Test Wiedzy o Niezwykłych Dolnoślązaczkach 2021
1. Dzięki jej staraniom powstała cała sieć górskich dróg. Na własny koszt
wybudowała drogę z Ząbkowic Śląskich do przełęczy Płoszczyna w Górach
Bialskich, która wiodła m.in. przez Kamieniec Ząbkowicki, Złoty Stok, Lądek
Zdrój, Stronie Śląskie, Bolesławów i Nową Morawę – łącznie 55,29 km. Ta
przedsiębiorcza

kobieta

wprowadziła

nowe

zasadzenia

i

rozwinęła

gospodarkę leśną. Na terenach nizinnych kazała zakładać stawy rybne z
hodowlą pstrąga. O kim mowa?
a. o Mariannie Orańskiej
b. o Marii Wierzbowskiej
c. Friederike von Reden

2. 16 października 1978 roku o godz. 13.45 Wanda Rutkiewicz weszła na
najwyższy szczyt świata, Mount Everest. Dla polskiego alpinizmu jest to
historyczne wydarzenie, także dlatego, że Rutkiewicz:
a. była pierwszą spośród polskich wspinaczy i trzecią kobietą na
świecie, której się to udało
b. była drugą spośród polskich wspinaczy i trzecią kobietą na świecie, której
się to udało
c. była pierwszą spośród polskich wspinaczy i pierwszą kobietą na świecie,
której się to udało
3. Maria Kunic (Cunitia, Kunicia, Cunitz, Kunitz), autorka dzieła „Urania
propitia” urodziła się i część życia spędziła w Świdnicy. Jej osobę
upamiętniono pomnikiem tzw. Ławeczką Marii Cunitz, który znajduje się w
Świdnicy:
a. w Rynku
b. w Parku Centralnym
c. na dziedzińcu Kościoła Pokoju

4. W 1987 r. została odznaczona medalem Sprawiedliwy wśród Narodów

Świata za uratowanie podczas wojny kilkudziesięciu Żydów, natomiast w
1989 r. otrzymała Order Zasługi Landu Berlin. O kim mowa?
a. o Marii von Maltzan
b. o Hannie Hirszfeldowej
c. o Bogusławie Jeżowskiej-Trzebiatowskiej

5. Kto zainicjował powstanie w 1947 r. szkoły pielęgniarskiej we Wrocławiu?
a. Hanna Hirszfeldowa
b. Helena Krzemieniewska
c. Clara Immerwahr
6. Za powieść Ciemno, prawie noc ta znana współczesna autorka otrzymała
Literacką Nagrodę „Nike”, do tej nagrody była też nominowana za
wcześniejsze książki (Piaskowa Góra, Chmurdalia). O kim mowa?
a. o Joannie Bator
b. o Oldze Tokarczuk
c. o Beacie Maciejewskiej

7. Ikona

powojennej

polskiego

wrocławskiej

modernizmu,

która

architektury,

przez

prawie

najlepsza
pół

wieku

architektka
aktywności

zawodowej była związana z Wrocławiem. „Była jedną z niewielu kobiet
architektek w XX wieku, którym udało się stworzyć budynki łączące silną
formalnie i przejrzystą pod względem funkcjonalnym zasadę ze śmiałym
projektem i konstrukcją”. Najbardziej znana realizacja architektki to osiedle
Plac Grunwaldzki, zwane potocznie "Manhattanem" czy "sedesowcami":
a. Barbara Brukalska
b. Jadwiga Grabowska-Hawrylak
c. Zofia Hansen
8. Gdzie Jadwiga Śląska założyła szpital dla trędowatych?:
a. we Wrocławiu
b. w Środzie Śląskiej
c. w Trzebnicy

9. Na czyją cześć została nazwana założona w 1841r. huta szkła w Szklarskiej
Porębie „Josephine”:
a. małżonki hrabiego Leopolda von Schaffgotscha
b. matki hrabiego Leopolda von Schaffgotscha
c. małżonki dyrektora huty Franza Pohla
10. Zofia Świda (ur. 3 czerwca 1939 w Wilnie, zm. 8 lutego 2011 we Wrocławiu)
– polska prawniczka, profesora nauk prawnych, wieloletnia pracownica
akademicka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, była specjalistką
w zakresie:
a. Prawa cywilnego
b. Prawa administracyjnego
c. Prawa karnego
11. W 2018r. Olga Tokarczuk za powieść „Bieguni” została uhonorowana
prestiżową nagrodą literacką. Jak nazywa się ta nagroda?
a. Man Booker International Prize
b. Literacka Nagroda Nobla
c. Nagroda Pulitzera
12. Kim z wykształcenia była Anna German?
a. geolożką
b. biolożką
c. muzykolożką

13. Jest kuratorką literacką Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania,
felietonistką „Przeglądu” i „Rymsa”. Jej wiersze przełożono na piętnaście
obcych języków. Była nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia, Nagrody
Mediów Publicznych Cogito i Nagrody Polskiej Sekcji IBBY (otrzymała
wyróżnienie IBBY za książkę „Nikt nas nie upomni”),jest laureatką nagrody
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. O kim mowa?
a. o Agnieszce Wolny-Hamkało

b. o Oldze Bończyk
c. o Beacie Maciejewskiej

14. Siatkarka Gwardii Wrocław, która reprezentowała nasz kraj ponad 118 razy.
Była kapitanem siatkarskiej drużyny olimpijskiej zdobywając brąz na
Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 1964:
a. Dorota Świeniewicz
b. Maria Śliwka
c. Renata Mauer-Różańska
15. Jak bywa nazywana filozofia Edyty Stein, w głównej mierze poświęcona
człowiekowi jako istocie świadomej, myślącej i wolnej oraz Bogu i drodze,
która do niego prowadzi.
a. filozofia ducha
b. filozofia światła
c. filozofia świadomości

16. Od 2015r. Olga Tokarczuk, przy współudziale Karola Maliszewskiego,
Stowarzyszenia Kulturalnego „Góry Babel” oraz miasta i gminy Nowa Ruda,
współorganizuje w Nowej Rudzie i okolicach pewne wydarzenie, głownie
literackie. W jego trakcie prowadzone są akcje edukacyjne, liczne debaty
literackie, panele, pokazy, koncerty, Noworudzkie Spotkania z Poezją,
warsztaty (filmowe, kulinarne i literackie) oraz wystawy. Jaką nazwę nosi
to wydarzenie?
a. Festiwal Góry Literatury
b. Dolnośląski Festiwal (Około)Literacki
c. Górskie Spotkania z Literaturą.

17. Komu Urszula Kozioł poświęciła tom poezji Klangor?
a. swojemu mężowi, Feliksowi Przybylakowi
b. członkom wrocławskiej Solidarności
c. papieżowi Janowi Pawłowi II

18. Była śląską arystokratką i rewolucjonistką, mieszkanką pałacu w Miliczu i
berlińskich slumsów. Była wielbicielką przyrody, weterynarką, uzyskała
doktorat z ichtiologii. Według jednej z anegdot, ponoć wrzuciła brata do
pałacowej fosy, bo przez niego ogrodnik pozabijał zaskrońce w parku. Tą
buntowniczką była:
a. Helena Krzemieniewska
b. Maria von Maltzan
c. Hanna Hirszfeldowa

19. Ta wrocławska aktorka jest pięciokrotną laureatką Orła za pierwszoplanowe
role w filmach Cisza i Komornik oraz za drugoplanowe w filmach Wtorek, W

ciemności i Pod Mocnym Aniołem.
a. Kinga Preis
b. Agata Kulesza
c. Jolanta Fraszyńska

20. Akcja najnowszej powieści Joanny Bator, urodzonej w Wałbrzychu – polskiej
pisarki, publicystki i felietonistki, zatytułowanej: „Gorzko, gorzko” toczy się
głównie w:
a. Kłodzku, Radkowie i Krosnowicach
b. Wałbrzychu, Unisławiu Śląskim i Sokołowsku
c. Dzierżoniowie, Bielawie i Ząbkowicach Śląskich
21. Od lipca do września 1963, podczas epidemii ospy we Wrocławiu, kierowała
utworzonym specjalnie na potrzeby leczenia osób chorych na ospę szpitalem
w miejscowości Szczodre k. Wrocławia i urządzonym tam izolatorium.
Zdobyła telewizyjny tytuł Polaka 1963.
a. dr Alicja Surowcowa
b. dr Danuta Oleksin
c. prof. Stanisława Jurek
22. Św. Jadwiga Śląska według legendy chodziła boso, ponieważ:

a. była osobą o wielkiej skromności i w imię pokory, aby nie odróżniać
się od reszty ludu
b. miała nietypową przypadłość zdrowotną
c. robiła to na przekór mężowi, który wymuszał na niej chodzenie w butach
poprzez kary cielesne
23. The Lure to angielski tytuł filmu Agnieszki Smoczyńskiej, wrocławskiej
reżyserki filmowej i teatralnej. Jak brzmi polski tytuł tego filmu?:
a. Fuga
b. Córki dancingu
c. Aria Diva

24. W czasie I wojny światowej pracowała jako lekarka wojskowa i pomagała
potrzebującym. Pracowała w szpitalu polowym na froncie serbskim, w
samym centrum epidemii tyfusu plamistego, a następnie w Salonikach, na
kolejnym froncie bałkańskim, gdzie wspólnie z mężem prowadzili badania
dotyczące pochodzenia grup krwi. Tą wybitną naukowczynią jest:
a. Maria Wierzbowska
b. Hanna Hirszfeldowa
c. Maria von Maltzan
25. Która z arystokratek doprowadziła do ulokowania kościółka Wang
w Karpaczu?
a. Marianna Orańska
b. Fryderyka von Reden
c. Joanna Schaffgotsch
26. Kto ukrywa się pod pseudonimem Antoni Migacz?
a. Joanna Bator
b. Urszula Kozioł
c. Maria Wierzbowska

27. Anna Świdnicka (ur. 1339) – księżniczka świdnicka, królowa czeska zmarła
w wieku:

a. 35 lat;
b. 23 lat,
c. 48 lat;
28. Pierwsza doktora w

historii

Uniwersytetu

Wrocławskiego to

Clara

Immerwahr (1870–1915). W jakiej dziedzinie obroniła w 1900 roku swoją
pracę doktorską:
a. Medycyna
b. Chemia
c. Pedagogika
29. Współzałożycielką ugrupowania artystycznego zwanego Grupą Wrocławską
jest:
a. Wanda Gołkowska
b. Hanna Krzetuska-Geppert
c. Lucilla Kossowska
30. Wrocławianką Roku 2020, tytułem przyznawanym przez Wrocławską Radę
Kobiet, w kategorii działalność równościowa za: swoją niestrudzoną
aktywność społeczną, działaniem na rzecz kobiet, organizacją wielu
wydarzeń równościowych, demonstracji, pikiet, marszów, debaty o prawach
człowieka, została:
a. Wanda Ziembicka – Has
b. Anna Kowalczyk-Derlęga
c. Klementyna Suchanow
31. 5 kwietnia 1934 Edyta Stein przyjęła imię zakonne:
a. Teresa Benedykta od Krzyża
b. Benedykta Teresa od Ubogich
c. Teresa Janina od Krzyża

32. Prawniczka

z

mocnym

poczuciem

przyzwoitości

i

praworządności

reprezentująca w śledztwach, przed sądami cywilnymi i wojskowymi oraz
przed kolegiami działaczy i działaczki „Solidarności” i „Solidarności
Walczącej”, osoby drukujące i kolportujące podziemne wydawnictwa czy

zatrzymanych w czasie manifestacji. Od 1982 do 1990 r. była adwokatką
łącznie w 174 sprawach politycznych.
a. Aranka Ostrihansky-Kiszyna
b. Janina Ruth Buczyńska
c. Jadwiga Rutkowska
33. Maria Kunic (Cunitia, Kunicia, Cunitz, Kunitz) ur. 29 maja 1610 w Świdnicy,
astronomka, autorka dzieła „Urania propitia”, własnym sumptem wydała je:
a. w Świdnicy
b. we Wrocławiu
c. w Oleśnicy
34. Ta wrocławska profesorka, lekarka, onkolożka dziecięca, posłanka na Sejm,
senatorka w 2001r. odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi. Ponadto
wyróżniono ją także Orderem Uśmiechu (2006), Medalem Komisji Edukacji
Narodowej (2007), nagrodami resortowymi, Perłą Honorową w kategorii
nauka (2007), Złotą Kulą 2008 przyznaną przez Wrocławską Izbę
Gospodarczą, tytułem Kobiety Roku 2008 przyznaną przez miesięcznik
„Twój Styl”. Decyzją rzecznika praw dziecka otrzymała Odznakę Honorową
za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka (2014). O kim mowa?
a. o Alicji Chybickiej
b. o Hannie Hirszfeldowej
c. o Jadwidze Winklerowej

35. Fizykochemiczka, twórczyni znanej w świecie wrocławskiej szkoły chemii
koordynacyjnej, organizatorka m.in. Instytutu Chemii UWr oraz wielu katedr
i zakładów chemicznych na Uniwersytecie i Politechnice. Pierwsza kobieta
uhonorowana

doktorem

honoris

causa

w

dziejach

Wrocławskiego, łącznie otrzymała aż cztery takie tytuły:
a. prof. Karolina Lanckorońska
b. prof. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
c. prof. Janina Skrzypiec-Legendziewicz
36. W ilu językach śpiewała Anna German?

Uniwersytetu

a. 5 (polskim, rosyjskim, włoskim, hiszpańskim, angielskim)
b. 7 (polskim, rosyjskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, angielskim
i po łacinie)
c. 3 (polskim, rosyjskim, włoskim)

37. Pisarka,
Autorka

dziennikarka,
reportaży

regionalistka,

historycznych

i

dokumentalistka,
licznych

książek

podróżniczka.
o

tajemnicach

związanych z Dolnym Śląskiem, przewodników po dolnośląskich zamkach,
pałacach, podziemnych trasach turystycznych, lochach, sztolniach i
jaskiniach. Zbiera informacje o zaginionych w czasie II wojny światowej
zabytkach i dokumentach, to:
a. Ewa Stachniak
b. Elżbieta Dzikowska
c. Joanna Lamparska
38. Która z Dolnoślązaczek posiadała tytuł cesarzowej Świętego Cesarstwa
Rzymskiego?
a. Anna Świdnicka
b. Guta von Habsburg
c. Elżbieta Ryksa
39. Chórmistrzyni, muzyczka, profesora Akademii Muzycznej im. Karola
Lipińskiego we Wrocławiu, dyrektorka artystyczna Chóru Narodowego
Forum Muzyki, kuratorka jednej z dziedzin muzycznych Europejskiej Stolicy
Kultury Wrocław 2016, nagrodzona Brązowym Medalem Zasłużonych dla
Kultury Polskiej – Gloria Artis (2014). O kim mowa?:
a. o Ewie Michnik
b. o Agnieszce Franków-Żelazny
c. o Aleksandrze Kurzak
40. Kto jest autorką słów: Do tego właśnie służy mi czułość – czułość jest

bowiem sztuką uosabiania, współodczuwania, a więc nieustannego
odnajdowania podobieństw. Tworzenie opowieści jest niekończącym się
ożywianiem, nadawaniem istnienia tym wszystkim okruchom świata, jakimi
są ludzkie doświadczenia, przeżyte sytuacje, wspomnienia. Czułość

personalizuje to wszystko, do czego się odnosi, pozwala dać temu głos, dać
przestrzeń i czas do zaistnienia, i ekspresji. To czułość sprawia, że imbryk
zaczyna mówić. Czułość jest tą najskromniejszą odmianą miłości. To ten jej
rodzaj, który nie pojawia się w pismach ani w ewangeliach, nikt na nią nie
przysięga, nikt się nie powołuje. Nie ma swoich emblematów ani symboli,
nie prowadzi do zbrodni ani zazdrości. Pojawia się tam, gdzie z uwagą i
skupieniem zaglądamy w drugi byt, w to, co nie jest „ja”.
a. Olga Tokarczuk
b. Joanna Bator
c. Agnieszka Wolny-Hamkało

