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„CZY ZNASZ SWOJE MIASTO? 

Odpowiedzi w edycji XII 

 

L. p. Pytanie Punktacja 

1.  Co nazywamy szczecińską "Małą Wenecją"? 
Szczecińską „Małą Wenecją” nazywamy zabudowania przy ulicy 
Kolumba. 

1 p. 

2.  Jakie miejsca łączy, wybudowany w Szczecinie w 1921 roku, kuty, 
kratownicowy mostek? 
Kuty kratownicowy mostek łączy budynki dawnej zajezdni 
tramwajowej przy ulicy Kolumba 86 – 89 i Wyspę Jaskółczą. 

1 p. 

3.  Czyj pomnik miał być umieszczony na cokole, na którym jest umiejscowiony 
Herakles walczący z centaurem? 
Na tym cokole miał się znaleźć pomnik cesarza Fryderyka III. 

1 p. 

4.  Podaj imię i nazwisko głównego architekta szczecińskiej secesji. 
Głównym architektem szczecińskiej secesji Friedrich Liebergesell.  

1 p. 

5.  Co po 1945 roku mieściło się w dawnej zajezdni tramwajowej przy ul. 
Kolumba 86 - 89? 
Od zakończenia działań wojennych zajezdnia:  
- była zajęta przez wojsko, które trzymało tam konie, 
- przekazano ją załodze szczecińskich tramwajarzy na Warsztaty 
Główne, 
- była siedzibą zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej, 
- budynkiem Szczecińskiego Centrum Przedsiębiorczości, 
- siedzibą Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego. 

2 p. 

6.  W którym szczecińskim gmachu nad wejściem króluje postać rycerza w 
średniowiecznej zbroi? 
Jest to gmach Komendy Wojewódzkiej Policji przy ulicy Małopolskiej 
47. 

1 p. 

7.  W którym roku odbyły się w Szczecinie pierwsze udokumentowane zawody 
wioślarskie? 
Pierwsze udokumentowane zawody wioślarskie w Szczecinie odbyły 
się w roku 1884. 

1 p. 

8.  W którym gmachu wszystkie elementy architektonicznego detalu, 
stanowiące wystrój zewnętrzny budynku, posiadają swoje kopie 
przechowywane w pomieszczeniach wieży? 
Chodzi tu o gmach Urzędu Wojewódzkiego. 

1 p. 

9.  Znajdowała się tu najstarsza chrześcijańska świątynia, wybudowana w 
formie drewnianego kościółka podczas misji chrystianizacyjnej biskupa 
Ottona z Bambergu. O jakim współczesnym miejscu mowa? 
Mowa tu o kościele pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. 

1 p. 

10.  W egipskiej Gizie układ trzech wielkich piramid i ich położenie względem 
Nilu odzwierciedlają układ trzech gwiazd Pasa Oriona i ich położenie 
względem Drogi Mlecznej. Trzy szczecińskie place odpowiadają trzem 
gwiazdom z Pasa Oriona. Podaj nazwy tych placów oraz odpowiadających 
im gwiazd. 
Szczecińskie place odpowiadające gwiazdom z Pasa Oriona to: 
- plac Szarych szeregów – gwiazda Mintaja – nazwano placem miłości, 
- plac Odrodzenia – gwiazda Alnilam – nazwano placem dobrobytu, 
- plac Grunwaldzki – gwiazda Alnitak – nazwano placem zdrowia. 

2 p. 

 


