
VII Konkurs dla internautów 
„CZY ZNASZ SWOJE MIASTO? 

Pytania w etapie VIII 
 

L. p. Pytanie Punktacja 
1.  Z czego jest wykonany i jaką nagrodę zdobył „Płaszcz jutra” szczecińskiej projektantki 

Renaty Ramili-Piórkowskiej? 1 p. 

2.  Gdzie w Szczecinie zwiedzisz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów EcoGenerator? 
Podaj położenie i adres. 1 p. 

3.  Które miejsce w Szczecinie otrzymało miano „Galerii pod Trasą”? 1 p. 
4.  Jaki jest cel powstania projektu „Spod tynku. Historia miasta”? 1 p. 
5.  Gdzie w Szczecinie jest kościół, który znajduje się w przerobionej wieży ciśnień?  

Podaj jego lokalizację i wezwanie. 2 p. 

6.  Podaj nazwę dwóch strumieni płynących przez Cmentarz Centralny. 1 p. 
7.  Podaj planowane miejsca atrakcji towarzyszących finałowi The Tall Ships Races. 1 p. 
8.  Niedawno otwarto siedzibę Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Duńskiej. Ile liczy 

obecnie zespołów ratowniczych i ile ma być ich docelowo? 1 p. 

9.  Ta aleja rozpoczyna się przy pomniku Czynu Polaków i prowadzi w stronę 

remontowanego właśnie Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec, Ogrodu Różanego, a 

następnie do ul. Arkońskiej. Jej najbardziej znany i położony najbliżej centrum odcinek 

- pomiędzy ul. Piotra Skargi a ul. Zaleskiego - przejdzie rewitalizację. Czyje imię nosi 

ta aleja? 

1 p. 

10.  Który rok Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego ustanowił Rokiem Gryfa na 
terenie województwa i jakie zdarzenie historyczne upamiętniono tym samym? 

2 p. 

11.  Liniowiec „George Washington” spłynął na wodę z pochylni szczecińskiej stoczni 

Vulcan. Podaj imiona i nazwiska prezydentów USA, którzy płynęli tą jednostką. 1 p. 

12.  Jakie zadanie obejmował projekt Nostrimaris realizowany w 2020 roku przez Urząd 

Morski w Szczecinie? 1 p. 

13.  Gdzie stacjonarnie odbył się koncert finałowy festiwalu Szczecin Classic? 1 p. 
14.  Podaj nazwy instytucji, które w Szczecinie były organizatorami przedsięwzięć w 

ramach tegorocznych obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. 1 p. 

15.  Gdzie możesz obejrzeć okolicznościową wystawę plenerową zorganizowaną z okazji 

230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja? 1 p. 

 

Odpowiedzi należy wysłać do czwartku 13 maja 2021r. do godz. 14.00 
na adres konkurspalac@gmail.com 
Szczegóły uczestnictwa konkursie zawarte są w regulaminie na stronie Pałacu Młodzieży PCE  

w zakładce Konkursy. 
 



 

 

 

 

 


