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„CZY ZNASZ SWOJE MIASTO?

Odpowiedzi  w etapie II

L. p. Pytanie Punktacja

1. Podaj wymiary zegara znajdującego się na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich.
Zegar  Zamku  Książąt  Pomorskich  jest  wysoki  na  7,25  metra  (to  trzy
kondygnacje), a jego tarcza ma 3,90 metra szerokości.

1 p.

2. Jaka jest kolejność obiektów z Gryfami przedstawionych w książce Szymona Jeża 
pt. „Gryfy w Szczecinie”?
Najpierw wymieniono obiekty związane z władzą administracyjną,  następnie
znajdujące  się  w  pobliżu  pomniki,  dalej  instytucje  
i służby w różny sposób zależne od władz administracyjnych, placówki kultury,
edukacji, sportu, budynki mieszkalne, miejsca rekreacji i wypoczynku, kończąc
na siedzibach przedsiębiorstw.

1 p.

3. Podaj nazwy 3 imprez cyklicznych odbywających się w Szczecinie w okresie od 
czerwca do lipca.
Dni Morza, Międzynarodowy Festiwal Organowy, Spoiwa Kultury, Wielki Turniej
Tenorów, Dni Rzeki Odry, Jarmark Jakubowy.

1 p.

4. Gdzie można zobaczyć morską kronikę Szczecina autorstwa Sławomira 
Lewińskiego?
Kronika Morska  Szczecina znajduje się na dawnym Bulwarze Piastów 
Pomorskich,  obecnie Bulwar Piastowski (od Mostu Długiego do Trasy 
Zamkowej).

1 p.

5. Podaj łączną powierzchnię rezerwatów przyrody Puszczy Bukowej.
583,10 ha

2 p.

6. Jak dawniej nazywała się aleja Piastów?
Barnimstrasse.

1 p.

7. 04 kwietnia 1984 roku na stadionie Pogoni odbył się mecz międzypaństwowy Polska
– NRD. Ilu widzów zgromadziło się na trybunach?
Ponad 25 tysięcy.

1 p.

8. Na czym polega i do kogo skierowany jest projekt „Siły Antygrawitacji”?
Projekt  "Siły  Antygrawitacji"  to  wydarzenie  edukacyjno-artystyczne  dla
młodzieży  z  Polski  oraz  Niemiec.  To  kilkudniowe  warsztaty  realizowane
zgodnie z ideą tzw. nowego cyrku, czyli zastępującego ten tradycyjny formami
teatralnymi, tańcem współczesnym, akrobatyką oraz teatrem ognia.

1 p.

9. Gdzie znajduje się „najmłodszy” z Ekoportów?
Ekoport przy ulicy Taczaka został otwarty dnia 18.01.2019 r.

1 p.

10. „Po te ekocuda co tydzień ustawiają się kolejki” – o jakiej inicjatywie mowa?
Mowa Szczecińskim Bazarze Smakoszy.

2 p.

11. W jakim celu wybudowano „grzybek” przy Bramie Portowej?
Grzybek - potoczna nazwa nieistniejącej obecnie dyspozytorni  tramwajowej,

1 p.
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którą wybudowano wraz z ulokowanym nieopodal  okrągłym budynkiem kas
biletowych  przy  wylocie  alei  Niepodległości,  niedaleko  Bramy  Portowej;
niegdyś charakterystyczne miejsce spotkań wielu szczecinian.

12. W jakich latach była wydawana Szczecińska Księga Adresowa?
Szczecińska  księga  adresowa  była  wydawana  w  latach  (1817)  1829-1943,  
z  czego  w  Archiwum  Państwowym  w  Szczecinie dostępne  są  praktycznie
wszystkie.

1 p.

13. Kiedy i po raz który odbędzie się Przegląd Filmów o Górach O! GÓRY 2020?
9. Przegląd Filmów o Górach O! GÓRY im. Tadeusza Piotrowskiego odbędzie 
się w Szczecinie w dniach 5-9 lutego 2020.

1 p.

14. Gdzie się znajduje i jaką rolę w Szczecinie pełni Słup Szymon?
Słup Szymon znajduje w Parku Andersa i pełni rolę galerii. 

1 p.

15. Ilu współautorów ma książka pt. „Mój Arfik”?
Książka ma 60 współautorów.

1 p.

http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Archiwum_Pa%C5%84stwowe_w_Szczecinie
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/1943
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/1829
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/1817
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Brama_Portowa
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Aleja_Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci

	Jaka jest kolejność obiektów z Gryfami przedstawionych w książce Szymona Jeża pt. „Gryfy w Szczecinie”?
	Najpierw wymieniono obiekty związane z władzą administracyjną, następnie znajdujące się w pobliżu pomniki, dalej instytucje i służby w różny sposób zależne od władz administracyjnych, placówki kultury, edukacji, sportu, budynki mieszkalne, miejsca rekreacji i wypoczynku, kończąc na siedzibach przedsiębiorstw.
	Gdzie można zobaczyć morską kronikę Szczecina autorstwa Sławomira Lewińskiego?
	Kronika Morska  Szczecina znajduje się na dawnym Bulwarze Piastów Pomorskich,  obecnie Bulwar Piastowski (od Mostu Długiego do Trasy Zamkowej).
	Mowa Szczecińskim Bazarze Smakoszy.
	Słup Szymon znajduje w Parku Andersa i pełni rolę galerii.

