
SZCZECIN
ODKRYJ EUROPEJSKI WYMIAR SZCZECINA

Nie zawsze Szczecin był miastem i portem największym nad Bałtykiem. Jed-
nak to jemu nadano przydomek „matki miast pomorskich”, a w momencie 
przejęcia przez Prusy z rąk szwedzkich (1713-1720) został doceniony jako 
„perła w koronie Prus”. Nie jest prawdą to, co w Kronice Pomorskiej napisał  
Tomasz Kantzow: ...na ziemi tej, odkąd mamy pierwszy zapis, Niemcy 
[Deutsche, Teutsche] zawsze siedzieli. Nie zawsze mieszkali tu Słowianie - 
pierwsi zostawili tu swoje ślady prehistoryczni łowcy reniferów (10 tys. lat 
temu), a po nich pojawiały się inne ludy. Indoeuropejczycy objawili się 
tu około 2,4 tys. lat przed Chrystusem, współtworząc najpierw kulturę łu-
życką (z tego okresu pochodzą ślady pierwszego grodziska szczecińskiego), 
a potem kilka innych. W okresie wędrówek ludów przebywały tu plemiona 
germańskie, z których Rugiowie mogli zasiedlać okolice Szczecina. Sło-
wianie dotarli tu w VI stuleciu i połączyli się z miejscowymi Wenetami, jed-
nak dopiero w IX w. powstał na Górze Zamkowej obronny gród i świątynia 
Trygława - dlatego wzgórze, na którym stoi  

 nazywane bywa Górą Trygława. Spośród Słowian wybił 
się ród Świętoborzyców (Gryfitami nazwali się w XV w., choć znaku gryfa 
używali od XII w.), który okazał się jedną z najdłużej panujących w Europie 
dynastii (ponad 500 lat!). Gryfici bywali lennikami Cesarstwa Niemieckiego
i marchii, a także Danii, Szwecji i Polski. Ostatni z nich, książę Ernest Bogus-
ław de Croy, gubernator Prus Książęcych, zmarł w 1684. Nieco wcześniej 
(1637) odszedł ostatni panujący, Bogusław XIV. Zapisał Księstwo Pomorskie 
Szwedom - miastem władali niemal 100 lat. Pamiątką ich panowania są lwy 
podtrzymujące koronę nad tarczą herbową, na której widać głowę gryfa 
w koronie (herb miejski stosowany od XIV w.). Prusacy przywrócili herb 
bez lwów i dodatkowej korony, pomimo to „wzór szwedzki” umieszczono 
m.in. na        (1879).
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urbanistycznych i przyrodniczych. Świetnym reprezentantem takiego 
myślenia jest         – dzieło firmy budowlanej Quistorpa.Plac Jakuba Wujka

Urzędnikom pruskim udało się sprowadzić ponad 660 „Francuzów” (wśród 
nich byli także Holendrzy, Szwajcarzy i Niemcy). W 10 tysięcznym (1721) 
mieście byli oni liczącą się grupą, a jej przedstawiciele bardzo zasłużyli 
się dla rozwoju szczecińskiego przemysłu i handlu, m.in. inicjując rozwój 
cementowni i cegielni oraz rozwijając handel winami, artykułami luksu-
sowymi i kolonialnymi. Prosperity przejawiło się w wybudowaniu luksu-
sowych rezydencji, m.in. w okolicach   Placu Orła Białego 

        Placu Solidarności.

najstarszy kościół Pomorza (Piotra i Pawła)

Piwnica Kany domki pro-
fesorskie

i  Nad tym drugim w czasach szwedzkich usypano 
wał obronny, natomiast w czasach pruskich funkcjonował jako plac parad 
wojskowych. Kilka wieków wcześniej w pobliżu św. Otton z Bambergu 
poświęcił       . Tuż za kościół-
kiem stoi budynek, w którym przed II wojną światową funkcjonował Konsu-
lat Rzeczypospolitej Polskiej. Na zapleczu, od strony Trasy Zamkowej, działa 
intrygująca       . Za jezdniami można zobaczyć       

, związane ze szczecińskim pedagogium. Na prawo od nich, zasło-
nięta wielkim banerem (szkoda) widoczna jest dawna siedziba gminy 
„francuskich” hugenotów.

Na przełomie XIX i XX w. cmentarze (francuski i komunalny) zamknięto 
i utworzono park (dzisiaj im. Żeromskiego), a obsługę zmarłych 
przejął założony na ówczesnym skraju miasta . Miało 
to związek z likwidacją fortyfikacji ograniczających przestrzenny rozwój 
miasta. Na miejscu Fortu Leopolda wybudowano    ,
z których rozciąga się najpiękniejszy i najbardziej charakterystyczny widok 
na Odrę, wyspy Dolnego Międzyodrza i szczeciński     , który w ciągu 
wieków przesunął się spod zamku daleko za Łasztownię i Parnicką Kępę.

      Cmentarz Centralny

Wały Chrobrego

port

Schyłek XIX w. oznaczał dla Szczecina rozkwit. W tym czasie Szczecin zdobył 
przodującą (wśród miast niemieckich) pozycję w przemyśle okrętowym, 
cementowym, papierniczym i konfekcyjnym oraz stał się miejscem inwes-
towania dla kapitalistów z miast śląskich, Berlina, Dusseldorfu i nawet 
Hamburga. Dzięki temu na południe i zachód od dawnego centrum pows-
tało Nowe Miasto. Zwieńczył je Nowy Ratusz (zwany też czerwonym), który 
wspólnie z budynkiem biblioteki miejskiej (obecnie Książnica Pomorska) 
góruje nad      . Jego ozdobą jest fontanna, do 1943 
zwieńczona pomnikiem Sediny (planowane jest jego odtworzenie) – pięk-
nej i silnej rybaczki mającej uosabiać najlepsze cechy szczecińskich kupców, 
przemysłowców i żeglarzy. W rzeczywistości  witała ludzi zdążających 
z dworca kolejowego do miasta oraz bardzo często żegnała tych, którzy 
w Szczecinie zaczynali emigracyjną podróż do Ameryki (pod koniec 
XIX w. szczecińskimi statkami licznie odpływali emigranci pochodzący 
z Pomorza i Europy Środkowej).

Placem Tobruckim

Po likwidacji fortyfikacji miasto zaczęło rozrastać się we wszystkich kierun-
kach. Ważną arterią komunikacyjną jest ulica Wojska Polskiego, prowa-
dząca w kierunku północno-zachodnim. U jej nasady można znaleźć naj-
dłużej na świecie działające       . Dalej stoją reprezentacyjne 
kamienice mieszkalne, których partery zajmują banki, sklepy i restauracje. 
Po pokonaniu charakterystycznego dla Szczecina ronda ulica zmienia cha-
rakter – pojawiają się reprezentacyjne wille-pałace (budowane przez naj-
bogatszych obywateli miasta). Nieco dalej domy stają się skromniejsze 
i wkrótce widać zabudowania dzielnicy Pogodno, uważanej za jedną z naj-
piękniejszych w Szczecinie. Szczególny urok tego obszaru, przylegającego 
do kompleksu parkowego       ufundowanego przez 
Johannesa Quistorpa, polega na nowoczesnym skomponowaniu obiektów 

kino Pionier

(Park Kasprowicza)

Po chrzcie Pomorza (misje św. Ottona z Bambergu, 1124 i 1128, przepro-
wadzone w eskorcie polskich rycerzy) do Szczecina zaczęli napływać bogaci 
kupcy i rzemieślnicy, głównie z krajów niemieckich. Wkrótce (1187) wybu-
dowano dla nich  (fundacja Beringera z Bambergu). 
Z tymi zmianami wiąże się nadanie praw miejskich (1243, 1247) oraz powo-
łanie Rady Miejskiej i wybudowanie ratusza (obecnie Muzeum Historii 
Szczecina). Przybysze dość szybko przejęli władzę w mieście, narzucając 
także swój język i obyczaje, choć udział rdzennych Niemców wśród ogółu 
ludności Pomorza nie przekraczał 5% (w miastach było ich więcej). Jednak 
to „niemieckojęzyczni” byli członkami elit miejskich i dworskich oraz słu-
gami kościoła...

W Średniowieczu i okresie Odrodzenia silne więzy łączyły miasto z Lubeką 
(Szczecin należał do Związku Hanzeatyckiego). To właśnie z tego miasta 
przybył na początku XV wieku Hans Loitz, założyciel rodu i kompanii 
kupiecko-finansowej. Loitzowie operowali na Pomorzu, w Brandenburgii, 
Polsce, Inflantach (Estonia), Danii, Anglii, Islandii, południowej Francji 
i Portugalii, a nawet Wołoszczyźnie (Rumunia). Handlowali bałtyckim śle-
dziem, wielkopolskim zbożem i drewnem, solą z Luneburga i Baie, suknami 
z Anglii i Flandrii. Udzielali kredytów miastom i panującym. Po bankructwie 
ich banku uciekli do Polski (1572), gdzie z Nowego Dworu koło Gdańska 
próbowali dalej prowadzić interesy. W Szczecinie pozostał po nich pałac 
zwany         (dzisiaj Liceum Plastyczne).

Dzieje Loitzów pokazują, jak ważny dla Szczecina był       – miejsce blis-
kiego i dalekosiężnego handlu, stymulator rozwoju rolnictwa i przemysłu, 
okno na świat, z którego napływali tu różnojęzyczni ludzie i nowe idee. Dla 
obsługi i militarnego zabezpieczenia tego strategicznego punktu powstał 
warowny gród, a później silnie ufortyfikowane miasto.

Władający Szczecinem od XVII w. Hohenzollernowie dokładali starań, aby 
ich perła w koronie była dobrze zabezpieczona - nakazali budowę fortyfika-
cji. Powstały solidne wały z pięknymi bramami (do dziś przetrwał

 oraz       ) i ogromne forty 
artyleryjskie. Jeden z nich, wybudowany przez Holendra van Wallrave, zos-
tał pierwotnie nazwany od nazwiska pierwszego pruskiego komendanta 
twierdzy, saskiego księcia von Anhalt-Zerbst, a później przemianowany 
na Fort Leopolda. Na jego przedpolu od połowy XVII w. funkcjonował cmen-
tarz gminy hugenotów, którzy uszli z Francji przed katolickimi prze-
śladowcami, a później także cmentarz komunalny (dziś   

). 

       kościół św. Jakuba

Kamienicą Loitzów

port

Brama Królewska

park Żero-
mskiego

a Brama 
Berlińska, dziś zwana Portową

 

odwiedź  wirtualnie - Europę
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Brama Portowa - Inskrypcja na bramie miejskiej informuje o prawach 
Brandenburgii do Szczecina i Pomorza po wykupieniu przez Fryderyka 
Wilhelma I miasta od Szwecji za dwa miliony talarów.

Rynek Sienny - Ratusz Staromiejski był miejscem podpisania traktatu 
pokojowego kończącego wojnę między Szwecją a Danią w 1570 roku. 

Pomnik Colleoniego - oryginalny pomnik Bartolomeo Colleoniego, 
XV-wiecznego włoskiego żołnierza, znajduje się w Wenecji. Kopia pomnika 
została stworzona dla szczecińskiego museum miejskiego w 1913 roku. 
Po II Wojnie Światowej statua została przeniesiona do Warszawy, gdzie stała 
przez ponad 50 lat. Została ona zwrócona Szczecinowi w 2001 roku.

Kamienica przy św. Wojciecha 1 powstała w 1904 roku i była jednym 
z pierwszych secesyjnych budynków w Szczecinie, bardzo nowoczesnym 
i awangardowym jak na ówczesne czasy.

Wzgórze Napoleona/Niemiecka Góra - w 1808 roku francuscy żołnierze 
usypali kopiec, by uczcić 39 urodziny Napoleona. Kopiec zwany 
był potocznie Wzgórzem Napoleona. W 1813 roku Francuzi skapitulowali 
przed wojskami pruskimi, a rok później Prusacy świętowali w tym samym 
miejscu pierwszą rocznicę bitwy pod Lipskiem, a Wzgórze zostało 
przemianowane na Niemiecką Górę.

"My European City" to inicjatywa podjęta przez organizacje pozarządowe z czterech 
europejskich miast: Szczecina (Polska), Nantes (Francja), Padwy (Włochy) i Sybina 
(Rumunia). Celem projektu jest przypomnienie o obecności Europy w naszym codziennym 
życiu.  Europę można znaleźć na naszych ulicach, w naszych budynkach, w historii naszych 
miast i za pośrednictwem przedsiębiorstw w naszej okolicy. 

Projekt realizowany jest w Szczecinie przez Stowarzyszenie POLITES, www.polites.org.pl 
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Po II wojnie światowej Szczecin został przekazany Polsce. Miejsce Niemców 
zajęli Polacy, m.in. wypędzeni z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Zmiany, jakich 
dokonali po wojnie, a jeszcze bardziej po bezkrwawej rewolucji Sol-
idarności, nie zmieniły jednego: Szczecin jest nadal miastem otwartym. 
Obok Polaków można tu spotkać Niemców, Żydów, Ukraińców, Tatarów, 
Latynosów, Azjatów, Afrykanów, Anglików... Wciąż przypływają statki 
ze wszystkich stron świata. Mieści się tu siedziba wielonarodowego korpusu 
NATO i ważne centrum Euroregionu Pomerania.

tekst: Wojciech Banaszak
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