
Zobacz tajemnicze podziemia. W weekend 
ostatnia szansa [ZDJĘCIA]

 

Kolejny poślizg kolejnej szczecińskiej inwestycji. Opóźnia się otwarcie centrum informacji 
turystycznej przy Jeziorze Szmaragdowym. I tak jednak warto się tam wybrać. Tylko do niedzieli 
dostępne będą dla zwiedzających podziemia z czasów II wojny światowej.

Centrum informacji turystycznej miało zostać otwarte w czerwcu. Potem termin przesunięty został 
na wrzesień. Jeszcze na początku tego miesiąca magistrat zapowiadał, że inwestycja zostanie 
oficjalnie zakończona i otwarta w czwartek 27 września, czyli w Światowy Dzień Turystyki. Nie 
udało się. Kolejny termin otwarcia jest już mniej konkretny. To październik. Dlaczego? Okazuje się,
że nie ma jeszcze zainstalowanego całego wyposażenia, które miasto kupiło po otrzymaniu 50 
tysięcy zł i tytułu "Zachodniopomorski Lider Ekologii" (konkurs organizował Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska). Nie udało się też jeszcze uruchomić bezprzewodowego internetu.

- Centrum informacji już jednak działa, tylko że w okrojonym zakresie - mówi Tomasz Klek z biura
prasowego magistratu.

W środę pojechaliśmy na miejsce zobaczyć, na co może liczyć turysta, który w weekend wybierze 
się w to miejsce.

Dawny ośrodek szkolenia straży pożarnej został pięknie wyremontowany. To parterowy, długi 
budynek przyklejony do skarpy przy Jeziorze Szmaragdowym.

http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/www.gazeta.pl


Część pomieszczeń zajmuje Szczecińskie Towarzystwo Poszukiwawcze, które jest także 
gospodarzem tajemniczych tuneli z czasów II wojny światowej. Jedno z wejść znajduje się w 
budynku. W czasie wojny podziemia i budynek zajmowało prawdopodobnie dowództwo obrony 
przeciwlotniczej.



I to właśnie tylko te podziemia zasługują dziś na uwagę, bo jedynym śladem po istnieniu czegoś 
takiego jak CIT są różne turystyczne foldery wyłożone na stoliku.



Turysta może też liczyć na skorzystanie z toalety. W niektórych pomieszczeniach są już krzesła i 
stoły.

Podziemia wkrótce zostaną zresztą zamknięte. Od poniedziałku obowiązywać będzie okres 



ochronny nietoperzy, które chętnie zimują w tunelach.

- Podziemia będą zamknięte do 15 kwietnia - informuje Jan Zienkiewicz ze Szczecińskiego 
Towarzystwa Poszukiwawczego. - W ten weekend jest ostatnia szansa, by je zwiedzić.

Zwiedzanie odbywa się w asyście przewodnika, który oprowadza po tunelach mających kilkaset 
metrów długości. Pokazywane jest m.in. miejsce, gdzie prawdopodobnie znajduje się szyb 
prowadzący do niższej kondygnacji.

Jak niemal każde podziemia z czasów wojny i te mają bowiem swoje tajemnice. W 
pomieszczeniach STP można też zobaczyć dwie wystawy. To medale i ordery nadane zasłużonym 
Polakom walczącym o wolność kraju począwszy od II wojny światowej aż po czasy "Solidarności" 
oraz kolekcję wpinanych znaczków.



Zwiedzanie podziemi i wystaw jest bezpłatne i możliwe od godziny 10 do 16.30.

Centrum informacji powstało w tym roku także nad jeziorem Głębokie. Koszt obu przedsięwzięć to 
1,5 mln zł. W 75 proc. inwestycja została dofinansowana z funduszy unijnych.

http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/0,113203.html?tag=G%B3%EAbokie


Wszystkie zdjęcia podziemi są w galerii, która załączona jest przy tym tekście. 
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