
V Konkurs dla internautów 

„CZY ZNASZ SWOJE MIASTO? 

Odpowiedzi w etapie VII 

L. p. Pytanie Punktacja 

1.  Jakie wyjątkowe miejsce na mapie naszego miasta znajduje się przy ulicy 

Śląskiej 7/U4? 

Palarni Kawy korona 1912. Dziś jest to najstarsza działająca palarnia kawy w 

Polsce, w której oprócz wszechobecnej magii kawy rozpościera się również 

zapach historii dawnych lat. 

1 p. 

2.  Kolejne miejskie kąpielisko do końca września tego roku ma przejść 

remont. O którym kąpielisku mowa? 

Mowa o Dziewokliczu. 

1 p. 

3.  W którym roku akademickim działalność dydaktyczną rozpoczęła Wyższa 

Szkoła Morska? 

Pierwsza inauguracja roku akademickiego WSM miała miejsce  12 października 

1969 roku. 

1 p. 

4.  9 listopada 2018 roku w Klubokawiarni Sorrento w Szczecinie odbył się 

koncert z okazji 59-lecia zespołu "Filipinki". Podaj nazwę zespołu, który 

zaśpiewał piosenki z repertuaru „Filipinek”. 

Repertuar wykonała grupa Markato z Pałacu Młodzieży. 

2 p. 

5.  Ile sekcji i jakie sekcje sportowe prowadzi działający w naszym mieście Klub 

Sportowy Inwalidów „START”? 

Klub prowadzi całoroczne zajęcia sportowe w 13 sekcjach sportowych takich jak: 

lekkoatletyka, wioślarstwo, kolarstwo, pływanie, tenis stołowy, tenis ziemny na 

wózkach, taniec towarzyski na wózkach, piłka siatkowa na siedząco, rugby, boccia, 

strzelectwo sportowe, koszykówka na wózkach oraz sekcja ogólnorozwojowa. 

1 p. 

6.  11 stycznia tego roku odbyła się „Noc Biologów”. Który raz się odbyła i kto 

jest organizatorem? 

Noc Biologów odbyła się po raz 8. Organizatorem jest Wydział Biologii 

Uniwersytetu Szczecińskiego 

 

1 p. 

7.  Jaki związek ze Szczecinem ma Billy Harper – saksofonista jazzowy, 

kompozytor, dyrektor artystyczny i juror międzynarodowego festiwalu 

„Zmagania Jazzowe”, prowadzący również warsztaty dla młodych muzyków? 

Od lat jest związany ze Szczecinem, dokąd przyjeżdża jako dyrektor artystyczny i 

juror międzynarodowego festiwalu Zmagania Jazzowe. W dniu 8 

maja 2004 podczas koncertu w Filharmonii Szczecińskiej artysta jako pierwszy 

cudzoziemiec został uhonorowany tytułem Ambasador Szczecin. 

2 p. 

8.  Jesienią 1972 roku "Pleciuga" została przeniesiona do odbudowanego na 

jej potrzeby budynku przy ulicy Kaszubskiej 9. Podaj tytuł przedstawienia 

wystawionego podczas inauguracji. 

Na inaugurację nowej siedziby i zarazem nowego sezonu w październiku 1972 

roku zaprezentowano sztukę Stefana Themersona "Marcelianek Majster Klepka" 

w reżyserii Krzysztofa Niesiołowskiego. 

1 p. 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Billy_Harper&action=edit&redlink=1
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Szczecin
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/8_maja
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/8_maja
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/2004


9.  Ile złotych medali zdobył szczecinianin Marek Kolbowicz? 

Marek Kolbowicz zdobył łącznie 6 medali. 
1 p. 

10.  Jaką nazwę nosił pierwszy klub studencki, który powstał po wojnie  

w polskim Szczecinie? 

Pierwszy klub studencki w powojennym w Szczecinie nosił nazwę „Pimpuś”. 

1 p. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.pomeranica.pl/wiki/Szczecin

