
Odpowiedzi do XV edycji
„Czy znasz swoje miasto”

1. Na Polanie Słonecznej – "Patelnia", znajdują się ślady wieży widokowej, nazwanej, od nazwiska 
projektanta – wieżą Baresela. Wybudowana w 1904 r. W pobliżu znajdował się duży lokal 
gastronomiczny z salą taneczną i tarasami widokowymi tzw. Leśna Restauracja. W 1945 roku obok wieży 
stacjonowała bateria przeciwlotnicza. W marcu 1945 roku wieża została wysadzona przez wycofujący się 
Wehrmacht. Obok wieży rosną dęby zwane obecnie Dębami Książęcym. 

2.  W 1873 r. zaczęto likwidację umocnień twierdzy Szczecin. Zwolnienie obszarów pod inwestycje 
cywilne spowodowało gwałtowny rozwój miasta, a to spowodowało zapotrzebowanie na mięso. 
W 1885 r. władze miejskie Szczecina podjęły decyzję o budowie nowej rzeźni na wyspie Łasztownia. 
Część budynków wzniesiono w latach 1891-1892, a kolejne do końca XIX w. : rzeźnie, obory, stajnie
(dla koni z transportu miejskiego), znajdowała się także fabryka musztardy, cukrownia, apteka,  
sklep z wyrobami papierniczymi oraz  firmy spedycyjne.

3. Cisy lub cis Jagiełły, cis pospolity (4 sztuki o obwodzie od 50 cm - 120 cm i wys. 11 m), ul. 
Broniewskiego 18, przy kościele pw. św. Kazimierza, obok Niemierzyńskiego Głazu. Nazwę nadano dla 
upamiętnienia króla Władysława Jagiełły i jego dekretu z 1423 ustanawiającego cisy drzewami objętymi 
ochroną prawną.

4. Ostatnim księciem Pomorza w linii męskiej był Bogusław XIV Towarzyski (ur. 31 marca 1580 w Bardo, 
zm. 10 marca 1637 w Szczecinie)

5.To już 524 rocznica ślubu – wesela Bogusława X z Anna Jagiellonką.

6. W dniu 4 lipca 1897 roku uruchomiono pierwszą linię tramwaju elektrycznego, która prowadziła od 
zajezdni u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Piotra Skargi (Westend) do ulicy Kardynała Wyszyńskiego 
(Breitestrasse) i liczyła 2,6 km długości.

7. Na głównej klatce schodowej Nowego Ratusza przy placu Stefana Batorego 4, 

8. Taka rzeźba, to galion lub aflaston –ozdoba dziobowa na żaglowcach w postaci okazałej rzeźby 
umieszczonej przed forkasztelem, u szczytu stewy dziobowej. Przedstawiała postać ludzką, zwierzęcą 
lub fikcyjne stworzenie.

9. Tę piękną aleję porastają platany klonolistne (Platanus acerifolia).

10. Wieża Północna, zwana także Meteorologiczną:
     - 75, 8 m – wysokość całkowita 
     - 12,9 m – głębokość fundamentu pod powierzchnią ulicy Wały Chrobrego 
Na górze wieży znajduje się iglica z różą wiatrów. Na dole iglicy znajdowała się kiedyś kula, która w 
czasie ważnych uroczystości była wciągana na szczyt iglicy. W czasie wojny część wieży została 
zburzona, a kula zaginęła.
Wieża Południowa, tzw. Wieża z Marynarzem
    - 86,6 m – wysokość całkowita 
    - 13,1 m – głębokość fundamentu pod powierzchnią ulicy Wały Chrobrego 

                                                                                                                  ( za www.szczecin.uw.gov.pl )

Uwaga !
• W pytaniu 6 nie chodziło o pozwolenie na uruchomienie trakcji elektrycznej ale na pierwszy 

przejazd takiego tramwaju.
• W pytaniu 10 przyjęliśmy dane najnowsze i najdokładniejsze dotyczące obu wież. 

http://www.szczecin.uw.gov.pl/

