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Odpowiedzi w etapie XV 
 

L. p. Pytanie Punktacja 

1.  Dąb Wartownik – skąd się wzięła jego nazwa?  
Nazwany tak na pamiątkę istniejącego w czasie II wojny 
światowej przy pobliskim Uroczysku Mosty obozu pracy 
przymusowej dla włókniarek. 

1 p. 

2.  Od 01.05 do 31.07. 2018 roku można w Szczecinie obejrzeć 
wystawę fotografii z wizyty Jana Pawła II w Szczecinie w 1987 
roku. Kto jest autorem zdjęć i gdzie należy się udać, aby je 
zobaczyć? 
Wystawę można obejrzeć na Zamku Książąt Pomorskich, 
autorem zdjęć jest Timm Stutz.  

2 p. 

3.  Jak się nazywa najstarszy żaglowiec pływający pod polską 
banderą i jaki ma związek ze Szczecinem? 
"Kapitan Borchardt" jest najstarszym żaglowcem 
pływającym obecnie pod polską banderą. Od 06 sierpnia 
2017 r. portem macierzystym jednostki został Szczecin. 

1p. 

4.  Jak się nazywał pierwszy dyrektor Pałacu Młodzieży? 
Pierwszym dyrektorem Pałacu Młodzieży był pan Mieczysław 
Kłos. 

1 p. 

5.  Gdzie znajduje się Pomnik Niepodległości? 
Pomnik Niepodległości znajduje się na osiedlu Słonecznym, 
ul. Jasna 105, 50 m na południe od Rubinowego Stawu. 

1 p. 

6.  W granicach Szczecina Puszcza Wkrzańska tworzy Parki Leśne. 
Podaj ich nazwy. 
Arkoński, Głębokie i Mścięcino oraz Park Kasprowicza. 

1 p. 

7.  W Szczecinie jest realizowany projekt „Drzewka pamięci”. Podaj 
imię i nazwisko pomysłodawcy. 
Pomysłodawcą projektu „Drzewka pamięci” jest Andrzej 
Łazowski. 

1 p. 

8.  W Szczecinie produkowano parowozy. Podaj nazwę 
przedsiębiorstwa, które się tym zajmowało? 
Szczecińskie Towarzystwo Budowy Maszyn „Vulcan” S.A. 

2 p. 

9.  Na Prawobrzeżu zostanie wybudowana nowa biblioteka. Co 
stanowi o jej wyjątkowości (poza nowoczesnością i wielkością)? 
Będzie to pierwsza biblioteka wybudowana od podstaw w 
powojennym Szczecinie. 

1 p. 

10.  Czy przez Puszczę Wkrzańską biegła linia kolejowa? 
Tak. Do roku 1945 lub 1946 istniała linia kolejowa 
prowadząca przez środek puszczy, która 
łączyła Gumieńce, Dołuje, Dobrą, Buk, Stolec, Glashütte, 
Hintersee, Rieth i Nowe Warpno. Obecnie pozostał jej krótki 
niewykorzystywany fragment ze Szczecina do Dołuj a resztki 
dawnego torowiska i obiektów kolejowych są coraz mniej 
widoczne. 

1 p. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uroczysko_Mosty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osiedle_S%C5%82oneczne_(Szczecin)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rubinowy_Staw
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Park_Le%C5%9Bny_Arko%C5%84ski
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Park_Le%C5%9Bny_G%C5%82%C4%99bokie
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Park_Le%C5%9Bny_M%C5%9Bci%C4%99cino
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Park_Kasprowicza
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/1945
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/1946
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Gumie%C5%84ce
http://encyklopedia.szczecin.pl/index.php?title=Do%C5%82uje&action=edit&redlink=1
http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Dobra
http://encyklopedia.szczecin.pl/index.php?title=Buk&action=edit&redlink=1
http://encyklopedia.szczecin.pl/index.php?title=Stolec&action=edit&redlink=1

