
VI Konkurs dla internautów

„CZY ZNASZ SWOJE MIASTO?

Odpowiedzi w etapie III

L. p. Pytanie Punktacja
1. Ile lat skończą w tym roku Dni Morza?

73 lata 1 p.

2. Kiedy oddano do użytku podziemne przejście pod aleją Wyzwolenia?
13 stycznia 1984 roku 1 p.

3. Kiedy powstały wodotryski przy alei Papieża Jana Pawła II?
Powstały w 1974 roku, a w 2007 roku zostały przebudowane i 
odnowione.

1 p.

4. Co tworzy System Informacji Miejskiej w Szczecinie?
Podstawowymi elementami tworzącymi SIM są:
- Słupki kierunkowe prezentujące nazwy ulic/lokalizacji lub 
wskazujące kierunki umiejscowienia obiektów miejskich, obiektów 
użyteczności publicznej, atrakcji turystycznych, punktów 
handlowych itp.
- Podświetlane tablice, pylony i gabloty, stanowiące wizualne 
dominanty otoczenia i wykorzystywane jako węzły, centralne 
punkty systemu. Mogą przekazywać dowolną informacje, 
najczęściej jednak umieszcza się na nich mapy i plany. Szczególne 
znaczenie mają przy przekazie informacji na temat komunikacji 
miejskiej, informacji turystycznej i historycznej.
- Tabliczki z nazwami ulic, numerami budynków, dzielnic itp. 
montowane na budynkach lub słupach.
- Wolnostojące tablice o charakterze kierunkowym lub 
informacyjnym.
- Wiaty przystankowe spełniające te same funkcje, jak tabliczki z 
oznaczeniem ulicy/lokalizacji i gabloty prezentujące mapy, plany, 
schematy komunikacyjne, rozkłady jazdy i inne informacje 
miejskie.

1 p.

5. Jakie miejsca łączy tramwaj wodny w Szczecinie?
Łączy Bulwar Piastowski z portem jachtowym na Wyspie Grodzkiej.

1 p.

6. Czym są Morowce i gdzie je znajdziesz?
Znajdziemy je w Puszczy Bukowej. Są to historyczne kamienie 
graniczne z XVIII wieku, stojące na pograniczu dawnych ziem 
szczecińskich i gryfińskich.

2 p.



7. Gdzie możesz kupić Szczecińską Kartę Turystyczną?
W centrach informacji turystycznej.

1 p.

8. Podaj głębokość  i powierzchnię Jeziora Szmaragdowego.
Jezioro ma 2,8 ha powierzchni oraz ok. 18 m głębokości.

1 p.

9. Jaka nazwę nosi festiwal, który kontynuuje tradycje Festiwalu Młodych 
Talentów (organizowany był w latach 1962-1963 w Szczecinie)? 
Festiwal Młodych Talentów „Nowa Energia”.

1 p.

10. W miejscu obecnego kościoła Wniebowzięcia NMP w Dąbiu stała inna
świątynia. Powstała w XV w. i stała do 1863 roku. Z czego słynęła?
Miała najwyższą w Europie drewnianą wieżę.

2 p.

11. Co produkowano w latach  1874-1920 w budynku obecnego Zespołu
Szkół Muzycznych  (róg Staromłyńskiej i Łaziebnej)?
W  latach  1874-1920  w  budynku  działała  renomowana  fabryka
fortepianów Georga Wolkenhauera.

1 p.

12. Ile szlaków pieszych ma Puszcza Bukowa?
19 szlaków.

1 p.

13. Ile lat  mają najstarsze okazy drzew w Ogrodzie Dendrologicznym im.
Stefana Kownasa?
Najstarsze okazy drzew maja około 120 lat.

1 p.

14. Gdzie zobaczysz „Dziewczynę w długiej sukni” Leonii Chmielnik?
W Parku Kasprowicza, nieopodal wejścia do Teatru Letniego.

1 p.

15. Podaj adres cukierni, która produkuje Szczecińskie Pierniki.
Szczecińskie Pierniki są produkowane rodzinnej cukierni-piekarni
„Filipinka”,  która  została  założona  w  1963  roku  przez  Jana
Tabińskiego  i  do  dziś  prowadzona  jest  przez  kolejne  pokolenia
rodziny  Tabińskich.  Mieści  się  od  zawsze  na  starej  dzielnicy
Szczecina – Pogodnie, na rogu ul. Witkiewicza i ul. Konopnickiej.

1 p.
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