
III Konkurs dla internautów 
„CZY ZNASZ SWOJE MIASTO?” 

Odpowiedzi w etapie IV 

 
L. p. Pytanie Punktacja 

1.  Podaj nazwy największych jachtów Centrum Żeglarskiego w 
Szczecinie. 
Własna flotylla Centrum Żeglarskiego to ponad 100 jednostek. 
Największe jachty pełnomorskie to „Dar Szczecina”, „Magnolia”, 
„Zryw” i „Urtica”. 

1 p. 

2.  Gdzie znaleziono pierwsze pisemne wzmianki (podaj autora, tytuł 
książki i rok wydania) o konfiturze szczecińskiej z owoców dzikiej róży 
uznanej za produkt regionalny województwa zachodniopomorskiego? 
Jedną z pierwszych wzmianek o tradycji wytwarzania na 
terenach Województwa Zachodniopomorskiego konfitur z 
owoców róży znaleźć można w książce pt. „Stettiner Kochbuch” 
z 1845 roku (pol. „Szczecińska Książka Kucharska”) autorstwa 
Marie Rosnack. 

1 p. 

3.  Jakie kompleksy wzgórz otaczają nasze miasto? 
Na północ od centrum rozciąga się Płaskowzgórze Warszewskie, 
ku południowi Wał Bezleśny, a na południowy wschód Wzgórza 
Bukowe. 

2 p. 

4.  Gdzie znajduje się miejsce zwane ”Okiem na Szczecin”? 
Jest to punkt widokowy, który znajduje się na północnym cyplu 
Wzgórza Widok (55 m n. p. m.) w Parku Leśnym Zdroje. 

1 p. 

5.  Przy Zamku Książąt Pomorskich jest pomnik pary książęcej. Podaj 
ich personalia, datę ślubu oraz ile mieli lat, gdy brali ślub. 
Mowa tu o Annie Jagiellonce i Bogusławie X. Para wzięła ślub 2 
lutego 1491 roku. On miał 37 lat, ona 15. 

1 p. 

6.  Wyjaśnij skrót EuRoB. Jaki ma on związek ze Szczecinem? 
EuRoB to skrót od nazwy Europejskiego Szlaku Gotyku 
Ceglanego. Szlak zrzesza 5 państw i 23 miasta, w tym Szczecin. 

1 p. 

7.  Podaj przebieg szlaku „Vadam” oraz podaj długość na terenie Parku 
Krajobrazowego Puszcza Bukowa. 
Przebieg szlaku: skrzyżowanie ulic Goleniowskiej i Pomorskiej – 
Szczecin Kijewo – Kijewo – Głaz Błażej – Brama 
Czwójdzińskiego. Łączna długość szlaku to 9,6 km, z czego 3km 
na terenie Parku Krajobrazowego. 

1 p. 

8.  Jaki związek ze Szczecinem miał jeden z patronów ulic - Michał 
Kmiecik? 
Michał Kmiecik był działaczem społecznym. W maju 1945 roku 
stanął na czele ponad tysiącosobowej grupy, aby doprowadzić ją 
do polskiego Szczecina. Po zakończeniu drugiej wojny 
światowej został kierownikiem Wydziału Polonii Zagranicznej w 
Polskim Związku Zachodnim. We wrześniu 1946 roku 
zorganizował w Szczecinie Pierwszy Kongres Polaków 
Autochtonów. 

2 p. 

9.  Podaj co najmniej dwa miejsca w Szczecinie, w których umieszczana 
była rzeźba „Ogniste Ptaki” od momentu swojego powstania. 
Rzeźba „Ogniste ptaki” pierwotnie była ulokowana na skarpie 

1 p. 



przy Zamku Książąt Pomorskich. Potem przeniesiono ją do Hali 
Napraw Taboru Kolejowego Huty „Szczecin” (renowacja). 
Następnie umiejscowiono ją przy placu Zgody (wcześniej plac 
Przyjaźni Polsko – Radzieckiej). Potem złożono ją w magazynach 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Morsbud”. Obecnie znajduje się na 
skarpie w Parku Kasprowicza. 

10.  Dlaczego Szczecin jest określany „miastem caryc”? 
W Szczecinie urodziły się caryca Katarzyna II oraz Maria 
Fiodorowna.  

1 p. 

11.  Czym jest „Zgniły Grzyb” w Puszczy Bukowej? 
„Zgniły Grzyb” to grodzisko z okresu wczesnego średniowiecza, 
sztucznie umocnione z trzech stron, a z czwartej przylegające  
do Jeziora Zgniły Grzyb. 

1 p. 

12.  Niedawno opublikowano listę 10 ulic z największą liczbą 
mieszkańców zameldowanych na stałe. Podaj nazwy tych ulic oraz 
liczbę wszystkich mieszkańców przy nich zameldowanych. 
Największa liczna mieszkańców zameldowana jest przy ulicach: 
1. Zawadzkiego - 4181 
2. Szafera – 3917 
3. al. Wyzwolenia – 3620 
4. Jasna – 3480 
5. Santocka – 3271 
6. 9 Maja – 2895 
7. Rydla – 2875 
8. Jagiellońska – 2835 
9. 26 kwietnia – 2758 
10. Kaliny – 2696 
Łącznie daje to liczbę: 32528. 

2 p. 

 
 

 


