
VI Konkurs dla internautów 
„CZY ZNASZ SWOJE MIASTO? 

Odpowiedzi w etapie IX 
 

L. p. Pytanie 
Punktac

ja 

1.  Podaj lokalizację fontanny, którą tworzą 3 połączone baseny. 
ul. Szymanowskiego 

1 p. 

2.  W jakich latach w Pałacu Młodzieży funkcjonowała Pracownia Kroju i Szycia? 
1963-1991 

1 p. 

3.  Małgorzata Kalińska zdobyła nagrodę na konkursie w Tokio. Za wykonanie jakich przedmiotów 
została wyróżniona? 
Za 3 broszki wykonane ze srebra i żywicy poliuretanowej. 

1 p. 

4.  3 maja w Szczecinie odbył się fortepianowy koncert Chopina. Dlaczego był niezwykły? 
Fortepianie posadowiony był na ciężarówce, a utwory Fryderyka Chopina zabrzmiały w 3 
lokalizacjach: na bulwarach, ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego a finał przy Pocztowej i 
Chodkiewicza.  

1 p. 

5.  Czym wyróżniała się Szczecińska Fabryka Domów? 
Stołczyńska fabryka domów by najstarszą w Polsce. 

2 p. 

6.  W pierwszych latach działalności Pałacu Młodzieży, na terenie placówki (przy al. Wojska Polskiego) 
utworzono… ZOO.  Jakie zwierzę było jego atrakcją? 
Atrakcją zwierzyńca był ofiarowany w czerwcu 1956 przez Pionierów z Rostocku meksykański 
kucyk „Ponny”, nazwany przez polskie dzieci „Kurierkiem”. 

1 p. 

7.  Jaką atrakcję na 1 maja przygotował Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie? 

1 maja o 21:30 ze sceny na dużym dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich skierowano w niebo 
kilkanaście reflektorów, których światło stworzyło na niebie wielkie, zmieniające kolory serce.  

1 p. 

8.  Od soboty działa 4 szczeciński Ekoport. Podaj jego lokalizację. 

Od soboty 02.05.2020 r. czynny jest czwarty Ekoport przy ulicy Górnej. 
1 p. 

9.  Podaj tytuł oraz nazwisko reżysera widowiska wystawionego z okazji 65-lecia Pałacu Młodzieży. 

„Wyspa Piotrusia Pana”, reż: Marcel Mroczek. 
1 p. 

10.  Co łączy (oprócz tego, że są ze Szczecina) Agatę Kuleszę, Katarzynę Nosowską, Monikę Pyrek, 
Marka Kolbowicza i Leszka Hermana? 
Są Ambasadorami Szczecina. 

2 p. 

11.  Ile tramwajów liczy szczeciński tabor? 

Jest ich ponad 200. 
1 p. 

12.  Podaj nazwę firmy, która wykonała projekt modernizacji Amfiteatru. 

Projekt przygotowało biuro Flanagan Lawrence z Londynu. 
1 p. 

13.  Kiedy w Szczecinie odbył się zlot samochodów marki Stoewer? 

5 sierpnia 2007 roku w Szczecinie odbył się zlot aut marki Stoewer. 
1 p. 

14.  Jakie barwy zaprezentowała Filharmonia w 75. Rocznicę wydarzeń z kwietnia 1945 roku? 

W 75. rocznicę wydarzeń kwietniowych Filharmonia zaświeciła się w kolorach floating garden. 
1 p. 

15.  Czym jest „Książka na wynos”? 

W Ekoporcie przy ul. Taczaka funkcjonuje „Książka na Wynos” – jest to pomieszczenie, w 

którym gromadzimy książki zebrane ze wszystkich Ekoportów w Szczecinie.  Każdy z 

mieszkańców może do nas przyjść i wybrać to, co go z literatury interesuje. Istnieje też 

możliwość pozostawienia książek dla innych. 

1 p. 

 


