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Wycieczka  

 Dwie Stolice Pomorza Zachodniego i coś jeszcze 

3 - 6 czerwca 2021 roku 

 

 

          Wycieczka zorganizowana przez PTTK Łódź, odbyła się w dniach 03-06.06.2021. Czekaliśmy 

na nią z wiadomych powodów 2 lata, było jednak warto.  Grupa SGP liczyła 6 osób.  

Mieszkaliśmy w niewielkim, ale bardzo sympatycznym i odnowionym niedawno hotelu „ Rycerski”, 

leżącym w spokojnym centrum Szczecina.  

Pierwszy dzień to zwiedzanie Stargardu z gotycką bazyliką Mariacką z XV w. najwyżej 

sklepioną świątynią Polsce. Zobaczyliśmy  średniowieczny układ murów obronnych i ciekawą 

Bramę Młyńską, mówiącą wiele o historii miasta, które rywalizowało dość burzliwie, o dominację 

w tym regionie, ze Szczecinem.  

Następnym etapem wycieczki był właśnie Szczecin. To ładnie położone, pomiędzy rzeką 

Odrą a jeziorem Dąbie, z dużą ilością zieleni i bardzo ciekawą historią miasto. Jego początki sięgają 

VII w n.e. Szczecin był historyczną  stolicą Księstwa Pomorskiego, a po wygaśnięciu rodu Gryfitów 

przechodził kolejno w ręce Szwecji, Brandenburgii, Prus i Niemiec. Zwiedziliśmy  Zamek Książąt 

Pomorskich, gotycką katedrę pw. Św. Jakuba z XV w.  zespół tarasów widokowych Wały Chrobrego 

z okazałym gmachem  Muzeum Narodowego.  Ciekawym obiektem jest  nowo wybudowany Gmach 

Filharmonii, którego kształt nawiązujący do wierzchołka góry lodowej, wywołał wiele 

kontrowersji. Jednak w rok po wybudowaniu zdobył prestiżową nagrodę architektów 
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europejskich. Smutną pozostałością II wojny są  schrony przeciwlotnicze pod dworcem kolejowym, 

największy taki obiekt w Polsce. Zwiedzanie ich w pewnym stopniu oddaje atmosferę tamtych dni. 

Miłym akcentem była wycieczka statkiem  po Odrze i szczecińskiej stoczni, która chyba niestety,  

najlepsze lata swojej historii  ma już za sobą.  

Kolejne dni to Międzyzdroje, słynna miejscowość wypoczynkowa nad Bałtykiem.  

W niektórych z nas wzbudziła mieszane uczucia związane z nową wysoką zabudową, 

kontrastującą z otaczającymi ją budynkami.  

Następnym punktem był Woliński Park Narodowy z interesującym muzeum 

przyrodniczym i sam Wolin z ciekawym skansenem, rekonstrukcją grodu Jomsborg, legendarną 

stolicą Wikingów z XII w. gdzie poznaliśmy życie średniowiecznych Słowian i Wikingów. Mogliśmy 

skosztować tu kwasu chlebowego, prawdziwego chleba ze smalcem, pieczonego w piecu , czy 

pierogów lepionych własnoręcznie przez mieszkanki skansenu.  

Ostatni dzień wycieczki  to zwiedzanie Gorzowa Wielkopolskiego, z katedrą pw. 

Wniebowzięcia NMP z XIV w. bardzo interesującym Muzeum Sztuk Dawnych i okazałym 

szachulcowym spichlerzem, świadczącym o kupieckich tradycjach miasta.  

Piękna pogoda była naszym sprzymierzeńcem, szczególnie na plaży w Międzyzdrojach, 

gdzie mogliśmy choć  trochę poczuć się jak na wakacjach. Wycieczka  dostarczyła wszystkim 

uczestnikom niezapomnianych wrażeń i mnóstwa ciekawych przeżyć. Wierzymy, że następne 

eskapady będą równie atrakcyjne, bez zawirowań czasowych, a udział członków i sympatyków 

SGP będzie liczniejszy.  

 

Zadowolony uczestnik 

 Andrzej Chmiela.  

 

                                                                                                                                                                

 

Łódź, 18 czerwca 2021 roku 

 


