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„CZY ZNASZ SWOJE MIASTO? 

Odpowiedzi w etapie VI 

 

L. p. Pytanie Punktacja 

1.  Które ze szczecińskich kin w grudniu 2018 roku obchodziło 55 urodziny? 

Kino „Zamek”. 
1 p. 

2.  Przed zabytkowym budynkiem poczty znajduje się fragment torów 

tramwajowych, który urywa się przed chodnikiem przy al. Niepodległości.  

Do czego służyły te tory? 

Przez krótki czas (1919-1922) przesyłki między placówkami pocztowymi niemieckiego 

Stettina rozwoziły tramwaje. Obsługiwano w ten sposób m.in. trasę do Dworca 

Głównego czy poczty przy ul. Dubois. 

1 p. 

3.  Ile lat na wykonanie musiał poczekać zegar, który pojawił się na wieży 

sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa przy pl. Zwycięstwa? 

Blisko 100 lat. 

1 p. 

4.  Gdzie znajduje się Aula Kopernikańska i kto ją zaprojektował? 

Aula znajduje się przy ul. Św. Józefa (Pomorzany), zaprojektował ją architekt Marian 

Rąbek. 

2 p. 

5.  14 grudnia 2018 roku Orkiestra Symfoniczna Filharmonii im. Mieczysława 

Karłowicza w Szczecinie otrzymała medal. Podaj jego nazwę. 

Orkiestra otrzymała Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” za szczególne 

osiągnięcia artystyczne i działalność kulturalną. 

1 p. 

6.  Ile medali zdobyli pływacy-ratownicy z Mistrzostw Świata w Ratownictwie 

Wodnym w Adelajdzie w roku 2018? 

Polacy udział w mistrzostwach świata w Australii zakończyli znakomitym dorobkiem: 

siedem medali w kategorii juniorów oraz sześć medali w kategorii seniorów. 

1 p. 

7.  Gdzie znajduje się studzienka kanalizacyjna, na pokrywie której umieszczono 

fragment listu św. Pawła do Koryntian („hymn o miłości”)?  

Hymn o miłości, czyli fragmenty listu św. Pawła do Koryntian, można odczytać  

z pokrywy studzienki kanalizacyjnej przy ul. Staromłyńskiej 7. 

2 p. 

8.  Jaką nagrodę w 2018 roku otrzymała pani Małgorzata Narożna, właścicielka 

kluboksięgarni FiKa? 

Małgorzata Narożna otrzymała w tym roku główną nagrodę w konkursie Książka Roku 

2018r. w kategorii upowszechnianie czytelnictwa.  

1 p. 

9.  W jakiej części miasta funkcjonowało kąpielisko „Paprotka”? 

"Paprotka" to odkryte osiedlowe kąpielisko, które funkcjonowało na szczecińskim 

Golęcinie. 

1 p. 

10.  Aktywnie i z nutką rywalizacji będzie można pomóc Wielkiej Orkiestrze 

Świątecznej Pomocy. W sobotę 12 stycznia w Atrium Molo, uczestnicy staną w 

szranki z sześcioma innymi miastami, walcząc o rekord Polski w ………….  

największej liczbie osób, które w ciągu 10 godzin przepłyną na jednym ergometrze 

wioślarskim dystans 500 metrów.  

1 p. 

 


