
Położony nad brzegami Odry Szczecin to 
największe miasto Pomorza Zachodniego. 
Przez ponad tysiąc lat swojego istnienia 
był grodem pomorskim, polskim, 
szwedzkim i niemieckim. Korzystne 
położenie nad spławną rzeką 
z dostępem do morza, na 
skrzyżowaniu handlowych 
szlaków, pozwoliło rozwinąć 
się mu w prężny ośrodek 
gospodarczy całego
 regionu.
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Szczecin - Atrakcje

Dzisiaj Szczecin to prężnie działający port,
stocznie, liczne zakłady przemysłowe, ale też
ważny ośrodek akademicki i kulturalny. Pomimo
burzliwej i trudnej historii, która szczególnie
dotkliwie wywarła swe piętno w czasie II wojny
światowej gdy zniszczeniu uległo ponad 60%
zabudowy, w mieście zachowało się wiele
wspaniałych obiektów zabytkowych, będących
świadectwem bogatych dziejów miasta. Zamek
Książęcy, monumentalna zabudowa Wałów
Chrobrego, piękne bramy miejskie (Portowa i
Królewska), a także liczne kościoły z bazyliką św.
Jakuba na czele, to obiekty które każdy
przybywający do miasta turysta powinien
zobaczyć. 

Zamek Książąt Pomorskich to najważniejsza
rezydencja dynastii Gryfitów, która władała
Pomorzem przez ponad 500 lat. Początki
założenia był słowiański gród będący siedzibą
Warcisława, pierwszego znanego z imienia
władcy księstwa Pomorskiego. Budowę
murowanego zamku rozpoczął w I połowie XIV
wieku jego potomek Barnim III. Gotycka twierdza
rozbudowywana była do początku XVI wieku,
kiedy to po pożarze z 1530 roku postanowiono
przebudować ją w stylu renesansowym. To
wtedy powstała słynna wieża zegarowa, będąca
obecnie jednym z symboli zamku. W ciągu
następnych stuleci budowla podlegała licznym
zmianom i modernizacjom.

Najtragiczniejszym momentem w dziejach był
dla zamku rok 1944, kiedy uległ on znacznym
zniszczeniom wskutek silnego
bombardowania. Jego odbudowy podjęto się
już po powrocie miasta w granice Polski. To
dzięki polskim konserwatorom, możemy
zwiedzać dzisiaj piękne wnętrza dawnej
siedziby Gryfitów, a w zamkowej krypcie w
które znajdują się książęce pochówki,
zadumać nad trudnymi ale i ciekawymi
losami Pomorza Zachodniego. 

II wojna światowa która przyniosła
Szczecinowi wiele zniszczeń, paradoksalnie
przyczyniła się również do powstania
obiektów, będących dzisiaj jedną z
ciekawszych atrakcji miasta. System
pomieszczeń zwany potocznie „Podziemnym
Szczecinem”, to wybudowany w czasie wojny
kompleks schronów, którego głębokość
dochodzi do 18 metrów, a powierzchnia
całkowita przekracza  2,5 tysiąca m². W czasie
wojny mogło schronić się w nim ponad 5
tysięcy cywilnych mieszkańców Szczecina.
Obecnie można odwiedzić te niezwykłe
miejsce w ramach przygotowanej dla
turystów  podziemnej trasy zwiedzania, a
nawet - jeżeli nie brakuje komuś fantazji (i
pieniędzy 😉 ), wynająć schron na
zorganizowanie rodzinnej imprezy czy wesela.

Życzymy udanej wycieczki :)
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