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PUNKT WIDOKOWY

Wskaż, gdzie mieszkali.
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Zdarzyło Ci się patrzeć na miasto z góry? Świetną panoramę
Szczecina zobaczysz z Polany Widokowej w Puszczy
Bukowej, z wież katedry, zamku i urzędu wojewódzkiego
albo wieżowca PAZIM-u. Skąd najlepiej widać Twój dom?

PUSZCZA BUKOWA
Jezioro Szmaragdowe powstało w miejscu dawnej kopalni
kredy, przez co woda w nim przybiera charakterystyczną,
lekko zieloną barwę. To malownicze miejsce pełne jest
kolorów, szczególnie jesienią, kiedy drzewa stają się stopniowo żółto-złociste, a potem czerwone.

HELENA MAJDANIEC
ANTONI KACZOROWSKI
EMIL STOEWER
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KAMIENICE SZCZECINA
3

Zwyczajne budynki czasem kryją w sobie niezwykłe historie
ludzi. Szlak „Niezwykli szczecinianie i ich kamienice”
powstał po to, żebyśmy patrząc na domy, myśleli o ich
mieszkańcach. Sprawdź na poniższej stronie internetowej,
gdzie mieszkali znani szczecinianie.
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Na wzgórzu, gdzie stoi Zamek Książąt Pomorskich, zaczyna
się historia miasta – najpierw powstał tu gród Słowian,
a potem była to siedziba dynastii Gryfitów, namiestnika
szwedzkiego czy pruskiego garnizonu. W Muzeum Historii
Miasta na pobliskim Rynku Siennym możesz dowiedzieć
się, jak wyglądał Szczecin tysiąc, pięćset albo sto lat temu.

5

www.kamieniceszczecina.pl
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POLANY

STARE MIASTO
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Tak wspaniałe polany miejskie są tylko w Szczecinie.
Możesz tu spędzić cały dzień, pograć w ping-ponga, zrobić
piknik, a wieczorem rozpalić ognisko i siedząc wygodnie
pod wiatą, opowiedzieć towarzyszom wymyśloną przez
siebie historię o szczecińskich duchach.
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Przeczytane już książki warto zanieść do Ekoportu i tam,
w ramach projektu „Książka na wynos”, zostawić je dla
innych, a zarazem wybrać coś ciekawego dla siebie. Przy
okazji zajrzyj też do galerii Szpargałek, gdzie znajdziesz
używany, ale sprawny sprzęt sportowy albo meble.
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np. Polana Sportowa, ul. Emila Zegadłowicza

POSZUKIWACZE SKARBÓW

Arkońska 39/40
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PRZEŁOMOWY PLAC
Stań na tym skośnym placu i pomyśl, że jesteś
w kulturalnym centrum Szczecina: pod stopami masz dach
Przełomów, a przed sobą śnieżnobiałą filharmonię. Warto
obejrzeć, jak te ikony architektury wyglądają od środka –
może podczas rodzinnego zwiedzania?
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W galerii sztuki „Tworzę się!” czy w Teatrze Lalek „Pleciuga” możesz doświadczyć sztuki w niezwykły sposób:
patrząc, wymyślając i poruszając się. Tu na wystawach,
przedstawieniach czy warsztatach tworzysz i odbierasz
świat po swojemu.
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plac Solidarności 1

OTWÓRZ SIĘ NA SZTUKĘ

PLECIUGA – pl. Teatralny 1
TWORZĘ SIĘ! – DK 13 muz, pl. Żołnierza Polskiego 2
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WAŁY CHROBREGO
Spacer po wałach to świetna okazja do zobaczenia esencji
Szczecina: zieleni, monumentalnych budowli, rzeki, wysp,
żaglówek i... wędkarzy! Zamknij oczy i zastanów się, co dla
Ciebie jest najbardziej charakterystyczną częścią tego
miasta.

szmaragdowy

Podpisz ptaki:

pąsowy

błękitny

9

Odra

SOWA BŁOTNA
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Wały Chrobrego

Pokoloruj zgodnie z nazwami barw.
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Dzięki zaangażowaniu i aktywności okolicznych mieszkańców to miejsce tętni życiem: można tu biegać, ćwiczyć
na siłowni pod chmurką lub uprawiać ogród społeczny, jest
też Drzewo Smoczkowe, które ułatwia maluchom rozstanie
ze smoczkiem.

BIELIK
ŻURAW

6

Jeziorko Słoneczne, ul. Derdowskiego

NA TROPIE GRYFA
Gryf to lew z głową i skrzydłami orła. W dawnym mieście
Gryfitów znajdziesz ich wiele – bywają na pompach
wodnych (tak zwanych berlinkach) czy fasadach domów,
a ogromny mozaikowy gryf zdobi ścianę Stoczni Szczecińskiej. Rozejrzyj się i zanotuj sobie, gdzie jeszcze widzisz
te stwory.
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Nadaj imiona dźwigozaurom.
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www.bulwarove.pl
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Niemierzyńska 18A

BLISKO Z PRZYRODĄ

park Kasprowicza i okolice
Wyszperaj aparat fotograficzny.
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start z Dziewoklicza
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WYCIECZKA ROWEROWA
Masz swoją ulubioną trasę rowerową po mieście? A może
wybierz się na przejażdżkę z parku Kasprowicza do Lasku
Arkońskiego i dalej, w kierunku Doliny Siedmiu Młynów?
W ciepły dzień możesz zatrzymać się po drodze na relaksującą kąpiel na Arkonce lub w Jeziorze Głębokim.

W REJS PO ODRZE
Wykup bilet na statek pasażerski albo wypożycz motorówkę
i wybierz się w rejs po rzece. Miasto widziane z tej perspektywy wygląda zupełnie inaczej. Podpłyń do Betonowca na
jeziorze Dąbie lub do szczecińskiej Wenecji, a przy okazji
wypatruj na niebie bielików.

wypożyczalnia motorówek – Bulwar Gdyński, Zbożowa 3
statki pasażerskie – Bulwar Piastowski

MIASTO OGRODÓW
W pogodne dni w parku Kasprowicza możesz spotkać znajomych, wziąć udział w warsztatach dla rodzin na Różance,
poszukać „Ognistych ptaków” Hasiora albo zachwycić się
krokusami na Jasnych Błoniach. Dobrze jest mieć takie
zielone miejsce w samym sercu miasta. Co najbardziej
lubisz robić w parku?

Policz smoczki.

Spływ po Międzyodrzu to propozycja dla wprawnych
wodniaków, więc warto się do niego dobrze przygotować.
W tym magicznym miejscu z pewnością uda Ci się zobaczyć
lub choćby usłyszeć rzadkie ptaki. Sprawdź, czy na Twojej
trasie są zakątki wodne, w których możesz przycumować
i odpocząć. Ahoj, przygodo!

BULWARY
W Szczecinie miło spędzisz czas nad wodą, nie ruszając się
z centrum miasta. Z bulwarów świetnie widać dźwigozaury
i Łasztownię, a jeśli latem zajrzysz do NorthEast Marina,
możesz pobawić się na piaszczystej plaży.

ZAJEZDNIA
Poczuj się jak motorniczy! W Muzeum Techniki i Komunikacji znajdziesz symulator tramwaju, a w nim przyciski
oraz pedały – jak w prawdziwym pojeździe. Możesz
obejrzeć tu przepiękne stare samochody i motory. Zapytaj
dziadka i babci, czym jeździli do pracy albo na wakacje.
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JEZIORKO SŁONECZNE
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Policz krokusy ukryte na NIEMAPIE.

Wpisz, ile kilometrów przejechaliście
wspólnie na ostatniej wycieczce.

km

TWOJE MIEJSCE
A jakie miejsce w Szczecinie Ty polecasz na spacer?

ARCHITEKTURA
MIASTA

Skąd tu królik? Odpowiedź uzyskasz dzięki
naklejce, którą możesz dostać w placówce
mBanku*. Przyjdź z NIEMAPĄ Szczecin
do wybranej placówki, ale wcześniej
odczytaj zaszyfrowane adresy:

„To moje trzy ulubione budynki w Szczecinie. Na pierwszy rzut oka nie mają ze sobą
nic wspólnego: ceglany, betonowy i szklany. Dwa pierwsze pochodzą z niemieckiego,
przedwojennego Szczecina i symbolizują jego przemysłową i nowoczesną przeszłość.
Elewator Ewa – w swoim czasie jeden z największych i najnowocześniejszych obiektów
tego typu w Europie. Kościół Thesmachera – w nowym wtedy, modernistycznym stylu,
zbudowany na przełomie lat 20. i 30. XX wieku, przechowuje ducha nowoczesności do
dziś. Filharmonia powstała na początku XXI wieku, uzupełniając lukę nie tylko w zabudowie, ale też w życiu kulturalnym Szczecina. Bez kompleksów
podejmuje dialog z gotycką i przemysłową historią miasta”.

al. Wyzwolenia 22 – 4 =
ul. Zbożowa (21 : 7) + 1 =
CH Kaskada, al. Niepodległości 6•6 =

Tomasz Sachanowicz, architekt,
autor bloga Architektura w Szczecinie

*Akcja ważna do 31.09.2018 r.

Doklej naklejkę albo samodzielnie coś dorysuj.

Wodny labirynt

ZIELONY OGRÓD

Rzeki, kanały, jezioro – w Szczecinie woda daje Ci wyjątkowe możliwości
eksplorowania miasta. Przepłyń naszym niemapowym labiryntem,
a potem popłyń palcem po mapie miasta: wyrusz z Dziewoklicza na
wschód i postaraj się dopłynąć do Mostu Długiego, a potem Świętą do
jeziora Dąbie. Zaprawieni wodniacy mogą tę trasę przepłynąć kajakiem.

Weź sprawy w swoje ręce i upiększ okolicę swojego domu! Zwołaj
sąsiadów i zaplanujcie, jakie rośliny zasadzicie na wybranym kawałku
ziemi. Miasto może wesprzeć Was w zrealizowaniu pomysłu w ramach
programów Zielone Przedogródki i Zielone Podwórka. A może pojawią
się tam krokusy – te bardzo szczecińskie kwiaty? Jeśli nie macie miejsca
na ogródek, to zawsze jeszcze zostają okna i balkony!

kościół św. Rodziny
proj. Adolf Thesmacher

ul. Królowej Korony Polskiej 28

PORT SZCZECIN

Szczecin
N I EMA PA

Szczecin Bulk Terminal (Elewator Ewa)
proj. nieznany

Zaprojektuj przedogródek.

gmach Filharmonii Szczecińskiej
proj. Estudio Barozzi Veiga + Studio A4

Wymyśl ulubiony
farsz marynarza.

Atlas Żaglowców

I
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Z okazji Dni Morza i The Tall Ships Races Szczecin odwiedzają różne żaglowce.
Wybierz się do portu jachtowego i sprawdź ze słowniczkiem, jakie typy jednostek
zawijają do NorthEast Marina. W razie wątpliwości zapytaj bosmana.

SLUTER
Czy wiesz, że pasztecik to typowo szczeciński rarytas, a 20 października ogłoszono Dniem Pasztecika
Szczecińskiego? Bar przy ulicy Wojska Polskiego
to klimatyczne miejsce, które od prawie pół wieku
serwuje różne ich rodzaje. Który smakuje Ci
najbardziej?

BARK

BRYGANTYNA

SZKUNER BERMUDZKI
KET

FREGATA
JOL

KECZ

WEŹ NIEMAPĘ I CHODŹ NA SPACER!
NIEMAPA to seria nietypowych przewodników dla
rodzin, które chcą odkryć miasto na nowo. W zabawny i graficzny sposób przedstawia ciekawe

SZKUNER
GAFLOWY

miejsca, lokalną kulturę i kuchnię. Wymyślona
została przez Mamy Projekt, a za jej wygląd odpowiada Studio Ładne Halo. Wszystkie NIEMAPY

SLUP

można pobrać z www.niemapa.pl.
ISBN: 978-83-944058-9-2
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