
Odpowiedzi do X edycji konkursu 

„Czy znasz swoje miasto?” 
 

1. Książę szczeciński Kazimierz V, syn księcia Świętobora I, który był w tym czasie 

sojusznikiem Zakonu Krzyżackiego. Kazimierz V lub jego rycerz z pocztu jest ukazany także 

w epizodzie wręczania dwóch mieczy Władysławowi Jagielle przez posłańców krzyżackich w 

filmie Krzyżacy w reżyserii Aleksandra Forda. 

 

Jan Długosz ( Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae – Roczniki, czyli kroniki słynnego 

Królestwa Polskiego ): Wielki mistrz pruski Ulryk posyła tobie i twojemu bratu... dwa miecze, ku 

pomocy, byś z nim i z jego wojskiem mniej się ociągał i odważniej, niż to okazujesz, walczył, a także 

żebyś dalej się nie chował i, pozostając w lasach i gajach… . ) 

 

2. Nazwa Most Kłodny wzięła się od pływającej kłody połączonej łańcuchami z brzegami rzeki, 

zagradzającej dostęp do portu: statki wpuszczano dopiero po zapłaceniu myta. 

 

3. Pierwszy w Polsce statek s/s „OLIWA" opuścił pochylnię Stoczni Szczecińskiej w kwietniu 

1948,Był to kadłub statku typu Hansa o długości 92 m i nośności 3000 ton. Jego budowę 

Niemcy rozpoczęli  w 1943 roku lecz po dywanowych nalotach na Szczecin pozostawili w 

doku. 

 

4. Wojciech Lipniacki ( 2.03.1918 - 9.05.1996 ). Autor wiele przewodników, m.in.: Jezioro 

Szmaragdowe (1979), Knieja Bukowa pod Szczecinem (1981), Woliński Park Narodowy 

(1981), Puszcza Bukowa (1993).  W 2001 r. został patronem Regionalnej Pracowni 

Krajoznawczej PTTK w Szczecinie. 

 

5. Osiedle Skolwin znajduje się w dzielnicy Północ. 

 

6. Szczecin zajmuje trzecie miejsce w Polsce pod względem zajmowanej powierzchni, która 

wynosi 300,55 km kwadratowych. 

 

7. Narożnik Al. Wojska Polskiego i ul. Pawła Jasienicy w kierunku Ogrodu Różanego. Głaz 

upamiętnia Mieczysława Tarchalskiego, magister inżynier leśnictwa, major Wojska 

Polskiego, uczestnik wojny polsko – sowieckiej i wojny obronnej Polski w 1939, żołnierz Armii 

Krajowej, z jego inicjatywy powstał w 1960 Woliński Park Narodowy. 

 

8. Powinien być poświęcony poecie Konstantemu Ildefonsowi Gałczyńskiemu, pseud. 

Karakuliambro  ( 1905 - 1953 ), który zamieszkiwał w Szczecinie w latach 1948-49. 

Współtwórcy klubu !3 Muz. Faktycznie jednak ta rzeźba, to tylko akcent dekoracyjny i 

informacyjny o istniejącym tam parku. 

 

9. Gryf znajduje się na zabytkowym budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 

Szczecinie ul. Grodzka 1/5 

 

10. Obecnie w budynku przy Al. Piastów 7 mieści się siedziba Pałacu Młodzieży Pomorskiego 

Centrum Edukacji w Szczecinie, a poprze3dnio SP nr 8 przemianowane na Gimnazjum nr 4 

im. Książąt Pomorskich. 

 

Pytania w XI edycji – ukażą się 5 stycznia 2015 r. 

http://178.33.53.47/st.js?t=c&c=1688&w=statku&s=5152
http://pl.wikipedia.org/wiki/Le%C5%9Bnictwo_%28nauka%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kampania_wrze%C5%9Bniowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Woli%C5%84ski_Park_Narodowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/1905
http://pl.wikipedia.org/wiki/6_grudnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1953


Życzę Wam, z okazji nadchodzących Świąt 

abyście odnaleźli w ciszy, myśli i marzenia, 

w bliskich osobach, siłę i piękno tworzenia, 

w otaczającym świecie radość istnienia, 

w kolorach i zapachach, wielkość natchnienia, 

a w sobie, a w sobie wiele miłości. 

Życzę Wam marzeń, wielkich i odważnych  

oraz samozaparcia, aby je spełniać. 

Nie jestem w stanie wiedzieć wszystkiego 

Ale życzę Wam wszystkiego najlepszego ! 
 

Krzysztof Szydłowski 

 

 

Do zobaczenia w Nowym 2015 Roku ! 


