
Odpowiedzi do XII edycji konkursu  
„Czy znasz swoje miasto?” 

 
 
1. Krzyż Żelazny stoi od 1873 roku, postawiono go w hołdzie poległym żołnierzom niemieckim 
w wojnie francusko - pruskiej. Od 17 grudnia 1980 roku pełni rolę pomnika ofiar poległych w 
walce o wolną Polskę. Początkowo chodziło tylko o oddawanie hołdu ofiarom wystąpień 
robotniczych w grudniu 1970 r. 
 
2. Błękitną Wstęgę Atlantyku zdobył jako pierwszy niemiecki statek "Kaiser Wilhelm der 
Grosse"  (data przepłynięcia - 29.11.1897 ). 
Statek zbudowano w stoczni AG Vulcan Stettin w Szczecinie. Nazwa statku została nadana 
na cześć cesarza Niemiec Wilhelma I Hohenzollerna. W momencie zwodowania był 
największym statkiem świata. Po wybuchu I w.ś. przekształcony w krążownik pomocniczy, 
działał na wodach zachodniej Afryki. Zatopiony przez załogę po wyczerpaniu się amunicji w 
starciu z brytyjskim krążownikiem. 
 
3. Pierwsze lotnisko powstało na poligonie wojskowym na Krzekowie, a bracia Wright lądowali 
tam w 1909 roku ( informacja nie jest pewna ). Lotnisko budowano w latach 1900 - 1909. 
  
4. Rzeka Bukowa wypływa w miejscowości Bezrzecze. Przepływając przez Gumieńce tworzy 
Jezioro Słoneczne, ok. pół kilometra dalej łączy się z Gumieńcem, który zbiera wody ze  
wschodniej części gminy Kołbaskowo. Następnie płynie po zachodniej stronie Cmentarza 
Centralnego. Przy ul. Europejskiej tworzy silnie zeutrofizowany Stawek na Gumieńcach. W 
okolicy Pomorzan tworzy zakole okrążające węzeł kolejowy Szczecin Wzgórza Hetmańskie. 
Następnie sztucznym korytem omija osadniki oczyszczalni ścieków Pomorzany. Uchodzi do 
Odry Zachodniej naprzeciw wyspy Krainka. 
 
5. Pasztecik szczeciński, paprykarz szczeciński, konfitura szczecińska z owoców róży, 
    konfitura szczecińska z zielonych pomidorów, piernik szczeciński, Starka itp. 

6. Obecnie w pałacu mieści się galeria Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Szczecinie. 

7. Przed II wojną światową mieścił się Instytut Głuchoniemych i Krajowa Szkoła dla 
Niedosłyszących. Znajdował się także internat, warsztaty szkolne i ogród. Obecnie budynek 
należy do Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.  

8. Po odbudowie wieży, katedra mierzy 110,18 m i jest drugim pod względem wysokości 
budynkiem w Szczecinie (po wieżowcu PAZIM, który wraz z masztem antenowym liczy 113 m 
wysokości) oraz drugą co do wysokości świątynią w Polsce ( po bazylice w Licheniu – 141,5 

m). 

9. Jest to kościół Najświętszego Zbawiciela, który znajduje się na osiedlu Niebuszewo - Bolinko 
(Dzielnica Śródmieście). 
 
10. Elewator Ewa, specjalizuje się w przeładunku i składowaniu zbóż i śrut. Największy 
elewator na polskim wybrzeżu – 64 m. wysokości ( zbudowany w latach 1934-1935 ). 
Ta charakterystyczna dla portu i miasta budowla była przez długi czas na planszach  
szczecińskiej TV.   

 

W tym pytaniu należało podać, co znajduje się w budynku, a nie do kogo należy.  

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/AG_Vulcan_Stettin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szczecin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_I_Hohenzollern
http://pl.wikipedia.org/wiki/PAZIM
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Matki_Boskiej_Bolesnej_Kr%C3%B3lowej_Polski_w_Licheniu


Życzymy wszystkim uczestnikom konkursu, 

 

dobrej zabawy podczas ferii zimowych oraz tylu wjazdów na górki, co i zjazdów. 

 

Oby tylko pogoda i humory dopisały. 

 

Spotykamy się 02 lutego 2015 r. 

 

 

 


