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Halo Dzieci,

niniejsza broszurka „Mannheim bardzo kolorowy – Dzieci dzieciom”, jest wyjątko-
wym podarunkiem, który chcemy wam i waszej szkole przekazać. 

„Dlaczego właściwie tak jest?” Często z pewnością zadawałyście to pytanie, a wasi na-

uczyciele udzielali wam na nie podczas lekcji odpowiedzi.

Czy rzeczywiście dobrze znacie miasto w którym żyjecie? 

Czy znacie wszystko co na codzień napotykacie? Jesteśmy 

przekonani, iż nieraz zastanawiałyście się nad przeszło-

ścią znanych wam placy i budowli, nad ich wyglądem 

i przeznaczeniem, tym sprzed lat i obecnym. Dlatego 

chcemy by czytając tę broszurkę, lepiej poznałyście 

wasze miasto.

Ponieważ sami nie jesteśmy zbyt utalentowani pla-

stycznie, poprosiliśmy do współpracy waszych rówie-

śników. To oni właśnie, malując znane budowle i krajobra-

zy naszego miasta, są współautorami pięknie opracowanej 

szaty grafi cznej niniejszej broszurki. W dołączonych przez nas 

do tych rysunków tekstach, staramy się przybliżyć dzieje tych 

miejsc i opowiedzieć o sekretach z przeszłości jakie te miejsca kryją. Sami 

zobaczcie, jak wiele uzdolnionych plastycznie waszych rówieśników, ukazało Mannheim 

we wspaniałych obrazach. Warto przejrzeć tę broszurkę, bo przecież Dzieci dzieciom ją 

przygotowały.

 

Ciekawej przygody w odkrywaniu waszego 

miasta !

Zespół redakcyjny waszej bro-
szurki „Mannheim bardzo koloro-
wy”

Możecie tę broszurkę wspólnie z wa-szym młodszym rodzeństwem poczytać i pooglądać ilustracje. Może póżniej w towarzystwie wa-szych rodziców, przyjaciół, czy babci i dziadka odwiedzicie z ciekawością niektóre miejsca, o których do-wiedziałyście się ciekawych historii czytając tę 
książkę.
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T ERAZ WIECIE: 

Wieża ciśnień będąca nierozłącz-

nym symbolem Mannheimu, stoi u 

wrót dzielnicy
 Oststadt. P

rzez długi 

okres czas
u zaopatry

wała miasto 

w wodę pitn
ą. Jest ba

rdzo lubia-

nym obiektem przez mieszkańców
 

miasta. 
Akin, 9 lat, Erich Kästner-Schule
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Wieża ciśnień z 

dachem zastępczym

Wieża ciśnień/Wasserturm 

Dzisiaj wystarczy odkręcić kran, by popłynęła z niego bez problemu 

świeża woda pitna.

Jednak przed 150-ma laty albo i więcej, nie było to takie proste. Czy 

możecie sobie wyobrazić, by wodę do przygotowania spaghetti, trze-

ba by było najpierw wiadrem ze studni nabrać? W dodatku dawniej, 

woda nie odznaczała sie zbytnią czystością. 

W roku 1889 postanowiła Rada Miejska zlecić architektowi Gustav Halm-

huber budowę Wieży ciśnień. Wieża miała w przyszłości gromadzić olbrzy-

mie zasoby wody i tym samym zaopatrywać miasto w klarowną wodę.

 W tamtym okresie Wieża ciśnień była jedyną zlokalizo-

waną na tym terenie budowlą.

W czasie II Wojny Światowej jej dach został 

poważnie uszkodzony. Po wojnie powstało 

wiele projektów jej odbudowy. Mieszkańcy 

Mannheimu żądali jednak przywrócenia jej 

pierwotnej konstrukcji.

okalizo

Spójrzcie na dwa 
lwy z ludzkimi głowami u stóp galerii Wieży ciśnień, albo popatrzcie na stojące przed Wieżą mityczne stworzenie, przed-stawiające pół konia pół człowieka. Przypatrując się tym rzeźbom, z pewnością zaraz nasuwa się wam na myśl jakaś tajem-

nicza opowieść.
Wieża ciśnień

Wieża ciśnień zaopatry-wała miasto do 2000 roku w wodę pitną. Wieża mieści 2 miliony litrów wody. Ma 60 m wysokości.

1959
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T ERAZ WIECIE: 

Plac Fryderyka, który został za-

planowany jednocześnie z dzielnicą 

Oststadt, powstał w późniejszym 

okresie aniżeli Wieża ciśnień. Na jego 

terenie w 1907 roku odbyła się z oka-

zji 300-nej rocznicy założenia miasta, 

wielka Wystawa Jubileuszowa tzw. 

große Jubiläumsausstellung.

Chiara, 9 lat, Erich Kästner-Schule
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Plac Fryderyka/Friedrichsplatz

Wieża ciśnień bez Placu Fryderyka nie miałaby takiego uroku. Plac ten 

nazwano imieniem dawnego władcy tych ziem, Wielkiego księcia Fry-

deryka I. von Baden. 

W roku 1607, roku założenia miasta, dzisiejszy Plac Fryderyka znajdował 

się poza murami ówczesnego grodu. 

Plac Fryderyka powstał w roku 1890. W tymże czasie, miejscy ogrod-

nicy zagospodarowywali dotąd niezabudowany obszar wokół Wieży 

ciśnień. Jednocześnie prowadzono w pobliżu budowę Rosengarten i 

Kunsthalli. Te budynki są wam z pewnością również znane. 

W 1907 roku Plac Fryderyka stanowił centrum obchodów 300-

nej rocznicy założenia miasta. Związane z tą rocznicą uroczy-

stości nazwano „Wystawą Jubileuszową”. 

Przedstawiona na 
ilustracji ówczesna Wysta-

wa Jubileuszowa rozpostarta była na dosyć znacznym terenie. Na jej obszarze znajdowało się Wesołe Miasteczko tzw. Vergnügungspark z karuzelą, Diabelskim Młynem tzw. Riesenrad i Ślizgawką Wodną tzw. Wasserrutsche. To przedsię-
wzięcie zorganizowano na 

okres pół roku.

Dzisiaj również 

Plac Fryderyka jest 

miejscem wielu organizowa-

nych imprez. Dla przykładu Jarmark 

Bożonarodzeniowy tzw. Weihnach-

tsmarkt, który możecie odwiedzić z 

rodzicami, czy specjalnie dla was 

przygotowany przy Wieży ciśnień 

program sportowy: „Sport i zabawa 

przy Wieży ciśnień”, w którym 

możecie uczestniczyć.

Wystawa Jubileuszowa z okazji 

300-nej rocznicy założenia miasta

Plac Fryderyka 
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T ERAZ WIECIE: 

Zanim wybudowano Pałac w Man-

nheim, Książę elekto
r rezydował na 

Zamku w Heidelbergu. P
o przenie-

sieniu całego Dworu i wszystkich 

ówczesnych urzęd
ów do Mannheimu, 

liczba mieszkańców miasta zaczęła 

znacznie wzrastać.

 Lena, 11 lat, Agenda Dyplom
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Pałac/Schloss

W nie każdym dużym mieście stoi Pałac. Dlatego 

Mieszkańcy Mannheimu są szczególnie dumni z jego 

posiadania.

Pałac wybudowano nie dzięki Królowi, lecz dzięki Księciu 

elektorowi Karolowi Filipowi, który chcąc opuścić stary 

Zamek w Heidelbergu, rozpoczął w roku 1720 budowę 

nowej rezydencji w Mannheim. A Zamek w Heidelbergu 

jest wam też z pewnością znany. 

Do Pałacu dobudowano kościół, a w Pałacu umiesz-

czono bibliotekę. Cała inwestycja przekroczyła jednak 

wcześniej przewidywane koszty, co z kolei nadmier-

nie obciążyło majątek Dworu i fi nanse Miasta. Man-

nheim pogrążył się w długach. Sytuacja ta nie prze-

szkodziła jednak w dalszym rozwoju pięknego miasta 

i napływie nowej ludności. 

W roku 1778, Książę elektor był zmuszony jednak opuścić 

swój Pałac w Mannheim i udać się z Dworem do Monachium, 

by tam władać i stać na straży wcześniej zdobytych terenów. 

Szczęśliwym trafen w czasie II Wojny Światowej Pałac nie został całkowi-

cie zrujnowany. Częściowo odbudowano go na nowo. W tym stylu stoi 

do dzisiaj. Część Pałacu jest obecnie przeznaczona do użytku studentów 

Uniwersytetu. 

Książę elektor Karol Filip, REM

Pałac z budkami 

wartowniczymi

Opis Leny: 
Pałac w Mannheim 

budowano 40 lat. Znaj-
duje się w nim od 500 do 1.000 pomieszczeń. Obecnie spełnia on rolę Muzeum, jest także siedzibą Uniwersy-

tetu. 

Wyda się wam z 
pewnością interesujące 
zwiedzić Pałac. Tak więc 

nie zwlekajcie. Specjalne oprowadzania dla dzieci po muzealnej części Pała-
cu, proponowane są 

zawsze. 

około 1733
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Deniz, 9 lat, Humboldtschule

T ERAZ WIECIE: 

Książę elektor 
Karol Filip, zlec

ił wy-

budować dla Duchow
ieństwa kato-

lickiego, które 
z Dworem przeniosło 

się do Mannheimu, kościół Jesui
ten-

kirche. Po dzień
 dzisiejszy nale

ży on 

do bardzo zna
nych, również poza 

okręg Mannheimu obiektów.
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Kościół jezuitów/Jesuitenkirche

Kościół jezuitów, położony jest w niedalekiej odległości od Pałacu. 

Jak zdążyłyście się już dowiedzieć, w drugiej połowie XVIII wieku, 

Książę elektor przeniósł swój Dwór do nowo wybudowanego Pa-

łacu w Mannheim. Duchowieństwo katolickie zakonu Jezusowego 

tzw. Jezuici, spełniający posługę duchową przy boku Księcia elek-

tora, otrzymali od władcy w darze ziemię w pobliżu Pałacu. Jezuici 

rozpoczęli na tym terenie najpierw budowę szkoły, a w później-

szym okresie budowę kościoła. 

Z okazji 300-nej rocznicy założenia miasta Mannheim, w przedsionku 

Kościoła jezuitów postawiono posągi dwóch jego budowniczych, Księ-

cia elektora Karola Filipa i Księcia elektora Karola Teodora. 

Polecamy byście sami zobaczyli.

Jeśli nie miałyście do tej pory okazji odwiedzić Ko-

ścioła jezuitów, powinniście to koniecznie zro-

bić. Kościół ten jest znany z nieporównywalnie 

wspaniałej akustyki, która podczas organizo-

wanych w nim koncertów, nadaje muzyce 

piękną tonację dźwięku.

Kościół jezuitów 

w opisie uczniów 3. kla-

sy Humboldtschule: Kościół 

jezuitów znajduje się w mieście, w 

pobliżu Uniwersytetu Mannheim. 

Jest on pokaźnych rozmiarów bu-

dowlą, której niezliczoną ilość 

okien nie daliśmy rady 

policzyć.

 Książę elektor Karol Teodor w 

przedsionku Kościoła jezuitów

Podwórze starego Gimnazjum 
przy Kościele jezuitów

Pewnie onie-miałyście z wrażenia jakie zrobił na was widok 
pozłacanych sztukaterii we 
wnętrzu kościoła. Epokę, w której ten styl wystroju wnętrz był na czasie nazy-wamy Barokiem.
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Emma, 12 lat, Agenda Dyplom

T ERAZ WIECIE: 

Obserwatorium Astronomiczne 

zbudowano w tym samym cza-

sie co Kościół 
jezuitów. Służyło 

ono uczonym do obserwacji 

nieba w celach naukow
ych. 



Stary szkic dawnego Obser-

watorium Astronomicznego

 Pracownia artystyczna w byłym 

Obserwatorium Astronomicznym

15

Obserwatorium Astronomiczne /Sternwarte

Już w 1774 roku powstało w Mannheim, niedaleko murów Kościoła 

jezuitów, Obserwatorium Astronomiczne. Jak więc zauważyłyście, ob-

serwacją sfery niebieskiej interesowano się od bardzo dawna. 

Obserwatorium odwiedzało wiele osobistości, wśród nich był także 

kompozytor, Wolfgang Amadeusz Mozart. Czy jest on wam znany? 

Do roku 1880 prowadzono w Obserwatorium badania naukowe. W 

jednym z jego pomieszczeń przy wejściu, umieszczono olbrzymich 

rozmiarów lunetę zwaną też teleskopem. 

Od roku 1900 w byłym Obserwatorium 

Astronomicznym znajdują się pra-

cownie oraz pomieszczenia miesz-

kalne lokalnych artystów  pla-

styków i ich rodzin. Od nie-

dawna budynek ten szczyci 

się odnowioną fasadą. W 

przyszłości bedą w nim 

organizowane wystawy. 

Zainteresujcie się pro-

pozycjami jakie byłe 

Obserwatorium Astro-

nomiczne ma do zaofe-

rowania.

Opis Emmy: Budynek 
byłego Obserwatorium Astro-nomicznego bardzo mi się podoba, a ponieważ stoi w pobliżu mojej szkoły, mogę spoglądać na niego z okien wielu pomieszczeń szkolnych. Budynek byłego Obserwatorium jest dobrym punktem orientacyjnym. Z jego górnych poziomów można doskonale obserwować dosyć rozległy teren. Według mnie, współ-tworzy on wspaniale razem z Kościołem jezuitów obraz 

Mannheimu.

Ciekawie jest popatrzeć z rodzicami nocą na gwiazdy, odkryć na fi rmamencie nieba swój znak zodiaku, czy zauważyć spadającą gwiazdę. Nocą na niebie można dokonać wielu interesujących odkryć.
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Levin, 11 lat, Agenda Dyplom

T ERAZ WIECIE: 

Zanim wybudowano Planetariu
m 

przy wjeżdzie na autostradę, 

mieszkańcy Mannheimu odwiedzali 

Planetarium w Luisenparku, 
sto-

jące tam od 90 lat. P
lanetarium 

zbudowano dla wszys
tkich zain-

teresowanych tematyką kosmosu. 

 



Stare Planetarium 

Plakat, Stare Planetarium 
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Planetarium

„Tak bardzo oddalone ...” Odkrywanie dalekich gwiazd i 

planet od dawien dawna wzbudzało ciekawość. 

O Obserwatorium Astronomicznym już słyszałyście. Wie-

cie pewnie także, że już około 1800 roku tutejsi uczeni co-

dziennie obserwowali sferę niebieską. Dla mieszkańców 

zainteresowanych tą tematyką, jednakże nie w celach 

naukowych lecz poznawczych, zbudowano Planetarium. 

Pierwsze Planetarium w Mannheim powstało w 1927 roku w ob-

rębie Luisenparku. Jego wnętrze kryło salę projekcyjną z projek-

torem. Czy jego zewnętrzna konstrukcja, nie przypomina 

wam kształtu jakieś małej świątyni?

Nowy budynek Planetarium u 

wylotu ulicy Augustaanlage po-

wstał dopiero w 1984 roku. 

Nieprawdą jest, iż jedynie 

typowo techniczne, trud-

ne do zrozumienia pojęcia 

słyszy się podczas projek-

cji. Właśnie z myślą o naj-

młodszych przygotowano 

program, w którym skom-

plikowane tematy stają się po-

przez opowiadania ciekawych 

historii bardziej przyswajalne.

Zewnętrzna kon-
strukcja Planetarium 

przypomina kształtem piramidę. W czasie projekcji, dzięki kulistemu kształtu sali projekcyjnej i projektora, odnosi się wrażenie bycia 
w centrum kosmosu.

W czasie wojny 
stare Planetarium w 

Luisenparku zostało znisz-czone. Ponieważ po wojnie ważniejsza była odbudowa domów mieszkalnych, posta-nowiono więc w 1953 roku 
uszkodzony budynek 
Planetarium zburzyć.
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Rümeysa, 9 lat, Erich Kästner-Schule

T ERAZ WIECIE: 

Luisenpark 
leży na pod

mokłym terenie, 

nie nadającym się pod budownictwo 

mieszkalne. W
 1975 roku 

na jego czę
-

ści, utworzonej 
w późniejszym

 okre-

sie i nazwanej Górnym
 Luisenpark

iem, 

urządzono K
rajową Wystawę Ogrodową 

tzw. Bundesgar ten
schau. Dla 

lepszych 

efektów tego przedsięwzięcia zmie-

niono archit
ekturę kraj

obrazu. Dzi
siaj 

przy wejściu trzeb
a uiścić opłatę. 

 



Dolny Luisenpark

Krajowa Wystawa Ogrodowa 
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Górny i Dolny Luisenpark /
Oberer und Unterer Luisenpark

Mówiąc „chodźmy do Luisenparku”, mamy na myśli wła-

ściwie Górny Luisenpark. 

Jego architektura od czasu Krajowej Wystawy Ogrodowej 

nie uległa zmianie.

Idea utworzenia nowego parku nach rzeką Neckar po-

wstała przy opracowywaniu planów budowy dzielnicy 

Oststadt. Park powstał na bagnistym gruncie odnogi 

rzeki Neckar. Grząski, mokry teren nie nadawał się pod budowę domów 

mieszkalnych więc powstał park. W roku 1896 został on poświęcony 

Wielkiej księżnej Luizie von Baden i jej imieniem nazwany. 

Powstały w latach 1892-1894 Dolny Luisenpark jest najstarszą częścią, 

nowo utworzonego w tamtym czasie zielonego terenu rekreacji. Park 

z restauracją i boiskiem sportowym powstał dopiero w póź-

niejszym okresie. Brałyście z pewnością udział w licznie 

organizowanych dla was w tym parku, w czasie ferii zie-

lonoświątecznych imprezach. 

 Przedłużeniem Dolnego Luisenparku, jest utworzony w 1897 roku Gór-

ny Luisenpark. Wcześniej w tym miejscu stał park leśny tzw. Waldpark 

z placami zabaw i wodnym rozlewiskiem. Ten obszar wodny, zajmu-

jący środkową część Górnego Luisenparku, przygotowano do użytku 

mieszkańców w 1924 roku i nazwano Kutzerweiher. Dzisiaj można pły-

nąć po tym spokojnym akwenie gondolami. 

Pamiętajcie 
koniecznie by odwiedzić 
plac zabaw wodnych no i zwierzyniec, ten gospodarski i ten egzotyczny w Palmiarni. Zaś w porze deszczowej pogody, najlepiej spędzicie czas w 

Oranżerii, Akwarium czy 
w Domu Motyli.

Czy wiecie, że 
zajmując większą 

powierzchnię niż 50 
boisk piłkarskich, jest 

on największym 
parkiem w Man-

nheim?

około 1900
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T ERAZ WIECIE: 

Wieża przekaźni
kowa spełnia nie 

tylko rolę wieży widokowej, ale 

przekazuje prz
ede wszystkim

 in-

formacje dla radia i
 telewizji. Wie-

żę zbudowano w 1975 roku jak
o 

jedną z atrakc
ji Krajowej Wysta-

wy Ogrodowej. 

Lorena, 9 lat Erich Kästner-Schule



Wieża przekaźnikowa i Aerobus w czasie Krajowej Wystawy Ogrodowej

Widok wnętrza Restauracji obrotowej
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Wieża przekaźnikowa/Fernmeldeturm

Wieża przekaźnikowa stoi przy obrzeżach Luisenparku i jest z wielu 

miejsc doskonale widocznym obiektem. Zbudowano ją w związku z or-

ganizowaną Krajową Wystawą Ogrodową w 1975 roku. 

Przy Wieży znajdowała się końcowa stacja Aerobusu czyli kolejki lino-

wej, kursującej podczas wystawy między Parkiem Herzogenried, a Lu-

isenparkiem. Ach, gdyby tak dzisiaj ta kolejka mogła jeździć !!! 

Czy wiedziałyście, że Wieżę przekaźnikową wielu mieszkańców miasta 

nazywa „Długim Ludwikiem”? Nazwa pochodzi od imienia Ludwika 

Ratzela, pełniącego w tym czasie Urząd Burmistrza 

Miasta. Możecie zresztą sami o to zapytać star-

szych mieszkańców Mannheimu. 
Ekscytujący 

jest moment dojaz-
du windą do ruchomej 

Restauracji, usytuowanej w specjalnej nadbudowie u wierzchołka Wieży. Pole-
camy wam to miejsce 

odwiedzić.
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T ERAZ WIECIE: 

Wcześniej, na ter
enie dzisiejszej

 Kli-

niki rozciągał s
ię Neckarpark.

 Na-

tomiast znany wam Park Herzogen
-

ried, powstał 
dopiero w 1911 roku. 

Jego obszar u
piększono arch

itek-

tonicznie kiedy przygotowywano 

Krajową Wystawę Ogrodową w 1975 

roku i takim pozostał do d
zisiaj.

Caroline, 9 lat, Erich Kästner-Schule



Plakat z okazji 

Święta Palatynatu
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Park Herzogenried/Herzogenriedpark

Czy Park Herzogenried to młodszy brat, czy siostra Lu-

isenparku? Obojętne. Najważniejsze, że jest bardzo licz-

nie odwiedzanym parkiem i tym samym dumą mieszkań-

ców dzielnicy Neckarstadt.

Nie zgadłybyście, że jest on w pewnym sensie zaplano-

waną zastępczą oazą zieleni. Mianowicie w roku 1911 

postanowiono na obszarze dotychczasowego 

Neckarparku, zbudować Miejską Klinikę 

Medyczną. Z parku nie chciano jednakże 

zrezygnować, dlatego postanowiono 

znaleźć inne miejsce na jego nowe usytuowanie. Tak 

powstał Park Herzogenried na obecnym terenie.

 Część jego obszaru to typowy park, inna część 

to teren sportu i rekreacji. Nieco później zago-

spodarowano również plac na organizowanie 

imprez kulturalnych. 

 Podczas przygotowań do Krajowej 

Wystawy Ogrodowej w 1975 roku 

zmieniono krajobraz parku. Na 

jego terenie utworzono mię-

dzy innymi, wiejski ogród, 

różańce i zwierzyniec. 

Zezwolono wam kiedyś 

nocą w czasie święta Pa-

latynatu tzw. Kurpfalzfest 

przypatrywać się fajerwerkom?

Czy wiecie, że 
wielofunkcyjna hala 

widowiskowa tzw. Mul-
tihalle, była zwana „Cudem z Mannheim”, ponieważ w czasie kiedy powstała po-
siadała największą wolno 

zawieszoną kopułę?

W 
przezna-

czonym dla dzieci 
tzw. Cyrku lub Parku 

Linowym, znajduje się 11 
metrowa sztuczna ściana 
wspinaczkowa, jaskinia 

z labiryntem i małe 
Zoo.
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Marco, 9 lat, Erich Kästner-Schule

T ERAZ WIECIE: 

W dawnych czasach, kąpieliska 

spełniały również rolę łaźni. W 

szkołach ucznio
wie mieli także do-

stęp do pomieszczeń łaziennych. 

Znane wam dzisiaj, otwar te ką-

pielisko na ter
enie Parku He

rzo-

genried, powst
ało 1955 roku. 
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Kąpielisko Herzogenried i inne baseny/
Schwimmbad Herzogenried und andere Bäder/

Przyjść na pływalnię by tylko umyć uszy. Czy wpadły-

ście kiedykolwiek na taki pomysł? Dzisiaj odwiedza-

my baseny dla zabawy, dla sportu czy też dla wspól-

nej zabawy z przyjaciółmi. 

Przed stu laty, bardzo wielu mieszkańców Mannheimu nie 

posiadało własnej łazienki. Nie do pomyślenia, prawda?

Z tego powodu wielu mężczyzn, ko-

biet i dzieci korzystało z łaźni publicznych. Taką placówką było dla 

przykładu kryte kąpielisko Herschelbad na kwadracie U 3. Znaj-

dowały się w nim pomieszczenia z wannami, z prysznicem, 

a nawet pomieszczenie do kąpieli psów. W wielu 

placówkach szkolnych, dzieci miały również 

możliwość korzystania z łaźni. 

 Latem zażywano kąpieli w rzece lub na 

otwartym kąpielisku. Przestrzegano jednak 

rygorystycznie zasad, by mężczyźni i kobiety 

przebywali w oddzielnych mejscach. W okresie zimy, 

kąpieliska nadreńskie, tzn. te położone nad rzeką Ren przenosiły 

swoje place do portu towarowego tzw. Industriehafen. 

Na skutek skażenia środowiska wodnego, 

ogłoszono w 1974 roku zakaz kąpieli w rzece. 

Właściwie szkoda.

Herzogen-
riedbad, należy do 

najstarszych i zarazem największych otwartych ką-pielisk z basenami na terenie Mannheimu. Zbudowano go w 1955 roku na terenie 
Parku Herzogenried. 

Szczególnie 
ulubiona jest ślizgaw-

ka wodna i Grzyb wodny. 
Ale z pewnością sami 

wiecie o tym najlepiej. 
Wskoczyć i wypróbować 

głosi hasło.

 Łaźnia z prysznicami w szkole K 5
Kąpielisko rodzinne Herweck, Mannheim

1905

Na

og

W
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 Anisa, 9 lat, Erich Kästner-Schule T ERAZ WIECIE: 

 Ciężkie towary łatwiej jest trans-

por tować rzeką. Ważną rolę w ich 

przeładunku spełniają por ty. Ta
k 

jak przykładowo, rzeczny por t to
-

warowy w Mannheim.
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Neckar

„Rzeki spełniają rolę znaczących dróg wodnych, bez 

których przewóz ciężkich ładunków we wcześniejszych 

latach nie byłby możliwy”. Wyszukawszy w leksykonie 

słowo „rzeka”, możecie więcej na ten temat przeczytać. 

Przed dwustu laty nie istniał jeszcze transport kolejowy 

i samochodowy. Co więc wówczas dla mieszkań-

ców Mannheimu było prostszego, jak nie 

wykorzystać możliwości jakie da-

wały dwie rzeki, Ren i Neckar? 

Do ciekawych należy historia portów rzecznych w Mannheim. 

Na początku, powstał w roku 1828 port wol-

nocłowy. Było to całkiem zwyczajne miej-

sce cumowania statków. 

 Bardzo interesujący jest rzeczny port 

towarowy przy ujściu rzeki Neckar do 

Renu. 

Towarowy port 
rzeczny tzw. Industrie-

hafen, został uroczyście otwarty w roku 1907 z okazji 300-nej rocznicy założenia miasta. W nowym porcie znalazły swoje siedziby wielkie fi rmy przemysło-we, które na miejscu rozpraco-wywały ładunek statków.

Jak ciężko 
musiano dawniej 

pracować przedsta-
wia pomnik Tragarza 

worków w dzielnicy 
Jungbusch. 

Pomnik Tragarza worków w dzielnicy Jungbusch

Otwarcie rzecznego portu towarowego

Port wolnocłowy, REM

1983

1828
1907

Rozładunek statku ze zbożem w porcie rzecz-nym w Mannheim

ngbusch

go

Port wolnocłowy, REM
P t wolnocłowy REM

983

1
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Nelih, 9 lat, Erich Kästner-Schule

T ERAZ WIECIE: 

Mosty buduje się
, by połączyć ro

z-

dzielone rzekami tereny miejskie. 

Stały Most Neckarbrücke 
istniał 

od 1845 roku.



Most Kettenbrücke ke 
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Most Kurpfalzbrücke i inne mosty nad rzeką Neckar/
Kurpfalzbrücke und andere Neckarbrücken

Gdzie prawdopodobnie dawniej stały portowe spichle-

rze, dzisiaj promuje się ładne mieszkania głosząc przy 

tym hasło „Mieszkać nad rzeką”. W dawniejszych cza-

sach natomiast, mieszkańcy Mannheimu głosili motto 

o przeciwnym znaczeniu „My musimy żyć z rzeką”. 

Jak często miasto nawiedzała powódź do-

wiadujemy się ze starych proto-

kołów. Dopiero w późniejszych latach, dzięki budowie wysokich zapór 

wodnych i stopni rzecznych, udało się pohamować niebezbieczeń-

stwo jakie niesie wysoki poziom wody w rzece. 

Stałych kamiennych mostów nie było dłuższy czas. Zwykłe mosty stawiano 

dawniej z ułożonych obok siebie łodzi, na które nakładano drewniane de-

ski. Zimą, rzekę pokrywała tafl a lodu. Zaś podczas odwilży, duże kry lodowe 

topiąc się, odkrywały szczeliny i przesuwały drewniane kładki. I tak nie stabilny, 

prowizoryczny most rozchodził się po rzece. 

 Pierwszy stały most okazał się przy szybko rosnącym ruchu ulicznym za 

wąski. W roku 1891 oddano do użytku nowy most na rzece Neckar. Był 

on o wiele szerszy niż wcześniejszy. Nazwano go Mostem Fryderyka 

tzw. Friedrichsbrücke. Podczas wojny uległ zniszczeniu i 

dopiero w 1950 roku poświęcono na 

jego miejscu nowy most, któ-

ry znacie jako Kurpfalzbrücke. 

W pobliżu tego mostu zbudowa-

no w 1975 roku z myślą o pieszych 

tzw. Collini-kładkę, która łączy Cen-

trum Collinii z dzielnicą Neckarstadt.

Jeśli macie 
ochotę, może-

cie liczyć przepły-
wające pod mostem 

co 10 minut statki. 
Naliczyłyście ich 
więcej niż 20?

1877

Pierwszym 
stabilnym mostem w Mannheim był stary Most Podwieszony tzw. Kettenbrücke z 1845 roku. Czyż na fotografi i nie wygląda imponu-

jąco?
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T ERAZ WIECIE: 

Główną Remizę Strażacką, 

zbudowano w 1912 roku. Jest 

ona symbolem dzielnicy Nec-

karstadt. Obecn
ie mieści się w 

niej Teatr Dzie
cięcy Schnawwl.

Timur, 9 lat, Erich Kästner-Schule



Główna Remiza Strażacka

Remiza Strażacka z wozami gaśniczymi

Pomieszczenie sypialne 

załogi strażackiej 
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Stara Remiza Strażacka /Alte Feuerwache

Być strażakiem czy strażaczką. To wymarzony zawód wie-

lu chłopców i dziewcząt!

Główną Remizę Strażacką tzw. Hauptfeuerwache sto-

jącą przy moście Kurpfalzbrücke oddano do użytku w 

1912 roku. Jej budynek z potężną wieżą, stał się 

symbolem dzielnicy Neckarstadt. 

Czy wiedziałyście, że we wieży remizy suszo-

no dawniej węże do gaszenia pożaru?

 Pomyślcie, jak często wzywano dawniej straż ogniową? W dawnych czasach nie ist-

niał przecież przeciwpożarowy system ostrzegawczy, nie było również gaśnic prze-

ciwpożarowych, a ciasno zabudowywane ulice miasta, często stwarzały niebez-

bieczeństwo pożaru. 

Zawodowa Straż Pożarna miała swoją siedzibę w tym budynku do roku 

1975. Kiedy powstały wieżowce nad brzegiem Neckaru, zdecy-

dowano ten piękny budynek zburzyć. Wielu jednak miesz-

kańców dzielnicy Neckarstadt nie chciało się na to zgodzić, 

postanowiono więc przebudować Starą Remizę i otworzyć 

w niej Teatralno-Muzyczne Centrum Widowiskowe.

Tak nam opisali Remizę Strażacką uczniowie 4. klasy z Hum-

boldtschuli: Stara Remiza Strażacka znajduje się w dzielnicy 

Neckarstadt. Byliśmy tam oglądać sztukę teatralną w teatrze 

Schnawwl. Wieczorami, kiedy się ściemni, dorośli słuchają 

tam muzyki w dużej hali. 

 
Czy miałyście spo-
sobność już kiedyś 
odwiedzić Teatr dla 

Dzieci i Młodzieży 
Schnawwl?

1912

n

 P

n

Nad ponad 40 
metrową halą dla 

wozów strażackich, 
mieściło się pomiesz-
czenie sypialne dla 

strażaków

i sypialne

1912
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T ERAZ WIECIE: 

Odwiedzając Statek
 Muzeum, do-

wiedziałyście się
 wiele nowego na 

temat żeglugi. Zdobyłyście także 

nowe wiadomości o zagadnie
niach 

związanych z wodą. Temat ten 

mianowicie był i nada
l pozostaje 

ważny dla Mannheimu. 

 Jasemin, 12 lat, Agenda Diplom



Plakat reklamujący Statek Muzeum 

Statek Muzeum /Museumschiff 

Dowiedziałyście się w między czasie, iż Żegluga 

rzeczna jest dla Mannheimu bardzo ważna. Dlatego 

powinniście po zwiedzeniu Muzeum Techniki tzw. 

Technoseum, koniecznie odwiedzić Statek Muzeum. 

Bilet wstępu jest akceptowany dla obu placówek.

Muzeum Techniki zapobiegło w roku 1986 złomowa-

niu Statku Muzeum. Został on odnowiony 

i usytuowany na rzece Neckar, w bez-

prośrednim sąsiedztwie mostu Kurp-

falzbrücke. Płynąć nim jednak nie można. 

Podczas pobytu na statku można dzi-

siaj usłyszeć ciekawe i zabawne histo-

rie z dziejów Żeglugi na rzece Ren. 

Przy oprowadzaniu natomiast, moż-

na się dowiedzieć w jaki sposób poru-

sza się maszyna parowa i koła 

łopatkowe.

Może przekonacie wa-

szych Rodziców do zorganizowa-

nia wam na tym statku urodzin. Napew-

no jest fantastycznym przeżyciem mieć 

jednego popołudnia do swojej i swoich 

przyjaciół dyspozycji cały parowiec.

33

Przez 50 lat, 
pływał zbudowany 

w 1929 roku, Łopatkowy Parowiec Mainz po Renie.  Jako statek wycieczkowy, 
zdolny był do przewozu 
2.500 turystów jedno-

razowo. 

Ciekawe wyda-
ją sie przeprowadzane 

tam według ustalonych 
zasad eksperymenty. Wy-wnioskować z nich można dla przykładu, jak wysokie jest zanieczyszczenie wody w rzece Neckar i co w ogóle 

w niej płynie. 

Kołowy Statek Parowy na rzece Ren

1914

1987

Plakat reklamujący Statek Muzeum 

-

987
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 Feodor, 9 lat, Agenda Diplom
T ERAZ WIECIE: 

Prawdziwy most na Renie po
wstał 

w 1867 roku. Po
czątkowo, stan

o-

wił on połączenie 
mostu kolejowego 

z mostem dla pojazdów ulicznych. 

Dzisiaj codziennie przejeżdża nim 

około 18.000 sa
mochodów. 
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Most Konrada-Adenauera/ 
Konrad-Adenauer-Brücke

Mosty stanowią połączenia nabrzeży rzek. Jak ważnym 

punktem są w infrastrukturze miejskiej, mogłyście się z 

pewnością nieraz przekonać kiedy ze względu na pra-

ce budowlane doszło do zatorów w ruchu ulicznym. 

Bardzo długo wystarczało mieszkańcom przemiesz-

czać się przez rzekę Ren po Kładkach, za-

łożonych na ustawionych obok siebie 

łodziach.

Dopiero około roku 1850 przemyślano budowę 

stałego mostu na rzece Ren. Planowano by most 

ten, w jednej części przeznaczony był dla Koleji 

Żelaznej, w drugiej zaś dla pojazdów ulicznych. 

Budowę do użytku oddano w 1867 roku. Wkrót-

ce jednak, ze względu na wzmożony ruch miejski i 

zwiększoną liczbę pociągów, most okazał się za mały. 

Przy końcu II Wojny Światowej w 1945 roku most został, jak zresztą 

wiele innych wysadzony. 

Most Konrada-Adenauera zachował swój wygląd od 1959 roku. Nie zachowały się 

niestety bramy wyjazdowe dla pociągów i pojazdów na moście.

W 1932 oddano 
do użytku nowy Most 

Kolejowy. Dotychczaso-
wy przeznaczono do ko-
munikacji ulicznej. Jego 
rozpiętość poszerzono 

z 6-14 metrów.

Z pewnością 

dostaniecie zawrotu 

głowy jeśli policzycie 

ilość przejeżdżających 

wieczorem po moście 

samochodów.

Most Reński i zamarznięta rzeka Ren

Most Reński 

1929 1905

Most Reński i zamarznięta rzeka Ren

1929
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T ERAZ WIECIE: 

Pierwszy dwor
zec stanął na 

dzi-

siejszym Tattersallu. W później-

szym okresie, prze
niesiono go w 

pobliski rejon p
ołożonego zentr

alnie 

Mostu Reńskiego
. Wcześniej teren 

ten spełniał rolę
 placu postojow

ego 

dla tramwaji konnych.

 Zelal, 9 lat, Erich kästner-Schule
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Dworzec Główny/Hauptbahnhof

Ciekawie jest obserwować na Dworcu Głów-

nym przyjeżdżające i odjeżdżające pociągi. 

Kolej służy także do transportu towarów, ale po-

ciągi zkonstruowano o wiele później niż statki. 

 Zanim otwarto do użytku w 1876 roku dzi-

siejszy Dworzec, na Tattersallu istniał 

dworzec już wcześniej. Stąd w roku 

1840 jeździła pierwsza Kolej Żela-

zna do Heidelbergu. Dzisiaj w tym miejscu znajduje sie 

przystanek tramwajowy Tattersall.

 Ponieważ w roku 1867 otworzono nowy 

most dla ruchu ulicznego i koleji żelaznej do 

Ludwigshafen, dworzec przeniesiono w po-

bliże mostu, na obrzeże ulicy Kaiserring. 

Tutaj mogłybyście dawniej głaskać konie. Wcześniej był to 

mianowicie niezabudowany teren, pełniący jednocześnie 

rolę placu postojowego dla tramwaji konnych, kursujących 

do Ludwigshafen. Tramwaje elektryczne jeżdżą dopiero od 

roku 1900. 

Jeśli porównacie wygląd budynku dzisiejszego Dworca z tym sprzed lat, zauważy-

cie iż mimo wielokrotnej przebudowy, jego konstrukcja zachowała wiele wspól-

nych cech. 

By nadać 
Miastu nowoczesny 

wystrój, wybudowano 
efektowną Halę dworco-

wą której fasada liczy 
158 m długości.

W Hali dwor-
cowej możecie 

zobaczyć tłum pasaże-
rów, który codziennie 
dochodzi do 70.000 

osób.

 Dworzec Główny z Halą dworcową

 Stary Dworzec Tattersall, 

REM

1900
1840
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 Bahar, 10 lat, Agenda Diplom

T ERAZ WIECIE: 

Wyznawcy Islamu, nazywają Dom 

Boży Meczetem. Ponieważ do mia-

sta przybyło wielu Muzułmanów 

z obcych pańs
tw, którzy znaleź

li 

tutaj pracę, z
budowano dla nich 

w roku 1995 Meczet.
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Zbudowany w 
1995 roku Meczet dla 

3.000 osób, długo uchodził za największy w Niemczech. Z zewnątrz widać 35 m 
wysoką wieżę modlitewną 

zwaną Minarettem. 

 

Ciekawe będzie 
dla was wzajemne 

odwiedzenie różnych 
Domów Bożych, porów-
nanie różnic i wspólnych 

podobieństw jakie w 
nich zauważycie. 

Budynki mieszkalne i 

kościół Liebfrauen przy 

ulicy Luisenring

Budowa Meczetu 1937

Meczet Sułtana Yavuz-Selima/
Yavuz-Sultan-Selim Moschee

Z pewnością, jeśli jesteście wyznawcami Islamu wasi 

Rodzice uczestniczą w modlitwach w Meczecie przy 

ulicy Luisenring.

W latach sześdziesiątych ubiegłego wieku przybyło 

do Mannheimu wielu Muzułmanów. Tutaj znaleźli też 

pracę. Z początku modlili się w miejscu zamieszkania. 

Kiedy jednak ich społeczność wzrosła do 25.000 osób, 

zdecydowano z przedstawicielami Miasta o budowie 

nowego Domu Bożego.

W dawnych latach w tym miejscu ulicy Luisenring, znajdo-

wał się dłuższy czas parking, 

a przed wojną stały bu-

dynki mieszkalne. 

 Naprzeciw Meczetu stoi 

kościół katolicki, Liebfrau-

enkirche. Te dwa Domy Boże 

symbolizują przyjacielski sto-

sunek obu religii. 
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Benjamin, 9 lat, Erich Kästner-Schule 

T ERAZ WIECIE: 

Karlstern było dawniej miejscem, 

gdzie Książę el
ektor uprawiał swoje 

Hobby, mianowicie urządzał p
olowa-

nia. Alejki ułożone są
 tam w formie 

gwiazdy. Dzisiaj K
arlstern z wybie-

gami dla zwierząt, jest ulubionym 

miejscem wycieczkowym dla rodzin. 
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 Można tam urządzić 
grilla. Pozatym otwarto 

nowy teren dla bizonów. 
Tak więc wyruszajcie do 

dzielnicy Käfertal.

Restauracja Leśna Piwiarnia Ogrodowa i białe niedźwiedzie 
przyciągają wycieczkowiczów

1916
1938

wiedzi

nia Ogrodowa i białe niedźw

Piwiarnia Ogrodoprzyciągają wyci k

8938

 Nazwa 
Karlstern pochodzi 

od sześciu ułożonych w 
gwiazdy dróżek zbiegają-
cych się w środku terenu. Było to ulubione miejsce 
polowań Księcia elektora 

Karola Teodora.

Gwiazda Karola/Karlstern

Również poza Śródmieściem znajdują się w Mann-

heimie ciekawe punkty wycieczkowe.

Do nich zalicza się Karlstern w lesie dzielnicy Käfertal. 

Słowo gwiazda w wyrazie Karlstern, nie ma jednakże 

nic wspólnego z Bożym Narodzeniem.

Tutaj Książę elektor Karol Teodor zganiał ze swoimi 

myśliwymi i sforą psów myśliwskich dziką zwierzy-

nę do zbiegu alejek w centralnym punkcie. Stamtąd 

zwierzyna nie miała szans ucieczki.

Już od 1900 roku należy Karlstern z Restauracją, Placem Zabaw i Fon-

tanną do ulubionych miejsc wycieczkowych rodzin z dziećmi. 

W 1960 roku powstały tam miejsca dla dzikich zwierząt. Miej-

scem spotkań wielu wycieczkowiczów jest drewniane zadasze-

nie na rozstaju uformowanej w kształcie gwiazdy drogi. 
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Krzyżówka 
obrazkowa 

Jeśli przyjrzycie się dokładnie rysunkom dzieci, rozwiążecie łatwo tę krzyżówkę ob-

razkową. Przenieście następnie litery z ciemnozielono naznaczonych pól do diagra-

mu na następnej stronicy. Prawidłowo wstawione litery dadzą rozwiązanie.
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Opracowany przez Dzieci Plan miasta 
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Młodzieżowe Archiwum przy Archiwum Miejskim Manheim-Instytucie 
Historii Miasta

Nasze Młodzieżowe Archiwum pragnie powyższe dwa hasła wprowadzić w życie. Po-

przez nasze propozycje zajęciowe, chcemy ułatwić dzieciom i młodzieży od 8-12 lat, 

pierwsze kroki w Archiwum jako instytucji. Podotykać i pomyszkować jest mile widziane.

„Archiwa tworzą Historię przeżytą we własnym mieście”
„Archiwa są nie tylko dla dorosłych”

Oprowadzania po Archiwum dla 
Dzieci 

Nasze oprowadzania po Archiwum są dostoso-

wane do grupy wiekowej i przekazują poniższe 

informacje:

• Czym jest Archiwum? Rozwiązywanie zadań 

i funkcji jaką archiwum spełnia

• Gdzie i w jaki sposób przechowuje się archi-

walne zbiory? Oprowadzanie po magazynie, 

w którym przechowuje się archiwalia.

• Informacje w jaki sposób znajduje się po-

szukiwane dokumenty?

Czas trwania : 45 minut 

Lot przez historię miasta Mannheim: Widok 
z lotu ptaka z Luizą i Martinem 

Podróż w czasie przez 400-letni rozwój miasta, 

wspomagana historycznymi mapami miasta, 

począwszy od roku założenia do roku 1900. 

Poprzez opowieść o mieście z perspektywy 

gęsiora Martina, z powieści Nilsa Holgersona i 

Luisy, bociana z Luisenparku, poszerzą się wia-

domości z zakresu jego historii. 

Czas trwania : 40 minut 

Nasze propozycje: 



47

Odważni – Rajd z nawigacją po Śród-
mieściu Mannheimu

Młodzieżowe Archiwum, we współpracy z Bi-

blioteką Miejską i Instytucją Edukacji Medialnej, 

promuje w ramach Rajdu z nawigacją po Śród-

mieściu, poznawanie odważnych mieszkańców 

Mannheimu. Zanim na intrygujące pytania znaj-

dzie się dpowiedź, należy najpierw rozwiązać 

na tzw. STADTPUNKTE-tablicach łamigłówkę, 

następnie skoordynować namiary nawigacyjne 

specjalnego urządzenia -GPS (najlepiej w cza-

sie Lekcji). Łamigłówka z koordynatami i ankie-

ta znajdują się na blogu Biblioteki Miejskiej /

Wspólne-Akcje/tzw. Mitmach-Aktionen.

Czas trwania : 45 minut 

Agenda Dyplom dla Dzieci 

Pod hasłem „ Czy tu straszy?!” Rozpoczyna się 

dla dzieci podróż w czasie. Uczniowie poznają 

stare archiwalia. Wyposażona w kamery-video 

albo aparat fotografi czny grupa, wyrusza w 

podróż poznawczą do przeszłości. Ta przygo-

da stwarza dzieciom sposobność poznania tej 

instytucji zza kulis. Warto tutaj wymienić zwie-

dzanie nowoczesnego Centrum Digitaliza-

cyjnego oraz obszernych magazynów, miejsc 

przechowywania starych zbiorów. Dokładne 

Terminy co roku od początku maja w broszurce 

Agenda Miasta Mannheim.

Czas trwania: 
2 godziny



Jak funkcjonowały wodociągi, zanim wybudowano Wieżę ciśnień? W Jaki sposób zażywano kąpieli, kiedy 

wiele mieszkań nie miało jeszcze łazienek? Czy na terenie dzielnicy Neckarstadt, zanim zagospodarowano 

przestrzeń pod Park Herzogenried, istniała inna oaza zieleni? Na te i wiele innych pytań znajdziecie odpo-

wiedź na stronicach tej książki. Interesujące budowle i place zobrazowali uczennice i uczniowie czwartych 

klas. Opracowaniem tekstu i wyszukaniem fotografi i, zarówno historycznych jak i aktualnych, zajęła się 

Elke Schneider. Chcielibyśmy, by dzieci poznając historię swojego miasta, pojęły jego dzisiejszy rozwój.

Autorka niniejszej broszurki Elke Schneider objęła patronatem działające przy Stadtarchiv Mannheim-

-ISG, Archiwum dla Młodzieży tzw. Junge Archiv, promując programy edukacyjne z zakresu archiwistyki.


