
II Konkurs dla internautów 

„CZY ZNASZ SWOJE MIASTO? 

Odpowiedzi w edycji IX 

 

L. p. Pytanie Punktacja 

1.  Co łączy Żołnierzy Wyklętych z warszawskiej Łączki ze Szczecinem? 
Wydobywane z dołów śmierci na Powązkach w Warszawie szczątki 
pomordowanych przez komunistów polskich patriotów przechodzą 
badania genetyczne (i są identyfikowani) w Polskiej Bazie 
Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów w Zakładzie Medycyny Sądowej 
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. 

2 p. 

2.  Gdzie mieściła się chińska pagoda i kto był jej projektantem? 
Chińska pagoda mieściła się niedaleko Fabryki Cementu „Stern” obok 
sztucznej groty. Pagodę zaprojektował Delbruck. 

1 p. 

3.  Statek wybudowany w Szczecinie zdobył Błękitną Wstęgę Atlantyku. 
Podaj jego nazwę. 
Mowa tu o statku „Kaiser Wilhelm der Grosse”. 

1 p. 

4.  Jakimi szlakami możemy dojść Dziczego Oka? 
Do Dziczego Oka dojdziemy szlakiem żółtym. 

1 p. 

5.  Napisz, co po wojnie znajdowało się w budynku obecnego Hotelu 
Atrium. 
Po wojnie w budynku obecnego Hotelu Atrium znajdowała się 
siedziba Polskiego Radia Szczecin.  

1 p. 

6.  Kiedy powstał i na miejscu czego znajduje się Jeleni Staw?  
Jeleni Staw powstał w drugiej połowie  XX wieku w miejscu dawnej 
odkrywkowej kopalni piasku. 

2 p. 

7.  Gdzie znajdowało się szczecińskie miejskie kąpielisko (czynne od 
końca XIX wieku)? 
Najstarsze miejskie, zwane Parnitzbadeanstalt, znajdowało się na 
wodach Parnicy łączącej Odrę Zachodnią i Regalicę. 

1 p. 

8.  Podaj nazwę zespołu ludowego działającego w Szczecinie. 
W Szczecinie działa Zespół Pieśni i Tańca „Szczecinianie” oraz 
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „Krąg”. 

1 p. 

9.  Podaj nazwę pomnika przyrody, pod który co roku spotykają się 
turyści rowerowi ze Szczecińskiego Turystycznego Klubu Kolarskiego 
PTTK „88”. 
Turyści tego Klubu spotykają się przy Dębie Rodzinnym. 

1 p. 

10.  Radni jednego ze szczecińskich osiedli zamierzają zamienić patrona 
głównej ulicy tego osiedla - komunistycznego generała na innego o 
tym samym nazwisku (ale o innym imieniu) - bohatera "Kamieni na 
szaniec". 
Zamiana gen. Aleksandra Zawadzkiego na Tadeusza "Zośkę" 
Zawadzkiego. 

1 p. 

 
 
 
 


