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Najsłynniejszy szczeciński ogród ma wszystkie 
cechy legendarnego miejsca. Początki Różanki to 
1928 r. Wówczas przy okazji wystawy ogrodniczej, 
połączonej ze spotkaniem w Szczecinie znanych 
ogrodników, powstał ogród różany. W pomyśle nie 
było nic wyjątkowego. W tamtym czasie rosaria two-
rzone przy parkach były w Europie czymś często 
spotykanym. Szczecin wyróżniała jednak skala 
przedsięwzięcia. Na kilkunastu rabatach posadzono 
osiem tysięcy krzewów róż. Oczywiście w różnych 
odmianach. W innych europejskich miastach rosaria 
kończyły się na kilku rabatach.
 W 1935 r. rosarium zostało rozbudowane. Róż 
było już dziesięć tysięcy. Dodano pergole i ławki. 
Wtedy też powstała pieczołowicie dziś odtworzona 
fontanna "Ptasia studnia" z charakterystycznymi gę-
siami zrywającymi się do lotu. Jej autorem jest nie-
miecki artysta Kurt Schwerdtfeger (1897-1966), który 
po studiach osiedlił się w Szczecinie i tu od 1925 
roku kierował klasą rzeźby w Szkole Rzemiosł Arty-
stycznych. Ogród utrzymywany był przez miasto, ale 

ponoć spore zasługi w jego rozkwicie miało Towa-
rzystwo Upiększania Miasta, społeczna organizacja, 
która dbała o powstawanie kolejnych "zielonych" 
miejsc w Szczecinie.
 Wśród drzew okalających Różankę jedno za-
sługuje na szczególną uwagę - metasekwoja chiń-
ska. Jeszcze w latach 40. XX w. uważano ją za gatu-
nek wymarły. Znana była tylko z archeologicznych 
skamielin. W 1941 r. odkryto ją w Chinach.
 W latach 2006-2007 dzięki funduszom Miasta 
Szczecina przeprowadzono odbudowę ogrodu
w stylu z lat trzydziestych. Po zakończeniu prac 
oddany do użytku 20 kwietnia 2007 r. Zasadzono tu 
ponad dziewięć tysięcy róż w 99 odmianach, wyko-
nano schody, alejki oraz plac zabaw. Prócz kwiatów 
występują tutaj również egzotyczne drzewa i krzewy 
posadzone w czasie zakładania ogrodu, m.in. kasz-
tanowiec gładki, korkowiec amurski, jabłonie, 
wiśnie, grab amerykański, klon oraz świerk serbski 
występujący jedynie w górach Bośni i Hercegowiny.
 Jedną z atrakcji ogrodu jest "Ptasia Fontanna", 
odtworzona z klinkieru i marmuru na postawie 
zdjęć i rycin, na wzór budowli przedwojennej. Jej 
głównymi elementami są cztery betonowe gęsi osa-
dzone na cokole (trzy z nich oryginalne, odrestau-
rowane, czwarta - stworzona od podstaw). Różanka 
znajduje się na obszarze Łękna, na skraju Parku 
Kasprowicza pomiędzy ulicami Jasienicy, Zaleskiego 
i Moczyńskiego oraz ścieżką rowerową (Fałata) 
w pobliżu nieczynnego przystanku kolejowego 
Szczecin Łękno.

źródło:  ZUK Szczecin
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Scena
1200-1230  Koncert na powitanie, a w nim m.in.: „Piosenka na dzień 
  dobry”; samba; piosenka w języku migowym; tango argentyńskie

1230-1330  Blok występów artystycznych, zabaw i konkursów dla dzieci, 
  a w nim między innymi: etiudy pantomimiczne; piosenka dla 
  dzieci; konkursy; „disco żaby”; „zagadki” i „zwijanki”

Projekt realizowany w ramach programu 
Obywatele dla Demokracji, 

finansowanego z Funduszy EOG.

Finansowane ze środków
Miasta Szczecin

Organizatorzy:

1400-1500 Blok występów artystycznych, zabaw i konkursów 
  dla dorosłych, a w nim między innymi: „Iluzja na wesoło”; 
  etiudy pantomimiczne; piosenki kabaretowe; tańce; 
  konkurs dla dorosłych

1630-1730 Blok występów artystycznych i edukacyjnych 
  dla dorosłych, a w nim między innymi: piosenki kabaretowe; 
  tańce; konkurs dla dorosłych; nauka podstaw tanga 
  dla wszystkich chętnych

1230-1430  
pokaz oraz ćwi-
czenia z zakresu 
udzielania 
pomocy 
przedmedycznej 
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1230-1430  
warsztaty „Jak 
zdać egzamin 
sprawnościowy 
do Policji?” 

1230-1430  
wielkoformatowa 
gra planszowa 
„Zagraj ze mną 
w bezpieczeń-
stwo” 

1230-1430  
porady i konkur-
sy pod hasłem 
„Bezpieczny 
uczestnik ruchu 
drogowego” 

1430-1700  
prezentacja 
i warsztaty ręko-
dzieła artystycz-
nego oraz flory-
styki

1430-1700  
rozgrywki brydża 
sportowego i gra 
w szachy dla 
wszystkich chęt-
nych

1500-1530  
słodki poczęstu-
nek dla uczestni-
ków imprezy  

-  wystawa podsumowująca Regionalny Konkurs Plastyczny dla Uczniów z Wadą Słuchu 
  pt. „Policjant moim przyjacielem” oraz Regionalny Konkurs Fotograficzny dla Osób z Wadą 
  Słuchu pt. „Kiedy potrzebujesz pomocy policji” 
- wystawa fotograficzna pt. „Świat w moim obiektywie”, którą prezentuje Marzena Maćkowiak-Pluta.G
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1330-1400  
pierwszy pokaz 
udzielania pierw-
szej pomocy i 
zachowań w sytu-
acji wypadku dro-
gowego

1530-1620  
drugi pokaz 
udzielania pierw-
szej pomocy i 
zachowań w sytu-
acji wypadku dro-
gowego

Impreza Integracyjno-Edukacyjno-Promocyjna
pod nazwą

18 lipiec 2015

Program:

ul. Pawła Jasienicy 
przy budynku 
dworca PKP 
Łękno Łękno


