
Odpowiedzi do IX edycji konkursu  

Czy znasz swoje miasto ? 

1. Jest to popularna nazwa Stawu Brodowskiego znajdującego się u zbiegu ulicy Rugiańskiej i 

Komuny Paryskiej  na osiedlu Niebuszewo - Drzetowo. 

2. Jedną z najwyższych wież widokowych była wieża Quistorpa; ruiny leżą przy szlaku zielonym; 

prowadzi też do niej trasa Śladami Quistorpów oraz ścieżka rekreacyjno-sportowa. 

3. „ Na terenie Szczecina znajduje się 17 parków. „  ( za Raport o stanie miasta 2014 r.; Biuletyn 

Informacji Publicznej UM Szczecin ). Uznajemy także ilość podaną przez Zakład Usług 

Komunalnych – 16.  

4. Generalnie trzy: Lidia Wasiak (ur. 1962 w Szczecinie) – Miss Polonia 1983; Joanna Gapińska (ur. 

1968 w Szczecinie) – Miss Polonia 1988, Joanna Drozdowska (ur. 14 stycznia 1979 w Szczecinie) 

– Miss Polonia 2001 ale mogłaby być też Aneta Beata Kręglicka (ur. 23 marca 1965 w Szczecinie)  

– Miss Polonia 1988 

5. Dwie pierwsze ryby należą do rodziny śledziowatych i są objęte ścisłą ochroną, Słonecznica 

natomiast , to pospolita mała ryba z rodziny karpiowatych. 

6. Baszta Siedmiu Płaszczy, to Baszta Panieńska (prowadziła do „ panien „ – klasztoru Cysterek z 

1243 r.). Popularna nazwa Baszta Siedmiu Płaszczy może pochodzić od cechu krawców, który 

zwyczajem średniowiecznym miał obowiązek dbać o część obwarowań miejskich. Podobna 

sytuacja była m.in. w Krakowie, gdzie nazwy baszt pochodzą od nazw cechów, które je broniły i 

miały obowiązek konserwować, np. Baszta Grzebieniarzy, Baszta Bednarzy itd. Legendy są trzy i w 

każdej może być ziarenko prawdy.  

7. W budynku przy ul. Wyzwolenia, przed II wojną światową mieściła się niemiecka szkoła dla 

      dziewcząt Grünhof-Mädchenschule, a później Katholische Gemeindeschule für Knaben und 

      Mädchen (Katolicka szkoła parafialna dla chłopców i dziewcząt ). W 1946 r. utworzono Szkołę 

      Podstawową  im. Icchaka Lejba Pereca na prośbę Wojewódzkiego Komitetu Żydów Polskich.  

      Od 1949 r. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 z Żydowskim Językiem Nauczania im. Icchaka 

      Lejba Pereca. W 1969 r. szkołę zamknięto. 

      8.   Sklepienie krzyżowo- żebrowe, które ewoluowało później w gwiaździste, palmowe, sieciowe itd. 

            Miejsce wykonania zdjęcia: Ratusz Staromiejski przy ul. Ks. Mściwoja II; obecnie siedziba Muzeum 

            Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie. 

      9.  „ Decydenci, po wielu dyskusjach i konsultacjach, nadali Monumentowi nazwę: "Pomnik Czynu 

             Polaków", jako wyraz szacunku i podziękowania za walkę, pracę i naukę dla ojczyzny,  

             trzem pokoleniom Polaków: 

1. Polonii szczecińskiej sprzed II wojny światowej, 

2. Pionierom powojennego Szczecina, 

3. Pokoleniu rozbudowującemu miasto. 

Dzisiaj prof. Zemła mówi: - To bzdura z tymi trzema pokoleniami. Tak sobie dorobili. No i dlaczego 

tylko trzy pokolenia? A gdzie następne?  „ ( za Gazeta Wyborcza, 02.11.2012 r.) 

Czy to jednak takie ważne ? Jest to pomnik szczeciński i jedyny w takim stylu.  

     10.  Nad wejściem do siedziby Muzeum Historii Szczecina, Oddziału Muzeum Narodowego  

            w Szczecinie; Ratusz Staromiejski przy ul. Ks. Mściwoja II 

 

Uwaga ! 

Wikipedia jest tzw. encyklopedią społecznościową w której każdy może zamieszczać swoje 

materiały - należy sprawdzać termin publikacji (prawa strona witryny - Narzędzia, Informacje o tej 

stronie).  

W pkt. 3 - liczba szczecińskich parków, uznajemy ilość -16 lub 17, co wynika z niespójności 

informacji w Raporcie o Mieście 2014 oraz na witrynie Zakładu Usług Komunalnych ( wysłaliśmy 

prośbę o uaktualnienie danych ). 
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