
Odpowiedzi do konkursu 

„Czy znasz swoje miasto?” - edycja XXVI 

1. „ Przez kilka stuleci najważniejszą szczecińską farą pozostawał kościół Mariacki, zbudowany w 

1263 r.. O znajdującym się wokół niego cmentarzu dowiadujemy się z dokumentu z 1269 r. Obejmował 

on obszar między ul. Mariacką i Farną, po stronie południowej i wokół prezbiterium kościelnego. 

Otoczony był murowanym ogrodzeniem z dwoma bramami oraz posiadał aleję lipową. Chowano na nim 

głównie mieszkańców o niższej pozycji społecznej, aż do końca XVIII w., kiedy to teren cmentarza był 

już zapełniony grobami. Zniwelowano wówczas teren przylegający do południowej ściany kościoła, zaś 

ostatnie pochówki, do 1802 r., prowadzone były od strony prezbiterium. O wysokiej randze kolegiaty 

mariackiej świadczy fakt grzebania w jej kryptach w latach 1278-1346 członków rodu Gryfitów: w 1278 

r. – ks. Barnima I (fundatora świątyni), w 1295 r. – ks. Barnima II, w 1309 r. – ks. Bogusława IV, w 1315 

r. córkę Barnima I Beatrycze oraz żonę Bogusława IV Matyldę, w 1316 r. – żonę Barnima I Matyldę, w 

1318 r. żonę ks. Ottona I Elżbietę i w 1344 r. – ks. Ottona I. Kolejnych członków Gryfitów chowano już 

w krypcie kościoła pw. św. Ottona na Zamku. Wewnątrz kościoła Mariackiego znajdowały się również 

kaplice grobowe, które od 1560 r. stanowiły miejsce ostatniego spoczynku rodzin bogatego 

mieszczaństwa. Kres pochówków nastąpił wraz z pożarem Kolegiaty w lipcu 1789 r., po którym to 

popadła ona w ruinę. Dopiero w 1806 r. zdecydowano przenieść szczątki 973 zmarłych na nowo 

powstały cmentarz Grabowski, zaś na miejscu uprzątniętego w 1830 r. terenu zbudowano słynne 

Gimnazjum Mariackie.  (encyklopedia.szczecin.pl) 

- należało podać główną budowlę na fundamentach której powstała późniejsza zabudowa, a więc 

kościół Mariacki. 

2. Największym pod względem nośności statkiem, jaki wpłynął do Szczecina był masowiec kamsarmax 

o nazwie "Ranger" o nośności 82 172 t i pojemności brutto 43 022. Wpłynął dnia 1 listopada 2013r. 

- w odpowiedzi należało podać: datę, nazwę i wielkość 

3. Budynek nowej Filharmonii Szczecińskiej otrzymał: 

 - EU Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award – Europejska Nagroda 

Architektoniczna im. Miesa van der Rohe 2013-2014. Nagrodę przyznano 8 maja 2015 r. w 

Barcelonie. 

- Grand Prix - Nagroda Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla Najlepszego Obiektu Architektury w 

Polsce w latach 2013-2014 w konkursie pisma „Architektura Murator” Życie w Architekturze. 

- Nagroda główna w konkursie w kategorii Najlepsze wnętrze użyteczności publicznej 2013-2014 w 

konkursie pisma „Architektura Murator” Życie w Architekturze - za wykreowanie przestrzeni, w której 

muzyka i architektura harmonijnie grają brawurowy koncert. 

- BRYŁA ROKU 2014 – nagroda przyznana przez portal bryla.pl.  

- MocArty 2014 – nagroda w kategorii „Rzecz z Klasą”.  

- Nagroda w konkursie „Polska Architektura XXL” w kategorii „obiekt użyteczności publicznej”, 

organizowanym przez wortal sztuka-architektury.pl 

- Nagroda Eurobuild Awards 2014 w kategorii „Architectural Design of the Year”, organizowanym przez 

wydawnictwo Eurobuild CEE. 

- Najlepszy budynek użyteczności publicznej, Nagroda Publiczności oraz Nagroda Główna, czyli tytuł 

„Obiektu 25-lecia – Symbolu Przemian" na Westivalu 2014, którego organizatorem jest Miasto 

Szczecin oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Szczecin. 

 

4. Długość linii tramwajowej Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju ma wynosić 6, 973 km. 
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5. Chodzi o nazwiska 7 prezydentów w okresie od czerwca 1990 roku do dnia dzisiejszego z 

zastrzeżeniem, że obecny Prezydent Piotr Krzystek sprawuje tę funkcję po raz trzeci z rzędu, a M. 

Jurczyk pełnił tę funkcję 2 razy. 

- uznajemy też odpowiedzi podające ilość - 8 prezydentów 

6. Jest to Wieża Gocławska lub Bismarcka na Zielonym Wzgórzu. Szczecińska Wieża Bismarcka jest 

jedną z 240 powstałych na całym świecie. Zapalano tu specjalnie znicze w rocznice urodzin kanclerza  

Ottona von Bismarcka. Wieża miała także przeznaczenie widokowo-rekreacyjne. Przyciągała swoim 

tarasem widokowym oraz kawiarnią, tak zwolenników kanclerza, jak i zwykłych mieszkańców. 

 

7. Budynek z arkadami znajduje się u zbiegu ulic A. Mickiewicza i A. Waryńskiego. 

 

8. Wejście prowadzi do jednego z wielu budynków Uniwersytetu Szczecińskiego, w tym budynku mieści 

się Wydział Matematyczno – fizyczny itp. 

 

9. Gryf to mityczny stwór przedstawiany, jako lew ze skrzydłami i głową orła oraz długimi spiczastymi 

uszami. W końcu XI wieku lub też na początku wieku XII wizerunek gryfa pojawił się na Pomorzu. 

Starożytni twierdzili, że gryfy ciągnęły rydwany bogów, że ich pióra potrafiły wyleczyć ze ślepoty, a z ich 

olbrzymich pazurów można było zrobić puchary, których powierzchnia ciemniała w zetknięciu z 

trucizną. Gryfy jednak żyły zaszyte w głębi lasów i niewielu ludzi miało okazję je widzieć. 

Gryf był również symbolem przebiegłości i podstępu, a także zręczności i siły. 

 

10. Zakład Przedsiębiorstwa Przemysłu Cukierniczego Gryf S.A. W 1946 roku rozpoczęła się w tym 

miejscu produkcja czekolady, pod nazwą Fabryka Cukrów i Czekolady Odero. Kilka lat później fabryka 

zaczęła działać jako Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego „Gryf”. 

Zakład przejęty jest przez grupę Cemoi, która jest francuskim producentem czekolady. 


