
Oversigt over seværdigheder du møder på den røde stiblede vej rund i Stetting. Print den ud, så har du den under 

din vandretur.  

1. Banegården – det første tog kom til Stettin i 1843. 

2. Posthuset – blev bygget i etaper mellem 1872 og 1905. 

3. Barakkerne – havde 192 værelser til soldater og deres familie – blev opført fra 1818 renoveret i 2001 

4. Brudstykke af byens befæstning – muren var oprindelig 2510 meter lang 

5. Sankt Johns Kirke - i gotisk stil fra 14. århundrede – specielt alteret og vægmalerierne er værd at se. 

6. Den Lange Bro - nævnt første gang i 1283 – den nuværende blev bygget i 1959 

7. Det Gamle Rådhus – nu bymuseum – bygget omkring 1450 

8. Loitz Huset – bygget i 1547 og genopført i 1961 – Loitz familien var en indflydelsesrig købmandsfamilie – huser nu 

kunsthåndværkerskolen 

9. De pommerske fyrsters slot – tidligere bopæl for Gryfita dynastiet, der herskede over Pommern. Fængselstårnet 

blev bygget i 1503. Bygningerne blev ødelagt i 1944 og genopbygningen blev afsluttet i 1982. Bliver nu brugt som 

kulturcenter. 

10. Fyrsternes stalde – blev bygget omkring år 1600. Bygningerne huser nu det tyske institut på Szczecin Universitet 

11. Jomfru tårnet – blev brugt som fængsel indtil 1723. 

12. Slotsvejen – 2300 meter lang 

13. Søfartsskolen – bygget 1902-05. 

14. National Museum – den maritime afdeling - bygget i 1970. 

15. Det Vestpommerske regionskontor – bygningen opført 1906-1911. 

16. Adam Mickiewicz Monument – berømt polsk digter 

17. Pazim Komplekset – Szczecins moderne kontor- og forretnings kompleks – huser også Hotel Radisson SAS  

18. Kongeporten - opført i årene 1725 - 27 for at fejre at Szczecin var blevet prøjsisk i 1720. 

19. Peter og Paulus kirken – fra det 15. århundrede. 

20. Skibsmast fra dampskibet Konstanty Maciejewicz fra 1929. 

21. Professorernes boliger – en række af huse fra omkring det 14. århundrede. 

22. Jomfru Maria Skolen - bygget i 1832 – før det lå her en kirke, som brændte efter et lynnedslag. 

23. Pzu Zycie bygningen – her blev Caroline d. 2 født. 

24. Sankt Jakob Apostel Basilikaen – oprindeligt en domkirke - den ældste kirke i byen; byggeriet blev påbegyndt i 

1187 og den blev genopbygget fra 1972 til midten af 1980'erne. 

25. Flora monument - sandsten monument lavet af Johann Konrad Koch omkring 1730. 

26. Ørne springvand – lavet i sandsten af Angerer og Koehl i 1732. 



27. Læge skolen – barok-bygning opført 1723-26. 

28. Musikskolen – rekonstrueret i 1959-62. 

29. National Museum – de pommerske fyrster – opført i 1720erne, museum siden 1928. 

30. National Museum og De 13 Musers Klub – opført i 1720erne, huser Galleri for moderne kunst. De 13 Muser er 

folk fra Szczecin, som har gjort sig bemærket indenfor kulturlivet. 

31. Mindetavle – grundlæggelsen af de polske spejdere i 1934. 

32. Den Polske Bank – opført i 1890-95 

33. Det polske post- og teleselskabs bygninger – opført 1901-05. 

34. Johannes Døberen Kirken – bygget 1888-80. 

35. Børnehospital – bygget i 1894 

36. General Wladyslaw Anders’ park 

37. Jesus’ Hellige Hjerte Kirke – bygget 1913-19. 

38. Sankt Adalberts Garnisions  Kirke – bygget 1906-09 - tårnet er 65 m højt 

39. Karol Ujejski’s Monument – stod i Ukraine fra 1901 men kom til Szczecin i 1956. 

40. Havne Porten – en del af Stettin Fort – opført i 1724. 

41. Det Nye Rådhus – taget i brug januar 1879, brændt ned i 1945 og genopbygget i 1950erne. 

42. Tobruck Pladsen 

En ting der ikke er kommet på kortet er den helt vildt flotte bygning, der indeholder Filharmonikaen i Stettin 

http://filharmonia.szczecin.pl/en, den ligger mellem nr. 17 og 18 på Malopolska nr. 48. 

Omkring 18 og 19 kan du finde en skaterpark som passer perfekt ind i området, da den er udformet som et 

kunstværk. 
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