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L. p. Pytanie Punktacja 

1.  Gdzie (podaj adres) i przez jaki okres czasu mieszkał w Szczecinie 
Konstanty Ildefons Gałczyński?  
Gałczyński mieszkał na Pogodnie, w domu przy ul. Skłodowskiej 
- Curie 17. W naszym mieście przebywał od wiosny 1948 roku do 
sierpnia 1949 roku.  
 

1 p. 

2.  Kto i kiedy przyłączył Szczecin do państwa Polan? 
Książę Mieszko I przyłączył Pomorze Zachodnie, wraz ze 
Szczecinem do państwa Polan w latach 967-972. 
 

1 p. 

3.  Co to za znak? Gdzie w Szczecinie można go znaleźć? 
 

 
Rodło – znak przedstawiający bieg rzeki Wisły wraz z 
zaznaczonym Krakowem, używany przez Związek Polaków w 
Niemczech od roku 1933 do dzisiaj. 
Głaz ze znakiem rodła stoi przy placu Rodła w Szczecinie, ale nie 
tylko tam ten znak można zobaczyć. 
 

2 p. 

4.  Jaki był związek Heliodora Sztarka ze Szczecinem? 
Heliodor Sztark był w latach 1931-1938 konsulem generalnym w 
Szczecinie. 
 

1 p. 

5.  Gdzie znajdował się park Tilebeinów? 
Carl Gotthilf Tilebein kupił parcele przy ulicy Robotniczej i 
zbudował tu piękny zameczek wraz z sąsiadującym parkiem. 
Niektóre źródła podają ulicę Dębogórską. 
 

1 p. 

6.  Wędrując „Szlakiem Pokoju” (szlak niebieski) Puszcza Wkrzańska 
możemy spotkać okazałe drzewa pomnikowe, starodrzewy dębowe i 
bukowe. Podaj łączny obwód wymienionych w opisie szlaku drzew 
(„Leksykon Puszczy Wkrzańskiej”). 
Łączny obwód drzew wymienionych w opisie wynosi 5946 cm. 
 

1 p. 
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7.  Jaki związek ze Szczecinem miał Wojciech Lipniacki? 
Wojciech Lipniacki zajmował się turystyką i krajoznawstwem. 
Szczególne miejsce w jego działalności zajmowała Puszcza 
Bukowa. Opracował „Atlas krajoznawczy Puszczy Bukowej”, 
wprawdzie do dziś nie udało się go wydać w wersji tradycyjnej, 
książkowej, jednak od paru lat funkcjonuje jako już kultowy, 
internetowy „Leksykon Puszczy Bukowej Wojciecha 
Lipnickiego”.  
W pierwszą rocznicę śmierci, Jego imieniem nazwano na 
pograniczu osiedla Bukowego i Szczecińskiego Parku 
Krajobrazowego "Puszcza Bukowa", pomnikowy buk oraz 
prowadzący tuż obok, znakowany czerwony turystyczny Szlak 
przez Słupi Głaz. 

1 p. 

8.  Jaki wpływ na Szczecin miało podpisanie uchwały o Wielkim Mieście 
Szczecinie i kiedy ten akt podpisano? 
Wielkie Miasto Szczecin to historyczna nazwa obszaru 
utworzonego uchwałą rządu niemieckiego 15 października 1939 
roku. Obszar miasta powiększył się niemal 6-krotnie z 81 km² do 
461 km². 

2 p. 

9.  Podaj  dwie inne nazwy Wycieku znajdującego się w Puszczy 
Bukowej.  
Inne nazwy Wycieku to: Źródło Worpickiego, Ciurkadełko, 
Worpitzky Quelle. 

1 p. 

10.  W Szczecinie produkowano pierwsze autobusy. Były to lata 1899-
1900. Podaj nazwę fabryki oraz podaj, co wcześniej tam 
produkowano. 
Pierwsze autobusy produkowano w Fabryce Stoewer. Wcześniej  
produkowała rowery, maszyny do szycia i maszyny do pisania.  

1 p. 

11.  Na którym miejscu wśród najwyższych kościołów na świecie znajduje 
się Bazylika Archikatedralna św. Jakuba w Szczecinie i o ile jest 
niższa od najwyższego kościoła? 
Jest niższa od najwyższego kościoła o 51 metrów 35 
centymetrów. 

1 p. 

12.  26.09.1909 roku na pierwszą projekcję filmu do kina „Helios” w 
Szczecinie zaprosił jego właściciel. Podaj imię i nazwisko właściciela 
oraz kolejne nazwy kina. 
Założycielem kina był Otto Blauert. Później właścicielem został  
Albert Pietzke. Po wojnie zmieniono nazwę kina na „Odra”, w 
1948 roku na „Pionier”. Obecnie funkcjonuje pod nazwą Pionier 
1909. 

2p. 
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