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IX Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego
26.02.2022.

CO NOWEGO W SZCZECINIE?
Organizowana od roku 2013 przez Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników impreza,
cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Tegoroczna już dziewiąta edycja odbędzie się pod hasłem
„Co nowego w Szczecinie?”
W bieżącym roku, ze względu na ciągle trwającą pandemię nie będzie oficjalnego wspólnego
rozpoczęcia zwiedzania. Aby zapobiec nadmiernemu gromadzeniu się zwiedzających w jednym miejscu
postanowiliśmy, że spacery z przewodnikami będą rozpoczynały się w różnych punktach Szczecina i o
zróżnicowanych godzinach. Dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z ofertą tegorocznych tras i
ograniczeniami dotyczącymi wstępów do zwiedzanych obiektów, a po ich wyborze z miejscem i godziną
spotkania z przewodnikiem. Wykaz tras został zamieszczony na stronach internetowych www.zspip.pl oraz
www.visitszczecin.pl
Wiele tras, ze względu na wstępy do obiektów podczas trwania pandemii, podlega znacznym
ograniczeniom ilościowym osób, dlatego w bieżącym roku bezpłatne bilety na uczestnictwo w grupach z
limitowanymi wstępami do obiektów będą dostępne w Centrum Informacji Turystycznej na pl. Żołnierza
20 od 18.02.2022. godz. 12.00. Równolegle będzie możliwa rezerwacja internetowa 50% puli biletów na
stronie www.accredi.pl/dzienprzewodnika2022 Impreza zakończy koncertem organowym w Bazylice
Archikatedralnej św. Jakuba o godzinie 14.30.
Podczas IX Międzynarodowego Dnia Przewodnika w dniu 26.02.2022. ponad 20 kwalifikowanych
przewodników Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Pilotów i Przewodników przybliży mieszkańcom i
turystom kolejne ciekawostki, tajemnice i historię wybranych obiektów i zabytków miasta. Jednak chcemy
też mieszkańcom pokazać, iż pomimo pandemii, w ostatnim roku oddano do użytku kilka obiektów po
rewitalizacji (m.in. wyposażony w ekologiczne rozwiązania technologiczne Posejdon, czy z najdrobniejszymi
detalami odremontowaną Willę Lentza), a innych budowa dobiega końca, w których będzie można się
dowiedzieć, jakie atrakcje się w nich po otwarciu znajdą (m.in. Morskie Centrum Nauki, Fabryka Wody).
Dlatego tegoroczne hasło przewodnie wydarzenia brzmi „Co nowego w Szczecinie?” Także tradycyjnie kilka
tras to pomysły autorskie przewodników. Będzie możliwość odkrycia śladów działalności znakomitego rodu
Quistorpów (biznesmenów i jednocześnie filantropów), zobaczenia wielu ciekawych, często ukrytych mozaik
oraz kamienic, a także dzięki starym fotografiom już nie istniejących budynków Starego Miasta. Będzie też
okazja posłuchać o miłości w Szczecinie na przestrzeni wieków, przekonać się, że w mieście też mamy smoka,
czy nauczyć się rozpoznawania gatunków drzew i krzewów w stanie bezlistnym zimą, rosnących w
szczecińskich parkach i na skwerach, a wraz z firmą Unity Line zobaczyć nowe inwestycje w porcie podczas
rejsu statkiem białej floty.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wsparcie obchodów, poprzez poinformowanie
mieszkańców i turystów o planowanym wydarzeniu. Program przebiegu IX Międzynarodowego Dnia
Przewodnika oraz trasy zwiedzania wraz ze wstępami do obiektów zamieszczone są na kolejnych stronach.

Prezes ZSPiP
Maciej Dobromilski
tel. 509 785 171 E-mail: maciej@dobromil.eu maciej@fair-playtravel.pl
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IX Dzień Przewodnika Turystycznego
26.02.2022.

CO NOWEGO W SZCZECINIE?
Jeśli chcą Państwo dostrzec, jakie nowe obiekty zostały ostatnio oddane do użytku w Szczecinie, a innych
budowa dobiega końca oraz jakie atrakcje się w nich znajdą, już 26 lutego 2022 r. Zachodniopomorskie
Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników zaprasza na IX Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego w
Szczecinie. Miejscy przewodnicy z okazji swojego święta chcą podzielić się pasją do miasta, pokazać jego
charakter i przybliżyć miejską przestrzeń, którą widzimy na co dzień, ale często nie znamy jej genezy, ani
historii, a czasem zastanawiamy się co w danym miejscu powstaje i jaką będzie pełniło funkcję.
W bieżącym roku, ze względu na ciągle trwającą pandemię nie będzie oficjalnego wspólnego
rozpoczęcia zwiedzania. Aby zapobiec nadmiernemu gromadzeniu się zwiedzających w jednym miejscu
postanowiliśmy, że spacery z przewodnikami będą rozpoczynały się w różnych punktach Szczecina i o
zróżnicowanych godzinach. Dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z ofertą tegorocznych tras i
ograniczeniami dotyczącymi wstępów do zwiedzanych obiektów, a po ich wyborze z miejscem i godziną
spotkania z przewodnikiem. Wykaz tras został zamieszczony na stronach internetowych www.zspip.pl oraz
www.visitszczecin.pl
W tym dniu uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się:
- gdzie można w Szczecinie spotkać 3-metrowego smoka?
- jakie obiekty w mieście zawdzięczamy rodzinie Quistorpów?
- gdzie znajduje się ławeczka miłości?
- którą władczynię zesłano do Szczecina za niewierność?
- gdzie można znaleźć „średniowieczny wpłatomat”?
- jaką ofiarę złożyła księżna Elżbieta, córka Kazimierza Wielkiego, w najstarszym kościele Szczecina?
- kto poślubił ostatnią przedstawicielkę dynastii Gryfitów?
- ile mozaik można odkryć w Szczecinie?
- jak rozpoznać gatunki drzew i krzewów w zimie?
- ile lat mieszkała w swojej willi rodzina Lentzów?
- jakie ekologiczne rozwiązania i technologie zastosowano w Posejdonie?
- czemu wyspa Łasztownia zawdzięcza swoją nazwę?
- ile litrów wody, basenów i zjeżdżalni będzie w Fabryce Wody?
- jaką tematykę i zagadnienia obejmie część edukacyjna Fabryki Wody?
W bieżącym roku bezpłatne bilety na uczestnictwo w grupach z limitowanymi wstępami do
obiektów będą dostępne w Centrum Informacji Turystycznej na pl. Żołnierza 20 od godz. 12.00
18.02.2022. Równolegle będzie możliwa rezerwacja internetowa 50% puli biletów na stronie
www.accredi.pl/dzienprzewodnika 2022 Serdecznie zapraszamy!
W imieniu szczecińskich przewodników
Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Pilotów i Przewodników

Maciej Dobromilski – prezes
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IX Dzień Przewodnika Turystycznego – „Co nowego w Szczecinie” - 26 lutego 2022.:
17 TRAS, 26 GRUP:
1.A* Nowe inwestycje w szczecińskim porcie – rejs statkiem białej floty (max. liczba uczestników – 35). Godzina
i miejsce zbiórki: 11:30, przy zegarze słonecznym w Alei Kwiatowej, obowiązkowe maseczki.
1.B* Nowe inwestycje w szczecińskim porcie – rejs statkiem białej floty (max. liczba uczestników – 35). Godzina
i miejsce zbiórki: 11:30, przy zegarze słonecznym w Alei Kwiatowej, obowiązkowe maseczki.
2. Spotkanie ze smokiem – spacer po Śródmieściu, Nowym i Starym Mieście śladem zmian funkcji gmachów
użyteczności publicznej po 1945 r. (ilość uczestników nielimitowana). Godzina i miejsce zbiórki: 11:00, na pl. Orła
Białego.
3. Śladami Johannesa Quistorpa – spacer po Łęknie i Pogodnie, z uwzględnieniem miejsc związanych z rodziną
znanych szczecińskich biznesmenów-filantropów. (ilość uczestników nielimitowana). Godzina i miejsce zbiórki:
11:00, na pl. Szarych Szeregów przed pomnikiem Piłsudskiego.
4. O miłości w Szczecinie na przestrzeni wieków – spacer połączony z faktami i legendami o wielkich
miłościach, romansach, zdradach (ilość uczestników nielimitowana). Godzina i miejsce zbiórki: 11:00, Aleja
Kwiatowa przy Centrum Informacji Turystycznej.
5.* Religie w Szczecinie, dawniej i dziś - spacer po centrum z uwzględnieniem miejsc i obiektów sakralnych
różnych wyznań i kultur (max. liczba uczestników – 30). Godzina i miejsce zbiórki: 10:45, przy Pomniku Bogusława
X i Anny Jagiellonki, obowiązkowe maseczki, potrzebny bilet 15-minutowy komunikacji miejskiej
6. Stare Miasto jakiego nie znacie – podczas spaceru opowieść o wyglądzie uliczek, także tych dziś
nieistniejących, poparta dużą ilością zdjęć (ilość uczestników nielimitowana). Godzina i miejsce zbiórki: 11:00 przy
Pomniku Bogusława X i Anny Jagiellonki
7.* Szczecińskie perełki na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego – spacer połączony z wizytą w obiektach
gotyckich na terenie Starego Miasta (max. liczba uczestników – 25). Godzina i miejsce zbiórki: 11:30 przed
kościołem p.w. Piotra i Pawła, obowiązkowe maseczki
8.* Mozaiki szczecińskie – podczas spaceru pokazane będą liczne mozaiki zdobiące fasady budynków (max.
liczba uczestników – 30) Godzina i miejsce zbiórki: 11:00, przed byłym kinem Kosmos na al. Wojska Polskiego
9.* Odkrywamy kamieniczne miejsca Szczecina – spacer po dzielnicy Śródmieście z wizytami w ciekawych
architektonicznie kamienicach (max. liczba uczestników – 25) Godzina i miejsce zbiórki: 11:00, przed kamienicą
przy ul. Pocztowej 19, obowiązkowe maseczki
10. Zamek poprzez wieki – spacer po dziedzińcach zamkowych oraz okolicy Zamku Książąt Pomorskich (ilość
uczestników nielimitowana). Godzina i miejsce zbiórki: 12:00 przy Wieży Zegarowej zamku
11. Zielone zakątki Szczecina – spacer z rozpoznawaniem rosnących na skwerach i w parkach drzew i krzewów
zimą (ilość uczestników nielimitowana). Godzina i miejsce zbiórki: 11:00 na pl. Grunwaldzkim
12. Spacer do „groty Göringa” – spacer po Puszczy Bukowej (ilość uczestników nielimitowana). Godzina i
miejsce zbiórki: 10:00 na przystanku autobusowym linii 64 i 66 Grabowa nż. (Zdroje)
13.A* Ekologiczne rozwiązania w nowo otwartym Posejdonie – krótki spacer po centrum połączony ze
zwiedzaniem niedostępnych wnętrz Posejdona z urządzeniami wykorzystującymi ekologiczne technologie oraz
wizytą na tarasie widokowym budynku (max. liczba uczestników – 20) Godzina i miejsce zbiórki: 11:00, na pl.
Lotników, obowiązkowe maseczki
13.B* Ekologiczne rozwiązania w nowo otwartym Posejdonie – krótki spacer po centrum połączony ze
zwiedzaniem niedostępnych wnętrz Posejdona z urządzeniami wykorzystującymi ekologiczne technologie oraz
wizytą na tarasie widokowym budynku (max. liczba uczestników – 20) Godzina i miejsce zbiórki: 11:30, na pl.
Lotników, obowiązkowe maseczki
13.C* Ekologiczne rozwiązania w nowo otwartym Posejdonie – krótki spacer po centrum połączony ze
zwiedzaniem niedostępnych wnętrz Posejdona z urządzeniami wykorzystującymi ekologiczne technologie oraz
wizytą na tarasie widokowym budynku (max. liczba uczestników – 20) Godzina i miejsce zbiórki: 12:30, na pl.
Lotników, obowiązkowe maseczki
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14.A* Morskie Centrum Nauki i Łasztownia – spacer po Łasztowni połączony ze wstępem do będącego w
budowie ciekawego architektonicznie budynku MCN. Wewnątrz dowiemy się, jakie wystawy tematyczne oraz
eksponaty będą atrakcją po otwarciu Centrum (max. liczba uczestników – 20) Godzina i miejsce zbiórki: 11:00, na
Nabrzeżu Celnym obok Mostu Długiego i Urzędu Celnego, obowiązkowe maseczki, ponieważ jest to teren budowy
- płaskie obuwie i Panie w spodniach
14.B* Morskie Centrum Nauki i Łasztownia – spacer po Łasztowni połączony ze wstępem do będącego w
budowie ciekawego architektonicznie budynku MCN. Wewnątrz dowiemy się, jakie wystawy tematyczne oraz
eksponaty będą atrakcją po otwarciu Centrum (max. liczba uczestników – 20) Godzina i miejsce zbiórki: 12:00, na
Nabrzeżu Celnym obok Mostu Długiego i Urzędu Celnego, obowiązkowe maseczki, ponieważ jest to teren budowy
- płaskie obuwie i Panie w spodniach
14.C* Morskie Centrum Nauki i Łasztownia – spacer po Łasztowni połączony ze wstępem do będącego w
budowie ciekawego architektonicznie budynku MCN. Wewnątrz dowiemy się, jakie wystawy tematyczne oraz
eksponaty będą atrakcją po otwarciu Centrum (max. liczba uczestników – 20) Godzina i miejsce zbiórki: 13:00, na
Nabrzeżu Celnym obok Mostu Długiego i Urzędu Celnego, obowiązkowe maseczki, ponieważ jest to teren budowy
- płaskie obuwie i Panie w spodniach
15.A* Odrestaurowana Willa Lentza i Łękno – spacer wzdłuż al. Wojska Polskiego obok budynków
najbogatszych szczecinian, połączony ze zwiedzaniem Willi Lentza. (max. liczba uczestników – 15) Godzina i
miejsce zbiórki: 11:00, na pl. Szarych Szeregów przed pomnikiem Piłsudskiego, obowiązkowe maseczki
15.B* Odrestaurowana Willa Lentza i Łękno – spacer wzdłuż al. Wojska Polskiego obok budynków
najbogatszych szczecinian, połączony ze zwiedzaniem Willi Lentza. (max. liczba uczestników – 15) Godzina i
miejsce zbiórki: 12:00, na pl. Szarych Szeregów przed pomnikiem Piłsudskiego, obowiązkowe maseczki
15.C* Odrestaurowana Willa Lentza i Łękno – spacer wzdłuż al. Wojska Polskiego obok budynków
najbogatszych szczecinian, połączony ze zwiedzaniem Willi Lentza. (max. liczba uczestników – 15) Godzina i
miejsce zbiórki: 13:00, na pl. Szarych Szeregów przed pomnikiem Piłsudskiego, obowiązkowe maseczki
16.A* Fabryka Wody – aquapark i edukacja – spacer od głównej bramy Stoczni Szczecińskiej do będącej w
budowie „Fabryki Wody”. Wewnątrz dowiemy się, jakie atrakcje wodne (baseny, zjeżdżalnie) oraz edukacyjne
wystawy tematyczne będą atrakcją po otwarciu obiektu (max. liczba uczestników – 15) Godzina i miejsce zbiórki:
10:30, przy bramie głównej Stoczni Szczecińskiej, obowiązkowe maseczki, ponieważ jest to teren budowy wymagane płaskie obuwie na twardej podeszwie, ochraniające kostki i palce, młodzież od 12 lat
16.B* Fabryka Wody – aquapark i edukacja – spacer od głównej bramy Stoczni Szczecińskiej do będącej w
budowie „Fabryki Wody”. Wewnątrz dowiemy się, jakie atrakcje wodne (baseny, zjeżdżalnie) oraz edukacyjne
wystawy tematyczne będą atrakcją po otwarciu obiektu (max. liczba uczestników – 15) Godzina i miejsce zbiórki:
11:30, przy bramie głównej Stoczni Szczecińskiej, obowiązkowe maseczki, ponieważ jest to teren budowy wymagane płaskie obuwie na twardej podeszwie, ochraniające kostki i palce, młodzież od 12 lat
16.C* Fabryka Wody – aquapark i edukacja – spacer od głównej bramy Stoczni Szczecińskiej do będącej w
budowie „Fabryki Wody”. Wewnątrz dowiemy się, jakie atrakcje wodne (baseny, zjeżdżalnie) oraz edukacyjne
wystawy tematyczne będą atrakcją po otwarciu obiektu (max. liczba uczestników – 15) Godzina i miejsce zbiórki:
12:30, przy bramie głównej Stoczni Szczecińskiej, obowiązkowe maseczki, ponieważ jest to teren budowy wymagane płaskie obuwie na twardej podeszwie, ochraniające kostki i palce, młodzież od 12 lat
17. Trasa „Dramatyczna” – szlakiem katastrof, wypadków, strzelanin i egzekucji (ilość uczestników
nielimitowana). Godzina i miejsce zbiórki: 11:00 na pl. Andersa – róg ul. Wojciecha i Bałuki

* ilość miejsc ograniczona ze względu na wstępy do obiektów (bezpłatne bilety do odebrania w

Centrum Informacji Turystycznej na pl. Żołnierza 20 od godz. 12.00 18.02.2022. Równolegle będzie
możliwa rezerwacja internetowa 50% puli biletów na stronie www.accredi.pl/dzienprzewodnika2022
W związku z sytuacją pandemiczną Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie
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