
III Konkurs dla internautów 
„CZY ZNASZ SWOJE MIASTO? 

Odpowiedzi w etapie VI 
 

L. p. Pytanie Punktacja 

1.  Jak dawniej nazywała się aleja Wojska Polskiego? 
Dawniej aleja Wojska Polskiego zwana była Tanowską 
(Falkenwalder Strasse). 

1 p. 

2.  Kto i kiedy w Księstwie Szczecińskim wprowadził luteranizm? 
Jednym z pierwszych szerzycieli był Paweł z Rode, luterański 

kaznodzieja, natomiast oficjalnie luteranizm wprowadził Barnim 

XI za namową Filipa I podczas sejmu w Trzebiatowie w 1534 

roku. 

1 p. 

3.  Wiesław Seidler jest szczecińskim działaczem społecznym na polu 
promocji morza i żeglarstwa. Podaj tytuł wydanej w 2016 roku 
publikacji zbiorowej, której jest współautorem. 
Wiesław Seidler jest współautorem i redaktorem wydanej w roku 2016 

pracy zbiorowej „20 lat szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i 

Żeglarskiej” - „Morze Przygody. Z wiatrem w żaglach” 

2 p. 

4.  Ile mamy stacji Szczecińskiego Roweru Miejskiego? 
Obecnie mamy 82 stacje Szczecińskiego Roweru Miejskiego. 

1 p. 

5.  W którym kościele znajduje się instalacja „Świetlne skrzydła” i kto jest 
jej autorem? 
Instalacja „Świetlne skrzydła” znajduje się w kościele pw. św. 
Jana Ewangelisty. Autorem jest berliński artysta Jakob Mattner. 

1 p. 

6.  Określ kolor szlaku, przy którym stoi Dębowy Krzyż. 
Dębowy Krzyż stoi przy szlaku czarnym Szczecińskiego Parku 
Krajobrazowego – „Puszcza Bukowa”. 

1 p. 

7.  Który obiekt w szczecińskiej Katedrze jest najstarszy i skąd do niej 
trafił? 
Najstarszym obiektem w szczecińskiej katedrze jest tryptyk w 
kaplicy Najświętszego Sakramentu. 

1 p. 

8.  Uporządkuj szlaki Puszczy Wkrzańskiej od najdłuższego do 
najkrótszego, podając również nazwę, kolor i długość. 
Szlak im. Stefana Kaczmarka „Taty czerwony – 45,5 km   
Szlak „Ścieżkami dzików” – czerwony – 15,2 km 
Szlak przez Wzgórza Warszewskie i Las Arkoński – zielony – 15,2 
km 
Szlak do Szczecińskiej Stacji Ornitologicznej „Świdwie” – czarny 
- 13,7 km 
Szlak Graniczny im. Andrzeja Marcinkowskiego – niebieski – 13,5 
km 
Szlak Pokoju – niebieski – 12,2 km 
Szlak Policki – żółty – 11,6 km 
Szlak Gocławski – żółty – 11,4 km 
Szlak Ornitologów – zielony – 11 km 
Ścieżka przyrodnicza przez Las Arkoński im. Ireny i Karola – 
żółty – 10,1 km 

2 p. 
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Szlak Warszewski – niebieski – 7,9 km 
Szlak przez Komorze Góry – czarny – 6,2 km 
Szlak do Polany harcerskiej – czarny – 4,6 km 
Szlak Pilchowski – czarny – 4,4 km 

9.  Na północnej ścianie Zamku Książąt pomorskich wisi zegar. Kiedy 
powstał i kto go wykonał? 
Zegar powstał w roku 1693, a jego wykonawcą był zegarmistrz z 
Drawska Pomorskiego Caspar Nithardy. 

1 p. 

10.  Jaki związek ze Szczecinem ma Gerhard Cornelius von Walrave? 
Gerhard Cornelius von Walrave był projektantem i architektem 
Bram Portowej i Królewskiej. 

1 p. 

11.  Podaj imię boga Odry. 
Bóg Odry to Viadrus. 

1 p. 

12.  Puszcza Bukowa w ciągu ostatnich trzech lat zyskała niezwykłe 
drogowskazy. Czyj to był projekt, kto go wykonał i ile tych 
drogowskazów stoi obecnie w puszczy? 
Łącznie w Puszczy Bukowej stoją teraz 53 głazy - 
kierunkowskazy. Kamień z wygrawerowanym napisem „Poznaj 
urok Puszczy Bukowej i zawędruj do wszystkich miejsc z 
kamiennymi znakami”. Gospodarze - Nadleśnictwo Gryfino, 
autorzy projektu Zespół Parków Krajobrazowych Województwa 
Zachodniopomorskiego i przedstawiciele Klubu Kniejołaza 
odpowiedzialni za techniczną część przedsięwzięcia, czyli wybór 
miejsc, w których umieszczono głazy, i treść na nich 
zamieszczoną (lokalizacja i odległości do kolejnych punktów 
orientacyjnych). 

2p. 

 

 

 

 


