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Spacer z Justyną Machnik po PRL-owskim Szczecinie (CEZARY ASZKIELOWICZ) 
 
Amerykański film "Konwój" z Humphrey'em Bogartem, szczecińska zatyczka do mleka z lat 
70., polski harley, czyli junak, siódme poty pod telewizyjnymi lampami i perfumy "Być może" - 
wszystko to na trasie sentymentalnej dla niektórych wycieczki po PRL-owskim Szczecinie. 
 
– Może ktoś się poczęstuje – Justyna Machnik wyjęła z torebki pożółkłą paczkę papierosów 
„Popularne”. – Ja przyjmę na siebie ten dym – żartowała. 
Chętnych do palenia najpopularniejszych papierosów z czasów PRL (zastąpiły „Sporty”) nie 
było. W spacerze po PRL-owskim Szczecinie wzięło udział kilkadziesiąt osób, które w sobotę 
przed południem zebrały się na pl. Szarych Szeregów. Przyszli młodzi i tacy, którzy młodość 
przeżyli w czasach Edwarda Gierka. Dla nich była to podróż sentymentalna. 
 
Pani Nowak z telewizji 
Wycieczkę prowadziła przewodniczka miejska, założycielka i prezeska stowarzyszenia 
„Pomieścienoga” Justyna Machnik, znana m.in. z projektu „Niezwykli szczecinianie i ich 
kamienice''. 
Ustylizowana na lata 70., w kiecce sprzed czterech dekad i stosownej peruczce, raz w 
miesiącu zaprasza na spacer „Szczecin śladami PRL". Za każdym razem jest trochę inaczej, 
a oldskulowe sukienki Justyny Machnik też się zmieniają. 
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Spacer z Justyną Machnik po PRL-owskim Szczecinie CEZARY ASZKIELOWICZ 
 
W czasach PRL plac Sprzymierzonych, z którego ruszył historyczny spacer, był placem 
Lenina. Machnik zacytowała zebranym fragment socrealistycznego wiersza o Leninie 
napisanego przez mieszkającego wtedy w Szczecinie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. 
I przeszła do dawnego wieżowca państwowej telewizji. 
– Kiedy go zbudowano, to był najnowocześniejszy ośrodek TVP w Polsce – mówiła. – 
Znacznie wcześniej, kiedy powstawał ośrodek, pierwsze studio było w al. Niepodległości. 
Mieli tam wielkie lampy, które podnosiły temperaturę do 50 stopni, tak, że ze wszystkich lał 
się pot. Pierwszą spikerką w Szczecinie była Malwina Nowak. 
 
Pierwsze prywatne kino w Polsce 
Było też o pierwszym prywatnym kinie w powojennej Polsce – szczecińskim „Colloseum”, 
uruchomionym w 1945 r. w hali gimnastycznej, a po pożarze powtórnie otwartym w 1947 r. 
(pierwszym filmem był „Konwój” z Humphrey’em Bogartem). 
Uczestnicy spaceru zatrzymali się też przy budynku Szczecińskiej Agencji Artystycznej.. 
 
– Przed wojną to była willa przedsiębiorcy Heinricha Staltinga – Machnik na moment cofnęła 
się w czasie. – On doceniał artystów, więc Estrada Szczecińska z czasów PRL z 
charyzmatycznym Jackiem Nieżychowskim kontynuowała pewną tradycję. 
Nieżychowski w 1956 r. doprowadził do utworzenia pierwszej sceny muzycznej w 
powojennym Szczecinie – Operetki Szczecińskiej, której został dyrektorem. Potem trafił do 
Szczecińskiej Estrady i zaopiekował się jednym z pierwszych polskich zespołów 
bigbeatowych „Czerwono-Czarni”. 
– Był też m.in. dyrektorem browaru, twórcą szczecińskiego Festiwalu Młodych Talentów, 
dzięki niemu odbudowano korty tenisowe przy al. Wojska Polskiego – wyliczała Machnik. 
I zapytała uczestników, jakie znane nazwiska debiutowały na festiwalu w Szczecinie. 
– Karin Stanek – padła odpowiedź. 
 
„Być może” i zatyczka do mleka 



Za poprawne odpowiedzi uczestnicy PRL-owskich spacerów dostają gadżety „z epoki”. Np. 
sznur szarego papieru toaletowego, za którym w Polsce Ludowej ustawiały się długie kolejki, 
albo banknoty z tamtych czasów. 
 
– Na ścianie tej kamienicy był wielki napis mówiący o współpracy miast i herby – usłyszeli 
uczestnicy. – Jakie to były miasta? [poza Szczecinem to Ryga, Rostock, Burgas i Pilzno – 
przyp. az.]. 
– Ale kto wie, że Szczecin miał też podpisaną umowę o współpracy z Cleveland [w Anglii - 
red] i Amsterdamem, który podarował naszemu miastu w latach 70. kilkanaście tysięcy 
cebulek tulipanów? 
 
Uczestnicy spaceru wysłuchali wielu nieoczywistych historii, m.in. o meczu z reprezentacją 
Norwegii wygranym w Szczecinie 9:0. Wśród wielu niezwykłych dziś gadżetów, które można 
było wziąć do ręki, była szczecińska zatyczka do butelki na mleko i oryginalne perfumy z 
tamtych czasów, którymi odważni mogli się spryskać. 
 
– A pani wolała „Walewską” czy „Być może”? – zapytała jedną z uczestniczek dobrze 
pamiętających tamte czasy przewodniczka Justyna Machnik. 
 
Następny spacer odbędzie się w sierpniu. Udział jest bezpłatny, ale trzeba pobrać bilet – są 
rozdawane w Centrum Informacji Turystycznej przy pl. Żołnierza 20 w Szczecinie (szklany 
pawilon na alei kwiatowej). Otwarte codziennie w godz. 9–18. Rezerwacji można dokonać 
bezpośrednio w CIT lub tel. 91 434 04 40, mailowo: cit@zstw.szczecin.pl, poprzez 
wiadomość do Visit Szczecin. Liczba uczestników ograniczona. 
 

 
 



 
 

 


