
Odpowiedzi do VIII edycji konkursu 
Czy znasz swoje miasto ?

1. Szczeciński Cmentarz Centralny jest największym cmentarzem w Polsce, a trzecim w Europie, otwarty 
został oficjalnie dnia 6 grudnia 1901. Zajmuje obecnie powierzchnię 167.8 hektara. Usytuowano go 
pomiędzy szosami - Berlińską (ob. Ku Słońcu) i Pasewalską (ob. Mieszka I).

2. Pierwszy lokal z pasztecikami znajdował się na  al. Wojska Polskiego naprzeciw dawnego kina Kosmos. 
Został założony w 1969 roku. W 2010 roku pasztecik został wpisany na Listę produktów tradycyjnych, 
co zobowiązuje producentów do przestrzegania ustalonych receptur produkcji. 
Obecnie "Pasztecik" jest naprzeciwko hotelu Gryf.

3. W latach 1467 – 1506 w ówczesnym kościele św. Jakuba w Szczecinie znajdowały się relikwie 
św. Kunegundy i św. Henryka, założycieli i patronów klasztoru św. Michała w Bambergu.
Kunegunda Luksemburska, żona cesarza Henryka II, kanonizowana 29 marca 1200 r.
Henryk II Święty, następca cesarza Ottona III. Kanonizowany w 1146 r.
    Relikwie świętych znajdują się w katedrze bamberskiej, natomiast szczecińskie relikwie w 1506 roku 
zostały przekazane przez przeora Simona w nieznane miejsce

4.Na Wzgórzu  Kupały pozostał nadziemny schron przeciwlotniczy, jeden z 38 schronów nadziemnych 
powstałych przed i w czasie II wojny światowej.

5. Wulkan/ Vulkan, to duże przedsiębiorstwo stoczniowo – maszynowe założone w 1851 roku, później 
– Szczecińskie Towarzystwo Budowy Maszyn "Vulcan" S.A. ( Stettiner Maschinenbau AG "Vulcan" ), 
budowało oprócz statków, także parowozy. Stocznia zasłynęła z budowy wielkich statków pasażerskich 
oraz okrętów wojennych, w tym pancerników, krążowników i łodzi podwodnych.

6. Ta grupa rzeźbiarska to " Miłosierny Samarytanin ", autorstwa G. Morina. Przedstawia postacie dwóch 
mężczyzn, zapewne żołnierzy lub wojowników, z których jeden jedzie na koniu – prawdopodobnie ranny,
a drugi – idąc, go podtrzymuje.

7. Na pierwszym planie:  wieża kościoła ewangelicko-augsburskiego św. Trójcy, za nią wieża  bazyliki 
archikatedralnej św. Jakuba oraz mało widoczna wieża  kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa,
widoczna jest także sygnaturka na kościele  św. Jana Ewangelisty, a za nią wieża kościoła garnizonowego 
św. Wojciecha.
Uznając protesty uczestników konkursu, że w tej rozdzielczości zdjęcia trudno było określić o jaką trzecią 
wieże kościelną autorom pytania chodziło, przyznajemy po 2 pkt., tym uczestnikom, którzy zlokalizowali 
prawidłowo przynajmniej 2 wieże.

8. Zdjęcie przedstawia nowo wybudowaną cerkiew prawosławna parafii św. Mikołaja w Szczecinie, przy ul. 
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9. Na zdjęciu ukazany jest fragment Jeziora Szmaragdowego znajdującego się na skraju Puszczy Bukowej.
To rozlewisko powstało po dosyć gwałtownym wylewie wód podskórnych do wyrobisk kopalnianych.

10. Takie elementy zdobnicze pokazały się zwłaszcza w epoce renesansu i nazywamy je panopliami,
składają się z symetrycznie ułożonych elementów uzbrojenia. ( Z języka greckiego; pełne wyposażenie 
hoplity ) 

Szanowni Uczestnicy.

Korzystając z okazji, chciałbym wyjaśnić wątpliwości dotyczące pytania 7 z edycji VII tego konkursu.
Chodzi o panią Helenę Majdaniec i pytanie, dlaczego właśnie jej został poświęcony amfiteatr?Tutaj trzeba  
było wykazać się trochę inwencją – wystarczyło przeczytać życiorys pani Heleny; bo na pierwszym  
Szczecińskim Festiwalu Młodych Talentów w 1962 r. występowali obok niej tacy soliści,  jak np. Wojciech 
Gąssowski, Karin Stanek, Czesław Wydrzycki - Niemen i wielu innych. Nie wspomnę o zespołach. Ale to 
właśnie Pani Helena związana była najmocniej ze Szczecinem, tu się wychowała, tu się kształciła, to tutaj  
wróciła z Francji. W Szczecinie zmarła i jest pochowana na Cmentarzu Centralnym. Proszę więc, abyście w  
przyszłości, jeżeli będzie podobne pytanie, bardziej „przyłożyli” się do odpowiedzi i ukazania związków  
postaci z miastem. /K.Sz.
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