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„CZY ZNASZ SWOJE MIASTO? 

Odpowiedzi w edycji VIII 

 

L. p. Pytanie Punktacja 

1.  W Szczecinie mamy dwa kościoły pod tym samym wezwaniem: świętych 
Piotra i Pawła. Jaka jest zasadnicza różnica pomiędzy nimi? 
Jeden w centrum (w pobliżu zamku) należy do Kościoła 
polskokatolickiego, drugi w Podjuchach należy do Kościoła 
rzymskokatolickiego.    

2 p. 

2.  Jaką nazwę nosi obecnie głaz Osmykaniec? 
Obecnie nosi on nazwę Głazu Krajoznawców. 

1 p. 

3.  Patronem Filharmonii Szczecińskiej jest Mieczysław Karłowicz. Jego 
tragiczna śmierć przyspieszyła powstanie pewnej organizacji związanej z 
uprawianiem turystyki. Podaj jej nazwę.  
Mieczysław Karłowicz zginął w 1909 r. w Tatrach, na zboczach Małego 
Kościelca. Jego śmierć przyspieszyła powstanie jeszcze w tym samym 
roku Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (TOPR).  

1 p. 

4.  Kiedy po wojnie po raz pierwszy wciągnięto polską flagę na gmach Urzędu 
Wojewódzkiego? 
Flaga została wciągnięta po wojnie po raz pierwszy 30 kwietnia 1945 
roku o godzinie 8.15. 

1 p. 

5.  W którym roku zmarł ostatni książę z pomorskiej dynastii Gryfitów i jak się 
nazywał? 
Ostatni książę z dynastii Gryfitów nazywał się Bogusław, który zmarł w 
roku 1637. 

1 p. 

6.  Na cmentarzu Centralnym znajduje się symboliczny grób z tablicą, na której 
napisane jest między innymi „… 1914-1999 żołnierz AK,  więzień Majdanka, 
pierwszy polski architekt - urbanista w powojennym Szczecinie, życie i serce 
poświęciła temu miastu, …”. Podaj imię i nazwisko tej osoby oraz datę 
powstania tego cenotafu. 
Cenotaf jest poświęcony pani Helenie Kurcyusz. Został odsłonięty 
2002. 

2 p. 

7.  Wieża której świątyni jest drugą pod względem wysokości wieżą kościelną 
w Polsce? Podaj nazwę świątyni łącznie z wezwaniem i datę instalacji 
wieży. 
Mowa o Bazylice Archikatedralnej pw. Św. Jakuba. Wieżę 
zainstalowano  12 stycznia 2008 roku. 

1 p. 

8.  Obok której neogotyckiej świątyni odprawiono pierwszą po II wojnie 
światowej mszę świętą w języku polskim? 
Pierwszą po II wojnie światowej mszę w języku polskim odprawiono w 
kaplicy obok kościoła  pw. Świętego Jana Chrzciciela.  

1 p. 

9.  Czym był UFA Palast i gdzie się mieścił?  
UFA Palast był nowatorskim połączeniem sieci sklepów, kina, 
restauracji. Zbudowano go w miejscu dawnego Odwachu Miejskiego. 

1 p. 

10.  Gdzie znajdują się rzeźby przedstawiające m. in. kapitana Ludomira Mączkę 
i przyrządy nawigacyjne? 
Rzeźby te znajdują się w alei Żeglarzy na Bulwarze Piastowskim. 

1 p. 

 
 
 

 


