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L. p. Pytanie Punktacja 

1.  Podaj nazwy 5 fontann miejskich. 
Fontanny miejskie: ul. Szymanowskiego - 3 baseny połączone, pl. 
Zwycięstwa, „Labirynt”, al. Papieża Jana Pawła II - 3 oddzielne 
baseny, Wały Chrobrego, „Kotwica”, Cmentarz Centralny, pl. 
Orła Białego, Cmentarz Centralny – Lapidarium, Staw 
Brodowski - pływająca, Park im. Janiny Szczerskiej, Cmentarz 
Centralny – Kwatera Zasłużonych, Park Noakowskiego – 
Ogródek Jordanowski. 

1 p. 

2.  Jaki związek ma gryf pomorski z bitwą pod Grunwaldem? 
Kazimierz V (ur. ok. 1381, zm. między 5 maja a 10 grudnia 1434) – 
książę szczeciński, najmłodszy syn Świętobora I (panujący od 1413 
wraz z Ottonem II, od 1428 samodzielnie) z pomorskiej dynastii 
Gryfitów. Był sojusznikiem zakonu krzyżackiego, jako dowódca 
sprzymierzonych z zakonem wojsk pomorskich walczył w bitwie pod 
Grunwaldem. Na jego chorągwi był gryf. 

1 p. 

3.  Jaki utwór zgrano na podczas odsłonięcia pomnika Sediny? 
Podczas odsłonięcia pomnika Sediny zagrano specjalnie 
skomponowanego na tę okazję walca. 

1 p. 

4.  Z jakiego powodu o Cmentarzu Centralnym mówi się, iż jest to wielki 
ogród dendrologiczny? 
Jest to najzasobniejszy w okazy dendrologiczne teren zielony 
miasta. Występuje tu około 415 gatunków i odmian drzew i krzewów. 

1 p. 

5.  Skąd pochodzi słowo Sedina? 
Sedina została wymyślona w XIX wieku przez 
grupę berlińskich studentów pochodzących ze Szczecina. Jej imię 
urobiono od nazwy wzmiankowanego przez Klaudiusza 
Ptolemeusza germańskiego plemienia Sidinów, którym XVI-
wieczny kronikarz Thomas Kantzow przypisał założenie Szczecina. 

1 p. 

6.  Podaj nazwę największego akwenu Łękna. 
Największym akwenem Łękna jest jezioro Rusałka. 

1 p. 

7.  Co łączy Most Kłodny z Bytowem? 
Po kilkudziesięciu latach poszukiwań jedno z przęseł szczecińskiego 
Mostu Kłodnego odnalazło się w Bytowie.  

1 p. 

8.  Jak nazywał się projekt budowy Wieży Bismarcka autorstwa Wilhelma 
Kreisa? 
Projekt ten nazywał się „Zmierzch Bogów”. 

2 p. 

9.  W ostatnim czasie ze Złotego Szlaku „zniknął” pomnik. Podaj jego nazwę. 
Mowa o Pomniku Wdzięczności dla Armii Radzieckiej, który stał na 
pl. Żołnierza Polskiego.  

1 p. 

10.  Kiedy na ulicach Szczecina pojawiły się pierwsze skrzynki pocztowe? 
Pierwsze skrzynki pocztowe w Szczecinie pojawiły się w roku 1825. 

2 p. 
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