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Wiem więcej -  bohaterowie walki o wolną i niepodległą Polskę 

 
Imię i nazwisko /nazwa grupy …………………….……………… Miejscowość…………………………………  pkt………  

 
  Na niektóre pytania musisz poszukać odpowiedzi w internecie. 

 

Numer punktu i opis Odpowiedź Liczba 
punktów 

1.Jakie symbole umieszczone są na pomniku „Wszystkich Walczących” opisz je 
dokładnie. 

 
 
 
 
 

3 

2. Na pomniku upamiętniającym żołnierzy 9 pp legionów AK Inspektoratu 
Zamojskiego V Okręgu AK Lublin walczącym o wolność i niepodległość znajdują 
się płaskorzeźby odznak i oznaczeń związanych z wojskiem – napisz pełne 
nazwy. 

 2 

3. Na pomniku wystawionym w Hołdzie Żołnierzom Polskiego Państwa 
Podziemnego Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet widnieją 
miejscowości i daty najważniejszych bitew. 
Wypisz te miejscowości, które leżą najbliżej Zamościa. 

 
 
 
 
 

3 

4aJakie słowa zostały wyryte obok popiersia Waleriana Łukasińskiego? 
4b.Tuż obok na bramie Lubelskiej znajduje się tablica poświęcona czynowi 
zbrojnemu POW. Rozszyfruj ten skrót.  

 2 

5. Na skrzyżowaniu ulic: Partyzantów, Łukasińskiego i Okopowej przed kościołem 
Franciszkanów znajduje się rondo, upamiętniające trzech braci. Wymień ich 
imiona. 

 3 

6. Kompozytor, wydawca, członek Polskich Drużyn Strzeleckich, żołnierz I 
Kompanii Kadrowej, walczył w I Brygadzie Legionów Polskich. Należał do Polskiej 
Organizacji Wojskowej w Zamościu. Pełnił także funkcje współwłaściciela 
księgarni oraz wydawnictwa, komornika sądowego, a następnie notariusza w 
Kozienicach. W czasie wojny uczestniczył w akcjach organizowanych przez 
Związek Walki Zbrojnej. Jest autorem licznych mazurków i polonezów oraz 
kompozycji pt. Pieśni o wojnie i na wojnie pisane. 
Podaj jego pseudonim (w czasie wojny) oraz tytuł przynajmniej jednej 
skomponowanej przez niego piosenki. 

 2 

7. 9 Pułk Piechoty Legionów przybył z Równego do Zamościa jako miejsca 
nowego stacjonowania. Jednym z elementów powitania było wydarzenie na 
Rynku Wielkim, które upamiętniają tablice przed schodami ratusza i po prawej 
stronie fasady tego budynku. 
Co to za wydarzenie i kto był jego uczestnikiem? 

 2 

8. Kim był Leopold Skulski urodzony w 1877 w Zamościu i jakie funkcje pełnił?  
 
 

3 

9. Podaj imię i nazwisko działacza społecznościowego Zamościa oraz  
odznaczenia jakie otrzymał. 

 
 
 
 

5 
 

10. Był jednym z wielu literatów poległych w Powstaniu Warszawskim. 
Podaj pseudonim artystyczny poety. 

 
 
 

1 

11. Drugiego listopada w Dzień Zaduszny 1918 roku na jego ręce urzędnicy i 
wojskowi złożyli przysięgę na wierność Odrodzonemu Państwu Polskiemu. Ksiądz 
infułat - XXVI dziekan kapituły zamojskiej. Podaj imię i nazwisko.  

 1 

12. Na terenie Katedry Zamojskiej znajduje się Pomnika św. Jana Pawła II. Jakie 
słynne słowa wypowiedział Jan Paweł II podczas swojej pierwszej wizyty w 
Polsce oraz podaj datę wizyty w Zamościu. 

 2 

13. Jaki element zdobienia fasady budynku znajdującego się przy ul. 
Akademickiej 6, świadczy o jego dawnym urzędowym charakterze?.  
Do roku 1918 i później znajdowała się tu siedziba starostwa powiatowego. 

 1 

14. Jakie osoby upamiętniają tablice umieszczone po lewej stronie wejścia do 
dawnej Akademii Zamojskiej (ul. Akademicka) 
 

 2 

15. W parku miejskim rośnie dąb posadzony dla uczczenia 25 - lecia wolności  2 
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1989 – 2014. 
Który z prezydentów RP osobiście uczestniczył w jego posadzeniu - podaj 
imię i nazwisko oraz dokładną datę tego wydarzenia. 
16. 13.11.1944 r. z wyroku sowieckiego sądu wojskowego tajnie stracono trzech 
żołnierzy AK. Płyta upamiętniająca to miejsce i wydarzenie znajduje się w Parku 
Miejskim..Podaj pseudonimy pod jakimi walczyli. 

 3 

 
A na zakończenie zapraszamy do zamojskiego ZOO, na spotkanie z jeszcze z jednym zasłużonym mieszkańcem 
miasta Zamość. Możesz z nim usiąść na ławeczce przed głównym wejściem. Ciekawe czy  wiesz dlaczego trzyma na 
kolanach niedźwiadka?  
 Przesłanie danych osobowych (imienia i nazwiska) oraz odpowiedzi w grze jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych dla uczestników gry 

terenowej i wirtualnej. 

 

…………………………………………………………………………………………   …………………………………………….. 
Data i podpis uczestnika (osoby indywidualne), podpis opiekuna grupy      adres e-mail 

 


