
IV Konkurs dla internautów 
„CZY ZNASZ SWOJE MIASTO? 

Odpowiedzi w etapie IV 

 
L. p. Pytanie Punktacja 

1.  Kim był Kazimierz Haska? 

Kazimierz Haska był  polskim artystą rzeźbiarzem, konserwatorem 

zabytków, współorganizatorem Muzeum Miejskiego w 

Szczecinie, żeglarzem i propagatorem żeglarstwa. Został wpisany do 

Księgi Zasłużonych dla miasta Szczecina. 

1 p. 

2.  Skąd pochodził i jak się nazywał projektant Pałacu Ziemstwa Pomorskiego? 

Ten neobarokowy obiekt, został zaprojektowany przez szczecińskiego 

architekta Emila Drewsa. 

1 p. 

3.  Co obecnie mieści się w Bramie Królewskiej? 

W Bramie Królewskiej od niedawna mieści się Pijalnia Czekolady 

„Wedel”. 

1 p. 

4.  Gdzie przed wojną mieściły się w Szczecinie zakłady " Pommersche 

Motorenbau GmbH  Stettin” wytwarzające silniki lotnicze? 

Zakłady te mieściły się w Załomiu. 

1 p. 

5.  4 kwietnia 1946 r. Do nabrzeża OKO - ODRA przybił pierwszy statek 

pasażerski z 800 repatriantami z zachodu.  

 W dniu 4 kwietnia 1946 roku wpłynął o godzinie 0900 pierwszy statek, 

parowiec „POSEIDON” pod aliancką banderą „C”, dowodzony przez 

Ludwiga Wallnera, z 40-osobową załogą. Przypłynęło nim z Lubeki 802 

repatriantów polskich, dzień później w drodze powrotnej zabrał 1496 

Niemców. 

2 p. 

6.  Gdzie w Szczecinie znajduje się granicę wód morskich i śródlądowych? 

Granicę wód morskich i śródlądowych stanowi wysokowodny most w 

ciągu Trasy Zamkowej w Szczecinie w km. 36,55 Odry Zachodniej. 

1 p. 

7.  Jak potocznie nazywano Skolwin w pierwszych miesiącach po wojnie (do 

12.11.1946r.)? 

Przez pierwsze powojenne miesiące używano tymczasowej 

nazwy Żółwino, bądź dosłownego tłumaczenia nazwy 

niemieckiej: Ujście Odrzańskie. 

1 p. 

8.  Pogoń Szczecin to najpopularniejszy klub sportowy w Szczecinie. Został 

założony 21 kwietnia 1948 roku. Jaką wówczas nosił nazwę? 

Najpopularniejszy klub sportowy w Szczecinie został założony 21 

kwietnia 1948 roku pod nazwą Klub Sportowy Sztorm.  

2 p. 

9.  W ostatnich latach została wydana powieść, której akcja rozgrywa się w 

Szczecinie. Podaj jej tytuł oraz nazwisko autora, który w tym roku został 

honorowym AMBASADOREM SZCZECINA. 

Mowa o Leszku Hermanie, autorze powieści  „Sedinum – wiadomość z 

podziemi” . 

1 p. 

10.  Gdzie znajduje się Wzgórze Napoleona? 

Kopiec nazwany Wzgórzem Napoleona znajduje się w północno-

zachodniej części Szczecina (blisko osiedla Zawadzkiego-Klonowica), 

tuż przed wejściem do szpitala przy Unii Lubelskiej. 

1 p. 
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