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L. p. Pytanie Punktacja 

1.  Na Cmentarzu Centralnym jest pomnik poświęcony ofiarom hitlerowskich 
obozów koncentracyjnych. Z czyjej inicjatywy i kiedy powstał? Kto go 
zaprojektował?  
Pomnik ten został zaprojektowany przez architekta Kazimierza 
Stachowiaka. Powstał w roku 2004 z inicjatywy Polskiego Związku 
Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów 
Koncentracyjnych, Zarządu Oddziału Zachodniopomorskiego. 

2 p. 

2.  W którym roku została otwarta linia kolejowa Szczecin – Police? 
Linia kolejowa Szczecin – Police została otwarta w roku 1898. 

1 p. 

3.  Jedno ze źródeł w Puszczy Bukowej nazywa się Lwia Paszcza. Skąd wzięła 
się jego nazwa? 
Współczesna nazwa pochodzi od żeliwnego odlewu lwiej paszczy, z 
której wylewał się strumień wody. 

1 p. 

4.  Podaj nazwy co najmniej 5 produktów regionalnych, które w nazwie mają 
przymiotnik szczeciński/szczecińska. 
Produkty regionalne z przymiotnikiem szczeciński/szczecińska: 

 paprykarz szczeciński 

 śledzie po szczecińsku 

 konfitura szczecińska z owoców róży 

 konfitura szczecińska z zielonych pomidorów 

 pierniki szczecińskie 

 chleb szczeciński 

 pasztecik szczeciński 

1 p. 

5.  Gdzie znajdują się ruiny wieży Barasela? 
Na Polanie Słonecznej zachowały się pozostałości wieży widokowej, 
nazwanej od nazwiska jej projektanta. 

1 p. 

6.  Czym był Oderburg i gdzie się mieścił? 
Oderburg był letnią rezydencją książęcą. Był położony na wzniesieniu 
w pobliżu obecnej bramy głównej Stoczni Szczecińskiej, w rejonie ulic 
Dubois oraz Łyskowskiego. 

1 p. 

7.  Podaj trasę „Złotego Szlaku” oraz jego oznaczenie. 
Złoty szlak prowadzi od Zamku Książąt Pomorskich, przez plac 
Żołnierza Polskiego, aleję Jana Pawła II, plac Grunwaldzki, Jasne 
Błonia, park Kasprowicza z jeziorem Rusałka, aż do Lasku 
Arkońskiego i Jeziora Głębokiego. 
Nie jest oznakowany, ale na jego trasie umieszczono tabliczki z 
herbem miasta. 

1 p. 

8.  Kto i kiedy założył pierwszą w Szczecinie linię autobusową? 
W 1901 roku prywatny inwestor Berthold Pabst założył pierwszą w 
Szczecinie linię autobusową. 

1 p. 

9.  Podaj ulicę i numer budynku, który w latach 1946-1971 był siedzibą szkoły 
żydowskiej. 
Chodzi tu o pochodzący z XX wieku budynek z czerwonej cegły, 
usytuowany przy alei Wyzwolenia 105 na narożniku ulicy Piotra Skargi. 

1 p. 

10.  Niedaleko Bramy Portowej usytuowany jest kościół, który kiedyś należał do 
parafii ewangelickiej. O którym kościele mowa i komu niegdyś był 
poświęcony?  
Mowa tu o Kościele Garnizonowym. Niegdyś był on poświęcony J. 
Bugenhagenowi. 

2 p. 

 
 


