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L. p. Pytanie Punktacja 

1.  Napisz nazwy szczecińskich bulwarów oraz ich umiejscowienie. 
Bulwar Piastowski - w dzielnicy Stare Miasto przy Nabrzeżu 
Wieleckim. Zaczyna się na wysokości zjazdu z Trasy Zamkowej, 
a kończy za Mostem Długim przy Bulwarze Nadodrzańskim. 
Bulwar Elbląski - w granicach dzielnicy Międzyodrze przy ul. 
Bulwar Elbląski. Bulwar Gdyński - ciągnie się po stronie Urzędu 
Celnego od Mostu Długiego do Trasy Zamkowej. 

1 p. 

2.  Jeden z zabytkowych budynków w narożniku placu Orła Białego jest 
ozdobiony popiersiami słynnych kompozytorów. Jak się nazywa ta 
budowla? 
Chodzi tu o Pałac Klasycystyczny (zwany również pałacem 
Bartza oraz pałacem Velthusena. 

1 p. 

3.  W którym roku Szczecin przeszedł pod panowanie Szwedów? 
Szwedzi zajęli Szczecin w 1630 roku. Nowe panowanie zostało 
potwierdzone Traktatem Westfalskim w 1648 roku. 

1 p. 

4.  Jak nazywa się gra planszowa o przedwojennych dziejach 
Szczecina? Kto ją wymyślił? Kiedy i gdzie odbędzie się premiera tej 
gry tajemnic? 
Gra o przedwojennych losach Szczecina to „Kupiec 
Szczeciński”. Jej autorami są Roman Czejarek oraz Piotr 
Owczarek. Premiera gry miała miejsce 28.maja 2016 roku                     
w Muzeum Narodowym przy Wałach Chrobrego 3                                 
(w Kluboksięgarni FiKa). 

2 p. 

5.  Co znajdowało się wcześniej w miejscu cerkwi prawosławnej pw. św. 
Mikołaja (u zbiegu ulic Zygmunta Starego i T. Starzyńskiego)? 
W miejscu cerkwi prawosławnej u zbiegu ulic Zygmunta Starego 
i  T. Starzyńskiego znajdowało się kino „Urania”. Powstało w 
1914 roku. Było to pierwsze szczecińskie kino publiczne.  

1 p. 

6.  Przy Zamku Książąt Pomorskich stoi pomnik pary książęcej. Jak się 
nazywają postaci oraz kto jest autorem pomnika? 
Jest to pomnik księcia Bogusława X i jego żony królewny Anny 
Jagiellonki. Pomnik zaprojektowany został przez Leonię 
Chmielnik i Annę Paszkiewicz.  

1 p. 

7.  Opisz most Eisenbahnbrucke i jakie miał on znaczenie dla 
Szczecina?  
Most ten miał dla Szczecina wyjątkowe znaczenie. Dzięki niemu 
dworzec kolejowy ze stacji końcowej stał się dworcem 
przelotowym. Pociągi mogły wjeżdżać i wyjeżdżać z obu stron. 
Konstruktorzy postanowili obracać część mostu dookoła 
specjalnej pionowej osi zlokalizowanej blisko środka rzeki. Most 
miał długość ok. 480 m (ok. 140m nad Odrą i ok. 340m wzdłuż 

2 p. 
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Kanału Zielonego i nad Kępą Parnicką). Ciekawe jest to, że 
druga część mostu ukryta była w blaszanym tunelu. Obudowa 
miała niewielkie okna dla wentylacji, a cała konstrukcja została 
wzniesiona po to, by uniknąć przypadkowego zaprószenia 
ognia. Ostatecznie tunel rozebrano w 1923 roku. W roku 1900 
most zmodernizowano, instalując na środku nowoczesny 
przepust w tak zwanym systemie Schwedlera. Mechanizm 
działał bardzo sprawnie, bowiem most trzeba było otwierać 
wiele razy dziennie. 

8.  Podaj lata, w których Bałtyk zamarzł. 
Bałtyk zamarzał wielokrotnie w XIV wieku oraz w okresie od 
końca XVI w. do połowy XVIII w. - czas ten nazwano  tzw. małą 
epoką lodowcową). W latach 1947/1948 i 1986/1987 - prawie cała 
powierzchnia oraz w późniejszym czasie -
1946/1947, 1962/1963, 1963/1964 wówczas był solidnie skuty na 
dużym obszarze. 
 

1 p. 

9.  Jak się nazywa największe drzewo w mieście i gdzie się znajduje? 
Jest to Lipa św. Ottona. Rośnie przy kościele w Płoni. 

1 p. 

10.  Kim był Martin Wehrmann i jaki ma związek ze Szczecinem? 
Martin Wehrmann urodził się 16 czerwca 1861 w Szczecinie. Był 
niemieckim historykiem, nauczycielem, badaczem historii 
Pomorza. 
W 1882 ukończył studia historyczne. Studiował na 
uniwersytetach w Halle, Berlinie i Getyndze. Dwa lata później 
został nauczycielem w Gimnazjum Mariackim w Szczecinie. W 
1886 został członkiem zarządu Pomorskiego Towarzystwa 
Historyczno-Archeologicznego. 
Zmarł 29 września 1937 w Stargardzie. 
 

1 p. 
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