
III Konkurs dla internautów 
„CZY ZNASZ SWOJE MIASTO? 

Odpowiedzi w etapie V 

 
L. p. Pytanie Punktacja 

1.  Co zadecydowało o przyznaniu Szczecinowi wyróżnienia „Sportowa 
Gmina” i kiedy takie wyróżnienie nasze miasto otrzymało? 
22.09.2010r. O przyznaniu tytułu Szczecinowi zdecydowały m.in.. 
budowa basenu olimpijskiego, powstanie kilkudziesięciu 
nowych kompleksów boisk na terenie miasta, remonty 
istniejących obiektów sportowych, rozbudowa Centrum 
Kształcenia Sportowego. 

1 p. 

2.  Podaj liczbę szlaków oraz ich przybliżoną długość (granica błędu 10 
km), przebiegających przez teren Szczecińskiego Parku 
Krajobrazowego Puszcza Bukowa oraz jego otulinę. 
Przez teren Parku i otuliny przebiega 20 szlaków turystycznych o 
łącznej długości ok. 140 km. 

1 p. 

3.  W roku 1979 wydano amerykańską powieść szpiegowską ze 
Szczecinem w tytule. Podaj pełny tytuł i autora książki. 
W 1979 roku amerykański pisarz Jamess Stewart Thayer wydał 
powieść pt. „The Stettin Secret”. 

2 p. 

4.  Z jakiego powodu data 05.07.1945 jest ważna dla Szczecina? 
Jest to data ostatecznego przejścia Szczecina pod zarząd 
polskich władz. 

1 p. 

5.  Podaj liczbę platanów klonolistnych rosnących na Jasnych Błoniach 
im. Jana Pawła II. Możesz się pomylić o 10. 
Jest to największe w Polsce skupisko 209 platanów 
klonolistnych. 

1 p. 

6.  17.12.2015 roku otwarto w Szczecinie nowy szlak pamięci. Podaj 
jego nazwę i przebieg. 
Szlak Zbuntowane Miasto  - Grudzień 1970 otwarto 17.12.2015 
roku. Przebieg szlaku: 
1. Brama Główna Stoczni Szczecińskiej (ul. A. Antosiewicza 1) 
2. Skrzyżowanie ulic Dubois i Sławomira 
3. Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
(pl. Żołnierza Polskiego 16) 
4. Komenda Wojewódzka MO (ul. Małopolska 47 / Małopolska 15) 
5. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (pl. Armii Krajowej) 
6. Więzienie / Prokuratura (ul. Kaszubska / Stoisława) 
7. Cmentarz Centralny 
8. Świetlica w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego 
9. Aleja Wyzwolenia  

1 p. 

7.  W jednej ze szczecińskich palcówek oświatowych znajduje się replika 
mapy Lubinusa w oryginalnym wymiarze. Podaj nazwę tej placówki. 
Mapa znajduje się w Pałacu Młodzieży (III piętro). 

1 p. 

8.  W jednym z kościołów w Szczecinie może się zmieścić blisko 2500 
wiernych, czyli więcej niż w katedrze. Podaj nazwę tego kościoła. 
Jest to kościół pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej.  
 

2 p. 

http://www.szczecin.eu/tour/grudzien_70/brama_glowna_stoczni_szczecinskiej.html
http://www.szczecin.eu/tour/grudzien_70/skrzyzowanie_ulic_dubois_i_slawomira.html
http://www.szczecin.eu/tour/grudzien_70/komitet_wojewodzki_polskiej_zjednoczonej_partii_robotniczej.html
http://www.szczecin.eu/tour/grudzien_70/komitet_wojewodzki_polskiej_zjednoczonej_partii_robotniczej.html
http://www.szczecin.eu/tour/grudzien_70/komenda_wojewodzka_mo.html
http://www.szczecin.eu/tour/grudzien_70/prezydium_miejskiej_rady_narodowej.html
http://www.szczecin.eu/tour/grudzien_70/areszt_sledczy_i_prokuratura.html
http://www.szczecin.eu/tour/grudzien_70/cmentarz_centralny.html
http://www.szczecin.eu/tour/grudzien_70/swietlica_w_stoczni_szczecinskiej_im_a_warskiego.html
http://www.szczecin.eu/tour/grudzien_70/aleja_wyzwolenia.html


L. p. Pytanie Punktacja 

9.  Kolejowy most zwodzony w Szczecinie znajduje się nad Odrą 
Wschodnią. Kiedy został zbudowany i ile jest czynnych obiektów tego 
typu w Polsce i Europie? 
Most ten zbudowano w 1977 roku. Jest to jedyny czynny tego 
typu obiekt w Polsce i Europie. 

1 p. 

10.  Pod nr 31 Miejskiego Szlaku Turystycznego znajduje się… 
W środkowej części alejki spacerowej na pl. Żołnierza Polskiego 
znajduje się tablica pamiątkowa z gryfem szczecińskim, 
harcerską lilijką i znakiem Rodła. Poniżej napis: "Wszystko co 
nasze Polsce oddamy. W XXV rocznicę powstania harcerstwa w 
Szczecinie w hołdzie tym, którzy życie sprawie polskiej oddali 
1934-1959." W 1935 roku Maksymilian Golisz założył Drużyną 
Harcerską "Gryf", a w 1935  Aleksander Omieczyński Gromadę 
Zuchów "Wiewiórki". Obu nauczycieli, działaczy Związku 
Harcerstwa Polskiego w Niemczech i współpracowników 
polskiego wywiadu wojskowego skazano za zdradę III Rzeszy na 
karę śmierci, wykonane w 1941 i 1943 roku. 

1 p. 

11.  Fontanna przy placu Orła Białego została uruchomiona w 1732 roku. 
Dlaczego można powiedzieć, że była jak na owe czasy prawdziwym 
dziełem myśli technicznej? 
Fontanna była zakończeniem wodociągu , prowadzącego z 
położonych na północ od Szczecina Wzgórz Warszewskich Az 
do centrum miasta. Dlatego można ją uznać za działo myśli 
technicznej tamtych czasów. 

1 p. 

12.  W Szczecinie znajduje się głaz upamiętniający pierwszy Festiwal 
Młodych Talentów. Kiedy go odsłonięto i co jest na nim napisane? 
Za wejściem na korty tenisowe, obok biura Szczecińskiego 
Klubu Tenisowego, z prawej strony alejki znajduje się głaz z 
inskrypcją: „Alejka pod papugami//pamięci//Czesława Niemena//i 
uczestników//Festiwalu Młodych// Talentów// Szczecin 
29.08.2004”/. Głaz odsłonięto dnia 29.08.2004 r. – w roku śmierci 
Czesława Niemena. 

2p. 

 
 


