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„CZY ZNASZ SWOJE MIASTO? 

Pytania w etapie XIII 

 

L. p. Pytanie Punktacja 

1.  Dziś po raz pierwszy fontanna na Wałach Chrobrego „zatańczy”. Do jakiego utworu? 

Fontanna tańczyła w rytm muzyki z filmu Piraci z Karaibów. 
1 p. 

2.  Ile par zatańczyło poloneza podczas Pikniku z Moniuszką 5 maja tego roku? 

Poloneza na 200 par poprowadziła znana choreografka i tancerka Krystyna 

Mazurówna, która przyleciała w tym celu specjalnie z Paryża. Ogólnie zatańczyło 

blisko 500 par. 

1 p. 

3.  Ile roślin upiększy nasze miasto w ramach kontynuacji programu Platan? 

W ramach kontynuacji programu Platan 150 drzew i ponad 10 tys. krzewów, bylin i 

traw w formie efektownych, roślinnych kompozycji już wkrótce upiększy cztery 

szczecińskie dzielnice.  

1 p. 

4.  Kiedy przypada święto 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej i z czym związana jest ta 

data?  

Święto 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej zostało ustanowione na dzień 28 

czerwca. Data ta związana jest z tradycjami bojowymi 6 Dywizji Strzelców Pieszych. W 

tym dniu w 1919 roku, w obecności Naczelnika Państwa Polskiego Józefa 

Piłsudskiego, podczas wojny polsko –ukraińskiej, pułki 6.DSP przeszły swój chrzest 

bojowy. 

2 p. 

5.  Gdzie znajdziesz Szczecińskie Otwarte Strefy Aktywności? 

Strefy Aktywności powstały przy pięciu szczecińskich szkołach: SP28 (ul. Piaseczna), 

SP74 (ul. Seledynowa), SP51 (ul. Jodłowa), SP42 (ul. Hoża) oraz przy Zespole Szkół 

Sportowych przy ul. Małopolskiej. 

1 p. 

6.  Na czym polega projekt Sail Żeglarski Szczecin? 

Nowy projekt „Sail Żeglarski Szczecin” będzie zrzeszał wszystkie żeglarskie 

inicjatywy. Na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych zbierane są 

informacje o kalendarzu imprez żeglarskich, aktualnościach  

i wiadomościach z żeglarskiego świata. 

1 p. 

7.  Ile lat kończy szczecińska „Bagietka”? 

Szczecińska „Bagietka skończyła 20 lat. 
1 p. 

8.  Który raz odbędą się Dni Skandynawskie w Szczecinie? 

Po raz 6. 
1 p. 

9.  Jakie propozycje ma Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecnie na tegoroczny Tydzień 

Bibliotek? 

Miejska Biblioteka Publiczna w ramach akcji organizuje spotkania autorskie, wystawę 

memów, bookcrossing oraz dwie gry miejskie.  

1 p. 

10.  W Skolwinie pojawiły się 2 murale. Komu poświęcono ten przy ulicy Stołczyńskiej 128 i kto 

jest jego autorem? 

Mural przy ulicy Stołczyńskiej 128 jest przedwojennemu generałowi Mieczysławowi 

Borucie-Spiechowiczowi i pojawił się na ścianie kamienicy przy ulicy Stołczyńskiej 

128. Autorem pracy jest Jakub Bitka. 

2 p. 

 

 


