
GDAŃSKIE MINIATURY, CZ.1 „Westerplatte: walka, bohaterstwo, pamięć” 

PYTANIA  

1. Jakie zadania w dzieo i w nocy miał wykonywad żołnierz obserwator przy falochronie? 

2. Co napisano o Westerplatte na metalowej płycie na lewo od Krzyża Orderu Virtuti Militari? 

3. Jak brzmi maksyma rzymskiego poety, która widnieje na tablicy obok koszar? 

4. Dokąd przewieziono polskich oficerów po kapitulacji? (informacja na tablicy pt.: „Chwała 

zwyciężonym”) 

5. Wymieńcie wszystkie polskie miasta, miejscowości, miejsca wyryte na Pomniku Obrońców 

Wybrzeża. 

ODPOWIEDZI 

1. Zadania obserwatora przy falochronie: w dzieo obserwacja plaży, w nocy podsłuch. 

2. „Westerplatte broni się”. 

3. Maksyma Seneki na tablicy przy koszarach: „Sława jest cieniem męstwa”. 

4. Oficerów przewieziono do Hotelu Centralnego. 

5. Nazwy miast, miejsc obecnie znajdujących się na ziemiach polskich: 

6. Westerplatte, Oksywie, Hel, Poczta Gdańska, Studzianki, Kołobrzeg.  

PYTANIA DO MINIATUR: POCZTA POLSKA W WOLNYM MIESCIE GDAOSKU 

1. Podajcie imię i nazwisko ekspedienta, który zginął podczas walk 1 września w 

budynku poczty (informacja na tablicy przy wejściu do budynku). 

2. Podajcie datę założenia restauracji widniejącą na szybie witryny. 

3. Jak brzmi motto wyryte przy płytach chodnika u podstawy muru? 

4. Głowa jakiego zwierzęcia zdobi herb umieszczony na ścianie tego budynku? 

5. Jaki napis umieszczoni na metalowej okrągłej płycie znajdującej się na lewo od 

postaci pocztowca? 

ODPOWIEDZI: 

7. Brunon Marszałkowski-ekspedient 

8. 1918 r. 

9. „Chciejmy wziąd przed się myśli godne siebie” Jan Kochanowski 



10. Głowa konia 

11. Polski Urząd Pocztowy, Gdańsk 1, 1IX3911 

 

ZAKON KRZYŻACKI A GDAŃSK – LISTOPAD 2013 

1. Co jest umieszczone na broszy (zapince) płaszcza księcia Świętopełka II? 

STATEK (zwany kogą) 

2. Jaka instytucja mieści się obecnie w baszcie Łabędź? 

Znajduje się tam biżuteria srebrna "Baszta Łabędź" oraz instytucja: POLSKI KLUB MORSKI 

3. Podaj imiona dwóch książąt, których wspomina się na tablicy pamiątkowej między ul. 

Wartką a hotelem Hilton. 

PRZEMYSŁ II i MŚCIWÓJ II 

4. Podaj tytuł i autora książki, którą drukowano w kamienicy przy ul. Mariackiej 36. 

we fragmentach drukowano "KRZYŻAKÓW" HENRYKA SIENKIEWICZA 

5. Co znajdowało się za czasów krzyżackich na dzisiejszym terenie między ul. Plebania, a 

Klubem Pisarza, mieszczącym się w kamienicy przy ul. Mariackiej 50/52? Podpowiedź: 

zwróć uwagę na tablicę. 

ŁAWY MIĘSNE 

OPOZYCJA ANTYKOMUNISTYCZNA – GRUDZIEŃ 2013 

1. Gdzie rozegrały się bitwy pod dowództwem Jana III Sobieskiego w 1671 roku? Spójrz na 

jedną z tablic na pomniku. 

(ODP. BRACŁAW, MOHYLÓW, KALNIK) 

2. Na placu im. Tadeusza Kobzdeja znajdują się kamienne rzeźby przedstawiające lwa. Ile ich 

jest? 

6 

3. Na zewnętrznej ścianie świątyni, od strony kościoła św. Katarzyny, znajduje się wizerunek 

zwierzęcia. Jakiego? 

ORZEŁ 

4. Obok Bramy nr 2 w Stoczni Gdańskiej wisi tablica z kopią postulatów – żądań 

strajkujących załóg zakładów pracy z sierpnia 1980 roku. Jak brzmi punkt 16?  

16. POPRAWIĆ WARUNKI PRACY SŁUŻBY ZDROWIA, CO ZAPEWNI PEŁNĄ 

OPIEKĘ MEDYCZNĄ OSOBOM PRACUJĄCYM 

5. Na jednym z krzyży znajduje się tablica z fragmentem wiersza. Czyj to wiersz? 

CZESŁAWA MIŁOSZA 

LUTY  

12. Co znajduje się w budynku, naprzeciwko pomnika Polskiego Państwa 



Podziemnego? 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego 

13. Co przypomina pomnik poświęcony harcerzom i harcerkom? 

Pień ściętego drzewa 

14. Jaki kwiat znajduje się na tablicy pamiątkowej na ścianie Nowego Ratusza? 

Róża  

15. Co trzyma w rękach dziewczynka siedząca na walizce? 

Misia 

16. Jak brzmi napis umieszczony na płycie w centrum cmentarza? 

„Setkom tysięcy, co imion nie mają na grobie  

A tylko Bóg jedyny wie, jak kto się zowie.” 

 

MARZEC 

 

6. Co obecnie mieści się w Baszcie Białej? 

Klub Wysokogórski „Trójmiasto” 

7. Podaj rok, który znajduje się na kartuszu herbu Gdańska na ścianie Małej Zbrojowni. 

1645 

8. Wymień trzy nazwy bastionów należących do fortyfikacji południowych (podpowiedź 

znajdziesz na tablicy). 

Żubr, Wilk, Wyskok 

9. Jakiego koloru jest szlak rowerowy wiodący przez Bramę Nizinną? 

czerwono-czarny 

10. Ile wieżyczek, tzw. „dziewic”, znajduje się na grodziach Kamiennej Śluzy? 

4 

 

KWIECIEŃ  

1. Na czym siedzi św. Jerzy, umieszczony na mozaice? 

Na białym koniu 

2. Jaka pracownia mieści się obecnie w Kaponierze Środkowej? 

Kowalstwa artystycznego 

3. Jak brzmi cytat znajdujący się pod pomnikiem od strony północnej? 

„A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę” (J 8, 28) 

4. Jaka data widnieje nad wejściem do „schronu-wartowni 2” znajdującej się przed 

Wysokim Skrzydłem Kurkowym? 

1872 (akceptowana również 1874) 

5. Jak nazywa się Gdański Klub Kultury znajdujący się przed fosą redity napoleońskiej?  

Gdański Klub Kultury Schron 

 

MAJ 

1. Czy kościół menonitów jest prawnie chronionym zabytkiem kultury? 



Tak 

2. Jak nazywa się stowarzyszenie, które ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Biskupiej 

35? 

Stowarzyszenie Waga 

3. Jaka litera znajduje się przy numerze budynku przy ul. Biskupiej 24?  

C 

4. Co obecnie mieści się w dawnych koszarach? 

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna 

5. Jakiej postaci wizerunek znajduje się na wschodnim narożniku dawnego schroniska? 

Neptuna 

 

CZERWIEC 

 

1.  Jakie Muzeum mieści się obecnie na terenie Parku Oliwskiego? 

Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Sztuki Współczesnej i Oddział Etnografii 

2. W jakich latach żył książę pomorski Świętopełk II? 

1195-1266 

3. Kogo upamiętnia herb Janina, umieszczony po prawej stronie wejścia do archikatedry? 

Jana III Sobieskiego 

4. Jaka data widnieje na herbie nad wejściem do Spichlerza Opackiego? 

1723 

5.  Komu zawdzięczamy powstanie polskiej galerii rzeźby?  

Muzeum Narodowemu w Gdańsku, Funduszowi Rozwoju Twórczości Plastycznej i 

Urzędowi Miejskiemu w Gdańsku 


