
VII Konkurs dla internautów 
„CZY ZNASZ SWOJE MIASTO? 

Odpowiedzi w etapie IV 
 

L. p. Pytanie Punktacja 
1.  Czym jest miejski program MEWA, który realizowany jest od połowy 2018 roku? 

Program MEWA to finansowane z budżetu Miasta Szczecin działanie, mające na 
celu likwidację jak największej liczby pieców na paliwo stałe i ich wymianę na 
bardziej ekologiczne źródło ogrzewania. Realizowany jest poprzez udzielanie 
mieszkańcom miasta dotacji na ten cel. 

1 p. 

2.  Czy kiedykolwiek w Willi Quodbacha działało kino? 
Tak. 1 p. 

3.  Od jakiego słowa pochodzi nazwa Wiskord? 
 W 1958 roku zaczęto wytwarzać tam kord, czyli włókno syntetyczne używane do 
wzmacniania wewnętrznej warstwy opon samochodowych. Stąd nazwa zakładu 
– Wiskord 

1 p. 

4.  Na czym polega projekt „Mała książka – wielki człowiek”? 
Ogólnopolska kampania „Mała książka – wielki człowiek” zakłada, że dzieci w 
wieku przedszkolnym powinny swoje pierwsze wizyty w bibliotece odbywać z 
rodzicami, a podczas nich wybierać i wypożyczać pierwsze książeczki. A na 
dobry czytelniczy start odbierają za to Wyprawkę Czytelniczą. 

1 p. 

5.  W maju 2012 roku odsłonięto w Szczecinie pomnik polskiego antropologa i etnografa. 
Podaj jego nazwisko i miejsce, gdzie  pomnik stoi. 
Pomnik przedstawia prof. Jana Czekanowskiego, można go zobaczyć w Parku 
Generała Andersa. 

2 p. 

6.  Jaki budynek pozostał po starej zabudowie fabrycznej przy ulicy Cukrowej? 
Przy ulicy Cukrowej ze starej zabudowy fabrycznej pozostał obecnie tylko 
budynek suszarni. 

1 p. 

7.  W jakich latach w Szczecinie działała Akademia Handlowa? 
Rozpoczęła działalność 14 październiku 1946 roku jako pierwsza wyższa 

uczelnia na Pomorzu Zachodnim. Działała do roku 1955. 
1 p. 

8.  Jakie rodzaje papieru wytwarzała Papiernia Skolwin po roku 1952? 
Wytwarzano w niej papier gazetowy, papier śniadaniowy, tekturę, szary papier 

pakowy, papier toaletowy oraz wytłaczanki. 
1 p. 

9.  Z czym kojarzymy nazwę SUPERTON? 
Z zakładem Wiskord – tam były produkowane kasety magnetofonowe.  1 p. 

10.  Od 2015 roku PKP SA wprowadziły nowy sposób kategoryzowania dworców  
w zależności od ich znaczenia w ruchu kolejowym. Do jakiej kategorii zaliczono 
dworzec Szczecin Główny? 

Według klasyfikacji PKP stacja ma najwyższą kategorię Premium. 

2 p. 

11.  Rodzinny Rajd Rowerowy jest imprezą cykliczną. Który raz odbył się w roku 2020? 
W 2020 roku odbył się V Rodzinny Rajd Rowerowy. 

 
1 p. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Papier_gazetowy
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Papier_śniadaniowy&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tektura
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Papier_pakowy&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Papier_pakowy&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Papier_toaletowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategorie_dworców_kolejowych_w_Polsce


12.  W którym ze szczecińskich teatrów występowali Danuta Stenka, Maria Seweryn, 

Katarzyna Bujakiewicz, Jerzy Zelnik? 
Wymienieni aktorzy występowali w Teatrze Współczesnym. 

1 p. 

13.  Podaj datę planowanego finału The Tall Ship Races 2021, który ma odbyć się  

w Szczecinie? 
Wydarzenie odbędzie się w dniach 31 lipca – 3 sierpnia 2021 r. 

1 p. 

14.  Jakie kolejne nazwy imiona nosił żaglowiec Kapitan Borchardt od momentu 

zwodowania? 
Od zwodowania statek pływał pod nazwami: „Nora”, „Harlingen”, „Möwe”, 

„Vadder Gerrit”, „In Spe”, „Utskär”, „Najaden”. 

1 p. 

15.  FiKa to księgarnia mieszcząca si przy Alei Jana Pawła II. Co oznacza słowo FIKA? 
FIKA to zwyczaj zapożyczony ze Szwecji, który oznacza przerwę na kawę, dobry 

przysmak, spotkanie z przyjaciółmi, znajomymi. 
1 p. 

 

 

 

 


