
VI Konkurs dla internautów

„CZY ZNASZ SWOJE MIASTO?

Odpowiedzi w etapie IV

L. p. Pytanie Punktacja
1. 23 lutego w Szczecinie były nagrywane sceny pewnego serialu. Podaj jego tytuł.

„Odwilż”
1 p.

2. Ile miejsc dla widzów oferuje łącznie Teatr Polski?
1079

1 p.

3. Kiedy i w jaki sposób w Zamku Książąt Pomorskich będzie można obchodzić 
Urodziny Lubinusa?
Zamek zaprasza na projekcję filmu archiwalnego „Zamek szczeciński” i 
spotkanie tematyczne połączone z pokazem slajdów, zakończone spacerem po
zamkowych dziedzińcach. 

1 p.

4. Podaj datę najbliższej wycieczki z panem Michałem Rembasem po Gocławiu i 
Golęcinie. 
Odbyła się 01 marca 2020 roku.

1 p.

5. Jaka jest powierzchnia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego?
Szczeciński  Obszar  Metropolitalny  (SOM)  jest  miejskim  obszarem
funkcjonalnym o powierzchni 2 795 km2.

2 p.

6. Gdzie znajdziesz mozaiki szczecińskie – podaj 5 lokalizacji.
https://www.facebook.com/mozaikiszczecin/

1 p.

7. Podaj  przybliżoną  liczbę  nagród  zdobytych  przez  Zachodniopomorską  Orkiestrę
Akordeonową „Szczecin Accordion Band”.
Ponad 120.

1 p.

8. Co powstanie w dawnym sklepie w kamienicy przy ul. Pocztowej 19?
Pani Monika Szymanik planuje otworzyć tam po remoncie księgarnię z kawą, 
ciastkiem i ciekawymi spotkaniami.

1 p.

9. Gustav Gerneth zmarł tydzień po 114. urodzinach. Jaki miał związek ze 
Szczecinem?
Urodził się 15 października 1905 w Szczecinie.

1 p.

10. Do katastrofy budowlanej w Zamku Książąt Pomorskich doszło w maju 2017 r. Jaka
jest bezpośrednia przyczyna tej katastrofy?
To była erozja, która trwała nie lata a dziesiątki lat. W wyniku wymywania się 
pod północnym skrzydłem ziemi powstała 7-metrowa pusta dziura. To do niej 
wpadły filary.

2 p.

11. Który  ze  zbudowanych  w  szczecińskiej  stoczni  „Vulcan”  czerokominowców  był
najdroższy?
„Kronprinzessin Cecilie”, koszt budowy 14 000 000 DM.

1 p.

12. Czym był i ile razy został wydany „Pionier Szczeciński”?
Pierwszy numer tygodnika wyszedł się w środę 5 września 1945 roku i liczył
sześć stron. Drugi, zarazem ostatni numer ukazał się w środę 15 września.

1 p.

13. Gdzie znajdował się Teatr Bellevue? 1 p.

http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/15_wrze%C5%9Bnia
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/1945
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/5_wrze%C5%9Bnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczecin
https://pl.wikipedia.org/wiki/1905
https://pl.wikipedia.org/wiki/15_pa%C5%BAdziernika
https://www.facebook.com/mozaikiszczecin/


Teatr  znalazł  swoją  siedzibę  w  zaadaptowanym  budynku
przy Neuewallstraße 30 (obecnie ul. Potulicka).

14. W jakich latach w kamienicy przy ulicy Koński Kierat 15 działała łaźnia miejska?
W  podwórzu  kamienicy  nr  14/15  od  końca  XIX  wieku  do  lat  80.  XX  wieku
mieściła  się łaźnia parowa  oraz  rzymska.  W  okresie  przedwojennym
dysponowała ona urządzeniami kąpielowo-leczniczymi, gabinetami lekarskimi
oraz  dwoma  basenami.  Obiekt  wielokrotnie  modernizowano;  w  1985  roku
został zamknięty, a budynki służące łaźni rozebrano lub przebudowano.

1 p.

15. W którym parku obejrzysz rzeźby „Macierzyństwo” oraz „Latarnik”?
Parku im. Stefana Żeromskiego

1 p.

http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Park_im._Stefana_%C5%BBeromskiego
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%81a%C5%BAnia_publiczna&action=edit&redlink=1
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Potulicka
http://encyklopedia.szczecin.pl/index.php?title=Neuewallstra%C3%9Fe&action=edit&redlink=1
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