
Odpowiedzi do konkursu  
„Czy znasz swoje miasto?” 

edycja XXV 
 

 

1. Kościół pw. Świętej Rodziny i Lipa św. Ottona, Żywotniki Mazurkiewicza, Stromżyk, Lisi Potok, 

Uroczysko Lwia Paszcza, Kira, Lisica (140,2 m n.p.m.), Kołówko, Głaz Serce Puszczy, Lipa Pokoju, 

Głaz Krajoznawców, Dęby Krzywoustego, Kościół pw. św. Stanisława BiM. 

 

2. Ruiny pałacu pochodzą z 1906 roku, pałac postawili Toepfferowie. Toepfferowie byli właścicielami 

cementowni i fundatorami pałacu, w którym znajdowała się, między innymi mała biblioteka, sala 

bankietowa i sala bilardowa. Po dojściu do władzy hitlerowców, cementownię i kopalnie przejęło 

państwo. Mimo iż budynek przetrwał wojnę, to do dzisiaj pozostały tylko fundamenty. Przyczyną 

rozbiórki w latach 50-tych była potrzeba pozyskania cegły.   

 

3. Głaz ma kilka nazw - Głaz Krajoznawców, Olbrzym, Osmykaniec. To blok różowo-szarego, 

różnoziarnistego granitu biotytowego o obwodzie 17,5 m, wysokości 2,7 m. Jest to największy eratyk 

na obszarze  Puszczy Bukowej odspojony od większej całości, z otworami do założenia ładunków 

wybuchowych. Nazwa - od smykać, oskubywać. Niemiecka nazwa: der Greifenstein, Stein am 

Bergweg.  

 

4. To Kijewo, rozległa dzielnica prawobrzeżnego Szczecina powstała w wyniku akcji kolonizacyjnej  

w XVIII w. Pierwotnie osada ta nosiła nazwę "Wał Grodowy" - bowiem w pobliżu znajdowało się 

słowiańskie grodzisko. 

Przez pewien czas mieszkańcy Kijewa zajmowali się uprawą morwy i hodowlą jedwabników. 

 

5. Zamek Książąt Pomorskich, Wały Chrobrego, Park Leśmy Arkoński, Klasztor Augustianów w 

Policach-Jasienic, Nowe Warpno – ratusz ryglowy, kościół Wniebowzięcia NMP, Świnoujście – 

fortyfikacje, latarnia morska, wieża kościoła ewangelickiego, falochrony, Dzieln ica Nadmorska, Zamek 

Książąt Pomorskich w Ueckermünde, Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w 

Szczecinie Dąbiu 

 

6. Prace budowlane nowego gmachu uczelni rozpoczęto 11 sierpnia 1983 roku. Pod budujący się nowy 

gmach seminaryjny przy ulicy Papieża Pawła VI, kamień węgielny wmurował Ojciec święty Jan Paweł II 

11 czerwca 1987 roku. 

 

7. Wydział Matematyczno - Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, zbieg ulic: Wielkopolska i Monte 

Cassino. 

 

8. Dęby Krzywoustego. Na terenie dawnej posiadłości Zietelmannów, rosły trzy dęby szypułkowe. 

Legenda głosi, że podczas walk z wojskami pomorskimi w 1121 roku na polach między Klęskowem a 

Zdunowem, Bolesław Krzywousty odpoczywał pod jednym z dębów. Do dzisiaj przetrwały dwa z nich: 

jeden o obwodzie 684 cm i wysokości 25 m., drugi o obwodzie 622 cm i wysokości 23m. Oba zostały 

uznane za pomniki przyrody. Trzeci z nich usechł i został wycięty.  

 

9. W 1873 r. przy dzisiejsza al. Wojska Polskiego 74 wybudowano wg projektu architekta Keslera, 

drewniany dom wraz ze stajnią dla Johannesa Quistorpa. Później na tym terenie dobudowano 

budynek, w którym znajdowały się akumulatory – podstacja energetyczna. Po wojnie była tu 

tranformatorownia. 

 

10. To restauracja „Sorrento", później ze względu na złą sławę przemianowana na Madras. 


