
Królowe i mieszczanki 

1. Komu jest poświęcona tablica znajdująca się poniżej nazwy ulicy? 

Odp. Lechowi Wałęsie 

2. Podaj daty umieszczone na płytach przedprożowych. 

Odp. 1954 i 1577 

3. Ile podobnych kul znajduje się przy tylnej fasadzie budynku? 

Odp. 3 

4. Jak się nazywa instytucja, której siedziba znajduje w tym budynku? 

Odp. Rosyjskie Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku. 

5. Podaj nazwę biblioteki, która mieści się w tym budynku. 

odp.  Biblioteka "Pod Żółwiem" 

 

Kobiety Wolnego Miasta Gdańska 

1. Komu poświęcona jest tablica znajdująca się poniżej godła szkoły? 

Odp. założycielom, wychowawcom i wychowankom oraz bojownikom o 

sprawę polską w  Wolnym Mieście. 

2. Kim był Tadeusz Ziółkowski (informacja znajduje się na tablicy 

pamiątkowej)? 

Odp. Kapitan Żeglugi Wielkiej 

3. Ile mieczy znajduje się pod tą tablicą upamiętniającą ofiary więzienia? 

Odp. 2 

4. Pod jakim numerem domu znajduje się ten medal (patrz wysoko)? 

Odp. 7 

5.  Komu jest poświęcona ta tablica? 

Odp. harcerkom i harcerzom gdańskim poległych i pomordowanych w latach 

drugiej wojny światowej? 

 

Kobiety Wolnego Miasta Gdańska – Polenhof 

 

1. Kiedy ksiądz Komorowski odprawił po raz pierwszy mszę w kościele św. 

Stanisława? 

Odp. w lipcu 1924 

2. Podaj nazwę szkoły, która znajduje się naprzeciwko ul. Aldony 

Odp. Szkoła Baletowa 



3. Kogo przedstawia ta figura? 

Odp. św. Stanisława 

4. Ilu zawodników i zawodniczek zginęło w obozie koncentracyjnym 

(dokładnie)? 

Odp. 75 

5. Podaj przynajmniej trzy organizacje, które w latach 1921-1939 miały 

swoją siedzibę w Bratniaku? 

Odp. Związek Akademików Gdańskich "Wisła", Bratnia Pomoc, Zrzeszenie 

Studentów Polaków Politechniki Gdańskiej, Związek Polskich Kół Naukowych 

Politechniki Gdańskiej, Koło Międzykorporacyjne, Związek Polskiej Młodzieży 

Demokratycznej, Sodalicja Marjańska Akademików, Akademicki Krąg 

Starszoharcerski, Aeroklub Gdański, Związek Morski, Akademicki Klub 

Sportowy   

 

Działaczki Solidarności 

 

1. Na Placu Solidarności znajduje się Pomnik Poległych Stoczniowców w 

grudniu 1970 r. i tablica, która upamiętnia te wydarzenia. W ilu językach 

napisano te słowa? (Plac Solidarności) 

Odp. 5 

2.  Odczytaj napis, który widnieje nad tymi postaciami? (Plac Solidarności) 

Odp. Solidarność 

3. Kim jest ten słynny opozycjonista? (Sala BHP) 

Odp. Andrzej Gwiazda 

4. Odnajdź brakujące słowa: Przestrzegać zagwarantowaną w Konstytucji 

PRL ........   ........, druku, publikacji, a tym samym ...... ................... 

niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu 

dla przedstawicieli wszystkich wyznań. (Sala BHP) 

Odp. wolność słowa, nie represjonować 

5. Co znajduje się obecnie w dawnej przychodni? (Jana z Kolna 22/26) 

Odp. Hotel 

 



Tajemnicze niewiasty 

1. Podaj nazwę spektaklu, z którego pochodzi ten plakat 

Odp. Sprawa operacyjnego rozpoznania  

2. Jak nazywa się ta kaplica? 

Odp. Kaplica Ferberów, zwana też inaczej kaplicą św. Baltazara lub "kaplicą 

ślepą" 

3. Co znajduje się nad tymi drzwiami 

Odp. Herb (Ferberów) oraz łacińskie nazwy  trzy świńskie łby 

4. Podaj nazwę jednego dzieła autorstwa Mikołaja Kopernika, którego 

kopia znajduje się w domu Anny 

Odp. "O obrotach ciał niebieskich", "Narratio prima" 

5. Ile herbów Gdańska jest umieszczonych na fasadzie kamienicy 

(również na drzwiach) 

Odp. 3 

 

Pisarki 

1. Na jaki budynek spogląda Maria Konopnicka? 

możliwe odp. LOT, Brama Wyżynna, Zespół Przedbramia w Gdańsku 

2. Z jakim sławnym zabytkowym budynkiem po lewej stronie koresponduje 

Teatr Wybrzeże (patrząc w stronę Targu Węglowego) 

odp. Wielka Zbrojownia 

3. Podaj nazwę tej rzeźby 

odp. Drzewo Millenium 

4. Ile kosztował ten numer Dziennika Bałtyckiego? 

odp. 1 zł. 

5. Wymień jedno ze zwierząt, które możemy zobaczyć na przedprożu tej 

kamienicy 

możliwe odp. baran, byk, lew 

 

 

 



Naukowczynie 

zagadki: 

1. Co jest napisane po jaszczurką i wężem? 

- Chemia 

2. Podaj trzecie w kolejności od góry nazwisko profesora na tej liście. 

- Stefan Minc 

3. Co wisi nad drzwiami? 

- godło z orłem 

4. Ile miedzianych głów można zobaczyć na fasadzie głównego gmachu 

Politechniki Gdańskiej: 

- 6 

5. Przed budynkiem stoi „pomnik”. Wymień jeden z elementów tego dzieła. 

- kotwica  

- śruba napędowa 

 

Kobiety z charakterem- maj 

1. Co jest napisane powyżej tych okien? 

odp. Urząd Pocztowy - Gdańsk 2 

2. Do którego zgromadzenia zakonnego należy ten niegdyś przylegający do 

Hotelu Continental budynek? 

odp. Pallotyni 

3. Jak nazywał się targ, który niegdyś był na miejscu tego domu handlowego? 

odp. Targ Kaszubski 

4. W którą stronę patrzy Heweliusz? 

odp. W stronę nieba 

5. Jak nazywa się ten obraz? 

odp. Alegoria Kościoła 

 



Kobiety sceny- czerwiec 

1. Podaj nazwę przedstawienia, z którego pochodzi ten plakat. 

Odp. Baba chanel 

2. Jak nazywa się ten budynek? 

Odp. Dom Prasy 

3. Jak nazywał się książę, który zbudował kościół św. Mikołaja? 

Odp. Świętopełk 

4. Kto jest autorem słów: „Trzy są wybrzeża, które najbardziej spodobały mi 

się w całej Europie: Złoty Róg, Zatoka Triesteńska, Zatoka Gdańska”? 

Odp. Alexander von Humboldt 

5. Kro broni bram Dworu Artusa? 

Odp. Dwa lwy 

 


