
XXXIX PYTAŃ W ROCZNICĘ WRZEŚNIA 1939 

        

1. W Poznaniu przy ul. Bukowskiej znajduje się pomnik harcerzy poległych w dniu
1 września 1939 w czasie pełnienia służby patrolowej w rejonie byłej radiostacji
poznańskiej  od  wybuchu  bomby  niemieckiej.  Podaj  imiona  i  nazwiska  tych
harcerzy. 

2. Gdzie w Poznaniu w czasie okupacji mieściło się prezydium niemieckiej policji?

3. Na kopule którego z poznańskich gmachów harcerze z Szarych Szeregów w dniu
2 marca 1940 r. wywiesili polską flagę? 

4. Kogo zmuszono do prac ziemnych związanych z utworzeniem Jeziora Rusałka? 

5. Kogo  upamiętniają  pomniki  znajdujące  się  w  lasach  otaczających  Jezioro
Rusałka? 

6. Co w latach 1940 - 1943 znajdowało się na stadionie miejskim w Poznaniu?   

7. W którym poznańskim budynku znajdowała się w latach 1939 - 1945 siedziba
Gestapo?     

8. Do  zamkniętego  przez  okupanta  kościoła  na  Jeżycach  15  grudnia  1941  roku
„włamali” się ministranci i wynieśli  z niego Najświętszy Sakrament oraz szaty
liturgiczne. W którym kościele miała miejsce ta akcja?

9. Przed  Zamkiem  Cesarskim  w  Poznaniu  znajduje  się  pomnik  trzech  polskich
kryptologów, którzy przyczynili się m. in. do rozpracowania szyfru niemieckiej
maszyny szyfrującej  Enigma. W Krypcie  Zasłużonych kościoła  św. Wojciecha
można zobaczyć poświęconą Im tablicę. Mają również w Poznaniu swoje ulice.
Podaj imiona i nazwiska tych genialnych matematyków.

10. Kim był Ślepy Antek, którego upamiętnia poznański zaułek?  

11. W  tym  poznańskim  budynku  w  październiku  1943  roku  Heinrich  Himmler
wygłosił  dwie  mowy,  w  których  poruszył  kwestię  ostatecznego  rozwiązania
kwestii żydowskiej. O którym gmachu mowa?

12. Na  co  w  czasie  II  wojny  światowej  Niemcy  przerobili  największą  poznańską
synagogę?  



13. Plany  powstania  tego  sztucznego  jeziora  narodziły  się  w  czasach  okupacji
hitlerowskiej. Pierwsze prace przy osuszaniu bagien dookoła Cybiny wykonywali
przymusowo  żydzi  i  jeńcy  wojenni.  Kontynuowali  je  Polacy  po  II  wojnie
światowej. O którym poznańskim jeziorze mowa?

14. Gdzie  w  Poznaniu  w  latach  1939  -  1940  znajdował  się  największy  obóz
przejściowy?  

15. Ten poznański cmentarz został założony w latach 1940 - 1943. Do prac przy jego
powstaniu skierowano żydów. O którym poznańskim cmentarzu mowa?

16. Na  którym  poznańskim  cmentarzu  złożono  prochy  1008  żydów  zmarłych
i zamordowanych w czasie okupacji hitlerowskiej? 

17. Gdzie  w  Poznaniu  ma  zostać  wzniesiony  pomnik  Wielkopolan  ograbionych
i  wygnanych  z  własnych  domów  przez  niemieckich  najeźdźców  w  latach
1939 - 1945?    

18. Na gmachu III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu
(Państwowego  Gimnazjum  św.  Jana  Kantego)  znajduje  się  tablica
upamiętniająca  Floriana  Marciniaka,  znanego  absolwenta  tej  placówki.
Jaką funkcję od września 1939 do maja 1942 roku pełnił Florian Marciniak?

19. Gdzie w Poznaniu znajduje się ziemia z terenu KL Gross Rosen, gdzie 20 lutego
1944 roku został zamordowany Florian Marciniak?

20. Irena  Bobowska  jest  dziś  patronką  kilku  poznańskich  drużyn  i  szczepów
harcerskich.  Przypomina  o  niej  tablica  na  skwerze  u  zbiegu  ulic
Przybyszewskiego i Dąbrowskiego w Poznaniu. W listopadzie 2012 roku skwer
otrzymał oficjalnie jej imię. Pamiątki po „Wydrze” można obejrzeć w Forcie VII
w Poznaniu. Jaką podziemną gazetkę redagowała Irena Bobowska?

21. W październiku 1939 roku Niemcy zniszczyli  poznański pomnik Wdzięczności.
Gdzie  do  dziś  są  przechowywane  ocalone  przez  polskich  robotników  szczątki
dwóch błogosławiących palców Jezusa?

22. Rzeźbiarz  i  malarz,  twórca  m.  in.  figury  Chrystusa  i  dwóch  medalionów
na  pomniku  Wdzięczności,  pomnika  Fryderyka  Chopina,  figury  Kata
na pręgierzu w Poznaniu.  Za odmowę stworzenia rzeźby Adolfa Hitlera  trafił
do  niemieckiego  obozu  koncentracyjnego  KL  Auschwitz,  gdzie  zmarł.
Podaj imię i nazwisko artysty.

23. Z balkonu tego budynku wódz III Rzeszy Adolf Hitler miał odbierać defilady
wojskowe i hołdy niemieckich poddanych. Gdzie w Poznaniu znajduje się balkon
Hitlera?

24. Na  którym  poznańskim  pomniku  znajdują  się  słowa:  ”Starali  się  wykonać
niewykonalny w 1939 roku obowiązek: obronę Polski”?  Kto jest autorem tych
słów?



25. W  którym  poznańskim  gmachu  znajduje  się  jedyny  na  świecie  zachowany
gabinet wodza III Rzeszy Adolfa Hitlera?

26. Cyryl Ratajski był zasłużonym prezydentem miasta Poznania i ministrem spraw
wewnętrznych  w  rządzie  Władysława  Grabskiego.  Jaką  funkcję  pełnił
od 3 grudnia 1940 roku do 5 sierpnia 1942 roku?

27. Przy ul. Wrocławskiej w Poznaniu miał gabinet lekarski dr Franciszek Witaszek.
Tutaj w kwietniu 1942 roku został aresztowany. Jaką organizacją stąd dowodził?

28. W Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu w 1946 roku odbył się proces niemieckiego
nazisty,  zbrodniarza  wojennego,  namiestnika  Rzeszy  w  Kraju  Warty,  kata
Wielkopolski. Podaj jego imię i nazwisko. 

29. Fragment ulicy Podgórnej w Poznaniu, od ulicy Wrocławskiej do Zielonej, nosi
imię porucznik Janiny Lewandowskiej. Kim ona była?

30. Gdzie  w  Poznaniu  znajdował  się  pierwszy  na  ziemiach  polskich  obóz
koncentracyjny? 

31. Na poznańskiej Cytadeli znajduje się tablica upamiętniająca boje Armii Poznań.
Armia ta brała udział  w największej  bitwie obronnej we wrześniu 1939 roku.
Jaka to  była bitwa i w jakich dniach się toczyła? 

32. Kim była Irena Sendlerowa i gdzie w Poznaniu znajduje się skwer noszący jej
imię?

33. Na którym poznańskim cmentarzu znajdowała się skrytka Armii Krajowej?

34. Na  którym  poznańskim  cmentarzu  znajduje  się  pomnik  upamiętniający
57  Mieszkańców  Poznania  zabitych  w  czasie  nalotów  niemieckiego  lotnictwa
we wrześniu 1939 roku?

35. W  którym  dniu  do  Poznania  przybyli  pierwsi  przedstawiciele  niemieckich
okupacyjnych władz i armii?

36. Naprzeciwko kościoła i klasztoru Dominikanów w Poznaniu znajduje się Pomnik
Polskiego Państwa Podziemnego i  AK. Co to było Polskie Państwo Podziemne
i AK?

37. Podczas  II  wojny  światowej  skremowano  tu  około  8000  ofiar  zbrodni
nazistowskich, między innymi więźniów Fortu VII. Instytutem kierował Herman
Voss, który napisał: „Jestem zdania, że zagadnienie polskie należy rozpatrywać
na  zimno,  czysto  biologicznie.  My  musimy  ich  unicestwić,  gdyż  inaczej  oni
to zrobią z nami. Dlatego  też jestem zadowolony ze śmierci każdego Polaka.”
O którym poznańskim budynku mowa?  

38. Jaki kryptonim nosiła akcja wojskowa podjęta w nocy z 20 na 21 lutego 1942
roku  przez  oddziały  Armii  Krajowej  w  Poznaniu  przeciwko  Niemcom?



Dziś akcję tę upamiętnia pomnik znajdujący się przy ul. Estkowskiego i skwer
przy ul. Szyperskiej w Poznaniu. 

39. Gdzie autorka pytań wykonała poniższą fotografię?

Opracowanie pytań:

mgr Bernadeta Mika

Sekretarz TMMP


