Artykuł pochodzi ze strony:
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku
Rajd krajoznawczy „Słupskie ciekawostki"
W dniu 2 kwietnia 2022 r. nasi Trekkingowie uczestniczyli w kolejnym rajdzie krajoznawczym pn.
„Słupskie ciekawostki”. A że „cudze chwalicie, a swego nie znacie” po zbiórce przy siedzibie
słupskim PTTK nasi turyści żwawo ruszyli za panem przewodnikiem i zwiedzili najciekawsze zabytki
tego znanego wydawałoby się miasta. Co zobaczyli? Otóż wedlug ich relacji widzieli:
1. Pomnik Powstańców Warszawskich odsłonięty w pierwszą rocznicę powstania;
2. starostwo powiatowe - jeden z ładniejszych budynków Słupska;
3. Biały Spichlerz z największą kolekcją prac plastycznych Witkacego;
4. Basztę Czarownic - pamiątką po mrocznej historii miasta, gdyż w XVII w. zmieniono funkcje
obronne baszty na więzienie dla kobiet oskarżonych o czary (w mieście zgładzono ok. 20 kobiet!);
5. Rynek Rybacki z największymi atrakcjami;
6. średniowieczną Bramą Młyńską - z najwyższym murem miejskim o wys. 8 m;
7. młyn zamkowy/książęcy - jeden z najstarszych obiektów budownictwa przemysłowego w Polsce,
który pełnił rolę spichlerza;
8. Zamek Książąt Pomorskich z Muzeum Pomorza Środkowego;
9. pomnik księcia Bogusława X, który urodził się w Słupsku na starym zamku, a po śmierci
Warcisława x w 1478 r. stał się władcą Pomorza;
10. gotycki kościół podominikański z XV w. pw. św. Jacka z barokowymi organami poddanymi
konserwacji, które obecnie m.in. służą organizowanym w kościele corocznym letnim koncertom
organowym;
11. Plac Zwycięstwa z monumentalnym ratuszem będącym siedzibą Urzędu Miasta, z imponującą 60
m wieżą zegarową oraz witrażem z herbem miasta i m. in. bursztynową kopią niedźwiadka.
12. Kościół Mariacki z wieżą odchyloną od pionu o 89 cm
oraz budynek poczty z pamiątkową tablicą poświęconą urodzonemu w Słupsku twórcy pocztówki
Henrichowi von Stephanowi.
Ponadto Słupsk to miasto murali – znajduje się tu ich ponad 40. Wiedzieliście o tym?
Na zwieńczenie wycieczki - film „Zaginione miasto”. I tak naszym turystom minęła sobota. Aktywnie!
Zapraszamy do obejrzenia kilku migawek z rajdu
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