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W jaki sposób uczyć o historii miasta i regionu jego najmłodszych mieszkańców? Jak obudzić poczucie tożsamości
regionalnej, a co za tym idzie postawę osobistej troski o wspólną przestrzeń, odziedziczone zjawiska i zwyczaje? Czy wielki
biznes może nie być egoistycznym pomnażaniem kapitału, ale służyć rozwojowi miasta w duchu sprawiedliwości, piękna
i mądrości? Czy prospołeczną postawą i miłością do miejsca zamieszkania można się zarazić i skutecznie zainfekować
nią innych?
Wielu twierdzi, że miłości do swojego miasta i regionu, jak każdej miłości, nie da się siłą zaszczepić, wtłoczyć ani nauczyć.
Inni uważają, że miłość do swojego miejsca zamieszkania ominęła wielu, ponieważ w latach młodości nie dane im było spotkać
charyzmatycznego pasjonata, który swoją wiedzą i postawą umiałby zasiać ziarno tego osobliwego i niepowtarzalnego uczucia.
Są też tacy, którym w czasach dorosłości ktoś nagle otworzył drzwi do wiedzy, która stała się dla nich drogocennym skarbem,
światłem w ciemności, inspiracją i natchnieniem.
To właśnie przydarzyło się Dorocie Pundyk, która wzięła udział w inicjatywie portalu wszczecinie.pl, mającej na celu przybliżenie
mieszkańcom Szczecina postaci Johannesa Quistorpa. Bez tego i kilku innych zdarzeń nie powstałby konkurs, któremu poświęcona
jest niniejsza książka. Nie powstałyby też inne przedsięwzięcia Doroty Pundyk, stworzone, by pamięć o dobroczynnej dla Szczecina
i regionu działalności rodu Quistorpów nigdy się nie zatarła i była z dumą dziedziczona z pokolenia na pokolenie. Dorota Pundyk
dla swoich uczniów (jest nauczycielką w Szkole Podstawowej nr 56) i znajomych jest tą charyzmatyczną pasjonatką, dzięki której
nawet paroletni szczecinianie mogą zrozumieć – i czerpać z tej wiedzy przyjemność – dlaczego postać Johannesa Quistorpa warta
jest upamiętnienia i za co powinniśmy być mu wdzięczni.
Dlaczego Quistorpowie?
Dlaczego historia tego konkretnego rodu, którego niektórzy członkowie żyli w Szczecinie, jest tak ważna i warta uczczenia, najlepiej
wyjaśnią słowa samej autorki działań edukacyjnych dotyczących tego zagadnienia, Doroty Pundyk:
„Nieśli bezinteresowną pomoc mieszkańcom i mają szczególny wkład w rozwój miasta i regionu. Byli filantropami przekonanymi,
że warto pomagać ludziom biedniejszym i słabszym oraz zadbać o komfort życia własnych pracowników, oferując im pełen pakiet
świadczeń socjalnych. Dzięki Johannesowi Quistorpowi Szczecin zyskał wspaniałe miejsce – Park Kasprowicza. Ten filantrop odstąpił
również miastu swój plac budowlany, aby miasto mogło wybudować gimnazjum (Gimnazjum im. króla Wilhelma). Obecnie mieści
się w tym obiekcie dziekanat Uniwersytetu Szczecińskiego. Johannes Quistorp ufundował też, rozległy kompleks architektonicznourbanistyczny, nazwany Zakładem Opiekuńczym Bethanien. Był założycielem spółki budowlanej i inicjatorem powstania nowych
dzielnic Szczecina: Westendu, Neu Westendu i Braunsfelde. Obecnie są to najpiękniejsze dzielnice Szczecina.
Kontynuatorem dzieła ojca był syn Martin, który również przekazywał ziemie należące do niego, aby można było wznieść na nich
szkoły. Tak powstała Szkoła Realna im. Bismarcka (obecnie Wydział Matematyczno-Fizyczny US) oraz Zakład dla Głuchoniemych

(obecnie SP 53). Martin Quistorp wybudował w Lasku Arkońskim umiłowaną przez wielu szczecinian wieżę widokową, aby uczcić
w ten sposób pamięć o ojcu”.
O tym, że zasługi Johannesa Quistorpa dla Szczecina budziły podziw już w XIX wieku, i to nie tylko w skali lokalnej czy
regionalnej, dobitnie świadczy cytat z artykułu austriackiego pisarza L. Poloczy’ego, który przytaczam za Zofią Fenrych z Instytutu
Pamięci Narodowej i jej artykułem „Wieże Barasela, Quistorpa, Bismarcka – ich rola i znaczenie w pierwszej połowie XX wieku
oraz współczesne losy”.
L. Poloczy, po swoim pobycie w Szczecinie, napisał: „Można spokojnie stwierdzić, że żadne z wielkich miast niemieckich, od
Magdeburga do Drezna i od Kolonii po Hamburg, […] nie przeszło w ostatniej ćwierci naszego kończącego się wieku tak radykalnej
odmiany, rozrostu i wypięknienia […] jak ta dawna silna twierdza u ujścia Odry. […]. Z pewnym triumfu błyskiem w oku pytał
mnie latem 1877 lokalny patriota, przy czym Szczecin był tylko jego przybraną ojczyzną, czy widziałem już tutejszy Westend.
Odpowiedziałem, naturalnie mocno zdziwiony, że nie. Zaraz zaprosił mnie do tramwaju konnego, który zaprowadzono tu w mig na
początku lat siedemdziesiątych, i pojechaliśmy […] przez całą Falkenwalder Strasse. Wyobraźcie sobie niemal prosty jak sznur szereg
nowej zabudowy, ciągnący się przez pół godziny, zapełniony wyniosłymi pałacami i starą aleją. Wszystkie domy w najbujniejszej
zieleni, pośród wypielęgnowanych ogrodów. […]. Oto obraz najwyższej dumy Nowego Szczecina, tej właśnie Falkenwalder Starsse.
Jej północną część, ze względu na wypełniające ją liczne letnie pałace bogatych szczecińskich kupców, nazwano Westendem na
podobieństwo przez tego samego założyciela stworzonego, niezmordowanego choć przemyślnego radcy Quistorpa, na zachód
od Berlina za Charlottenburgiem, przedmieścia willowego. Jeśli może mieć swoją quistorpową kolonię stolica Rzeszy, czemu nie miałby
mieć i Szczecin? A wszystko to stało się w mgnieniu oka”1.
Edukacja regionalna
Edukacja regionalna, tożsamość lokalna, obszar kulturowy, dziedzictwo kulturowe i wiele podobnych zwrotów brzmią w uszach
zwykłego śmiertelnika nieprzyjemnie lub nie brzmią wcale. „Nudne, trudne i nie wiadomo po co” – tak można streścić reakcje na
te określenia.
W praktyce jednak nie mamy do czynienia z górnolotnymi hasłami rozumianymi tylko przez specjalistów. Obcujemy na co
dzień z konkretnymi skutkami faktu, że w pierwszych dwóch dziesięcioleciach XXI wieku dla mieszkańców naszego miasta i regionu
wiele zagadnień przestało być obojętne. Zaczęli zatem aktywnie działać na rzecz ochrony i promowania naszego dziedzictwa
materialnego, kulturowego i historii jako zjawisk, z których możemy być dumni i które są specyficzne dla miejsca, w którym żyjemy.
Jest to szczególnie ważne w mieście i regionie wieloletnio obciążonym kompleksami w stosunku do innych miast i regionów Polskich,
których zabytki i historia są znane wielu od wczesnych lat szkolnych.
Co ciekawe, to źle brzmiące poczucie tożsamości lokalnej zrodziło się w niejednym sercu mieszkańca Szczecina dzięki osobom,
które często nie mając ambicji edukacyjnych i nie uważając się za edukatorów, rozpoczęli – z konieczności, bo oficjalnych
procedur na ten poczet nie stworzono – tak zwane inicjatywy oddolne, które de facto edukacyjną funkcję świetnie spełniły. Ich
zrodzona z miłości do miasta działalność przyniosła wymierne efekty. Kiedy okazuje się, że jakiś budynek, jakieś drzewo, jakiś
park, jakaś ulica i jej nazwa, jakaś postać historyczna, jakaś legenda są dla kogoś tak istotne, że osoba ta staje się rzecznikiem
ich ochrony, promocji, pozytywnej zmiany wobec tych zjawisk – to właśnie jest ten pożądany skutek niczego innego, jak właśnie
edukacji regionalnej, nawet jeśli nikomu nie przyjdzie do głowy danego wydarzenia przypisać zjawisku o tej oficjalnej, przykro
kojarzonej nazwie.
Pod względem dbałości o nasze dziedzictwo kulturowe, jako społeczność Szczecina (czyli społeczność mieszkańców stolicy
naszego regionu!) mamy jeszcze sporo do zrobienia. Mamy na szczęście też w tym względzie szczególną świadomość i wspólne
stanowisko: wiemy, że bez serc i energii młodych ludzi ta misja się nie powiedzie.
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Zofia Fenrych, „Wieże Barasela, Quistorpa, Bismarcka – ich rola i znaczenie w pierwszej połowie XX wieku oraz współczesne losy” w: „Szczecin i jego losy. Trzecia
Konferencja Edukacyjna, Szczecin 10.12.2010”. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Szczecin, 2011.

Konkurs „Johannes Quistorp. Jak zostać filantropem?”. Siła społeczności i interdyscyplinarność.
Konkursowi, któremu poświęcona jest ta publikacja, przyświecają wszystkie opisane powyżej idee, szczególnie ta ostatnia.
Turniej, którego wyniki publikujemy, nie jest ani pierwszym konkursem wiedzy o rodzie Quistorpów, ani pierwszym konkursem
wiedzy o mieście i regionie, jaki stworzyła Dorota Pundyk i zorganizowała SP 56. W tym roku do grona organizatorów dołączyło
Wydawnictwo Granda.
Zawody te odbywają się od 2014 roku pod nazwą „Szczecin i Pomorze Zachodnie na przestrzeni wieków”. Po pierwszym
konkursie poświęconym Quistorpom odbyła się edycja II – „Szczecin Gryfitów”, edycja III – „Książęta Pomorscy”, edycja IV – „Słynne
Pomorzanki i ich wpływ na losy Pomorza i Europy” i edycja V – „Wielcy Budowniczowie Szczecina”, poświęcona wybranym
architektom i urbanistom, którzy w istotny sposób wpłynęli na rozwój i estetykę naszego miasta.
Było i jest to możliwe dzięki ważnemu czynnikowi, którego nie sposób pominąć. Żaden charyzmatyczny pasjonat nie działa
w społecznej próżni, a już na pewno nie działa skutecznie. Zasada ta dotyczy też omawianych konkursów – bez osób, które
zrozumiały i doceniły ich wagę i gotowe były poświęcić swój czas i wspomóc swoją wiedzą ich realizację, te przedsięwzięcia nie
miałyby miejsca.
Tegoroczny konkurs, czyli edycję VI, wspierali: Krystyna Milewska (Muzeum Narodowe w Szczecinie), Michał Dębowski (Miejski
Konserwator Zabytków), znawcy komiksu z Wydawnictwa Granda, Maciej Słomiński (historyk sztuki), Piotr Mączka (dawny wykładowca
US i AS) oraz znani przewodnicy szczecińscy: Ludmiła Kopycińska, Tomasz Wieczorek oraz pisząca te słowa. Ponad połowa osób
z tego grona pracuje na rzecz tego blisko corocznego turnieju od jego zarania. Wszyscy, co warto podkreślić, robią to pro publico
bono, co świetnie koresponduje z wartościami, jakie propagowała postawa Johannesa Quistorpa i członków jego rodziny.
Charakterystyką tego i poprzednich konkursów, szczególnie wartościową dla mnie jako artysty plastyka jest to, że wiedza, której
przyswojenie jest niezbędne do wzięcia udziału w zawodach, musi być przekazana w formie dzieł plastycznych (jak kolorowanki),
literacko-plastycznych (jak komiksy) i edukacyjno-plastycznych (jak prezentacje). W naturalny sposób budzi to kreatywność wyniesioną
z wiedzy i udowadnia, że wiedza ta została należycie zrozumiana i stała się realną własnością uczestnika konkursu. Od wielu lat
słowo – kolejne trudne i nielubiane – interdyscyplinarność odmieniane jest przez wszystkie przypadki, ale w praktyce edukacyjnej
pozostaje często jedynie pięknym zwrotem na papierze. Na przekór temu twórcy konkursu uwodnili praktyczny sens i wymiar
interdyscyplinarności. Odważyli się jednocześnie z sukcesem sięgnąć po współczesny rodzaj komunikacji artystycznej, jaką jest
komiks. To, i nie tylko to, poczynili na rzecz tego turnieju w sposób sympatyczny, szlachetny, bezpośredni i szczery, za co im gorąco,
jako osoba mająca Szczecin w sercu, dziękuję.

Laureaci konkursu:
KOMIKS
Kategoria: klasy 1 – 3
1 miejsce Błażej Graca (SP 56)
II miejsce Małgorzata Ciechanowicz (SP 56)
III miejsce Tymek Mikołajczak (SP 56)
Kategoria: klasy 4 – 8
I miejsce Borys Brelik (SP 56)
II miejsce Adam i Aleksander Wilk (SP 56)
III miejsce Lena Turbaczewska (SP 23)
KOLOROWANKA
Kategoria: szkoły podstawowe
I miejsce Bartek Zatorski (SP 69)
I miejsce Maria Chudzik (SP 55)
II miejsce Maksim Kurchavin (SP 55)
III miejsce Franciszek Szykuć (SP 56)
III miejsce Adam Wilk (SP 56)
Wyróżnienia:
Julia Myśliwiec (SP 53)
Vanessa Brojak (SP 55)
Gabriela Nosal (SP 56)
Aleksander Wilk (SP 56)
Kategoria: szkoły średnie
I miejsce Katarzyna Bodys (Zespół Szkół
Elektryczno-Elektronicznych)
II miejsce Kajetan Pędziwiatr (Zespół Szkół
Elektryczno-Elektronicznych)

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA
Kategoria: klasy 1 – 3
I miejsce Weronika Orłowska (SP 56)
Kategoria: klasy 4 – 8
I miejsce Wojciech Walczak (SP 23)
I miejsce Michał Gerasch (SP 56)
II miejsce Marcelina Staniewicz (SP 56)
III miejsce Mateusz Kowal (SP 23)
Wyróżnienia:
Adrianna Bęś (SP 23)
Marcel Turbaczewski (SP 23)
Maja Szematowicz (SP 56)
Nikola Ratajczyk (SP 56)
Kategoria: szkoły średnie
I miejsce Kacper Niziński (Technikum Łączności)
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NAJWAŻNIEJSZE WILLE WESTENDU
10 lipca 1871 roku Johannes Quistorp, Heinrich Christoph Burmeister, August Horn (spółka Westend) kupili Friedrichshof od wdowy Julie Moses. Początkowo ze względu na
sąsiedztwo Twierdzy Wilhelm nie wolno było budować murowanych domów.
30 maja 1873 roku cesarz Wilhelm I i kanclerz Otto von Bismarck zadecydowali o likwidacji twierdzy. Od tej pory nastąpił szybki rozwój Westendu.

Willa Johannesa Quistorpa. Powstała w latach 1872/1873.
Architekt nieznany. Neorenesansowa, wzorowana na toskańskich domach z rozbudowaną dekoracją rzeźbiarską (między
innymi bogini Flora z misą) z asymetryczną wieżą.

Willa Karoliny i Augusta Hornów. Karolina była młodszą
siostrą Johannesa. Jej mąż był jednym z współudziałowców
spółki Westend. Jeden z pierwszych domów na Westendzie. Powstawał jeszcze w sąsiedztwie twierdzy w latach
1872–1873. Architekt Johann Karge połączył neorenesansową bryłę i szwajcarskie ażurowe dekoracje.

Willa Teresy Charlotty i Hermana Weinreicha. Teresa Charlotta była młodszą siostrą Johannesa. Willa powstała w 1875
roku (już po zburzeniu fortecy). Zaprojektował ją Carl Gerloff.

Willa Luise (córki Johannesa Quistorpa) i Wilhelma Jahna. Wilhelm Jahn był dyrektorem generalnym należącej do Quistorpa
spółki Pommercher Industrie-Verein. Willa powstała w latach
1894–1895. Willa została wybudowana w stylu arkadowym
z elementami drewnianej architektury w stylu szwajcarskim.

Willa kupca A. Manassego. Powstała w latach 1880–1883.
Zaprojektował ją E. J. Decker w stylu neorenesansu włoskiego.
Dekorowana jest olbrzymią arkadą.

Willa Heinricha Stoltinga. Powstała w 1877 roku według projektu E. J. Deckera. Stolting kolekcjonował malarstwo, grafikę
europejską. W testamencie przekazał miastu dom oraz kolekcję grafik. Kwotę w wysokości 60 000 marek przeznaczył
na budowę gmachu muzeum miejskiego z nadzieją, że także
dzięki innym miłośnikom sztuki powstanie jak najszybciej. Kolekcja stała się podstawą Gabinetu Grafik Muzeum Miejskiego w Szczecinie.

Willa przedsiębiorcy Fritza Hoerdera. Wybudowano ją w latach 1896–1897 wg projektu berlińskiego architekta Johanna Gerarda. Jest to nieregularna bryła, w stylu niemieckiego
renesansu.

Willa mistrza rzeźniczego i fabrykanta Ottona Freybe powstała w 1911 roku według projektu H. Höllinga. Wybudowano
ją w stylu Werkbundu (nawiązania charakterem do domów
wiejskich).

Willa dyrektora Fabryki Wyrobów Szamotowych Alfreda Lentza. Wybudowana w latach 1888–889. Zaprojektował ją
Max Drechsler. Willę wzniesiono w stylu eklektycznym. Najpiękniejszą ozdobą willi jest dwukondygnacyjny hall z przeszklonym dachem. Ściany willi wzniesiono z czerwonej cegły,
w górnej części zaś umieszczono elementy dekoracyjne ze
śląskiego piaskowca.

Willa Georga Gravitza. Wybudowana w stylu renesansu niemieckiego w latach 1897–1898. Jej architektem był Wilhelm
O. Zimmermann. Bogate dekoracje rzeźbiarskie skontrastowano z gładko otynkowanymi ścianami, bogato dekorowany wykusz, nad wejściem portal ozdobiony oknem. Nad drzwiami
umieszczono datę budowy.

Willa Carla Gerloffa. Powstała w latach 1873–1875. Zaprojektował ją Carl Gerloff w stylu neorenesansowym. Dom
ozdobiono jońskimi kolumnami. Zamieszkał tu sam architekt.
Zaprojektował on również dom siostry Johannesa Teresy Charlotty oraz budynek przy ulicy Wojska Polskiego 94.

Willa Emila Kunigka. Wybudowano ją w latach 1895–1896
w stylu neorenesansu niemieckiego. Zamieszkał tu sam architekt, który zaprojektował dom jako mieszkanie dla wielopokoleniowej rodziny. Emil Kunigk zaprojektował również budynki
dworca Westend, budynek głównych warsztatów zakładów
Stoewera oraz dom naczelnego lekarza dra Hansa Schmida
przy ulicy Piotra Skargi 29.

WILLE NOWEGO WESTENDU
W 1890 Johannes Quistorp podjął decyzję o budowie dzielnicy Nowy Westend. Osiedle
przeznaczono dla mniej zamożnych obywateli: dla urzędników oraz inteligencji. Działki
budowlane były tu mniejsze niż na Westendzie.

Willa Emila Stoewera przy ulicy Krasickiego 9 powstała w latach 1897–1898 wg projektu Emila Kunigka.

Willa przy ulicy Krasickiego 6 powstała w 1907 roku. Została zaprojektowana przez Ernsta Krausego dla dentysty Maxa
Bauchwitza.

Willa kupca Alberta Mintzlaffa przy Krasickiego 10 powstała
w roku 1900. Zaprojektował ją H. Hölling.

Willa kupca Paula Eberschultza powstała przy placu Jakuba
Wujka 4 w latach 1908–1913 według projektu Rudopha
Gille.

Willa Ernsta Falkenthala została zaprojektowana przez berlińską spółkę Hermann Solfa i Franz Wichards w latach 1906–
1907. Znajduje się przy placu Jakuba Wujka 6.

Willa architekta Franza Plötza powstała w 1899 roku mieści
się przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 9. Zaprojektował on
ten dom dla siebie samego.

Willa urzędnika rejencji Ernsta von Puttkamera przy ulicy Solskiego 2 została zaprojektowana w 1907 roku przez Rudolpha Gille.

Willa hurtownika win Rudolfa Krahnstövera przy ulicy Solskiego 3. Willa zaprojektowana przez H. Höllinga w latach
1902–1903.

BUDYNKI I MIEJSCA
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Ernestinenhof. W 1866 roku rozpoczęto budowę szkoły dla
biednych dziewcząt. Szkołę otwarto w 1869 roku. Johannes
Quistorp utrzymywał ją do 1875 roku, kiedy przekazał szkołę
kuratorium.

W latach 1866-1871 wybudowano Zakład Opiekuńczy Bethanien. Szpital i przytułek prowadziły ewangelickie siostry diakoniski. Zakład został ufundowany przez Johannesa Quistorpa. Latem 2020 roku Stowarzyszenie Denkmal Pomorze prowadziło
prace porządkowe na cmentarzu Bethanien. Podczas prac odkryto nagrobki członków rodziny Johannesa Quistorpa.

W latach 1885–1888 trwała budowa Gimnazjum imienia
króla Wilhelma. Johannes Quistorp podarował ziemię na budowę szkoły oraz częściowo finansował jej budowę. Wspierał ją również corocznymi datkami. Budynek zaprojektował
Richard Rönnebeck z Nassau. Obecnie Rektorat Uniwersytetu
Szczecińskiego.

W roku 1870 Johannes Quistorp kupił Zakład Hydroterapii.
W roku 1890 rozebrano budynki mieszkalne i gospodarcze
folwarku. Dzięki dotacjom Quistorpa teren został zmeliorowany i zagospodarowany; utworzono nowe sanatorium fundacji
im. Ernsta Moritza Arndta.

W roku 1903 Martin ufundował dom nauczycielek przy ulicy
Siemiradzkiego. Budynek zaprojektował H. Hölling.

W latach 1903–1904 powstał neogotycki Zakład dla Głuchoniemych fundacji Johannesa Quistorpa przy ulicy Siemiradzkiego. Projekt wykonał H. Hölling.

Wieża Quistorpa została otwarta 14 maja 1904 roku. Zaprojektował ją w stylu neogotyckim berliński architekt Franz
Schwechten. Wieża była też punktem widokowym.

W latach 1908–1910 trwała budowa Szkoły Realnej im. Bismarcka. Projekt wykonał Adolf Stahl.

W 1869 roku, w setną rocznicę urodzin poety Ernsta Moritza Arndta, powstało Wzgórze Arndta (pomnik i tereny rekreacyjne).
Johannes chciał, aby powstał tu prawdziwy park dla mieszkańców. Dzieło to kontynuował jego syn Martin, który zlikwidował
sady owocowe i urządził park. 10 grudnia 1908 roku Martin Quistorp sprzedał miastu za 3,5 mln marek 526 hektarów ziemi.
W tej samej umowie przekazał nieodpłatnie teren 28 ha dawnych sadów oraz tereny rekreacyjne (Wzgórze Arndta) z obecnym
jeziorem Rusałka (Westendsee). Nieodpłatnie przekazane tereny nazwano później Quistorp Park, a po wojnie Park Kasprowicza. Wiosną 1924 roku Martin sprzedał miastu 40 hektarów terenów w sąsiedztwie budowanego urzędu. Dodatkowo bezpłatnie przekazał w użytkowanie teren za urzędem miasta. Nazwisko fundatora upamiętniono nazywając to miejsce Quistorpaue
(obecnie Jasne Błonia).
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Karty pracy dla klasy 1
Zadanie 1
Rozwiąż działania, w tabelce pod spodem zapisz wyniki w kolejności rosnącej, odczytaj hasło.

2 + 3 10 – 8 1 + 3 4 + 5 9 – 1
S

U

Johannes

I

P

R

2+4 2+5 0+1
T

O

Q

___________________________________
___________________________________
___________________________________ był przedsiębiorcą.
___________________________________

Zadanie 2
Ułóż liczby w kolejności malejącej.
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______________________________ to osoba, która udziela pomocy materialnej ubogim.

Zadanie 3
Rozwiąż krzyżówkę. Odczytaj hasło.
Q
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Patron szczecińskiej katedry.
Baszta …………. Płaszczy.
Zamek Książąt …………………… .
Długi w Szczecinie. Służy do przeprawienia się na drugi brzeg Odry.
Wały …. .
Jedna ze szczecińskich bram.
Park …….. .

Johannes _______________________ był znanym szczecińskim przedsiębiorcą i filantropem.

KARTY PRACY DLA KLASY 2
Zadanie 1
Rozwiąż działania, w tabelce pod spodem zapisz liczby w kolejności rosnącej, odczytaj hasło.
41 + 3

30 – 8

S

U

31 + 3 27 + 55 45 + 26 27 + 24 52 + 15 12 + 1
I

P

R

T

O

Q

Johannes _______________________________ był przedsiębiorcą.
Zadanie 2
Wyszukaj podane wyrazy:
Johannes, Martin, Quistorp, Turkusowe, park, Wolin, kreda, wieża, cement, Bethanien, Lubin.
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Zadanie 3
Przeczytaj tekst. Rozwiąż krzyżówkę. Odczytaj hasło i wyjaśnij znaczenie tego słowa.
Johannes Quistorp urodził się 14 listopada 1822 w Greifswaldzie, zmarł 9 maja 1899 roku

w Szczecinie. Był szczecińskim przedsiębiorcą i posiadaczem dóbr ziemskich.

W 1846 roku przeprowadził się do Szczecina celem odbycia rocznej służby wojskowej. Po jej
zakończeniu zdecydował się pozostać w Szczecinie. W roku 1852 ożenił się z Wilhelminą Theune i
miał z nią pięcioro dzieci: Marię, Heinricha, Johannę, Luisę i Martina. W 1888 roku, po śmierci
pierwszej żony, ożenił się po raz drugi z Mathilde Leidloff.
W Lubinie na wyspie Wolin założył fabrykę cementu portlandzkiego „Lebbin”. Wybudował tu 150
mieszkań dla pracowników fabryki. W miejscu wydobywania kredy zaczęła przebijać woda i w ten
sposób powstało jezioro Turkusowe.
Posiadał również cegielnię parową na Stołczynie oraz dobra ziemskie w Dusewitz, Wittenfelde,
Schlietz na Rugii i w Szczecinie.
6 lipca 1871 roku Johannes Quistorp wspólnie z Heinrichem Christophem Burmeistrem i Augustem
Hornem założył Towarzystwo Budowlane Westend Szczecin. Wtedy to powstała najpiękniejsza
willowa dzielnica naszego miasta. W 1891 roku założył kolejne osiedle Neu Westend. Domy
wybudowane na tutaj były wyposażone w najnowsze zdobycze techniki: elektryczność i wodę.
Kolejnym osiedlem stworzonym przez Quistorpów było przeznaczone dla urzędników i inteligencji:
Braunsfelde.
Johannes Quistorp zmarł 9 maja 1899 roku. Na miejsce jego ostatniego spoczynku odprowadzały go
tłumy mieszkańców Szczecina. Pochowany został na cmentarzu, który znajdował się na terenie
zakładu opiekuńczego Bethanien.
Po jego śmierci, syn Martin Quistorp w hołdzie pamięci ojca sfinansował w latach 1900-04 budowę
wieży widokowej w Lasku Arkońskim – Wieży Quistorpa.
Martin Quistorp również poświęcił się działalności filantropijnej. Zmarł 6 września 1929 roku na
zapalenie płuc w zakładzie opiekuńczym Bethanien, który wcześniej ufundował jego ojciec. 1

1

Materiał opracowano na podstawie: www.wikipedia.pl
Rafał Makała „Między prowincją a metropolią. Architektura Szczecina w latach 1891–1918”, Szczecin 2011.
Maria Łopuch „Szczecin Pogodno”, Szczecin 2010.
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Poziomo:
2. Nazwa jeziora, które powstało na terenie dawnej kopalni.
5. Imię najstarszej córki.
6. Imię pierwszej żony.
7. Niemiecka nazwa dzielnicy związanej z Quistorpami.
8. Zespół placówek szpitalno-opiekuńczych.
9. Ta fabryka mieściła się na Stołczynie.
10. Wyspa, na której mieszczą się Międzyzdroje.
11. Majątek ziemski, który posiadał Quistorp.
12. W tej miejscowości wybudował 150 mieszkań dla pracowników.
Pionowo:
1. Miejsce urodzenia Johannesa Quistorpa.
3. Skała wydobywana przez wielkiego szczecinianina w Lubinie.
4. Fabryka w Lubinie.
5. Wybudował Wieżę Quistorpa ku pamięci swego ojca.
1
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Zapisz hasło i podaj jego znaczenie.
………………………………………………………………………………...……………………
………………………………………………………………………………..……….……………

6

Zadanie 4
Na podstawie przeczytanego wcześniej tekstu uzupełnij tabelkę.
Johannes Quistorp

Data urodzin ………………..……………
Miejsce urodzenia ………………………….
Data śmierci ……………………………...
Miejsce śmierci …………………………..

Imiona dzieci:
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….

Pracę charytatywną po śmierci ojca kontynuował jego syn
……………………….. .

Imiona i nazwiska wspólników Johannesa w spółce
Westend:
…………………………………………………..….
…………………………………………………..….

Trzy osiedla założone przez Johannesa to:
……………………………….
……………………………….
……………………………….

KARTY PRACY DLA KLASY 3
Zadanie 1
Przeczytaj tekst i rozwiąż krzyżówkę.
Johannes Quistorp urodził się 14 listopada 1822 w Greifswaldzie, zmarł 9 maja 1899 roku w
Szczecinie. Był szczecińskim przedsiębiorcą i posiadaczem dóbr ziemskich.
W 1846 roku przeprowadził się do Szczecina celem odbycia rocznej służby wojskowej. Po jej
zakończeniu zdecydował się pozostać w Szczecinie. W 1850 roku założył własne przedsiębiorstwo.
W roku 1852 ożenił się z Wilhelminą Theune i miał z nią pięcioro dzieci. W 1888 roku po śmierci
pierwszej żony ożenił się po raz drugi z Mathilde Leidloff.
W Lubinie założył fabrykę cementu portlandzkiego "Lebbin". Posiadał również cegielnię parową na
Stołczynie oraz dobra ziemskie w Dusewitz, Wittenfelde, Schlietz na Rugii i w Szczecinie.
6 lipca 1871 roku Johannes Quistorp wspólnie z Heinrichem Christophem Burmeistrem i Augustem
Hornem założył Towarzystwo Budowlane Westend Szczecin. Wtedy to powstała najpiękniejsza
willowa dzielnica naszego miasta. W 1891 roku założył kolejne osiedle Neu Westend. Domy
wybudowane na tutaj były wyposażone w najnowsze zdobycze techniki: elektryczność i wodę.
Kolejnym osiedlem stworzonym przez Quistorpów było przeznaczone dla urzędników i inteligencji:
Braunsfelde.
Finansował budowę szkół. Stał na czele zarządu szkoły Ernestinenhof. Podarował miastu działkę
budowlaną, a następnie finansował budowę Gimnazjum im. Króla Wilhelma. Dzięki rodzinie
Quistorpów powstała też szkoła średnia i seminarium nauczycielskie Friedenshof.
Dzisiejszy park Kasprowicza zawdzięczamy zarówno Johannesowi, który w testamencie zapisał
miastu swoje ziemie z przeznaczeniem na powstanie pięknego parku, jak i jego synowi Martinowi,
który cel ten zrealizował.
Johannes Quistorp zmarł 9 maja 1899 roku. Na miejsce jego ostatniego spoczynku odprowadzały go
tłumy mieszkańców Szczecina. Pochowany został na cmentarzu, na terenie zakładu opiekuńczego
Bethanien.
Po jego śmierci, syn Martin Quistorp w hołdzie pamięci ojca sfinansował w latach 1900-04 budowę
wieży widokowej w Lasku Arkońskim – Wieży Quistorpa.
Martin Quistorp również poświęcił się działalności filantropijnej. Podarował również miastu działki
budowlane, na których została wybudowana Szkoła Realna im. Bismarcka. W 1924 roku sprzedał
miastu plac pod budowę Urzędu Miasta. Zmarł 6 września 1929 roku na zapalenie płuc w zakładzie
opiekuńczym Bethanien, który wcześniej ufundował jego ojciec. 2

2

Materiał opracowano na podstawie: www.wikipedia.pl
Rafał Makała „Między prowincją a metropolią. Architektura Szczecina w latach 1891-1918”, Szczecin 2011.
Maria Łopuch „Szczecin Pogodno”, Szczecin 2010.
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Poziomo:
3. Liceum dla dziewcząt i seminarium nauczycielskie.
6. Nazwa dzielnicy.
7. Polska nazwa miejscowości z cementownią.
8. Miejsce urodzenia Johannesa.
11. Szkoła imienia Króla Wilhelma.
13. W tę zdobycz techniki wyposażone były domy Nowego Westendu.
14. Zakład opiekuńczy.
Pionowo:
1. Nazwa szkoły dla dziewcząt.
2. Dzielnica przeznaczona dla urzędników i inteligencji.
4. Fabryka produkująca cegły.
5. Budowla, którą wybudował Martin ku pamięci ojca.
9. Imię pierwszej żony Johannesa.
10. Teren zielony przekazany miastu przez Quistorpów.
12. …. Miasta. Położony jest na skraju Jasnych Błoni.
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Zadanie 2
Na podstawie przeczytanego wcześniej tekstu uzupełnij tabelkę.
Data i miejsce urodzin ………………..…………………….…
Data i miejsce śmierci ………………………………………....
Johannes Quistorp

Imiona dzieci:
………………………………., ……………………………….,
………………………………., ……………………………….
……………………………….

Pracę charytatywną po śmierci ojca kontynuował jego syn
……………………….. .

Imiona i nazwiska wspólników Johannesa w spółce Westend:
…………………………………………………..….
…………………………………………………..….

Trzy osiedla założone przez Johannesa to:
……………………………….
……………………………….
……………………………….

Powstanie parku Kasprowicza zawdzięczamy:
…………………………………………………..….
…………………………………………………..….

Podaj nazwy 4 szkół, które powstały dzięki rodzinie Quistorpów.
…………………………………………………..….
…………………………………………………..….
…………………………………………………..….
…………………………………………………..….

Zadanie 1

KARTY PRACY DLA KLAS 4-8
Quistorpowie

Johannes Heinrich Quistorp urodził się 14 listopada 1822 roku w Greifswaldzie
jako najstarszy syn Heinricha i Johanny Hecht. W 1846 roku przeprowadził się on do
Szczecina, a następnie po odbyciu rocznej służby wojskowej nawiązał współpracę z
różnymi firmami, a w 1850 roku założył własne przedsiębiorstwo.
W roku 1852 ożenił się z Wilhelminą Theune (1830-1886) i miał z nią pięcioro
dzieci: Marię, Heinricha, Johanne, Luise i Martina. Po śmierci żony ożenił się w 1888 roku z
Mathilde Leidloff.
Był przedsiębiorcą i filantropem. Posiadał cegielnię parową na Stołczynie oraz ziemię
w różnych miejscowościach.
W XIX wieku J. Quistorp założył na wyspie Wolin w miejscowości Lubin fabrykę cementu
portlandzkiego. Fabryka wyróżniała się nie tylko wprowadzonymi na jej terenie innowacjami
technicznymi, ale również rozwiniętym zapleczem socjalnym (150 mieszkań robotniczych, dom dla
wdów, sala spotkań, biblioteka).
W 1866 roku Quistorp założył fundację opiekuńczą diakonisek Bethanien. Jako pierwszy
wybudowany został budynek schroniska dla dziewcząt przy obecnej ul. Wawrzyniaka 8. Następnie
oddano do użytku największy budynek całego zakładu. Znalazła się w nim kaplica, jadalnia oraz
pokoje mieszkalne dla sióstr diakonisek, które prowadziły cały zakład. W kolejnych latach
powstawały następne obiekty. Były w nich umieszczane różne oddziały szpitalne.
6 lipca 1871 r. wraz z grupą bogatych kupców i przemysłowców założył Akcyjne
Towarzystwo Budowlane: „Westend Stettin”. 10 lipca 1871 roku zakupili od wdowy Julii Moses
majątek Friedrichshof. W kolejnych latach powstały nowe dzielnice Szczecina: Westend, Nowy
Westend i Braunsfelde.
W 1872 r. powstała rodzinna rezydencja Quistorpa przy obecnej ulicy Wojska Polskiego 92.
W budynku tym, według książki adresowej z 1898 roku, mieszkał J. Quistorp wraz z rodziną. Jego
syn Martin mieszkał tam aż do śmierci w 1929 roku.
Kolejnym ważnym dziełem Quistorpa było przekazanie sadów na tereny rekreacyjne dla
mieszkańców Szczecina. W ten sposób powstał dzisiejszy Park Kasprowicza (dawniej Quistorp
Park). Prace nad parkiem prowadził po śmierci ojca jego syn Martin. W parku zasadzono wiele
rzadkich odmian drzew i krzewów, wytyczono alejki spacerowe, stworzono punkty widokowe,
altany, trasy do jazdy konnej, tor saneczkowy.
W latach 1900-1904 na zlecenie Martina Quistorpa została wybudowana Wieża Quistorpa.
Miała ona upamiętniać jego ojca Johannesa.
10.12.1908 roku tereny współczesnych „Syrenich Stawów” i ich otoczenie Martin Quistorp
sprzedał miastu. Sprzedał wtedy również ziemie obejmujące lwią część dzisiejszego parku
Kasprowicza, a gratis dorzucił 28 hektarów obejmujących okolice obecnego jeziora Rusałka.
Wiosną 1924 roku Martin sprzedał miastu tereny na budowę Urzędu Miasta. Dodatkowo
przekazał miastu w użytkowanie teren za planowanym urzędem miasta bezpłatnie. Nazwisko
fundatora upamiętniono nazywając zieleniec Quistorpaue. Spacerując po tych błoniach można było
podziwiać widoczną na szczycie wzgórza Wieżę Quistorpa.

prostokąt.
Johannes Quistorp w miejscowości Lubin wybudował 180 mieszkań
dla swoich pracowników.

Prawda

Fałsz

Johannes Quistorp zmarł 9 maja 1899 roku. Na miejsce jego ostatniego spoczynku na
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3

Tekst opracowano na podstawie informatora „Quistorp – Szczecińskie Spotkania Kulturalno – Turystyczne”, strony
www.quistorp.de,
Mariisprzedał
Łopuch „Szczecin
Pogodno”
orazUrzędu
informacji
z Wikipedii.
6.
Martinksiążki
Quistorp
ziemie pod
budowę
Miasta:

▪ wiosną 1925 roku,
▪ zimą 1924 roku,
▪ wiosną 1924 roku.

7.
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Johannes Quistorp zmarł:
▪ 9 maja 1899 roku,
▪ 9 czerwca 1899 roku,
▪ 9 maja 1799 roku.

Tekst opracowano na podstawie informatora „Quistorp – Szczecińskie Spotkania Kulturalno – Turystyczne”, strony
www.quistorp.de, książki Marii Łopuch „Szczecin Pogodno” oraz informacji z Wikipedii.

Zadanie 2
Quistorpowie
Johannes Heinrich Quistorp urodził się 14 listopada 1822 roku w
Greifswaldzie jako najstarszy syn królewskiego komisarza. W roku 1846
przeprowadził się on do Szczecina, a następnie po odbyciu rocznej służby
wojskowej nawiązał współpracę z różnymi firmami, a w 1850 roku założył własne
przedsiębiorstwo.
W roku 1852 ożenił się z Wilhelminą Theune (1830-1886) i miał z nią
pięcioro dzieci: w 1853 Marię, w 1856 Heinricha (zginął tragicznie w roku 1880),
w 1858 Johannę, w 1859 Luise, w 1860 Martina. W 1888 roku (po śmierci
pierwszej żony) ożenił się po raz drugi z Mathilde Leidloff.
Był przedsiębiorcą i filantropem. Posiadał cegielnię parową na Stołczynie oraz majątki ziemskie
w Dusewitz, Wittenfelde, Schlietz na Rugii i w Szczecinie. Był jednym z pierwszych kapitalistów
w Szczecinie i Prusach, który na początku ery industrializacji w XIX wieku angażował się w sprawy socjalne
swoich pracowników.
W XIX wieku J. H. Quistorp założył na wyspie Wolin w miejscowości Lubin największą w tamtych
czasach w Niemczech fabrykę cementu portlandzkiego. Cementownia wyróżniała się nie tylko
wprowadzonymi na jej terenie innowacjami technicznymi, ale również rozwiniętym zapleczem socjalnym
(150 mieszkań robotniczych, dom dla wdów, sala spotkań, biblioteka). W 1957 roku miejsce to posłużyło
Andrzejowi Wajdzie za scenerię do filmu „Kanał”.
W 1866 Quistorp założył fundację opiekuńczą diakonisek Bethanien. Jako pierwszy wybudowany
został budynek schroniska dla dziewcząt przy obecnej ul. Wawrzyniaka 8. Uroczyste otwarcie i poświęcenie
obiektu nastąpiło 28.11.1869 r. W 1871 r., po sześciu latach budowy oddano do użytku największy budynek
całego zakładu zlokalizowany przy ul. Wawrzyniaka 7d-7g. Znalazła się w nim kaplica, jadalnia oraz pokoje
mieszkalne dla sióstr diakonisek, które prowadziły cały zakład. W kolejnych latach powstawały następne
obiekty.
6 lipca 1871 r. wraz z grupą bogatych kupców i przemysłowców założył Akcyjne Towarzystwo
Budowlane: „Westend Stettin”, w której Quistorp był jednym z najbardziej aktywnych członków. 10 lipca
1871 roku kupili majątek Friedrichshof od Julii Moses. Zgodnie z zapisem statutowym 25% zysków
przekazywano na zakładanie ulic, kanalizacji, wodociągów, oświetlenia.
W latach 1872/1873 powstała rodzinna rezydencja Quistorpa przy obecnej ulicy Wojska Polskiego 92.
W budynku tym, według książki adresowej z 1898 roku, mieszkał J. Quistorp wraz z rodziną. Jego syn Martin
mieszkał tam aż do 1929 roku.
W 1890 roku rozpoczęto tworzenie Nowego Westendu (Neu Westend) wytyczając ulicę Ostrawicką,
Skłodowskiej-Curie, Krasickiego i Siemiradzkiego. Centrum tego rejonu zaakcentowano obszernym okrągłym
placem, tworząc obecny plac Jakuba Wujka. Następne podobne osiedle powstało w pobliżu ulicy Mickiewicza.
O ile jednak Neu Westend był przewidziany dla wyższej klasy urzędników i przedsiębiorców,
o tyle nowa dzielnica Braunsfelde przeznaczona była dla klasy średniej. W 1900 roku na terenie Braunsfelde
mieszkało 48, a w rejonie Neu Westend 98 osób.
Kolejnym ważnym dziełem Quistorpa było otwarcie w 1869 roku tzw. Wzgórza Arndta.
Umiejscowiono tam pomnik słynnego niemieckiego pisarza oraz założono pierwsze zieleńce. Johannes

Quistorp chciał stworzyć piękny park dla mieszkańców miasta. Niestety nie doczekał on jego rozkwitu. Dzieła
dokończył jego syn Martin. W parku zasadzono wiele rzadkich odmian drzew i krzewów, wytyczono alejki
spacerowe, stworzono punkty widokowe, altany, trasy do jazdy konnej, tor saneczkowy.
W latach 1900-1904 na zlecenie Martina Quistorpa została wybudowana Wieża Quistorpa. Miała ona
upamiętniać postać i zasługi jego ojca Johannesa. Wielkie otwarcie wieży odbyło się 14 maja 1904 roku.
10 grudnia 1908 roku Martin Quistorp przekazał miastu obecny park Kasprowicza.
W 1924 roku miasto otrzymało od Martina Quistorpa teren, na którym powstał
Quistorp Aue (dzisiejsze Jasne Błonia). Pierwsze plany zagospodarowania tego rejonu
sięgały początków zabudowy Westendu. Spacerując po tym zieleńcu jeszcze w 1920
roku można było podziwiać widoczną na szczycie wzgórza Wieżę Quistorpa. W 1924
roku Martin Quistorp sprzedał urzędowi miejskiemu plac pod budowę magistratu.
Dzięki temu przedsięwzięciu stworzony został ciekawy układ połączenia architektury
miasta z częścią rekreacyjną, prowadzącą przez Quistorp Aue (Jasne Błonia), Quistorp
Park (Park Kasprowicza) do Eckerberger Wald (Lasek Arkoński).
J. H. Quistorp zmarł 9 maja 1899 roku. Na miejsce jego ostatniego spoczynku
odprowadzały go tłumy mieszkańców Szczecina. Pochowany został na cmentarzu, na
terenie zakładów Bethanien, przy obecnej ulicy. P. Wawrzyniaka.4
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Tekst opracowano na podstawie:
informatora „Quistorp – Szczecińskie Spotkania Kulturalno – Turystyczne”
Maria Łopuch „Szczecin Pogodno”, Szczecin 2010,
Rafał Makała „Między prowincją a metropolią. Architektura Szczecina w latach 1891–1918”,
informacji z Wikipedii .

1. Johannes Heinrich Quistorp i Martin Quistorp to:
a) ojciec i syn,
b) bracia,
c) kuzyni.
2. Johannes Quistorp był zamożnym człowiekiem. Posiadał:
a) cegielnię, gospodarstwo rolne, fabrykę samochodów,
b) dobra ziemskie, fabrykę szczotek, fabrykę betonu,
c) fabrykę cementu, cegielnię, dobra ziemskie.
3. W trosce o dobro mieszkańców Szczecina Quistorp przekazywał 25% swoich zysków na ważne
udogodnienia:
a) zakładanie i oświetlenie ulic i łaźni miejskich,
b) zakładanie ulic i oświetlenia, kanalizacji i wodociągów,
c) zakładanie ulic, kanalizacji i fabryk.
4. Westend, Neu Westend, Braunsfelde w Szczecinie to:
a) piękne dzielnice willowe,
b) centra handlowe,
c) nazwy szkół.
5. Rodzina Quistorpów dzieliła się swoim majątkiem. Przekazali na rzecz miasta:
a) biblioteki, czytelnie,
b) ratusz i budynki muzeów,
c) ziemię z przeznaczeniem na miejski park, szpital.
6. Martin Quistorp zadbał o realizację ważnych dla rodziny i dla miasta projektów. Były to:
a) dopilnowanie założenia Quistorp Park i podarowanie go miastu,
b) budowa Westendu i otwarcie miejskiego zoo,
c) założenie Quistorp Park i budowa stoczni.
7. Quistorp Park to obecnie park Kasprowicza. Wybierz zdanie prawdziwe, które opisuje to miejsce za
czasów jego powstania:
a) Park był miejscem corocznych obchodów z okazji urodzin Johannesa i Martina Quistorpów.
b) Kompleks rekreacyjny był dostępny tylko dla zamożnych szczecinian.
c) W parku zasadzono wiele rzadkich odmian drzew i krzewów, wytyczono alejki spacerowe,
stworzono punkty widokowe, altany, trasy do jazdy konnej, tor saneczkowy.
8. Quistorp Aue to teraz Jasne Błonia. Które zdanie przedstawia prawdziwą informację?
a) Pierwsze plany zagospodarowania tego rejonu sięgają początków Westendu.
b) Miasto podejmowało próby odkupienia tych terenów od Martina Quistorpa w 1907 roku, aby
założyć tam rozległy zieleniec, ale bez powodzenia.
c) Jeszcze w 1920 roku widok z Quistorp Aue był tak rozległy, że można było podziwiać w
oddali wieżę Quistorpa.
9. Wieża Quistorpa, ozdobiona ceramiką i kamiennymi rzeźbami, miała za zadanie:
a) stać się główną siedzibą Quistorpów,
b) upamiętniać Johannesa Quistorpa i jego zasługi dla miasta,
c) konkurować z podobnymi wieżami budowanymi w innych miastach.
10. Dlaczego warto ocalić od zapomnienia Johannesa i Martina Quistorpów?
a) Mieli wizję nowoczesnego rozwoju miasta, realizowali ją nie szczędząc własnych środków i
dbali, aby miasto było przyjazne dla wszystkich mieszkańców.
b) Quistorpowie pragnęli pokazać bogactwo swojej rodziny.
c) Johannes chciał zostać prezydentem miasta.
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