
III Konkurs dla internautów

„CZY ZNASZ SWOJE MIASTO?

Odpowiedzi w etapie I

L. p. Pytanie Punktacja
1. W logo Centrum Handlowego „Nowy Turzyn” znajduje się wiatrak.  

Do czego nawiązuje?
Nawiązuje do wiatraków, które dawniej znajdowały się na tym 
terenie.

2 p.

2. Gdzie w Szczecinie roku 1945 odbyła się pierwsza polska wigilia  z 
udziałem władz miejskich i wojska?
Pierwsza polska wigilia odbyła się w hotelu „Continental”.

1 p.

3. Kto, gdzie i kiedy wypowiedział te słowa? (...)...oto dziś dzień krwi i
chwały. Jest on dniem wolności, bo rozpostarł skrzydła Orzeł Biały
nie  tylko  nad  ziemiami  polskimi,  ale  i  nad  morzem  polskim (...)
zawdzięczamy to przede wszystkim Miłosierdziu Bożemu, a potem
wszystkim, którzy w walce nie ustawali (...)
Słowa pochodzą z przemówienia gen. Józefa Hallera w czasie
ceremonii zaślubin Polski z morzem w Pucku 10 lutego 1920
roku.

1 p.

4. Podaj  nazwiska  trzech  projektantek  Zakładów  Odzieżowych
„Dana”.
Projektantki  Dany:  Zofia  Zdun-Matraszek,  Iza  Górska-Wójcik,
Halina Karpińska.

1 p.

5. Gdzie i kiedy powstało pierwsze lotnisko w okolicach Szczecina?
Pierwszym lotniskiem w Szczecinie było lotnisko przyległe do
koszar  wojskowych  w  dzielnicy  Krzekowo  (Kreckow).
Powstało w roku 1908.

1 p.

6. W którym roku i gdzie wyprodukowano papier do druku słynnej 
mapy Lubinusa?
Papier do mapy Lubinusa wyprodukowano w 1618 roku w 
Strudze , dawnej osadzie nad rzeką Płonią. 

2 p.

7. Kiedy i w jakim nakładzie ukazał się pierwszy numer „Kuriera 
szczecińskiego”?
Pierwszy numer „Kuriera Szczecińskiego” ukazał się 7 
października 1945 roku. Wyszedł w nakładzie 3 tysięcy 
egzemplarzy. Miał 4 strony. Kosztował 2 złote i rozszedł się 
bez żadnych zwrotów.

1 p.

8. W tym roku przypada 50 lecie Leśnych Sobót. Podaj nazwiska 
prekursorów tego przedsięwzięcia turystycznego.
Prekursorzy LS: Olgierd Wacławik, Antoni Adamczak, Dariusz 
Żelasko, Władysław Gramatyka.

1 p.

9. Jaki związek ze Szczecinem miały siostry diakoniski z „Betanii”?
Siostry  diakoniski  z  „Betanii”  prowadziły  oddziały  szpitalne,
opiekowały  się  chorymi  i  osobami  starszymi.  Zabudowania
dawnego  zakładu  diakonisek  w  Szczecinie  znajdują  się  na
terenie pomiędzy ulicą Wawrzyniaka i Mickiewicza.

1 p.

http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/1945
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/7_pa%C5%BAdziernika
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/7_pa%C5%BAdziernika


10. W jakiej części Szczecina znajduje się osiedle zwane dawniej 
„Kolonią domów”?
Osiedle to znajduje się w Stołczynie.

1 p.

11. Ile było kin w Szczecinie w roku 1965?
W roku 1965 w Szczecinie funkcjonowało 25 kin.

2 p.

12. Czym była Stettiner Waren?
Stettiner Waren, w tłumaczeniu ”Towary Szczecińskie” to 
nazwa historycznej ceramiki użytkowej, która w XVIII I XIX 
eksportowym w regionie szczecińskim. Cechą 
charakterystyczną tych produktów była biała lub kremowa 
glazura.

1 p.


