V Konkurs dla internautów
„CZY ZNASZ SWOJE MIASTO?
Odpowiedzi w etapie XII
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Pytanie
Punktacja
Willa Grawitza w Szczecinie wyróżniona w konkursie "Zabytek Zadbany". Za co zostało przyznane wyróżnienie?
Odrestaurowana przed czterema laty willa przy al. Wojska Polskiego jest siedzibą
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia. Otrzymała wyróżnienie w kategorii „Utrwalenie
1 p.
wartości zabytkowej obiektu” za wzorowo wykonane prace konserwatorskie, starannie
przeprowadzone prace badawcze, dokumentujące oryginalny wystrój oraz ekspozycję
historycznych walorów architektonicznych i plastycznych obiektu.
15 kwietnia odbyła się gala wręczenia najważniejszych Nagród Artystycznych Miasta Szczecina.
Czyj koncert uświetnił tę galę?
2 p.
Tegoroczną galę wręczenia najważniejszych Nagród Artystycznych Miasta Szczecina
uświetnił koncert najlepszej polskiej wokalistki jazzowej, Agi Zaryan.
Drużyna której ze szczecińskich szkół zdobyła pierwsze miejsce podczas Finału Ogólnopolskiego
konkursu „Odyseja Umysłu”?
1 p.
Drużyna uczniów 6 klasy Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Szczecinie zajęła
pierwsze miejsce podczas Finałów Ogólnopolskich konkursu „Odyseja Umysłu” w Gdyni.
Czym jest „Muzeum po zmroku”?
Wydarzenie odbywa się w ramach projektu „Eksperymentalne Place Zabaw
w Szczecinie 2019”. Tym razem galeria TWORZĘ SIĘ zostanie przekształcona
1 p.
w najprawdziwsze muzeum, w którym będzie można znaleźć znane obrazy, rzeźby
i zabytkowe rekwizyty.
Szczecin przejdzie do historii, pierwszy raz Polacy kupili całe działające niemieckie muzeum –
Muzeum Stoewera. Co zawiera kupiona kolekcja?
Dzięki transakcji latem do Szczecina trafi 7 samochodów, 8 rowerów (jeden z nich to raczej
1 p.
motorower), 34 maszyny do pisania, 54 maszyny do szycia i kilkaset drobniejszych
przedmiotów. Eksponaty można będzie oglądać w Muzeum Sztuki i Komunikacji
prawdopodobnie już pod koniec tego roku.
W Szczecinie ruszył nowy projekt pod nazwą „Salonik Muzyczny”? Czym jest owy projekt.
To cykl koncertów, w których będą się prezentowali szczecińscy artyści muzycy oraz
1 p.
uczniowie oraz absolwenci Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia.
Podaj przybliżoną liczbę zabytków Szczecina wpisanych do rejestru wojewódzkiego.
1 p.
W Szczecinie mamy już blisko 300 zabytków wpisanych do rejestru wojewódzkiego.
Otwarcie tej wystawy nastąpi 1 maja, o godzinie 12. Powstała na III piętrze kamienicy PCK przy
al. Wojska Polskiego 63. Podaj nazwę wystawy.
1 p.
Wystawa odbywa się w ramach popularnych spacerów - „Szczecin szlakiem PRL” .
Ile miejsc na widowni ma Filharmonia Szczecińska?
Sala symfoniczna, zwana również Salą Słoneczną, może pomieścić 953-osobową
2 p.
publiczność, Sala Kameralna –192 osoby. Razem – 1145.
Był to ostatni zachowany obiekt wchodzący w skład kompleksu dawnej cukrowni przy ul.
Cukrowej. O jakim obiekcie mowa?
1 p.
Była to dawna suszarnia.

