
ŚLADAMI TWÓRCÓW NIEPODLEGŁEJ 
 

Nazwa drużyny…………………….………………Klasa…..……Szkoła……………………………………… 

 

 punkty………………..       miejsce ……… 

Numer punktu i opis Odpowiedź Liczba 

punktów 

1. Podaj datę umieszczoną na krzyżu „ na polu chwały” 

 

1920 /1 

2. Popiersie przedstawia znanego polityka, księdza działacza 

społecznego profesora Akademii Zamojskiej. Podaj imię i nazwisko 

 

Stanisław Staszic /2 

3. Jakie osoby upamiętniają tablice umieszczone po lewej stronie 

wejścia do dawnej Akademii Zamojskiej 

 

Maciej Rataj 

Maurycy Zamojski 

/2 

   

4. W tym domu mieszkał żołnierz i poeta: podaj imię, nazwisko Leon Zdzisław Stroiński /3 

5. Jaką popularną piosenkę skomponował Zygmunt Pomarański 

 

O mój rozmarynie /1 

6. Kim był Zygmunt Pomarański 

 

 

Żołnierz, Wydawca, 

Notariusz, Muzyk 

/4 

7.Podaj imię i nazwisko, kim był z zawodu i jaką pełnił funkcję  

 

 

Leopold Skulski 

Farmaceuta, premier rządu 

/4 

8. Po prawej stronie fasady budynku i przed budynkiem 

umieszczono tablice poświęcone…. 

 

Józef Piłsudski /1 

9.Drugiego listopada 1918 roku na jego ręce urzędnicy i wojskowi 

złożyli przysięgę na wierność Odrodzonemu Państwu Polskiemu. 

XXVI ksiądz infułat dziekan kapituły zamojskiej . Podaj imię i 

nazwisko 

Józef Dąbrowski /2 

W parku miejskim znajduje się zamurowana z rozkazu Hetmana 

Jana Zamoyskiego tzw. Stara Brama Lubelska. Źródła podają dwie 

osoby na cześć których została zamurowana. Podaj tytuł imię i 

nazwisko obu tych osób 

 

Król Stefan Batory 

Arcyksiążę Maksymilian 

Habsburg 

 

/6 

Brała udział w kampanii napoleońskiej przeciw Austrii. Za swe 

męstwo w czasie walki o Zamość 19 maja 1809 roku, podczas 

której przedostała się na czele grupy żołnierzy przez sekretną furtę 

w okolicach Bramy Lwowskiej i wdarła się na mury zdobywając 

armatę, została odznaczona przez księcia Józefa 

Poniatowskiego krzyżem srebrnym Virtuti Militari (miała wówczas 

27 lat). Była jedną z pierwszych kobiet na świecie, która otrzymała 

order za bohaterstwo w walce oraz pierwszą Polką, która otrzymała 

to najwyższe odznaczenie bojowe. Podaj Imię i Nazwisko. 

Joanna Żubrowa /2 

Urodził się w Udryczach parafia Sitaniec, był twórcą melodii „ My 

Pierwsza Brygada”. Podaj imię i nazwisko 

 

Andrzej Brzuchal - Sikorski /3 

 Jak miało na imię dwóch z trzech braci Pomarańskich 

 

 

Zygmunt, Stefan, Józef /2 

Zawody odbywają się przy nieograniczonych ruch ulicznym.  

Uczestnicy poruszają się po trasie z zachowaniem przepisów o bezpieczeństwie w ruch drogowym. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamo%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Poniatowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Poniatowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Virtuti_Militari

