1. Kościół pw. św. Antoniego z Padwy
Początki kościoła na Warszewie sięgają roku 1271. Obecny kościół
zbudowano w 1874 roku. Jest neogotycką, jednoprzestrzenną
budowlą z niewielkim, pięciobocznym prezbiterium i kwadratową w
rzucie wieżą przy elewacji zachodniej. Z historycznego wyposażenia
kościoła przetrwała tylko empora organowa z końca XIX wieku. W
kościele znajduje się cenny obraz św. Antoniego. W trakcie prac
renowacyjnych w 2003 roku okryto dedykację z 1934 autorstwa ks.
Michała Sopoćko, spowiednika i kierownika duchowego św. Siostry
Faustyny Kowalskiej. Odkrycie dokonano dokładnie w 28 rocznicę
śmierci księdza Michała - 28 lutego.
2. Rzeźba słonia
Rzeźbę stworzył znany niemiecki artysta Kurt Schwerdtfeger w 1934
r. Zaprojektowana jako fontanna, stała po środku niewielkiego oczka
wodnego. Woda tryskała z ustawionej wówczas pionowo trąby słonia.
3. Jaworowy Staw
Glinianka po istniejącej tu jeszcze przed I wojną światową cegielni
Waltera. Zakład mieścił się w sąsiadujących ze stawem budynkach.
4. Leśny Zameczek (Waldschlösschen bei Buchholz)
Restauracja stanowiąca część bardzo modnego wśród szczecinian
kompleksu rekreacyjno - wypoczynkowego. Całość osiedla składała
się z 10 budynków zamieszkałych przez 51 osób. Główną atrakcją
było piękne śródlesie położone w Puszczy Wkrzańskiej. Po prawej
stronie drogi znajdowała się restauracja, piwiarnia i kawiarnia oraz
mały hotelik. Położone w lesie, z dala od Warszewa to maleńkie
osiedle w niezbyt jeszcze bezpiecznych po wojnie czasach, nie
znalazło chętnych do osiedlenia się. Niezabezpieczona zabudowa
niszczała, aż w końcu popadła w ruinę.
5. Ośrodek dla młodzieży (Kinderheim)
Dom wypoczynkowy dla młodzieży z całym zapleczem sportowym:
place do gier, trasy wycieczek pieszych, a pobliski Staw na Odludziu
służył jako kąpielisko. Dzięki korzystnemu klimatowi okolicy przez
jakiś czas funkcjonował tutaj szpital gruźliczy dla dzieci.
6. Bystry Potok. Żródło.
Niewielki strumyk płynący malowniczą, prastarą doliną. Wpada do
rzeczki Osówki.
7. Pomnik sportowców poległych w czasie I wojny światowej
Pomnik upamiętniający sportowców ze Związku Gimnastycznego i
Sportowego Szczecin-Drzetowo, poległych w I wojnie światowej. Na
szczycie kopca usypanego z kamieni polnych umieszczono przecięty
wpół głaz, którego obie części ustawiono tak, by przypominały
otwartą księgę.
8. Dolina Siedmiu Młynów
Jeden z najbardziej atrakcyjnych pod względem krajobrazowym rejon
Szczecina. Tworzy ją fragment górnego biegu maleńkiej rzeczki
Osówki. Z uwagi na bystry prąd już w średniowieczu wykorzystano ją
do celów przemysłowych. Nad jej brzegiem powstało z czasem
siedem młynów wodnych wraz ze spiętrzającymi wodę stawami
młyńskimi. Młyny te w 1643 r. przeszły na własność miasta.
funkcjonowały nieprzerwanie do XIX w. i zaprzestały produkcji mąki
w związku z rozwojem młynarstwa o napędzie elektrycznym. Dzisiaj
po młynach pozostały jedynie stawy wodne, uroczo wkomponowane
w otaczający drzewostan porastający dolinę Osówki.
9. Goślice (Vogelsang ).
Niewielkie osiedle posiadało bardzo romantyczne położenie: doliny i
parowy, zalesione wzgórza. W 1864 r. składało się z 9 zabudowań,
byli to sami zagrodnicy, częściowo parali się wydobyciem gliny.
Początkowo osiedle nazywało sie bardzo brzydko „Junkers
Todtenschlag”, co oznacza „Śmiertelny cios”. Zmieniono ją po jakimś
czasie na zgodną z położeniem: Vogelsang – Ptasi Śpiew. Po wojnie
zdewastowane nie zostało odbudowane.
10. Dąb Bogusława X
Jedno z najstarszych drzew Puszczy Wkrzańskiej, około 600-letni dąb
Bogusława X (obwód 520 cm, wysokość 23 m.). Do 1983 r. obok
niego rósł drugi okaz o obwodzie 640 cm, który jednak obumarł i
został zniszczony przez wichurę. Dęby nazwano na cześć księcia
Bogusława X, który podobno pod nimi odpoczywał.
11. Rozlewisko strumienia Grzęziniec ( Bach Rodbeck ).
Tereny lęgowe dla szeregu gatunków ptactwa wodnego.
12. Przęsocin (Neuendorf)
Wieś położona na drodze do Polic. Pierwsza wzmianka z 1286 r.
dotyczy kościoła. W 1493 r. po rozebraniu drewnianego kościoła
wzniesiono nowy, późnogotycki z głazów granitowych. Wieżę
drewnianą dobudowano w 1740 r. Wśród zagajnika w sąsiedztwie
domu kultury stoi niemiecki pomnik. Nie udało się przetrwać
metalowej tablicy z napisem: „... tylu żołnierzy zginęło ile drzew tutaj
rośnie...”.
13. Głaz upamiętniający zachodniopruskiego pisarza
Hermann`a Löns`a
W pobliżu wsi Lęsno Górne na szczycie wzgrza znajduje się kopiec
usypany ku czci zachodniopruskiego pisarza Hermann`a Löns`a, a
na jego szczycie wznosi się głaz posadowiony tam przez
Mścięcińskie Towarzystwo Leśne w 1934 roku, tj. w 20-tą rocznicę
śmierci tego propagatora turystyki i miłośnika przyrody.)
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1. Antonkirche ( In Warsow )
Der Anfang der Kirche in Warsow (Warszewo) geht auf das Jahr 1271
zurück. Die heutige Kirche, 1874 gebaut, ist ein neogotischer,
einschiffiger Bau mit kleinem, fünfeckigem Presbyterium und hohem
Turm an der westlichen Fassade. Aus dem 19. Jahrhundert
stammende Orgel ist die einzige, die von der damaligen Einrichtung
der Kirche erhalten blieb. Im Presbyterium befindet sich ein sehr
wertvolles Gemälde von Heiligem Anton. Am 28. Februar 2003- am
28. Todestag von dem Priest Michał Sopoćko, berühmt dafür, dass er
Beichtvater und geistige Führer von Schwester Faustyna Kowalska
war – hat man bei den Renovierungsarbeiten entdeckt, dass sich an
diesem Bild eine Widmung an Michał Sopoćko befindet.
2. Elefantenskulptur
Die Skulptur wurde 1934 von einem deutschen Bildhauer Kurt
Schwerdtfeger hergestellt. Urspruglich als Brunnen, stand sie damals
in der Mitte eines kleinen Teiches und Wasser spritzte aus dem
Rüssel des Elefanten hervor.
3. Ahornteich
Lehmgrube von dem alten, noch vor dem 1. Krieg agierendem,
„Walter`s Ziegelei“. Das Ziegelwerk war untergebracht in den
Gebäuden, die heute noch direkt am Wasser stehen.
4. Waldschlösschen bei Buchholz
Das Restaurant war ein Bestandteil einer von den Stettinern sehr
beliebten Anlage. Die gesamte Siedlung bestand aus 10 Gebäuden,
die von 51 Einwohnern bewohnt wurden. Hauptattraktion war die
Lage inmitten von Forst Falkenwalde ( Puszcza Wkrzańska). An der
rechten Straßenseite befand sich früher Restaurant, Bierstube, Cafe
und ein kleines Hotel. Nach dem Krieg verfiel die Siedlung allmählich,
weil die Lage am Wald den Einwohnern zu gefährlich schien.
5. Kinderheim
Ein Erholungsheim für Kinder mit zahlreichen Spielplätzen und
Wanderwegen. Der nahe liegende Teich wurde zu Badeort. Dank
seiner Lage fungierte das Heim als Spital für lungenkranke Kinder.
6. Springbach-Quelle
Ein kleiner Bach, der sich durch ein uraltes Tal windet und im
Flüsschen Mühlenbach mündet.
7. Das Denkmal gewidmet den im 1 Weltkrieg gefallenen
Turnsportlern des „Turn- und Sportvereins Stettin-Bredow
v.1861 e.V.“.
Im Wald in der Nähe der Ruine des Restaurants „Waldschlösschen
bei Buchholz“, auf dem Gipfel des aus angehäuften Feldsteinen
bestehenden Hügels war ein halbierter Stein angebracht , dessen
Hälften so aufgestellt wurden, dass sie ein aufgeschlagenes Buch
darstellten. Auf der ersten Seite befindet sich die Inschrift und über
der Inschrift – ein Kreuz, das wahrscheinlich das Wahrzeichen des
Vereins darstellte. Auf der zweiten Hälfte des Feldsteins, unter dem
eingeschnitzten Eisenkreuz waren die Namen von Sieben Sportlern
angebracht.
8. Tal von Siebenmühlenbach.
Landschaftlich reizvollste Region von Szczecin, umrahmt von dem
Flüsschen Siebenmühlenbach ( Osówka ). Wegen seiner reißenden
Strömung wurde er zu industriellen Zwecken benutzt. An ihrem Ufer
hatte man 7 Mühlen errichtet, die 1643 zum Stadteigentum wurden.
Die Mühlen waren bis Ende des 19. Jahrhundert im Betrieb,
aufgehört mit der Mehlproduktion hat man erst mit dem Anfang der
elektrischen Ära.
9. Vogelsang
Kleine Siedlung von einer durchaus romantischen Lage : Täler,
Hohlwege und Waldhügel. 1864 bestand sie aus 9 Bauernhöfen – die
Bauern befassten sich mit Lehmabbau. Anfangs trug die Siedlung
einen hässlichen Namen „Junkers Todtenschlag“, was später auf
Vogelsang umbenannt wurde. Zerstört infolge des Krieges wurde sie
nie wieder aufgebaut.
10. Bogislaveiche
Eine der ältesten Eichen in der Heide Puszcza Wkrzańska ist 600
Jahre alt, 23 Meter hoch und sein Umfang beträgt 520 cm. Bis 1983
wuchs daneben ein ähnlich großer Baum von 640 cm Umfang, der
aber erst abgestorben war und dann durch ein heftiges Gewitter
vernichtet wurde. Genannt zur Ehre von dem Fürsten Bogislav X, der
angeblich darunter zu erholen pflegte.
11. Bach Rodbeck ( Gręziniec )
Brutstätte für viele Wasservögelgattungen.
12. Neuendorf ( Przęsocin )
Ein Dorf an der Straße nach Police ( Pölitz ). Erwähnt 1286 wegen
dessen Kirche. 1493 nach Abriss der alten Holzkirche hat man eine
neue spätgotische Kirche aus Granitsteinen errichtet. Der Turm aus
Holz wurde erst 1740 dazu gebaut. In der Nachbarschaft der Kirche
steht, verhüllt zwischen den Bäumen, ein altes Denkmal. Die
metallene Gedenktafel mit Aufschrift „ … hier sind so viele Soldaten
gefallen, wie Bäume, die hier wachsen …“ ist leider nicht erhalten
geblieben.
13. Lönsstein
In der Nähe vom Dorf Alt Leese ( Lęsno Górne) auf dem Hügel
(Lönsberg) befindet sich ein Denkmalstein (Lönnstein ) vom

Messenthinen Waldverein zur Erinnerung an den 26.09.1914 in
Westen gestorbenen westpreußischen Schriftsteller Hermann
Löns.
mehr: www.historia.warszewo.pl
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