
VII Konkurs dla internautów 

„CZY ZNASZ SWOJE MIASTO? 

Odpowiedzi w etapie II 

 

L. p. Pytanie Punktacja 

1.  Przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 8 powstaje filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Szczecinie. Ile lat ma budynek, w którym będzie funkcjonowała filia? 
Budynek ten ma 137 lat. 

1 p. 

2.  Od kiedy redaktorem Internetowej Encyklopedii Szczecina Andrzej Androchowicz? 
Redaguje ją od końca października 2010 r. 

1 p. 

3.  Którą rocznicę ślubu Anny Jagiellonki i Bogusława X będziemy obchodzić 2 lutego br.? 
2 lutego obchodziliśmy 530 rocznicę tego wydarzenia. 

1 p. 

4.  Gdzie znajduje się Kanał Zielony? 
Kanał Zielony to kanał wodny łączący pomiędzy Odrą Zachodnią a Parnicą  
o długości ok. 300 m. 

1 p. 

5.  W jakich lokalizacjach w Szczecinie były nagrywane sceny serialu „Odwilż”? 
Sceny serialu były nagrywane w zbudowanym w jednym z budynków należących 
do zarządu portów przy ul. Bytomskiej, filmowym komisariacie. Zdjęcia do 
powstawały do tej pory m.in. na Gocławiu oraz na ulicach: Langiewicza, 
Przybyszewskiego, Monte Cassino i Trasie Zamkowej oraz w takich instytucjach 
jak Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie i Akademia Sztuki (która udawała 
prokuraturę). Na Cmentarzu Centralnym zrealizowano scenę pogrzebu. 

2 p. 

6.  Od 1 lutego pojawiły się w Szczecinie 3 nowe linie autobusowe. Podaj ich numery. 
Na trasy wyjadą 3 nowe linie autobusowe: 89, 92 i 99. 

1 p. 

7.  14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej liczy już ok. 500 żołnierzy. 

Podaj imię i nazwisko jej dowódcy. 

Dowódcą 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest  

płk Tomasz Borowczyk. 

1 p. 

8.  Podaj nazwę najstarszego żaglowca pływającego obecnie pod polską banderą, 

którego portem macierzystym od 2017 roku jest Szczecin. 

Mowa o żaglowcu „Kapitan Borchardt”. 

1 p. 

9.  Przez ile lat w Willi Lentza działał Pałac Młodzieży? 

Willa Lentza była siedzibą Pałacu Młodzieży, który działał w jej wnętrzach od 

1950 r. do 2008 r., czyli przez 58 lat. 

1 p. 

10.  W lokalu przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 23 odnajdziemy warsztat, w którym 
sprzedawane są lampy stylowe. Od ilu lat ? 
W lipcu tego roku minie 76 lat. 

2 p. 

11.  Które z materiałów znajdujących się w zbiorach szczecińskiej Książnicy w ostatnim 

czasie zostały wpisane do narodowego zasobu bibliotecznego? Do narodowego 

zasobu zostały ostatnio zgłoszone materiały unikatowe, w tym kodeksy 

średniowieczne rękopiśmienne, inkunabuły, stare druki, dokumenty 

kartograficzne i muzykalia. 

1 p. 

12.  Podaj nazwy kolegiów w Akademii Sztuki w Szczecinie. 

Kolegium Sztuk Wizualnych i Kolegium Sztuk Muzycznych 
1 p. 

13.  Kiedy powstał Urząd Miasta Szczecin? (w sensie organizacyjnym) 

Powstał w wyniku ustawy z 22 listopada 1973 r. jako urząd, przy którego 
1 p. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Odra_Zachodnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parnica_(rzeka)


pomocy prezydent miasta wykonywał swoje zadania. 

14.  Ile filii ma obecnie Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie? 

MBP w Szczecinie ma obecnie 34 filie. 
1 p. 

15.  Które urodziny 24 stycznia 2021 roku obchodziło Centrum Dialogu Przełomy MNS w 

Szczecinie? 

MNS–CDP zostało oficjalnie otwarte 24 stycznia 2016 roku, zatem w tym roku 

skończyło 5 lat. 

1 p. 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydent_miasta

