
 
Odpowiedzi do XI edycji konkursu 

Czy znasz swoje miasto ? 
 

1. Pierwsze studio Szczecińskiego Telewizyjnego Ośrodka Doświadczalnego miało swoją siedzibę 
przy Al. Niepodległości ( wejście od ul. Tkackiej ) w budynku „Odzieżowca”, na siódmym piętrze. 
Prace rozpoczęto w 1955 r. ale program filmowy w skróconej wersji zaczęto nadawać 17 
listopada 1957 r. Lokalny program nadano 27 kwietnia 1960 r., w 15 rocznicę zdobycia 
Szczecina. 

 
2. Długość linii brzegowej Jeziora Głębokiego, to około 3950 m. 

 
3. Godłem miasta była postać jego założyciela - Barnima I Dobrego z berłem i mieczem w rękach, 

siedzącego na tronie książęcym z tarczami po bokach, powyżej za nim widoczne były elementy 
miasta i zamek z krzyżem na wieży. Używano także „małej pieczęci” z głową Gryfa. 

 
4. Sydonia von Borck ( 1534 r. ? – 1620), szlachcianka, uznana za czarownicę po licznych 

torturach skazana na śmierć. Interesowała się właściwościami ziół, udzielała porad lekarskich. 
Oskarżona o rzucenie klątwy na ród Gryfitów – miała przepowiedzieć, że nie minie 50 lat, jak 
ród wyginie. Oskarżona ponadto o trucicielstwo, czary i obcowanie ze złymi duchami. Sydonia, 
po potwornych torturach przyznała się do winy. 19 sierpnia 1620 r. została ścięta przy Bramie 
Młyńskiej, a jej ciało spalono na stosie.  

 
5. Teatr Lalek „Rusałka” powstał w 1953 roku. Nie posiadał początkowo swojej siedziby i 

przedstawienia odbywały się w różnych miejscach m.in. w szkołach i domach kultury. W 1957 r. 
otrzymał stałą siedzibę w willi przy Al. Wojska Polskiego i wtedy też zmienił nazwę na Pleciuga. 

 
6. Fabryka w Żydowcach powstała już w 1903 r. Na początku wytwarzano tylko tlenek sodu, potem 

rozpoczęto produkcję włókien sztucznych - jedwabiu oraz produkcję błon światłoczułych. W 
1917 r. rozpoczęto produkcję lin, a z odpadów produkowano wełnę drzewną. Fabryka mocno 
powiązana z przemysłem zbrojeniowym Niemiec. Ciekawostką turystyczną jest komin fabryki 
mający 250 metrów wysokości ( takiej samej wysokości, co komin w Elektrowni Dolna Odra ). 

 
7. Pomnik poświęcony Telesforowi Badetko, znajduje się u zbiegu al. Wojska Polskiego z ul. 

Bohdana Zaleskiego - Skwer Telesfora Badetki. Członek Związku Harcerstwa Polskiego. W 
czasie okupacji hitlerowskiej w Szarych Szeregach, później w Armii Krajowej. Dowódca 
oddziału partyzanckiego, działającego w Puszczy Białej. Po zakończeniu wojny zamieszkał w 
Myśliborzu, gdzie powrócił do działalności harcerskiej. W 1950 r., przeniósł się do Polic i 
organizował rolnicze szkolnictwo zawodowe. Był założycielem i pierwszym komendantem Hufca 
ZHP Szczecin-Pogodno. Zorganizował i prowadził Harcerski Teatrzyk  Lalkowy "Zuch". 
Odznaczony m.in. Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego, Krzyżem Virtuti Militari V kl., 
Krzyżem AK, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z 
Mieczami, Krzyżem Powstania Warszawskiego, Krzyżem Polonia Restituta. Zmarł 11 stycznia 
1992r. w Szczecinie.  Pochowany został na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. 
 

8. Jest to właściwie altana ogrodowa, która mieści się u zbiegu ulic Jarowita i Szczerbcowej na 
Wałach Chrobrego. 
 

9. Ten oryginalny drogowskaz znajduje się na terenie schroniska Polskiego Towarzystwa 
Schronisk Młodzieżowych mieszczącego się przy ul. Monte Cassino 19 A. Ma tu swoją siedzibę 
także Zarząd PTSM Oddział Zachodniopomorski.  Legitymacja PTSM uprawnia do korzystania 
z 20 % zniżkami ze schronisk młodzieżowych w całej Polsce, a legitymacja międzynarodowa do 
skorzystania z ponad 5500 schronisk młodzieżowych, należących do sieci Hostelling 
International w 60 krajach świata ( polecam!). 

 
10. Przykro nam ale nie możemy uznać odpowiedzi twierdzących, że na zdjęciu jest widoczna 

Wyspa Grodzka. Jest to Wyspa Bielawa, która już w XVII wieku była „odcięta” kanałem od 
Wyspy Grodzkiej. Nazwa wywodzi się od bielenia płótna ( Bleichholm; bleichm – bielić lub bleich 
– blady oraz holm – wyspa, ostrów ). Mamy nadzieję, że po zakończeniu wszystkich inwestycji 
na Łasztowi obie wyspy będą bardziej rozpoznawalne. 

 

http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Barnim_I
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/1953

