycką 
wikarówką z XV w. w 2008 r. odbudowano wieżę, w której 
znajduje się punkt widokowy udostępniony zwiedzającym.

25. Barokowy Posąg Flory z XViii w. przedstawia rzymską bo-
ginię wiosny i  urodzaju, pierwotnie był ozdobą ogrodów 
jednego ze stojących w pobliżu pałaców.

26. Barokowa Fontanna z orłem z 1732 r.

27. Pałac Pod Globusem powstał pod koniec XiX w., wcześniej 
w tym miejscu znajdował się pałac grumbkowa zbudowany 
w  i poł. XViii w. w 1759 r. urodziła się tu zofia dorota wir-
temberska, późniejsza Maria Fiodorowna, żona cara rosji 
pawła i.

28. Pałac Velthusena nazywany także Pałacem Kla-
sycystycznym, wybudowany w  latach 1778-1779, 
jest obecnie siedzibą szkoły muzycznej.

29. Pałac Sejmu Stanów Pomorskich powstał w  la-
tach 1726-1728. obecnie Muzeum Narodowe.

30. Galeria Sztuki Współczesnej i Klub XIII Muz.

31. Tablica pamiątkowa odsłonięta dla upamiętnienia 
powstania polskiego harcerstwa w Szczecinie.

32. neobarokowy Gmach Banku Ziemstwa Po-
morskiego (obecnie siedziba banku pko Bp) wzniesiony w  latach 
1893-1895.

33. Gmach Pruskiej Poczty Królewskiej (obecnie poczty polskiej) został 
wzniesiony w latach 1901-1905.

30
24

19

40

33
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34. neogotycki Kościół św. Jana Chrzciciela zbudo-
wany w  1890  r. dla gminy katolickiej. wewnątrz 
tablica upamiętniająca niemieckich duchownych 
katolickich zamordowanych przez hitlerowców.

35. Szpital dziecięcy – kompleks szpitalny zbudowa-
ny dla instytutu położniczego w latach 1893-1894, 
rozbudowany na początku XX w.

36. Plac Gen. Władysława Andersa – park założony 
w  miejscu dawnego cmentarza garnizonowego, 
głaz narzutowy z  tablicą upamiętniającą jeńców 
francuskich wojny francusko-pruskiej 1870-1871.

37. Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa został 
zbudowany w latach 1913-1919 jako pierwsza bu-
dowla w prusach w całości wykonana z żelbetonu.

38. Kościół Garnizonowy św. Wojciecha – wzniesio-
ny w  latach 1906-1909, neogotycki z elementami 
neoromańskimi, wieża 65,5 m wysokości.

39. Pomnik Kornela Ujejskiego – wykonany w 1901 r., 
stał przed ii wojną światową we Lwowie, przywie-
ziony do Szczecina i odsłonięty ponownie w 1957 r.

40. Barokowa Brama Portowa nazywana dawniej Ber-
lińską, wzniesiona w  latach 1724-1740, pozosta-
łość po fortyfikacjach.

41. Nowy Ratusz (Czerwony Ratusz) – neogotycki 
gmach wybudowany 
w  latach 1875-1879 
na potrzeby władz 
miejskich; tutaj urzę-
dowali najsłynniejsi 
nadburmistrzowie 
Szczecina: h.haken 
i F.Ackermann.

42. Fontanna z kotwicą – cokół wraz z basenem jest 
pozostałością po fontannie wzniesionej wg projek-
tu L.Manzel’a, której kompozycja rzeźb przedsta-
wiała alegorię portowego i handlowego Szczecina, 
z  centralną postacią kobiecą (nazywaną Sediną) 
trzymającą żagiel i  kotwicę, stojącą w  łodzi, na 
dziobie której siedział Merkury. rzeźba została zde-
montowana ok. 1942 r. i zaginęła. czynione są sta-
rania, by fontanna z Sediną została odbudowana.

kompleks budynków tworzący wały chrobrego, dawniej Tarasy hakena, powstał w miejscu Fortu Leopold. 

41 42
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Na Złotym Szlaku znajdują się następujące obiekty (numery zgod-
ne z oznaczeniami szlaku):

1. Pomnik Wdzięczności poświęcony Żołnierzom radziec-
kim, którzy zginęli w walkach o pomorze, został odsło-
nięty w 1950 r., niegdyś zwieńczony był czerwoną gwiaz-
dą, którą zdemontowano na początku lat 90. XX w.

2. Pl. Lotników z pomnikiem condotiera colleoniego – kopią rzeź-
by zamówioną w 1913 r. do tworzonego Muzeum Miejskiego 
przez szczecińskiego przemysłowca, 
oryginał zdobi jeden z placów wenecji; 
rzeźba została wywieziona do warszawy 
w 1948 r., wróciła do Szczecina w 2002 r.

3. Aleja Fontann – tak potocznie nazywany jest 
odcinek Alei papieża Jana pawła ii  
między placami Lotników a grunwaldzkim.

4. Pomnik marynarza-sternika
5. Gmach Rektoratu Uniwersytetu Szczecińskiego  

wzniesiony w latach 1885-1888 
z przeznaczeniem na gimnazjum miejskie.

6. Gmach Urzędu Miejskiego wzniesiony w latach 
1924-1927 na siedzibę Sejmu prowincji pomorskiej.

7. Pomnik Papieża Jana Pawła II odsłonięty w 1995 r. 
dla upamiętnienia wizyty ojca świętego w Szczecinie w 1987 r. 
i mszy św. odprawionej na Jasnych Błoniach.

8. Aleje Platanowców biegnące po obu stronach Jasnych Błoni.
9. Pomnik Czynu Polaków wzniesiony w 1979 r. - trzy zrywające się 

do lotu orły mają symbolizować trzy pokolenia szczecinian.
10. Amfiteatr zbudowany w latach 1974-1976 

mieści 4,7 tys. widzów; na terenie amfiteatru 
ustawiono kilka współczesnych rzeźb.

11. Ogród Różany – utworzony w 1928 r., od-
tworzony w 2007 r., modernistyczny w for-
mie, z ponad setką odmian róż oraz rzeźbą-
fontanną gęsi zrywających się do lotu.

12. Dolina Siedmiu Młynów – malowniczy 
zakątek położonego na północ od par-
ku kasprowicza Lasku Arkońskiego.

od lewej: Akademia Morska, Muzeum narodowe, zachodniopomorski Urząd wojewódzki.
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Szczecin posiada doskonałe wa-
runki do różnych form aktyw-
nego wypoczynku. parki i  lasy 
w  samym mieście i  na jego 
obrzeżach są idealnym miej-
scem spacerów, joggingu, nor-
dic-walk czy jazdy rowerem. 
puszcza Bukowa z malowniczym 
Jeziorem Szmaragdowym oraz 
puszcza wkrzańska rozciągająca 
się od Jeziora głębokiego to wie-
le ścieżek i szlaków wytyczonych 
w urozmaiconym terenie i różno-
rodnych krajobrazowo. 
w  Szczecinie działają cztery 
kąpieliska. 
przy kąpielisku nad Jeziorem 
głębokim działa park linowy – 
rozciągnięte między drzewami 
trzy trasy o różnym stopniu trud-
ności, zawieszone na linach mo-
sty, kładki, bujające się kłody, 
liny, inne przeszkody i  atrakcje. 
www.tarzania.pl
na granicy Szczecina, przy 
rondzie hakena działa nowocze-
sny tor kartingowy o  długości 
527 metrów, na którym można 
się ścigać jednym z 20 gokardów 
dla dorosłych lub 10 gokardów 
dla dzieci. www.silverhotel.pl
w podszczecińskim Binowie (kil-
ka kilometrów od granic mia-
sta), w  środku puszczy Bukowej 
znajduje się klub golfowy z  9- 
i 18-dołkowym polem, gdzie wy-
korzystano naturalny pofałdo-
wany teren oraz istniejące oczka 
wodne, nadając im formę parku. 
www.binowopark.pl

Szczecin dla aktywnych
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Jezioro dąbie oraz zalew Szczeciński 
są idealnym miejscem dla uprawiania 
żeglarstwa.
niezwykłą atrakcją pływania po tych 
akwenach jest możliwość zwiedzenia 
wraku „betonowca” - częściowo zatopione-
go statku, którego kadłub został wykonany 
z betonu.

śródodrze - znajdująca się niemal w  sa-
mym centrum Szczecina sieć kanałów 
i  rozgałęzień odry, daje możliwość 
podziwiania najważniejszych za-
bytków z perspektywy rzeki, a po-
nadto obfituje w  liczne atrakcje 
turystyczne dostępne tylko od 
strony wody, m.in. zabytkowe 
budowle i  urządzenia por-
towe i stoczniowe, obiekty 
przemysłowe.

Międzyodrze – sąsiadu-
jący ze Szczecinem frag-

ment doliny dolnej odry 
– zapewnia doskonałe wa-

runki do turystyki kajakowej. 
pływając po Międzyodrzu 

można podziwiać niezwy-
kłe bogactwo przyrody, w  tym 

szczególnie wiele gatunków 
ptaków. Atrakcją są także po-

zostałości budowli hydrotech-
nicznych: śluzy, kanały, budynki 

przepompowni. 

15
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Kajakiem po Szczecinie
Chcesz zobaczyć, jak niesamowicie wygląda Szczecin od stro-
ny wody? Popłyń tą trasą! (13 km)

Zaczynamy na dziewokliczu (stanica wodna pTTk lub miejsce wodowania nr 17). 
płyniemy na północ, trzymając się lewego brzegu. nurt odry dzieli pełna zie-

leni wyspa krainka. na jej południowym krańcu można się bez problemu desan-
tować. na wyspie ruiny ośrodka wioślarskiego. przed wojną szkolono tu saperów. 
przepływamy wzdłuż przystani na lewym brzegu. zaraz za nią za pasem trzcin wi-
dać obiekty oczyszczalni ścieków. przed nami wyspa zielona. i oto pierwszy z wie-
lu niesamowitych widoków. znad wierzchołków drzew wyłaniają się trzy wieże. 
pazim, pomorska Akademia Medyczna, katedra – nie ma wątpliwości, że oto przed 
nami Szczecin. Trzymamy się lewego brzegu. za lekkim zakrętem kolejny pięk-
ny widok. wysoka wieża starej gazowni wygląda niczym latarnia morska witają-
ca wpływających do miasta. na horyzoncie jak na dłoni całe miasto z najbardziej 
charakterystycznymi budowlami. dopływamy do prawego brzegu. Tu na terenach 
dawnej stoczni rzecznej widać długie, szerokie szyny schodzące wprost do rzeki. To 
slip dla remontowanych barek. konstrukcja jest zabytkowa i pozostanie mimo pla-
nów zabudowy wyspy. 

przecinamy odrę i  znów jeste-
śmy przy lewym brzegu. warto tu 
zwrócić uwagę na kamienicę stojącą 
przy ul. kolumba. Jej ściana od stro-
ny rzeki schodzi prosto do wody! Jak 
w wenecji. Szczecińską wenecją na-
zywana jest część nabrzeża kilkaset 
metrów dalej. Fabryczna zabudowa 
z czerwonej cegły z początku XX wie-
ku także stoi „na wodzie”. To jeden 
z  najbardziej malowniczych zakątków nadodrzańskiego Szczecina. przepływamy 
wzdłuż starych fabryk, koło wyspy Jaskółczej, pod starym nitowanym mostem. na 
lewo dworzec główny, a  po prawej, między stalowym mostkiem na wyspę, wie-
życzki przyczółku nieistniejącego już przedwojennego mostu (Bahnhofsbrücke). 
przed nami most kolejowy, a potem Most długi. środkowe przęsło było kiedyś zwo-
dzone. od spodu (czyli z kajaka) widać świetnie mechanizmy podnoszące most.

Już spod Trasy zamkowej widać wyłaniające się wały chrobrego. płyniemy do 
brzegu wyspy grodzkiej, gdzie znajduje się drewniany pomost. Można przy nim 
zacumować, a jeśli wyjście z kajaka sprawia trudność, wystarczy popłynąć na pra-
wą stronę wyspy, gdzie brzeg łagodnie schodzi do wody. z wyspy wały chrobrego 
wyglądają najbardziej imponująco. 

opływamy wyspę, spoglądając na stocznię, nabrzeża portowe, nabrzeże 
Starówka ze starymi dźwigami. wracamy na południe. przed mostem kolejowym 
skręcamy jednak w lewo w kanał zielony, mijając po prawej przystań wopr-u. za 
niskim mostem kanał faktycznie jest „zielony”. Spośród tej zieleni na lewym brze-
gu wyłania się samotna kamienica. dopływamy do parnicy. Tu proszę się odwró-
cić i zobaczyć widok za plecami: woda, zieleń, wieża pAM-u i katedra. oto Szczecin 
nad wodą!

parnicą przepływamy pod mostem kolejowym i kierujemy się wzdłuż wyspy 
puckiej i zielonej na południe. i znów toniemy w zieleni, a spłoszone czaple ucieka-
ją przed nami. kiedy zbliżymy się do skrzyżowania z odrą, proszę znów zobaczyć, 
co mamy za plecami. zamek i wały chrobrego z tej perspektywy toną w zieleni osa-
dzonej w wodzie.

odrą wracamy na dziewoklicz.
obszerne informacje dotyczące zwiedzania miasta od strony wody na 

www.kajakowy.szczecin.pl 17
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Lokalne potrawy i produkty 
współczesna szczecińska kuchnia to mieszanka odmiennych tradycji kulinarnych, któ-
re przybywały do Szczecina wraz z osiedlającymi się tu mieszkańcami różnych terenów 
polski. Ma ona niewiele wspólnego z  przedwojenną kuchnią szczecińską i  pomorską. 
podejmowane próby przypominania przedwojennych przepisów i sposobów gotowania 
nie zmieniają faktu, że dzisiejsza kuchnia szczecińska liczy sobie nie więcej niż pół wieku. 
Mimo to powstały w powojennym Szczecinie specjały charakterystyczne dla miasta - po-
trawy i trunki tu wymyślone, tu spopularyzowane.

Pasztecik
 Typowe dla Szczecina szybkie danie, ulubiona przekąska wielu mieszkańców, a także tury-
stów. Jest to smażony w głębokim oleju wałek ciasta drożdżowego z farszem mięsnym lub 
jarskim. popularne są trzy nadzienia: mięsne, kapusta z grzybami, ser i pieczarki. ciasto z ze-
wnątrz jest kruche, lekko chrupiące, w środku ma delikatną i miękką konsystencję. pasztecik 
serwowany jest zazwyczaj z niezabielanym, mocno przyprawionym czerwonym barszczem.
historia szczecińskich pasztecików sięga 1969 roku, kiedy otwarto pierwszy lokal serwu-
jący danie produkowane przez maszynę, która po-
chodziła z  demobilu radzieckiej armii (maszyny 
te zostały zaprojektowane jako bardzo wydajne 
kuchnie polowe) - pasztecik szczeciński to rosyjski 
pierożek o nieco zmodyfikowanej recepturze.   
w latach 70. i 80. XX wieku pasztecik stał się lokal-
nym specjałem, po który ustawiały się długie ko-
lejki, w  związku z  czym otwierano nowe lokale. 
najstarsze z nich znajdują się na ul. wyszyńskiego 
i al. wojska polskiego. 
w  2008 roku rozpoczęto starania, by pasztecik 
szczeciński wpisać na listę produktów tradycyj-
nych, chronionych przez unijne prawo. 

Starka
Tradycyjna wytrawna wódka zbożowa, długo dojrzewająca w dębowych beczkach. Jest naj-
szlachetniejszym i zarazem najbardziej tajemniczym trunkiem z polskich wódek. Jej historia 
liczy sobie blisko 500 lat - znana była w polsce i na Litwie co najmniej od XV wieku. 
Starka jest robiona ze spirytusu nierektyfikowanego otrzymanego po fermentacji żyta, 
dojrzewającego w  wiekowych dębowych beczkach z  niewielkimi dodatkami liści lipo-
wych lub jabłkowych, ale szczegóły produkcji stanowią ścisłą tajemnicę. 
Fenomen Starki wynika z  niepowtarzalnego aromatu i  smaku, bogatego bukietu oraz 
wspaniałej złocistej barwy, uzyskiwanych dzięki leżakowaniu w beczkach dębowych przez 
10-50 lat. piękny złoto-brązowy kolor Starki to wynik reakcji pomiędzy alkoholem a becz-
ką, w której był przechowywany.
Starka sprzedawana w dużej różnorodności zależnej od długości okresu leżakowania. 
Jedynym producentem Starki w polsce jest polmos Szczecin. najstarsza Starka z jego ofer-
ty liczy 50 lat, a najmłodsza 10 lat. Atutem szczecińskiej wytwórni są głębokie, ponad stu-
letnie piwnice o doskonałych warunkach wilgotnościowo-temperaturowych.

Piwo Bosman
Lokalna marka piwa, produkowana przez Bosman Browar Szczecin, w dwóch odmianach: 
Full (czerwony) i Specjal (zielony), oraz sezonowych odmianach limitowanych. 
w tym samym miejscu od 1848 roku działa browar (do 1945 r. Bohrisch), do dzisiaj zacho-
wała się część budynków i urządzeń, m.in. willa siedziba dyrekcji, oraz miedziane kadzie.” 

Stettiner Peperkoken
pierniki szczecińskie – w latach międzywojennych były niezwykle po-
pularne w samym Szczecinie, a także cieszyły się szczególną sławą 
i zdobiły stoły w całych północnych niemczech. obecnie podej-
mowane są wysiłki wskrzeszenia tradycji szczecińskich pierni-
ków. Są one wypiekane według starejreceptury, a kształt for-
my musi mieć morski charakter – tradycyjne kształty to ryba 
(flądra), kotwica, statek, mewa. Szczecińskie pierniki można 
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kupić podczas kiermaszów i  jarmarków promujących lokalne specjały, organizowanych 
w ramach imprez plenerowych (m.in. piknik nad odrą, dni Morza, dni rzeki odry).

Stettiner Waren
„Towary Szczecińskie” – to nazwa historycznej marki ceramiki użytkowej, 
która w  XViii i  XiX w. była towarem eksportowym w  regionie szczeciń-
skim. cechą charakterystyczną tych produktów była biała lub kremowa 
glazura, zdobiona malaturami w odcieniach błękitu, często dodatkowo 
opatrywana inskrypcjami. do ich produkcji wykorzystywano przeważ-
nie lokalne zasoby gliny z rejonów płoni, glinnej i niebuszewa. wyroby te 
w czasach swej świetności były wysoko cenione i w dużych ilościach eks-
portowano głównie do danii, norwegii i Szwecji – stąd ich nazwa. Asortyment 
wyrobów obejmował talerze, misy, kufle, dzbany, puchary, kafle, świeczniki oraz trójnożne 
kociołki zwane gar penami.

GASTRONOMIA
najbardziej znanym lokalem gastronomicznym Szczecina w  czasach prL był kompleks 
gastronomiczno-rozrywkowy kaskada. w tym samym budynku przed wojną mieścił się 
równie słynny lokal haus ponath.
kaskada była prawdziwym „oknem na świat”, w którym serwowano niedostępne gdzie in-
dziej specjały. Budynek spłonął w tragicznym pożarze w 1981 roku. na tym samym miejscu 
powstaje wielkie centrum handlowo-rozrywkowe o tej samej nazwie.

według powszechnej opinii najsłynniejszą obecnie szczecińską restauracją jest chief ofe-
rujący wykwintne dania z ryb i owoców morza. wielkim uznaniem cieszy się restauracja 
Bombay, jedna z najlepszych w polsce restauracji z kuchnią indyjską. Tanie i smaczne dania 
domowe serwuje Bar Turysta, chętnie odwiedzany także przez szczecinian i  studentów. 
wyśmienite lody własnej produkcji podawane w wymyślnie skomponowanych deserach 
serwują kawiarnie castelari (cztery lokale: Aleja Fontann, Jasne Błonia, parter c.h.r.galaxy, 
pasaż Auchan). najpiękniejszy widok roztacza się z okien kawiarni cafe22 (nazwa od nu-
meru piętra w budynku pazim). widok na port oraz specyficzną atmosferę i dobrą kuchnię 
oferują także restauracje chistopher columbus  i colorado na wałach chrobrego.

restauracje, bary, bistra, pizzerie, rozsiane są po całym mieście, jednak szczególna ich kon-
centracja przypada na: podzamcze, deptak Bogusława oraz sąsiadujące ulicę śląską i plac 
grunwaldzki, Aleję papieża Jana pawła ii na odcinku nazywanym „Aleją Fontann” i  plac 
Lotników, oraz wały chrobrego z nabrzeżem.

Piwnice starki
Beczki z dojrzewającą Starką są przechowywane w piwnicach przy ul. Jagiellońskiej, któ-
re zostały wybudowane ponad 140 lat temu. od 1863 roku były to podziemia browa-
ru hermana kocha. po wojnie stały się własnością polskiego Monopolu Spirytusowego. 
w marcu 1946 roku rozpoczęto produkcję wódki. 
piwnice mają kilka kondygnacji i powierzchnię kilku tysięcy metrów kwadratowych. w sta-
rych (często 50-letnich) dębowych beczkach dojrzewają miliony litrów Starki. największa 
beczka ma pojemność 40 tysięcy litrów. najgłębsze piwnice sięgają 50 metrów pod po-
wierzchnię ziemi. panujący w nich specyficzny, niezmienny mikroklimat o dużej wilgot-
ności powietrza i temperaturze do 12 stopni celsjusza, zapewnia idealne warunki dojrze-
wania Starki. 

podziemia Starki udostępnione są 
do zwiedzania, dla zorganizowa-
nych grup (10-50 osób). w progra-
mie zwiedzania wytwórni jest de-
gustacja Starki 10- i 18-letniej. 

Szczecińska Wytwórnia Wódek 
„Polmos”
ul. Jagiellońska 63/64,  
tel. +48 91 4844226, www.starka.pl Sw
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Informacje turystyczne
 z Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej, ul. korsarzy 34 (zamek 
książąt pomorskich), tel. +48 91 4891630, cikit@zamek.szczecin.pl 

 z Centrum Informacji Turystycznej, al. niepodległości 
1a, tel.  +48 91 4340440, cit@mosrir.szczecin.pl 

poŁĄczeniA koLeJowe: 
 z Stacja Kolejowa Szczecin Główny, ul. hetmana Stefana 
czarnieckiego 9 / kolumba 1, tel. +48 91 441 21 60

 z Stacja Kolejowa Szczecin Dąbie, ul. Stacyjna 3, tel. +48 91 441 23 19
 z Informacja kolejowa – tel. 1 94 36, www.pkp.pl   
www.intercity.pl   www.pr.pkp.pl 

Linie LoTnicze:
 z Biuro Polskich Linii Lotniczych LOT w Szczecinie, 
ul. wyzwolenia 17, tel. +48 91 4883558 

 z Port Lotniczy Szczecin Goleniów im. nSzz Solidarność, 
tel. +48 91 481-74-00, +48 91 4182864, www.lot.
com   www.ryanair.com   www.norwegian.no/pl/ 

Linie MikroBUSowe nA LoTniSkA w BerLinie:
 z Atlas Transfer Berlinia, ul. obrońców Stalingradu 4a, 
tel. +48 91 4334444, www.berlinia.eu, www.berlinia.pl 

 z Interglobus Tour, ul. kolumba 1, tel. +48 91 4850422, 
+48 608 330 233, www.interglobus.pl 

 z SBS EuroTransport, tel. +48 91 4894810, +48 696 025 253, www.eurosbs.pl 
 z Euro Connect, ul. kopernika 3-5 /108, tel. +48 91 4338822, 
+48 506 333 000, www.ec24.pl 

konSULATY:
 z cypr – pl. hołdu pruskiego 9, tel. +48 91 4330766
 z czechy – ul. Małopolska 43, tel. +48 91 4237980
 z dania – al. piłsudskiego 1, tel. +48 91 4330930, www.preiss.pl/konsulat.html 
 z estonia – ul. kurza Stopka 5, tel. +48 91 8123827
 z kazachstan – ul. grodzka 14, tel. +48 91 3264011
 z Litwa – ul. rayskiego 23, tel. +48 91 4646808, www.konsulat-litwa.pl 
 z Meksyk – ul. energetyków 3/4, tel. +48 91 4624371
 z niemcy – pl. hołdu pruskiego 9, tel. +48 91 4850657
 z norwegia – al. niepodległości 17, tel. +48 91 8121430
 z Słowacja – pl. Batorego 3, tel. +48 91 4890661
 z Szwecja – ul. Skłodowskiej-curie 4, tel. +48 91 4862673
 z Ukraina – ul. Mickiewicza 45, tel. +48 91 4230665
 zwielka Brytania – ul. Starego wiarusa 32, tel. +48 91 4870302

KULTURA I ROZRYWKA

MUzeA:
 zMuzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27, 
tel. +48 91 4315205, www.muzeum.szczecin.pl 

 zMuzeum Morskie (oddział Muzeum Narodowego), 
ul. wały chrobrego 3, tel. +48 91 4315261

 zMuzeum Historii Szczecina (oddział Muzeum Narodowego), 
ul. ks. Mściwoja ii 8, tel. +48 91 4315255
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 zMuzeum Sztuki Współczesnej (oddział Muzeum 
Narodowego), ul. Starołmyńska 1, tel. +48 91 4315236

 zMuzeum Zamkowe, zamek książąt pomorskich, ul. korsarzy 34, 
tel. +48 91 4347391, www.zamek.szczecin.pl 

 zMuzeum Techniki I Komunikacji - Zajezdnia Sztuki, ul. niemierzyńska 
18A, tel. +48 91 4240114, +48 91 4240115, www.muzeumtechniki.eu 

 zMuzeum Geologiczne, instytut nauk o Morzu Uniwersytet 
Szczeciński, al. papieża Jana pawła ii 22 a, tel. +49 91 4441583 

 zMuzeum Katedralne, ul. wyszyńskiego 19, tel. +48 91 4339094 

gALerie: 
 z Brama Jazz Cafe, pl. hołdu pruskiego 1, tel. +48 91 8046295
 z Galeria Amfilada, al. wojska polskiego 84, tel. +48 91 4225261
 z Galeria Architektów Forma, ul. Żołnierska 50
 z Galeria Art 5, ul. koński kierat 5/1, tel. +48 91 4336899
 z Galeria ArtGalle, deptak Bogusława X 7
 z Galeria na Mariackiej, ul. Mariacka 26/3, 
tel. +48 91 4480116, www.namariackiej.pl

 z Galeria Kierat 2, ul. kolumba 4, tel. +48 91 4881711
 z Galeria Pod Fontanną, al. Bohaterów warszawy 27
 z Galeria Pod Sukniami, ul. piastów 4, 
tel. +48 91 4843814, www.podsukniami.art.pl 

 z Galeria Prezydencka, pl. Armii krajowej 1 (Urząd Miejski - 1 piętro)
 z Galeria Star, ul. koński kierat 16, tel. +48 606 642 256
 z Galeria Sztuki Współczesnej „Klatka”, ul. niepodległości 40 (bank pko Bp)
 z Galeria Trystero, ul. św. wojciecha 1, tel. +48 91 4892401, 
www.trystero.art.szczecin.pl 

 z Galeria W&B, ul. Tkacka 3a, tel. +48 91 4885939
 z Galeria Sztuki Współczesnej „Za Szafą”, 
pl. rodła 10 (hotel radisson SAS – parter)

 z Książnica Pomorska, ul. podgórna 15/16, 
tel. +48 91 4819295, www.ksiaznica.szczecin.pl 

 zMiejska Galeria Sztuki 13 Muz, pl. Żołnierza polskiego 2, 
tel. + 48 91 4347173, www.klub13muz.pl 

 zmiejsce sztuki OFFicyna, ul. Lenartowicza 3-4, 
tel. +48 91 4236901, www.officyna.art.pl 

 z Open Galery, ul. koński kierat 17/1, tel. +48 91 4983190
 z Zamek Książąt Pomorskich - Galeria Południowa, galeria 
północna, galeria na piętrze, Sala elżbietańska, ul. korsarzy 34, 
tel. +48 91 4347391, www.zamek.szczecin.pl 

TeATrY: 
 z Teatr Współczesny, duża Scena i Malarnia, ul. wały chrobrego 3, 
tel. +48 91 4892323, Teatr Mały, deptak Bogusława X 6, 
tel. +48 91 4886555,  www.wspolczesny.szczecin.pl 

 z Teatr Polski, ul. Swarożyca 5, tel. +48 91 4330090, 
www.teatrpolski.szczecin.pl

 z Teatr Lalek Pleciuga, plac Teatralny 1, tel. 091 4335804, www.pleciuga.pl
 z Piwnica przy Krypcie, ul. korsarzy 34, tel. +48 91 4347835 
 z Kana Stowarzyszenie, ul. piotra i pawła 4/5, 
tel. +48 91 4341561, www.kana.art.pl 

 z Teatr Kameralny Scena Miniatura, pl. Żołnierza polskiego 5, 
tel. +48 604 245 299, www.teatrkameralny.lap.pl
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 z Opera na Zamku, ul. korsarzy 34, tel. +48 91 4888333, 
www.opera.szczecin.pl 

 z Filharmonia Szczecińska im. M. karłowicza, pl. Armii krajowej 1, 
tel. +48 91 4220079, +48 91 422 12 52, www.filharmonia.szczecin.pl

kinA:
 z Pionier, al. wojska polskiego 2, tel. +48 91 4347702, www.kino-pionier.com.pl 
 z Helios, ul. Bolesława krzywoustego 9 (d.T. kupiec), 
tel. +48 91 4851236, www.heliosnet.pl 

 zMultikino, al. wyzwolenia 18-20 (c.h.r. galaxy), 
tel. +48 91 4855151, www.multikino.pl 

SPORT I REKREACJA
 z Szczeciński Park Linowy „TARZANIA”, kąpielisko głębokie, 
ul. zegadłowicza 1, tel. +48 796 07 11 55, www.tarzania.pl 

 z Silver Hotel & Gokart Center, Ustowo 54, 
tel. +48 91 4412500, www.silverhotel.pl

 z Binowo Park Golf Club, Binowo 62, tel. +48 91 4041533, www.binowopark.pl

kĄpieLiSkA:
 z Kąpielisko Arkonka, ul. Arkońska, tel. +48 91 4875595
 z Kąpielisko Głębokie, ul. zegadłowicza 1, tel. +48 91 4526329
 z Kąpielisko Dąbie, ul. Żaglowa 1, tel. +48 91 4600656
 z Kąpielisko Dziewoklicz, Autostrada poznańska 

MArinY:
 zWały Chrobrego, ul. Jana z kolna 7, tel. +48 091 4345561, www.zegluga.szn.pl 
 zMarina-Gocław, ul. Lipowa 5/6, tel. +48 91 4230656, www.marina.szczecin.pl 
 z „Zielona-Marina” (SEJK Pogoń), ul. przestrzenna 3, 
tel. +48 91 4614172, www.marinapogon.pl 

 z „Porta Hotele”, Ul. przestrzenna 7-11, 
tel. +48 91 4693800, www.porta-hotele.com.pl 

 z Pałac Młodzieży, ul. przestrzenna 21, tel. +48 91 4600319
 z Harcerski Ośrodek Morski, ul. Żaglowa 2, 
tel. +48 91 4600852, www.hom.home.pl 

 z Jacht Klub AZS, ul. przestrzenna 9, 
tel. +48 91 4612734, www.jkazs.szczecin.pl 

 z Camping „Marina” PTTK, ul. przestrzenna 23, 
tel. +48 91 4601165, 4601166, www.campingmarina.pl 

wYpoŻYczALnie kAJAkÓw:
 z Stanica Wodna PTTK „Międzyodrze”, ul. Autostrada 
poznańska (kąpielisko dziewoklicz), tel. +48 501 761 410

 zWypożyczalnia kajaków „Wodnik”, Siadło dolne 9, 
tel. +48 505 726 444, www.kajaki-wodnik.eu 

 zWypożyczalnia kajaków w Żabnicy, tel. 600-441-995, 600-274-995, 
www.kajaczek .info

 z www.kajaki-szczecin.pl, tel. 503-610-510
 z www.kajaki.pl, wypożyczalnia kajaków Szczecin, 
tel. +48 601 945-219, e-mail: kajaki@kajaki.pl

wYpoŻYczALnie rowerÓw:
 z Centrum Wynajmu i Turystyki, ul. kolumba 1/6, tel. +48 91 4340006, 
+48 91 4340801, www.centrumwynajmu.pl 

 z bicyklownia.pl, ul. wielkopolska 15, tel. +48 784 152 342, www.bicyklownia.pl 
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