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„CZY ZNASZ SWOJE MIASTO?

Odpowiedzi w edycji XIV

L. p. Pytanie Punktacja
1. W jednej z zabytkowych budowli Szczecina urodziła się Maria 

Fiodorowna, caryca Rosji? Podaj nazwę zabytku oraz datę urodzenia 
carycy.
Mowa tu o Pałacu pod Globusem (Pałac Gumbkowa). Maria 
Fiodorowna urodziła się 25 października 1759 roku.

2 p.

2. Podaj nazwy trzech szczecińskich, miejskich szlaków turystycznych.
W Szczecinie mamy trzy szlaki miejskie:
- Złoty Szlak
- Miejski Szlak Turystyczny
- Niezwykli Szczecinianie i ich kamienice

1 p.

3. W jaki sposób ze Szczecinem związany był Paul Robien?
Wybudował  stację ornitologiczną na wyspie Mienia na jeziorze 
Dąbie. Prowadził badania naukowe, pisał prace, a w końcu 
doprowadził do utworzenia wokół wyspy rezerwatu.

1 p.

4. Jak inaczej mówimy się na Wzgórza Warszewskie i skąd wzięła się
ich nazwa?
Wzgórza  Warszewskie  inaczej  nazywamy  Płaskowzgórzem
Warszewskim lub Wysoczyzną Warszewską. Nazwa pochodzi od
położonej w południowej części dawnej wsi Warszewo – nazwa
od słowiańskiego imienia Warsza, założyciela osady.

1 p.

5. Podaj nazwę regionalnej loterii funkcjonującej w Szczecinie i 
województwie przed powstaniem Toto-Lotka.
Regionalna loteria funkcjonująca w Szczecinie i województwie 
nazywała się „Gryf”.

1 p.

6. W Szczecinie pozostał jedyny element średniowiecznych obwarowań.
Co to jest i gdzie się znajduje?
Mowa tu o gotyckiej Baszcie Siedmiu Płaszczy, która znajduje 
się u podnóża Zamku Książąt Pomorskich.

1 p.

7. Podaj cel utworzenia tytułu „Ambasadora Szczecina” oraz 3 
laureatów.
Honorowy tytuł  „Ambasador  Szczecina”  ustanowiony został  w
celu  wyróżnienia  osób,  grup  osób  których  osiągnięcia
przyczyniają  się  do  budowania  pozytywnego  wizerunku
Szczecina  w  kraju  i  za  granicą. Przewiduje  się  możliwość
przyznania  prawa  posługiwania  się  tytułem  „Ambasador
Szczecina”  instytucjom,  obiektom  ruchomym  (pojazdy,  statki,
żaglowce,  itp.),  których  działalność  i  wizerunek  promuje
Szczecin.
Lista laureatów jest dość długa…
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ambasador_Szczecina

1 p.

8. Podaj nazwę parku, w którym znajduje się wzgórze Kawiarniane.
Wzgórze Kawiarniane znajduje się w Parku Leśnym Kupały. 1 p.

9. Kiedy oddano do użytku pierwszy zbudowany kwartał Starówki? 1 p.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody
https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85bie_(jezioro_w_Szczecinie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85bie_(jezioro_w_Szczecinie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ornitologia


Pierwszy zbudowany kwartał Starówki oddano do użytku w 
czerwcu 1998 roku.

10

.

Podaj adres najstarszego budynku w dzielnicy Grabowo i co się w 
nim mieściło?
Jest to drewniany dom przy ulicy Stanisława Dubois 6. Został 
wzniesiony w 1858 roku. Do niedawna był siedzibą Terenowej 
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Obecnie jest domem 
prywatnym.

2 p.


