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

 

  
1. Zabytkowy gmach Książnicy Pomorskiej przy ulicy Dworcowej 8 ( dawna Grune Schanza 8) zbudowany 

został w latach 1868-1869 . Pierwotnie był siedzibą Gimnazjum Miejskiego ( Stadtgymnasium). 

 

2. Pomnik kolejarza przekładającego zwrotnicę. Jego twórca jest rzeźbiarz Ryszard Chachulski.  

Powstał w roku 1964. 

3. Na głazie Adam są dwie tablice. Dolna tablica poświęcona: Młodocianym żołnierzom Synom Pułku,  

uczestnikom II wojny światowej w XXXV rocznicę powstania LWP Junacy 40 – 7 OHP im. Synów Pułku// 

przy Stoczni Szczecińskiej Szczecin 1978.” Górna: „W hołdzie najmłodszym żołnierzom polskim „Synom i 

Córkom Pułku poległym w walce o wolność Ojczyzny na wszystkich frontach II wojny światowej 

Towarzysze Broni Szczecin 2005”. 

 

4. Kościół św. Piotra i św. Pawła w Szczecinie - Pierwszy drewniany jeszcze kościół zbudowany został 

w 1124 roku, gdy do Szczecina z misją chrystianizacyjną przybył Otton z Bambergu. Jest jednak poważny 

problem. Źródła podają, że w wyniku różnych wydarzeń dziejowych szczecińskie kościoły ulegały 

zniszczeniom i często były odbudowywane. Wg Mirosława Opęchowskiego, historyka sztuki, najstarszą 

zachowaną budowlą, w niezmienionym kształcie jest kościół św. Jana Ewangelisty. - uznajemy więc obie 

odpowiedzi za poprawne. 

5. Urny z prochami i ziemią z pól bitewnych Cedyni, Kołobrzegu, Podgajów i Siekierek, miejscowości na 

Wale Pomorskim, ostatniej linii obronnej wojsk hitlerowskich przed Berlinem. 

6. Dąb Rodzinny (obwód 330 cm) znajduje się w Puszczy Wkrzańskiej, na płn. zboczu dopływu Pilchówki 

(300 m na wsch. od szlaku czarnego). Nazwa nadana dla upamiętnienia rodziny Kaczmarków (Stefana, 

Barbary i Leszka) - współzałożycieli Szczecińskiego Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK „88" w 1964; 

miejsce tradycyjnych spotkań noworocznych turystów kolarzy. 

7. Budynek znajduje się przy ul. Pułaskiego 10. Przed wojną znajdowała się w nim Baugewerskschule –  

po I wojnie światowej „Staatliche Baugewerksschule, Stettin”, w 1931 r. „Höchere Technische 

Staatslehranstalt für Hoch- und Tiefbau”, wreszcie w 1936  „Staatsbauschule für Hoch- und Tiefbau”. 

( w wolnym tłumaczeniu szkoły budownictwa lub budowlane ). 

8. Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie. Wystawa na zdjęciu nosi tytuł: 

„Najstarsze karty z dziejów Szczecina". 

9. Jest to most nad korytem Odry Zachodniej wchodzący w skład Trasy Zamkowej im. Piotra Zaremby; 

nazywany także Mostem Odrzańskim Trasy Zamkowej w Szczecinie (do 1991 Trasa Zamkowa im. Józefa 

Piłsudskiego, do 1996 Trasa Zamkowa ). 

10. Platan klonolistny przy Trasie Zamkowej w Szczecinie - pomnik przyrody (obw. 570 cm, wys. 18 m ). 

Zwany popularnie Platanem Zamkowym lub według legend Platanem „Mateusz”. 

( zob. www.szczecinpomorze.pl/platan.html ) 
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