
SZCZECIŃSKIE 
HYDROZAGADKI

Część I: od średniowiecza po XVIII wiek

QUIZ WIEDZY



PYTANIE #1
Wiedzę na temat najdawniejszych szczecińskich 
jednostek pływających posiadamy dzięki pracy:

a) paleontologów

b) archeologów

c) geodetów

PYTANIE #2
W Szczecinie znaleziono najstarszą z dotychczas 
odkrytych w Polsce, datowaną na pierwszą 
połowę IX w., łódź klepkową. Nazywana statkiem 
szczecińskim lub łodzią szczecińską jest prezentowana:

a) w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku

b) w Muzeum Łodzi Wikingów w Oslo

c) w Muzeum Narodowym w Szczecinie



PYTANIE #3
Poszycie słowiańskich łodzi (w tym szczecińskiej) 
układano na zakład i łączono najczęściej używając:

a) żelaznych nitów

b) drewnianych kołków

c) gwoździ

PYTANIE #4
Statki klepkowe były używane (wykreśl niewłaściwą odpowiedź):

a) w rybołówstwie

b) w żegludze handlowej

c) jako okręty wojenne

d) do słowiańskiego pochówku

e) jako promy

f) jako łodzie pokładowe na większych jednostkach



PYTANIE #5
Od końca XII w. żegluga handlowa na Bałtyku została 
zdominowana przez nowy typ jednostek pływających. 
Były to zaadaptowane w XIII w. przez miasta Hanzy  
(również Szczecin):

a) kogi

b) galery

c) karawele

- charakteryzujące się masywnym, krótkim i szerokim, 
posiadającym pokład z kasztelami kadłubem statki, 
w których wykorzystano ster zawiasowy.



PYTANIE #6
W drugiej połowie XIII w. zbudowano w Szczecinie 
pierwszą stałą przeprawę przez Odrę. Był to:

a) Most Kłodny

b) Most Portowy

c) Most Długi

który powstał w miejscu istniejącej pierwotnie 
promowej przeprawy rzecznej w kierunku Dąbia 
i całego prawobrzeża.

PYTANIE #7
Zdecyduj, który z wymienionych poniżej obszarów był 
od XIII aż do drugiej połowy XVIII wieku szkutniczym 
centrum Szczecina:

a) Dolny Wik

b) Łasztownia

c) Grabowo



PYTANIE #8
Od drugiej połowy XVIII w. do transportu towarów 
na Odrze zaczęto wykorzystywać przydatne do żeglugi 
pod prąd i w kanałach - długie i wąskie, o szpiczastym 
dziobie i rufie, z żaglem rozprzowym – statki zwane:

a) ste�nkami

b) odrzakami

c) długimi łodziami

PYTANIE #9
Na stronie  www.dawnagrafika.muzeum.szczecin.pl
(album: widoki ogólne) odszukaj najstarsze przedstawienie 
szczecińskiego portu między Mostem Kłodnym i Mostem 
Długim. Sprawdź, w którym roku powstało. Zaznacz 
właściwą odpowiedź.

a) około 1410 roku

b) około 1580 roku

c) około 1625 roku



PYTANIE #10
Przy braku znalezisk archeologicznych typy statków 
rzecznych wykorzystywanych na Odrze od XVI do 
1. połowy XVIII w. poznajemy dzięki cennym źródłom
ikonograficznym. Część z nich możesz zobaczyć 
na stronie  www.dawnagrafika.muzeum.szczecin.pl
(album: widoki ogólne). Odszukaj tam:

a) Szczecin ok. 1590 r. Widok z lotu ptaka od zachodu. 
    Akwaforta z 1590 r. drukowana w IV tomie 
    dzieła o miastach

b) Szczecin w 1625 r. z lotu ptaka, rysunek

Przez chwilę podziwiaj dawne dzieła, a na koniec 
wypisz nazwiska ich twórców.

a) _________________________________________________

b) _________________________________________________



ZADANIE DLA NAJMŁODSZYCH: 
Pirat ze Szczecina 
(pierwowzór Francis'a Drake'a korsarza angielskiej królowej Elżbiety I ?)

Morskie wyprawy handlowe połączone z korsarstwem
 były we wczesnym średniowieczu dość powszechnym 
zajęciem szczecinian. Możni kupcy posiadający własne 
okręty zależnie od sytuacji albo pokojowo prowadzili 
interesy albo wojowali z bliższymi i dalszymi sąsiadami 
łupiąc np. duńskie statki i wybrzeże. W pierwszej 
połowie XII w. najbardziej znanym rozbójnikiem 
morskim Szczecina był bogaty i wpływowy kupiec 
Jan Wyszak. Ustal:

1. 
Która z wypraw sprawiła, że Wyszak zapisał się 
w historii naszego miasta (np. na podstawie tekstu 
w  wystarczy w wyszukiwarkęwww.rozwinskrzydla.info,
na stronie wpisać „Wyszak” )

2. 
Która z prezentowanych na kolejnej karcie fotografii 
przedstawia postać szczecińskiego pirata.



By Kapitel - Praca własna, Cc0
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19454722

Fotografie pochodzą ze strony internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.szczecin.uw.gov.pl

Źródło: Pomeranica. Encyklopedia Szczecina
Foto: Łukasz Skubisz 



POPRAWNE ODPOWIEDZI:

1. b

2. c

3. b

4. d

5. a

6. c

7. b

8. b

9. b

10. a) Georg Braun i Franz Hogenberg

      b) Heinrich Kote i Petrus Rollos


