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L. p. Pytanie Punktacja 

1.  Niedawno szczecińskie media doniosły o pomyśle postawienia w 
jednej z peryferyjnych dzielnic naszego miasta pomnika 
poświęconego pewnemu żołnierzowi II Korpusu Polskiego gen. 
Władysława Andersa. Przebył on całą drogę bojową Korpusu od Iranu 
przez Irak, Syrię, Palestynę, Egipt do Włoch, a po demobilizacji dotarł 
do Wielkiej Brytanii. Walczył pod Monte Cassino. Jego ulubionym 
sportem były zapasy. Po wojnie doczekał się kilku filmów o sobie; 
śpiewano też o nim piosenki. Postawiono mu kilka pomników, również 
w Polsce. Proszę podać jego imię, stopień wojskowy i lata, w których 
żył.  
Niedźwiedź brunatny o imieniu Wojtek. Oficjalnie otrzymał  stopień 
kaprala. Urodził się w 1942 r. w Iranie, skończył żywot w Edynburgu 
(Szkocja, Wielka Brytania) 2 grudnia 1963 r. W Polsce pomniki 
wystawiono mu w Krakowie, Żaganiu, Szymbarku. W Szczecinie 
rozważana jest lokalizacja pomnika na Krzekowie, w rejonie ul. 
Żołnierskiej. Pisał o tym m.in. „Kurier Szczeciński”  w dniu 4.12.2015 
r. 

2 p. 

2.  Gdzie rośnie buk nazwany Upiór? 
Buk Upiór rośnie w parku leśnym Głębokie, niedaleko Polany 
Bagienna Olszyna. 

1 p. 

3.  Szczecin słynie z pasztecików. Podaj datę i miejsce otwarcia 
pierwszego „Pasztecika” w naszym mieście. 
Najstarszy lokal serwujący paszteciki został założony w 1969 roku 
przy alei Wojska Polskiego. 

1 p. 

4.  Ile okien ma nowy budynek Filharmonii Szczecińskiej? 
Obecnie w Filharmonii znajdują się 3 okna. 

1 p. 

5.  Co symbolizuje Pomnik Czynu Polaków? 
Pomnik Czynu Polaków powstał jako wyraz szacunku i 
podziękowania za walkę, pracę i naukę dla ojczyzny, trzem 
pokoleniom Polaków: 
- Polonii szczecińskiej sprzed II wojny światowej,  
- Pionierom powojennego Szczecina,  
- Pokoleniu rozbudowującemu miasto. 

1 p. 

6.  Gdzie znajduje się Szwedzki Młyn i dlaczego tak go nazwano? 
Szwedzki Młyn (Młyn Prochowy) znajduje się w Puszczy Bukowej nad 
strumieniem Chojnówka, przy Drodze Chojnowskiej. Podczas wojny 
30.-letniej Szwedzi przekształcili istniejący od XIII wieku młyn w młyn 
prochowy. Szwedzi produkowali  tam proch, stąd jego nazwa. 

2 p. 

7.  Przy jakim szlaku rośnie grupa pomnikowych dębów zwanych 
„Dębami Starkowskimi”? 
„Dęby Starkowskie „ rosną przy szlaku zielonym „Woja Żelisława”. 

1 p. 

8.  Podaj nazwę statku pilotowego, który cumuje w zabytkowym 
otoczeniu budynków portu wolnocłowego. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa


Statek pilotowy, który cumuje w zabytkowym otoczeniu budynków 
portu wolnocłowego to THPV Bembridge. 

9.  Gdzie wytyczono Szlak Ofiar Grudnia ’70? 
Szlak Ofiar Grudnia ’70 wytyczono na Cmentarzu Centralnym. 

1 p. 

10.  17 grudnia 2015 r. przebywał w Szczecinie prezydent naszego kraju 
Andrzej Duda. Również w Szczecinie rozpoczynał i kończył swoją 
kampanię wyborczą. W którym miejscu spotykał się wówczas z 
mieszkańcami miasta? 
Przed bramą główną byłej Stoczni Szczecińskiej. 

1 p. 

 
 
 
 
 
 


