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Wieża Urzędu Wojewódzkiego ma 
na wierzchołku marynarza 
trzymającego chorągiew z orłem. 
Swoją drugą ręką trzyma przy nodze 
kotwicę. Szczyt kolejnej wieży jest wykonany 
na wzór bocianiego gniazda statku. 
W holu urzędu możecie zobaczyć makietę – 
miniaturkę tego budynku pomniejszonego 
aż stukrotnie. Można tu również 
umówić wędrówkę z przewodnikiem.
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LEGENDA

Podczas jednego z rejsów do Afryki rybacy 
spróbowali potrawy czop-czop, składającej się 

z ryb i ryżu z przyprawami. Wtedy wpadli na pomysł, 
aby wykorzystać kawałki wycinanych bloków do 
mrożenia mięsa z ryb afrykańskich. Zmieszano 
je z ryżem, pomidorami i ostrą papryką pima. 

Taka sałatka rybna pakowana w konserwy nazwana 
została Paprykarzem Szczecińskim. 

W swojej wieloletniej historii była eksportowana 
aż do 32 krajów.

Przypominający zamek 
gmach Izby Celnej powstał 

na początku XX w., 
w miejscu wcześniejszej 
siedziby. Wśród rzeźb na 
elewacji znajdziecie nad 

narożnymi oknami 
pierwszego piętra 

przedstawicieli czterech 
stron świata, symboli-

zujących globalny zasięg 
żeglugi: Indianina, 
Azjatę, Afrykanina 

i Europejczyka. 

By poznawanie Szczecina było prostsze, przygotowaliśmy 
dla Was 3 trasy, z którymi przeniesiecie się do bajkowych 
światów żeglarzy, rycerzy czy odkrywców. Możecie wybrać 
jedną z tras lub przemierzyć je wszystkie. Warto spróbować! 

Dla najbardziej wytrwałych 
podróżników przygotowaliśmy 
niespodziankę! Po rozwiązaniu 
wszystkich zagadek odwiedźcie 
Centrum Informacji Turystycznej 
w Alei Kwiatowej, by otrzymać 
Dyplom Odkrywcy Szczecina. 

Gotowi? Ruszamy!

START

Spacer pierwszy

 . ......Ciekawostka  .......

Gdyby Szczecin był tortem 

podzielonym na 4 kawałki, to jeden 

z nich zniknąłby pod wodą. 

Ponad ¼ powierzchni Szczecina 

to woda. A to za sprawą Jeziora 

Dąbie, czwartego największego 

jeziora w Polsce, które znajduje się 

w granicach miasta.

 . ......Ciekawostka  .......

Jeśli poczujesz zapach czekolady, 

to dzięki znajdującej się na wyspie 

fabryce czekolady „Gryf”. 

Pierwsza taka fabryka nazywała 

się Odero i do tej nazwy nawiązuje 

dziś manufaktura Oderro, 

która produkuje pralinki właśnie 

z czekolady z tej fabryki.

KONIEC

Przed Wami fantastyczna 
przygoda pełna legend, 
tajemnic i zagadek. Z naszym 
przewodnikiem przekonacie 
się, że zwiedzanie 
to super zabawa pełna 
wyjątkowych odkryć! 
Na mapie zaznaczyliśmy 
największe atrakcje Grodu 
Gryfa a także miejsca, 
w których możecie miło 
spędzić czas z całą rodziną.

Witajcie 
w Szczecinie!

Ahoj, 
Przygodo!
Długość trasy: 2,7 km

Jeśli wybraliście ten spacer, to znaczy, że 
kochacie morze i statki. Doskonale! Zacznijmy 
zatem na wyspie Grodzkiej. Miejska Strefa 
Letnia, bo tak nazywa się plaża, pozwoli Wam 
nie tylko na budowę zamków z piasku 
i odpoczynek na leżakach, ale też podziwianie 
wyjątkowego widoku na miasto. Czujecie się 
trochę, jak byście byli nad morzem? Słusznie! 
O�cjalnie wyspę otaczają wody morskie. 
A wiecie może, gdzie morze się kończy? Jeśli 
nie, dowiecie się w dalszej części wycieczki!
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Z Wyspy Grodzkiej przejdźcie mostem 
zwodzonym na kolejną wyspę – Łasztownię. 

Jej nazwa pochodzi od słowa „łaszt” oznaczają-
cego dawniej jednostkę objętości towaru 

ładowanego na statki. Tak jak my w sklepie do 
koszyka wkładamy np. litr soku, tak na statek 

ładowano łaszt zboża, czyli ponad 3000 litrów! 
Wróćmy do wysp. W pobliżu znajdziecie także 

Bielawę, Gry�ę czy Ostrów Grabowski, a w całym 
Szczecinie jest ich o wiele więcej. 

Ciekawe, na ilu piraci zakopali skarby...

WYZWANIE: Znajdźcie na wyspie 
ramkę Visit Szczecin i zróbcie 

sobie pamiątkowe zdjęcie na tle 
panoramy Szczecina.

WYZWANIE: Znajdź 
drogę, którą 

wypłyniesz z mariny.

WYZWANIE: Przespacerujcie się 
bulwarem Piastowskim w kierunku 
Wałów Chrobrego i znajdźcie tam 

mozaikę Mare Dambiensis. Na 
mozaikowej mapie ukrył się kot. 
Widzicie go? To może znajdziecie 

również wieloryba, meduzy, syreny 
i herb Szczecina z gryfem?

WYZWANIE: Policzcie herby na głównym 
tarasie wałów chrobrego i podajcie nazwy miast. 

                 Ile herbów ma na tarczy 

WYZWANIE: Wskażcie kierunek, w którym płynie 
Odra pokonując trasę do Morza Bałtyckiego. 

WYZWANIE: Znajdźcie na 
budynku Akademii 

morskiej wyrzeźbioną 
sowę i koguta.

Idąc mostem przechodzicie przez 
marinę, czyli taki wodny parking dla 
jachtów i łodzi. Spójrzcie w drugą 
stronę – widzicie ogromny betonowy 
wieżowiec? To elewator, czyli wielki 
magazyn zboża nad samą wodą. Nieco 
bliżej znajduje się podobny budynek. 
To Chłodnia Szczecińska, będąca 
gigantyczną lodówką. 

Podejdźcie do napisu SZCZECIN 
i zróbcie pamiątkową fotkę. 
Widzicie zabytkowy budynek 
z czerwonej cegły naprzeciwko? 
To Centrum Kultury Euroregio-
nu Stara Rzeźnia. Wewnątrz 
możecie spotkać �gurkę Syrenki 
Szczęścia oraz zaznaczoną Linię 
Hakena, tj. oś kompozycyjną 
Wałów Chrobrego, zwanych 
przed wojną Tarasami Hakena. 
Z tyłu budynku znajduje się Plac 
Gry�tów, związany z przedsię-
biorstwem połowów daleko-
morskich Gryf. To właśnie ta 
�rma rozpoczęła produkcję 
jednego ze smaków Szczecina – 
paprykarza. 

Skoro już
dotarliście do Szczecina, 
koniecznie spróbujcie tego 
delikatesu dostępnego w lokal- 
nych restauracjach. Obok 
odnajdźcie pełen ciekawostek 
Skwer Kapitanów, na którym 
możecie poznać życiorysy 
dowódców, czy pierwszą 
kobietę kapitan w historii. 
Tu również możecie dowiedzieć 
się, kim byli �isacy.

Przy brzegu idziemy miejskimi bulwarami, które w 2018 roku 
wybrano najlepszą przestrzenią publiczną w Polsce. Przechodząc 

pod Trasą Zamkową, mijamy granicę – to właśnie tu kończy się 
morze! Chociaż do otwartego morza w linii prostej mamy aż 65 

km, to wzdłuż tej wiszącej w górze trasy, przebiega na wodzie 
granica kończąca śródlądowe wody morskie. Rzeka, wzdłuż 

której idziemy, to Odra - druga co do długości rzeka w Polsce, 
która ma wiele odnóg – tu jest Odra Zachodnia. Różnych jej 

odnóg, potoków i rzek mamy w Szczecinie jeszcze 
ponad 20. Po drugiej stronie rzeki do zdjęć pozuje 

starówka, nad którą góruje wzgórze z Zamkiem Książąt 
Pomorskich oraz wysooooka wieża katedry.

Idąc dalej nabrzeżem miniecie 
kolejne pomniki żeglarzy 
i podstawowe przyrządy 

nawigacyjne: m.in. chronometr, 
kwadrant, kompas i astrola-

bium. A może znajdziecie czas 
na wycieczkę stateczkiem białej 

�oty? Zdecydowanie warto! 
Jeśli akurat nie odbywa rejsu 

szkoleniowego, to na nabrzeżu 
zobaczycie zacumowany statek 
szkoleniowy Akademii Morskiej 
– NAWIGATOR XXI. Na nim uczą 

się żeglowania studentki 
i studenci tej morskiej uczelni. 

Jeśli spodoba Wam się nasza 
żeglarska przygoda i pokocha-

cie statki, być może kiedyś 
wrócicie do Szczecina na 

morskie studia?

Już z dala Wasz wzrok mogły 
przyciągnąć majestatyczne Wały 
Chrobrego. Tam od strony wody 
stoją dwie imponujące kolumny 
symbolizujące nadmorskie latarnie, 
są to siostry bliźniaczki - północna 
i południowa latarnie boga mórz - 
Posejdona.  

Przejdźcie teraz przez Most Długi na Bulwar Piastow-
ski. Na drugim brzegu skręcimy w prawo, w Aleję 
Żeglarzy, gdzie warto obejrzeć Morską Kronikę 
Szczecina. Ale zanim tam pójdziemy, przejdźmy się 
kilka kroków w drugą stronę. Widzicie nietypową 
rzeźbę przedstawiającą beczki pełne śledzi? Kiedyś 
Szczecin słynął z tego, że na bulwarach było 
mnóstwo takich beczek. Oczywiście z prawdziwymi 
rybami. Do dziś śledzie przyrządzane na wiele 
sposobów są specjalnością kilku szczecińskich lokali.

To tu przybijały do nabrzeża wielkie 
statki pasażerskie i właśnie tu miasto 
witało przybyszów. Wizytówkę 
Szczecina zdobi fontanna, która dzięki 
specjalnemu oświetleniu wieczorami 
mieni się kolorami niczym tęcza. 
Popatrzcie w górę! Na ścianie 
głównego tarasu są wyrzeźbione 
herby pomorskich portów.

Wyżej, przy wejściu do Muzeum 
Narodowego, zobaczycie cztery 
rzeźbione medaliony. Jeden 
przedstawia piramidę i S�nksa 
z kultury egipskiej, drugi 
Partenon symbolizujący sztukę 
grecką i rzymską, trzeci gotycką 
katedrę w Kolonii, a ostatni 
renesansową Bazylikę św. Piotra 
w Rzymie. Jest to przedstawienie 
pomysłu założycieli muzeum, 
chcących zbierać tu przykłady 
kultury stworzonej przez 
człowieka od dawien dawna. 
Z wieży muzeum roztacza się 
rozległa panorama – warto 
pokonać schody na jej szczyt.

Latem do Szczecina często przypływają najpiękniejsze 
żaglowce z całego świata. Zwykle są to odwiedziny 

podczas organizowanych na powitanie lata Dni 
Morza. Co kilka lat jednak Szczecin staje się metą 

wielkiego wyścigu na wodzie. Podczas �nału regat 
the Tall Ships Races z Wałów Chrobrego można 

obserwować dziesiątki jednostek, w tym 
największe żaglowce świata. Zresztą można je 

podziwiać nie tylko z zewnątrz, ale też wejść na 
pokład i poczuć się jak prawdziwy kapitan!

Spójrzcie w lewo na dwa gmachy 
Akademii Morskiej. Pierwszy z nich ma 

na dachu ciekawe urządzenia. To radary 
pozwalające uczyć się nawigowania 

prawdziwym statkiem. Studiują tu 
przyszli o�cerowie statków. 

W Akademii jest także prawdziwe 
planetarium, do którego można 

umówić wejście.

Na samym środku głównego 
tarasu stoi ciekawa postać: 
pół koń, pół człowiek... 
To centaur siłujący się 
z Herkulesem.

Za gmachem Muzeum Narodowego na placu stoi 
pomnik poety Adama Mickiewicza, a za nim rozciąga

 się park Stefana Żeromskiego. Przy parku znajduje się 
cerkiew prawdopodobnie Waszego ulubionego 

spośród świętych – Mikołaja. Czy wiedzieliście, że jest 
on patronem żeglarzy i kupców? To właśnie dlatego 

jego imieniem od dawien dawna nazywane są 
świątynie w miastach portowych. 

Na skraju Parku Żeromskiego znajdziecie 
plac zabaw dla dzieci. Place zabaw 
oznaczyliśmy na mapie symbolem:

Widoczny już z daleka stojący na nabrzeżu biały maszt 
Maciejewicza pochodzi z dawnego statku parowego, 

nazwanego na cześć słynnego Kapitana Kapitanów, 
pierwszego komendanta żaglowca Dar Pomorza

 i organizatora morskiej szkoły w Szczecinie
  – Konstantego Maciejewicza.

Około 1949/50 roku utarła się ciekawa legenda o czwartym 
największym jeziorze Polski - jeziorze Dąbie, nazwanym w niej Mare 

Dambiensis. Wizualizacja jej najpierw znalazła się w kronice 
szczecińskiego oddziału Akademickiego Związku Morskiego. 

Żeglująca w tamtych latach akademicka brać Szczecina nie mogła 
wpływać ani na Zalew Szczeciński ani na tor wodny rzeki Odry, bo 

przecież granica państwa tuż tuż... Wszystkich kontrolowały Wojska 
Ochrony Pogranicza. Stąd też akwen jeziora stał się siłą rzeczy całym 

światem dla żeglarzy. Marząc o wolności i dalekich podróżach 
stworzyli swą wyobraźnią odniesienia do różnych miejsc globu. 
Naniesiono je na specjalnie opracowaną mapę. Teraz oparta na 

tamtej mapie mozaika jest ozdobą Alei Żeglarzy. Znajdziemy na niej 
m.in. Ziemię Umbriagi, Morze Sargassowe z Trójkątem Bermudzkim, 

Ptasią Wyspę nawiązującą do ornitologicznej działalności Paula 
Robiena, Meduzostan, Przylądek Czterech Szkieletów z siedliskiem 

piratów oraz Przylądek Białego Słonia i inne tajemnicze nazwy. Taki 
świat przygód czekał na wodniaków na Mare Dąbskim, a wśród 

żeglarzy był jeden wyjątkowy - kot o imieniu Umbriaga, który 
przeszedł do historii szczecińskiego żeglarstwa. Nie był to zwykły kot, 
mówiono o nim kot żeglarz. Pewnego razu zszedł z pokładu na wyspie 

Dębina i już nie powrócił. Mimo poszukiwań nie udało się go już 
odnaleźć. Wielu nadal jest przekonanych, że jego potomkowie żyją na 
tej wyspie do dziś. O Umbriadze śpiewa się szanty, opowiada bajki, 

jego imię nosi też jacht oraz nagroda dla młodych żeglarzy. 
W następnych latach na mapie Mare Dambiensis pojawiły się nowe 

nazwy: Kanał Krętego Węża, Piwny Rów, Leśniczówka, Kanał Jacka, 
Kwadrat, Szlak Praojców do Lubczyny i inne. Legenda ta trwa nadal, 
a kot Umbriaga doczekał się nawet swego pomnika w Alei Żeglarzy.

LEGENDA MARE DAMBIENSIS

  WYZWANIE: Jaką nazwę ma województwo, którego   
  stolicą jest Szczecin?  

Tuż obok Dźwigozaurów stoi gmach przypomi-
nający kadłub statku. To Morskie Centrum Nauki 
pełne doświadczeń, eksperymentów i multime-
dialnych atrakcji. Wewnątrz znajdziecie 
planetarium a na szczycie – taras z pięknym 
widokiem na miasto.

Z daleka już przyciągają 
uwagę zabytkowe 
Dźwigozaury, które dzięki 
kolorowej iluminacji 
o zmierzchu zaczynają swój 
„świetlny taniec”. Takie portowe 
żurawie wkładały lub wypako-
wywały towary ze statków. 
W porcie znajdziecie wiele wciąż 
działających dźwigów w najróż- 
niejszych kształtach konstrukcji. 
Najlepiej wypatrywać je z wody, 
bo nabrzeża to naturalne 
środowisko tych stworzeń.

 . ......Ciekawostka  .......

W tym muzeum

znajduje się największa 

w Europie kolekcja kopii 

antycznych posągów. 

Jest także wystawa o Afryce, 

gdzie możecie zobaczyć 

afrykańską wioskę.

 . ......Ciekawostka  .......

Szczecin nazywany jest Grodem 

Gryfa. W herbie miasta znajduje 

się głowa legendarnego 

skrzydlatego stworzenia ze złotą 

koroną na głowie. W mieście 

znajdziecie ich wiele. 

Między innymi na zabytkowych 

pompach, na których gryfy 

sąsiadują ze smokami

czy rybami.

Ahoj, Przygodo!

Dawno temu na zamku 

Na szlaku odkrywców
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Szczecin DLA DZIECI

Visit Szczecin
visitszczecin.eu 

Dawno temu
na zamku 
Długość trasy: 1,8 km

Dawno temu, gdy na szczecińskim zamku mieszkali pomorscy 
książęta, miasto było otoczone grubym murem. Wejść można 
było tylko przez wielkie bramy, które niczym tunele przecinały 
miejskie mury. 

wYZWANIE: Jak myślicie: z której strony Bramy 
Królewskiej w dawnych czasach wjeżdżało się do 

miasta, a z której z niego wyjeżdżało?

WYZWANIE: Na zamku znajdziesz więcej 
gryfów, spróbuj je policzyć.

WYZWANIE: Policzcie, ile głów jest na 
ścianach zewnętrznych tego kościoła?

WYZWANIE: Ile okien możecie 
wypatrzeć na ścianach gmachu 

filharmonii?

WYZWANIE: Na zegarze 
widać lwy i gryfy. 

Porównajcie do siebie 
stwory na górze i na 

dole i wskażcie, 
które są lwami, a 

które gryfami. Jakie 
są różnice?

Po zwiedzeniu zamku warto zejść ze wzgórza, by zobaczyć najstarsze mury 
miasta - okrągłą Basztę Siedmiu Płaszczy, która jest związana 

z legendą o nieuczciwym krawcu księcia Bogusława X. Takie baszty
 i mury z czerwonej cegły otaczały dawny Szczecin, nazywany czasem 
grodem Gryfa. Nasz spacer zaczęliśmy przy Bramie Królewskiej, która 
zachowała się do dziś. Przy baszcie stała kiedyś inna brama nazwana 

tak jak ulica, przy której stoimy – Panieńska. 

Przed Wami trzecia, ostatnia 
szczecińska trasa do pokonania. 
Jeśli lubicie patrzeć w gwiazdy, 
fascynuje Was przyroda i lubicie 
poznawać legendy, to spacer 
zdecydowanie dla Was. Mamy 
dla Was wiele ciekawostek, więc 
nie czekajmy – w drogę!

Spójrzcie na szeroki trawnik pomiędzy 
jezdniami Trasy Zamkowej. Zobaczycie 
rosnące tam bardzo stare drzewo. Takie 
okazy nazywa się pomnikami przyrody. 
Ten starodrzew liczy sobie ponad 300 lat 
i ma swoje imię - Mateusz. Dlaczego? 
Przeczytajcie legendę.

Czas udać się na Zamek Książąt 
Pomorskich! Jest to zamek żyjącej 
dawno, dawno temu dynastii Gry�tów - 
władców Księstwa Pomorskiego, 
którego stolicą był Szczecin. To jedyny 
na świecie zamek, w którym znajdziecie 
operę. Od ul. Korsarzy wita Was stojąca 
na pomniku para książęca - Bogusław X 
i Anna Jagiellonka. Na cokole pomnika 
wypisano rok ich ślubu - 1491.

W jednym z zamkowych 
holów stoi niezwykła 

zabytkowa kareta. Dlaczego 
niezwykła? W jej wnętrzu 

można znaleźć ciekawe gry. 

WYZWANIE: Znajdź 5 różnic między powyższymi 
obrazkami Podzamcza.

Plac Orła Białego zwany był 
dawniej Rynkiem Końskim. 
To tutaj, niczym w salonie 
samochodowym, mieszczanie 
oglądali i kupowali konie. 
Zwróćcie uwagę także na 
pozostałe nazwy placów 
i ulic na Starym Mieście. 
Nazwy te podpowiadają, 
co się przy nich mieściło, 
lub dokąd prowadziły. 
Np. ulica Łaziebna prowa- 
dziła do łaźni, a Mariacka 
– do kościoła Mariackiego.

Podejdźcie trochę bliżej skrzyżowania z ul. Łaziebną, 
bo tam stoi jeszcze jeden piękny pałac, który wybudował 
mieszkający w Szczecinie Holender – kupiec Christian 
Velthusen. Teraz w budynku mieści się szkoła muzyczna. 
Popatrzcie w górę - nad oknami pierwszego piętra są 
wyrzeźbione głowy słynnych kompozytorów, m.in. Fryderyka Chopina, 
Stanisława Moniuszki, Feliksa Nowowiejskiego, Giuseppe Verdiego, 
Antonia Vivaldiego, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Ludwiga van 
Beethovena, Johanna Sebastiana Bacha, czy szczecinianina Carla Loewego.

Wyobraźcie sobie, że trzymane przez marynarza koło 
sterowe ma tyle samo ramion, co ilość ulic odchodzących 
od placu Grunwaldzkiego. Za marynarzem ciągnie się aleja 
Fontann, która jest częścią alei Papieża Jana Pawła II. Aleję 
tę zdobią baseny fontann pomiędzy kawiarenkami. 

Spacer rozpoczynamy przy placu Grunwaldzkim, przy 
pomniku wysokiego Marynarza Sternika, który z podniesionym 
przez wiatr kołnierzem, niczym na pełnym morzu, dzielnie 
trzyma koło sterowe swojego okrętu. 
W dni morskich świąt jest on ubierany w marynarską koszulę 
i spodnie, a w grudniu w strój… św. Mikołaja. 

Wchodząc na środek placu Grunwaldzkiego 
możecie w wyobraźni polecieć hen 

wysoko… wręcz w kosmos, i to 
aż do gwiazd! Trzy szczecińskie 

place owiane są miejską 
kosmiczną legendą, którą 

ustalili astrologowie.

Idąc aleją mijamy pięknie zdobione kamienice. 
Kiedy dotrzemy do skrzyżowania z ulicą Wielkopol-
ską, zboczmy na chwilę z głównej alei i skręćmy 
w prawo. Ulica ta prowadzi do Placu Teatralnego, 
na którym znajduje się Teatr Lalek Pleciuga. Warto 
udać się z rodziną na jeden ze spektakli, w których 
na scenie zamiast aktorów zobaczymy… lalki.

WYZWANIE: Znajdźcie 
skrzydlate stwory 
wyglądające spod 
parapetów Pałacu 

pod Globusem. 
Czy wszystkie 
patrzą w tym 

samym kierunku?

WYZWANIE: Zanim w budynku znalazła 
się szkoła muzyczna, była tam między 

innymi winiarnia. Czy widzicie 
na budynku płaskorzeźby, które 

na to wskazują?

WYZWANIE: Jakich symboli byście użyli do zobrazowania 
miłości, zdrowia i dobrobytu? Narysujcie je obok 

odpowiednich placów na rysunku.

WYZWANIE: Przespacerujcie się przejściami gmachu Urzędu Miasta 
Szczecin i odnajdźcie wspominane herby.

WYZWANIE: Znajdźcie ławeczkę 
zakochanej pary i podajcie, 

w którym roku na tej ławeczce 
zakochali się oni w sobie 

(Podpowiedź: to pierwsza ławka 
po prawej stronie 

patrząc w kierunku Pomnika 
Czynu Polaków)

WYZWANIE:  
Znajdźcie obok 
Różanki ścieżkę, 
dawny tunel dla 

jazdy konnej.

Na poprzednich wycieczkach już 
nie raz spotkaliście się z gryfami. 
Przed budynkiem Urzędu Miasta 
znajdziecie kolejnego - pomnik 
Gryfa Kroczącego. 
Chcecie się 
dowiedzieć, skąd 
wzięły się gryfy?

Wchodząc przejazdami na plac 
Jasne Błonia widzicie największy 

plac miasta - Jasne Błonia, 
otoczone 212 platanami, które 
tworzą magiczne tunele, jakby 

z krainy baśni i czarów. Jeśli 
spojrzycie jeszcze raz do góry, na 

ścianie Szpinakowego Pałacu 
dostrzeżecie kolejnego gryfa. 

Na dole natomiast znajdziecie 
małą fontannę z rzeźbą chłopca 

grającego na harmonii. 

Przy odrobinie szczęścia być może dotrzecie 
tu w samo południe. To wtedy trębacz gra 
z balkonu urzędu hymn Szczecina. Szczególnie 
warto odwiedzić to miejsce wczesną wiosną, 
gdy na Jasnych Błoniach trwa istny krokusowy 
szał – rozkwitają tu tysiące posadzonych 
kwiatów, które niczym dywany zdobią trawniki 
wzdłuż platanowych alei.

Teatr Letni to miejsce, w którym możemy 
zakończyć naszą wycieczkę, ale jesteśmy 

przekonani, że po szybkiej przekąsce 
w pobliskim lokalu nabierzecie sił, 

by pospacerować jeszcze dalej, a warto, 
bo czekają tam na Was tysiące róż! 

Różanka to ogród założony już 
w 1928 r. z okazji zjazdu 

ogrodników. Nazywany jest 
czasami różaną oazą kultury. 

Wśród prawie 100 gatunków róż 
można w letniej porze wysłuchać 

koncertów lub przejść się 
tunelem miłości. Regularnie 

odbywają się tu także 
potańcówki, a jeśli nie lubicie 

tańczyć, być może w bibliotece 
pod chmurką znajdziecie jakąś 

ciekawą książkę?

Na środku placu stoi
pomnik Papieża Jana Pawła II. 

A co powiecie na przejażdżkę? 
Zwykle wokół Jasnych Błoni kursuje 

kolorowa Ciuchcia Szczecińska.

Na końcu placu jest z daleka 
widoczny Pomnik Czynu 

Polaków, przez mieszkańców 
nazywany pomnikiem trzech 

orłów, symbolizujących trzy 
pokolenia szczecinian: dzieci, 

rodziców i dziadków.

Za pomnikiem rozpoczyna się największy 
park Szczecina imienia Jana Kasprowicza. 
Schodząc w dół wzgórza można zobaczyć 
jezioro Rusałka, a nad nim malowniczy 
mostek Japoński.

Przy głównej alejce spotkacie ciekawe dzieło 
artysty Władysława Hasiora – nazywa się 
Płonące ptaki.

Tuż obok jest teatr letni im. Heleny 
Majdaniec, z wysokim charaktery-

stycznym łukiem. 

Tutaj się z Wami rozstajemy 
i jednocześnie zachęcamy do 

spacerowania jeszcze dalej! Jeśli 
przebywacie trasę na rowerach, 

możecie dotrzeć do pięknych 
Syrenich Stawów, kąpieliska 

Arkonka czy nawet do 
jeziora Głębokiego. 

Obok budynku teatru znajduje się wyjątkowa, 
multimedialna fontanna, która latem każdego 
wieczora daje piękny pokaz łączący muzykę, światło 
i – rzecz jasna - wodę. Zanim wrócimy na główną 
aleję, mamy dla Was zadanie. Przy teatrze znajdźcie 
Życzliwka - krasnala, który przyjechał do Szczecina 
aż z Wrocławia.

Chodźmy dalej! Udajmy się w kierunku 
zielonego gmachu, jaki zapewne już 
widzicie na końcu al. Jana Pawła II.

Na placu Grunwaldzkim 
znajdziecie także stoliki do gry 

w szachy, pomnik Ikara czy 
wzlatujących ptaków. 

Na głównym trawniku możecie pograć 
np. w piłkę, badmintona czy ringo, lub 
urządzić sobie piknik i nieco odpocząć. 
Wokół zapewne widzicie wiele ławek, 
ale jedna z nich ma wyjątkową historię. 
To ławeczka zakochanej pary.

Jeśli przejdziecie dwoma przejazdami budynku, 
to możecie zobaczyć herby czterech pomorskich 

miast: Koszalina, Szczecina, Stralsundu
i Greifswaldu.

Jesteście na placu, którego patronem 
i piękną ozdobą jest orzeł w koronie. 
Znajdziecie go na fontannie w centralnej 
części placu. Dolna misa fontanny ma 
kształt symbolu szczęścia – czyli cztero- 
listnej koniczyny. A czy wiecie, że ta 
fontanna była kiedyś ozdobnym zakoń- 
czeniem miejskiego wodociągu doprowa- 
dzającego tu wodę aż ze Wzgórz 
Warszewskich? To jest aż 7 kilometrów 
ułożonych wtedy drewnianych rur!

Udajmy się na Plac Solidarno-
ści. Nie sposób nie zauważyć 

gmachu �lharmonii, 
przypominającego górę 

lodową. Gdybyśmy opowiadali 
szczecińską wersję baśni 

o królowej śniegu, z pewnością 
to tutaj miałaby swój pałac. 

W rzeczywistości w tym 
budynku króluje muzyka, która 
na co dzień wypełnia złotą Salę 

Słoneczną i jakby wiszącą nad 
kawiarnią Salę Księżycową. 

Czy biała podłoga w holu 
Wam również przypomina 

popękaną ta�ę lodu?

Widoczny z placu stareńki kościół nosi 
imię świętych Piotra i Pawła. Widzicie 
wyrzeźbione na ścianach głowy? 
To twarze mieszkańców dawnego 
Szczecina! Zróbcie rundkę wokół 
kościoła i spróbujcie znaleźć skarbonkę 
z XV w. z otworem do wrzucania 
jałmużny. Kto by pomyślał, że już w XV 
wieku szczecinianie mieli wpłatomaty!

Jedną z takich bram była Brama 
Królewska. Ma ona kształt łuku 
triumfalnego i wyobraźcie sobie, że 
przez jej środek przejeżdżały kiedyś 
powozy i dragoni – ówcześni rycerze na 
koniach. Wśród pięknych ozdób widać 
wyrzeźbionego walecznego Herkulesa 
z maczugą trzymaną w ręce, a obok 
Marsa, trzymającego miecz i tarczę. 
Spójrzcie na ceglane boki bramy. 
Właśnie taki gruby mur chronił granice 
miasta przed nieproszonymi gośćmi.

Idąc ulicą Panieńską 
jesteśmy na 
Podzamczu, 
którego centrum 
stanowi Rynek 
Sienny. Stojący tam 
najstarszy urząd 
miasta to Ratusz 
Staromiejski. Obecnie mieści 
Muzeum Narodowe ukazujące 
historię Szczecina od czasu jego 
urodzin. Na drzwiach do muzeum 
zobaczcie wyrzeźbioną najstarszą 
pieczęć miasta. Wewnątrz można 
znaleźć bardzo ciekawe pamiątki 
dawnych czasów miasta oraz… 
odnaleziony pod ziemią skarb!

Po obejrzeniu katedry wejdźcie na 
pobliski plac śladem namalowanej na 
chodniku czerwonej linii Miejskiego 
Szlaku Turystycznego. 
Tam stoi pomnik bogini Flory, 

patronki kwiatów, 
wiosny i miłości… 
To pewnie ulubiona 
patronka wszystkich 
księżniczek.

To druga najwyższa wieża kościelna 
w Polsce. Zobaczcie, jaki z niej jest 

wspaniały widok na prawie całe 
miasto! 

Ruszajmy dalej. Wchodząc w górę kierujcie się 
do najwyższej wieży – ta iglica to wieża Bazyliki 
św. Jakuba, na którą warto wejść schodami lub 
wjechać windą na jej taras widokowy. 

Na dachu skrzydła północnego jest 
taras widokowy, do którego 
prowadzi winda. Warto 
zajrzeć do informacji 
turystycznej, gdzie 
można zdobyć 
pamiątkowe 
pieczątki.

Na szczycie wieży dzwonów 
znajduje się punkt widokowy, na 
który można wspiąć się pokonując 
ponad 200 schodów. To wyzwanie 
w sam raz dla dzielnych rycerzy 
i wojowniczek. 

Na małym dziedzińcu zamku 
warto zobaczyć miniaturę 
pomniejszonego zamku aż 
o 100 razy. 

Obok bramy stoi zabytkowa lampa, 
nazwana latarnią Zygmunta. Widzicie 

na jej szczycie łabędzie, które trzymają 
kule z żarówkami w dziobach?

Stojący na Placu Solidarności Anioł 
Wolności upamiętnia czas historycznych 
wydarzeń w tym miejscu. Czy wiecie, że stojąc na placu pod nogami macie muzeum? 
Na dachu Centrum Dialogu Przełomy, wybranego najlepszym budynkiem na świecie, 
można pojeździć na rowerze lub deskorolce, a zimą -na sankach lub innych śmigawkach. 
Ale przenieśmy się z powrotem do dawnego Szczecina.

Działo się to w dawnych czasach, w XVII wieku, gdy 
Szczecin przez prawie 100 lat należał do Szwecji. 

W podszczecińskiej wówczas wsi Grabowo mieszkał 
kilkunastoletni chłopiec o imieniu Mateusz. 

Pewnego dnia doglądając trzymanych przy domu 
krów zauważył, że z oddali nadjeżdżają konno 

dragoni w czarnych płaszczach. Postanowił czym 
prędzej biec w stronę szczecińskiego zamku, by 
ostrzec o niebezpieczeństwie szczecinian. Biegł 

z całych sił chcąc zdążyć przed brandenburskimi 
dragonami. Jeden z jeźdźców ruszył w pogoń za 

chłopcem. Gdy Mateusz minął już kościół św. Piotra 
i Pawła, zastanawiał się jak zwrócić na siebie 

uwagę zamkowych straży. Jeździec był już tuż za 
nim, gdy stała się rzecz niezwykła. Młodzieniec 

nagle stanął w miejscu jak wryty nie mogąc zrobić 
ani kroku. Poczuł, że jego nogi zaczynają wrastać 
w ziemię, a ręce zmieniają się w gałęzie drzewa 

platana. W tym samym momencie jeździec i jego koń 
zamienieni zostali w olbrzymi głaz. Zerwał się przy 

tym tak silny wiatr, że szelest liści platana 
usłyszały straże Szczecina. Podniesiono alarm 

i w ostatniej chwili udało się przed zamknąć bramy 
i unieść most zwodzony. Rozpoczęła się obrona 

miasta. Mimo dwumiesięcznego oblężenia 
najeźdźcom nie udało się odbić Szczecina, a to za 

sprawą ochotników spośród mieszkańców 
Szczecina, którzy wsparci szwedzkich żołnierzy. 

W podziękowaniu za pomoc król Szwecji zdecydował 
ukoronować szczeciński herb. Od tej pory koronę 

podtrzymywały nad nim dwa szwedzkie lwy. Do dziś 
przy wjeździe na Trasę Zamkową, od strony miasta, 

stoi samotny platan. Nosi on na pamiątkę imię 
chłopca - Mateusz. Obok niego nadal leży także 

wielki głaz. Herb ze szwedzkimi królewskimi lwami 
można znaleźć w wielu miejscach. Najstarszy z nich 

znajduje się na klatce schodowej Ratusza 
Czerwonego. Szwedzkie lwy zdobią także powstały 
w tamtych czasach zegar na zamku z 1693 roku.

LEGENDA MATEUSZA

Otoczenie Szczecina to leśne zielone płuca 
miasta. Na zachodzie miasto otula 

Puszcza Wkrzańska, a na wschodzie 
Puszcza Goleniowska. Na południu zaś 
mamy wzgórza porośnięte przez Knieję 

Bukową. Tam właśnie dawno dawno temu, 
lat wstecz nawet tysiąc, książęcy wojownik 

Żelisław ruszył na zwiad. Nagle w głębi 
kniei doszło ich donośne warczenie 

mieszające się z rykiem i krakaniem, które 
wydawały skrzydlate stwory siedzące na 

konarach dębu. Były podobne do lwów, ale 
ze skrzydłami i dziobem orła z uszami 

konia. Dzielnie nadstawiały pierś, strzegąc 
dostępu do gniazda chroniąc malutkie 

gryfiątka. Na tle zachodzącego słońca ich 
sterczące uszy nadprzyrodzonych 

rozmiarów sprawiały wręcz wrażenie, 
jakby miały ukoronowane głowy. Żelisław 

zawezwał księcia, a on zachwycił się 
ujrzanymi hybrydami, do tego stopnia, że 
postanowił przyjąć ich wizerunek na znak 
herbowy na tarczach i chorągwiach. Chcąc 

za to niezwykłe odkrycie nagrodzić 
Żelisława, nadał mu ziemie w pobliżu 

odnalezionego gryfiego gniazda. Powstała 
tu osada do dziś nosi nazwę od jego 

imienia – Żelisławiec, a tam, tuż obok 
kościoła, do dziś rośnie legendarny dąb.

Ciekawostka 

Nie tylko województwo zachodniopo-

morskie pieczętuje się gryfem. 

Legendarny stwór zdobi tarcze 

herbowe wielu miast, a kilka z nich, jak 

Gry�no, Gry�a (Greifswald) czy Gry�ce, 

zawdzięczają mu swoje nazwy.  

Na swoim godle gryfa ma zarówno 

Szczecin, jak i Wolin, Stargard, Police, 

Pyrzyce, Szczecinek, Trzebiatów, 

Darłowo, Banie, Białogard, Dobra, 

Golczewo, Koszalin, Nowe Warpno, 

Płoty, Świnoujście, Słupsk, Lębork, Łeba, 

Wołogoszcz (Wolgast).

Ciekawostka 

 Orły powstały w Warszawie, 

a później każdy orzeł płynął na 

osobnej barce Wisłą do 

Gdańska, następnie Morzem 

Bałtyckim do Świnoujścia, by 

w końcu Zalewem Szczecińskim 

i Odrą dotrzeć do Szczecina. 

Teren wokół pomnika 

ukształtowano tak, by przy- 

pominał gniazdo, z którego 

wyfrunęły te orły.

 . ......Ciekawostka  .......

W Parku Kasprowicza

jest  mnóstwo ciekawych krzewów 

i drzew. Na przykład w okolicy 

Am�teatru znajduje się „Drzewo 

Wdów” z szyszkami tak wielkimi, 

że przy upadku na głowę drwala 

mogłoby go powalić, a także 

daglezja zielona o igliwiu 

pachnącym cytrusami. 

 . ......Ciekawostka  .......

 Wewnątrz tego pałacu od 

2010 roku swoją siedzibę ma 

Akademia Sztuki. Można tam 

studiować sztukę malowania, 

rysowania, gra�ki kompu- 

terowej czy tworzenia �lmów.

 . ....Ciekawostka  .....

W środku dawnego 

przejazdu Bramy 

Królewskiej można

 teraz spróbować 

smakowitej czekolady. 

Na małym dziedzińcu 
zamku warto zobaczyć 

miniaturę zamku 
pomniejszonego aż o 100 

razy. 

START

Od 5 lipca 1945 roku to tu urzęduje prezydent 
miasta. Wielkość gmachu najlepiej ukazuje 
liczba pomieszczeń w nim - a jest ich aż…

no właśnie, ile?    a) 120      b) 366      c) 1357

 . ....Ciekawostka .....

Elewacja �lharmonii wieczorem świeci się na biało. 

Ale nie zawsze. W święta narodowe zmienia się 

w świetlistą biało-czerwoną �agę, a gdy  wewnątrz 

występują szczecińscy artyści, świeci barwami 

Floating Garden, czyli biało-zielono-niebiesko. 

Budynek �lharmonii dostał tak wiele nagród 

architektonicznych, że zabraknie nam miejsca, 

by je wymienić. By zobaczyć ten gmach na żywo, 

do Szczecina przybywają miłośnicy nowoczesnej 

architektury z całego świata.

 . ......Ciekawostka .......

Mijając na placu Orła Białego 

sklep Pod Gwiazdami koniecznie 

zwróćcie uwagę na witrynę, gdzie 

znajduje się największy w Polsce 

zegar kulkowy – widzieliście kiedyś 

taki fajny zegar? Spójrzcie, jak 

ciekawie kulkami pokazuje minuty 

i godziny. Co minutę jedna kulka 

wjeżdża do góry. W sklepie tym 

znajdziecie pamiątki ze Szczecina 

i inne ciekawostki.

Czy udało Wam się sprostać 
wszystkim naszym wyzwaniom? 

Wpadnijcie do Centrum Informacji 
Turystycznej po dyplom i nagrodę. 

Chętnie Wam pogratulujemy i – 
jeśli macie ochotę – opowiemy 
o innych pięknych i ciekawych 

miejscach czy wydarzeniach 
w Szczecinie.

Znajdźcie na dużym 
dziedzińcu bogato zdobiony 
zegar. Na jego tarczy widać 
książęcego błazna, szwedzkie lwy, 
gryfy oraz daty jego remontów. Oczy 
wielkiej twarzy z tarczy godzinowej 
śledzą wskazówki jakby pilnując, aby 
zegar nie przyspieszał ani nie 
zwalniał. Spójrzcie – w otwartych ustach 
ma dzisiejszą datę, a powyżej jest kula 
pokazująca, jak najbliższej nocy będzie 
wyglądał księżyc. Jeśli poczekacie 
15 minut, gongi na zegarze odezwą się 
uderzane młotkami przez zamkowego 
błazna Mikołaja. Prawą ręką stuknie 
w mniejszy gong kwadransowy, a lewą 
uderzy młotkiem, gdy minie pełna 
godzina. Widzicie złote elementy?
 To najprawdziwsze złoto!

A teraz spójrzcie obok na 
wysoki pałac. Zerknijcie na 
jego szczyt, by zgadnąć, dla- 
czego nazywa się „Pałacem pod 
Globusem”. Jeśli przyjrzycie się 
dokładnie, to na globusie dostrzeżecie 
pierścień ze znakami zodiaku. Na 
pałacu nie mogło zabraknąć również 
gryfa. Jesteście w stanie go wypatrzeć? 

Gmach zamku posiada kilka 
wież, z których najwyższa
to Wieża Dzwonów. Na jej 
wierzchołku spróbujcie wypatrzyć 
gryfa spoglądającego na Szczecin.

Legendzie o Sydonii von Borck 
poświęcono ekspozycję w pod- 
ziemiach zamku zwanej Celą 
Czarownic.

Zapytajcie również o możliwość 
odwiedzenia Komnaty Zagadek – 
spróbujcie w niej rozwiązać 
wszystkie zadania.
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Gmach Urzędu Miasta 
Szczecin z uwagi na swój 
kolor przez wielu zwany jest 
szpinakowym pałacem. 
Na jego szczycie widać 
pięknego gryfa – to herb 
całego Pomorza, którego 
pilnują dwaj strażnicy. 
Zobaczcie, jak lśni się zbroja 
jednego z nich...  

KONIEC

Wyobrażając sobie kosmiczny lot 
dacie radę sięgnąć do samych 

gwiazd Pasa Oriona. Plac 
Grunwaldzki odpowiada 

gwieździe ALNITAK. Kolejny 
wzdłuż al. Piłsudskiego to plac 

Odrodzenia, odwzorowujący 
gwiazdę ALNILAM, plac Szarych 

Szeregów zaś to gwiazda 
MINTAKA. Odra znajduje się 

w miejscu, gdzie na nieboskło-
nie znajduje się Droga Mleczna. 
Dotykając dłonią każdej z tablic 

zapewniamy sobie kolejno - 
zdrowie, dobrobyt i miłość.

LEGENDA

Gdy książę Bogusław X wybierał się na 
pielgrzymkę do Ziemi Świętej, zamówił 
u krawca siedem płaszczy z pięknego 
drogocennego materiału. Krawiec za 

namowami żony tak je uszył, aby 
wystarczyło również na suknię dla jego 
ukochanej. Gdy sprawa wyszła na jaw, 
za karę książę skazał go na więzienie 

w lochach baszty. Odtąd zaczęto ją 
nazywać Basztą Siedmiu Płaszczy.

LEGENDA

Szlachcianka Sydonia żyła na Pomorzu prawie 
500 lat temu. Zauroczony nią książę Ernest 

Ludwik, nie zważając na różnicę pochodzenia, 
obiecał jej małżeństwo. Jednak pod wpływem 

nacisków rodziny, książę nie dotrzymał 
obietnicy ślubu danej Sydonii. Zrozpaczona 
zapragnęła zemsty – rzuciła klątwę, wróżąc 

wyginięcie rodu Gryfitów. W 1619 roku została 
oskarżona o czary i odpowiedzialność za 

śmierć książąt. Oskarżeniom sprzyjał fakt, 
że była cenioną w regionie zielarką. Skazano 
ją na śmierć, a egzekucja odbyła się w 1620 

roku, w okolicach średniowiecznej Bramy 
Młyńskiej. Bacząc na szlacheckie pochodzenie 

skazanej, najpierw ścięto ją mieczem, 
a później ciało spalono na stosie. Jak się 

później okazało, nie powstrzymało to klątwy… 
Dynastia Gryfitów wymarła...

KONIEC

WYZWANIE: Po wysłuchaniu legendy 
odpowiedzcie na pytanie:

połączeniem jakich zwierząt 
jest gryf?

a) lwa i żyrafy z uszami słonia
b) lwa i orła z uszami konia 
c) orła i chomika z bródką

TRASY SPACERÓW

Jakie kolory lubisz najbardziej? Pokoloruj filharmonię tak, 
jak mogłaby świecić w Twoje urodziny. 

Wyzwanie: Wskażcie na miniaturze zamku, w którym miejscu 
teraz stoicie a następnie policzcie, ile wież ma zamek.     

Tu wbij pieczątkę

WYZWANIE: Zwróćcie uwagę, ile kul zjeżdża 
w dół, gdy minie 5 minut poza pełną godziną.
 Czy wszystkie zjeżdżają w to samo miejsce?

Ahoj, Przygodo!

Dawno temu na zamku 

Na szlaku odkrywców

Trasa  1 :

Wyspa Grodzka
North East Marina
Stara Rzeźnia
Dźwigozaury
Morskie Centrum Nauki
Gmach Izby Celnej
Aleja Żeglarzy
Wały Chrobrego

Trasa  2 :

Brama Królewska
Filharmonia
Centrum Dialogu Przełomy
Kościół św. Św. Piotra i Pawła
Zamek Książąt Pomorskich
Baszta Siedmiu Płaszczy
Ratusz Staromiejski
Bazylika św Jakuba
Plac Orła Białego

Trasa  3 :

Plac Grunwaldzki
Pleciuga
Urząd Miasta
Jasne Błonia
Pomnik Czynu Polaków
Ptaki Hasiora
Amfiteatr
Różanka

Na szlaku 
odkrywców
Długość trasy: 3,1 km
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