
V Konkurs dla internautów 
„CZY ZNASZ SWOJE MIASTO? 

Odpowiedzi w etapie I 
 
L. p. Pytanie Punktacja 

1.  Na czym polega organizowany przez Miasto Szczecin program 
PLATAN? 
W ramach realizowanego przez Miasto Szczecin programu PLATAN na 
terenie całego miasta prowadzone są regularne nasadzenia drzew  
i krzewów. 

1 p. 

2.  Podaj imiona i nazwiska osób uhonorowanych tytułem Ambasador 
Szczecina w roku 2018. 
W tym roku prestiżowy tytuł "Ambasadora Szczecina" otrzymali żeglarz 
Wojciech Maleika i saksofonista Sylwester Ostrowski. 

1 p. 

3.  Co znajdowało się wcześniej (od XVIII w.) na miejscu dzisiejszego 
Dworca Głównego? 
Począwszy od XVIII wieku na miejscu dzisiejszego dworca znajdował się 
piękny ogród położony na skarpie i schodzący tarasami ku Odrze. Ogród 
założył szczeciński kupiec Georg Ch. Velthusen 

1 p. 

4.  Jedną z najstarszych znanych przesyłek szczecińskich jest list 
księcia Jana Fryderyka wysłany ze Szczecina do cesarza 
Maksymiliana II. Podaj datę wysłania listu. 
Jedną z najstarszych znanych przesyłek szczecińskich jest list księcia 
Jana Fryderyka wysłany ze Szczecina 8 marca 1574 r.  
do cesarza Maksymiliana II.  

1 p. 

5.  11 października 2018 r. w Pałacu Młodzieży odbył się 54. Wieczór 
z cyklu W PAŁACU literacko. Był okazją do świętowania jubileuszy 
pisarzy ze szczecińskiego oddziału Związku Literatów Polskich. 
Podaj ich imiona  
i nazwiska. 
Rafał Podraza obchodził jubileusz trzydziestolecia debiutu literackiego 
a dwudziestolecia pracy literackiej Róża Czerniawska - Karcz. 

1 p. 

6.  W tym roku ukaże się drugi tom Encyklopedii Szczecina, stanowiący 
zarazem suplement wydania z 2015 roku. Kto jest pomysłodawcą 
i redaktorem naczelnym tej edycji? 
Pomysłodawcą i redaktorem naczelnym tej edycji jest autor wszystkich 
encyklopedii miasta, czołowy znawca dziejów miasta i regionu prof. 
Tadeusz Białecki. 

1 p. 

7.  W którym szczecińskim zespole będzie grał Bartosz Kurek? 
Bartosz Kurek gra w Stoczni Szczecin. 

1 p. 

8.  Ile osób łącznie odwiedziło w tym roku szczecińskie kąpieliska? 
Kąpieliska odwiedziło łącznie ok. 325 000 osób.  

2 p. 

9.  Na czym polega społeczna akcja „Godzina dla Szczecina” i kto jest 
jej organizatorem? 
"Godzinę dla Szczecina" organizuje Regionalne Centrum Wolontariatu i 
Stowarzyszenie Polites. Chętne osoby  przez godzinę prowadzą 
atrakcyjne działania dla miasta oraz jego mieszkańców, mające na celu 
choćby chwilową zmianę rzeczywistości na lepszą  
i ciekawszą. 

1 p. 

10.  Ile osób uczestniczyło w Rejsach Odkrywców dla Niepodległej? 
W Rejsach Odkrywców dla Niepodległej uczestniczyło ok. 200 osób. 

2 p. 

 

https://szczecin.tvp.pl/1880987/relacje-i-reportaze

