
II zestaw pytań konkursowych z zagadnienia 

POWRÓT  POLSKI  NA  ZIEMIE  POWIATU  TCZEWSKIEGO

1. Stefan Łaszewski, pierwszy wojewoda pomorski był wychowankiem:

a) Collegium Marianum w Pelplinie,

b) Gimnazjum Akademickiego w Toruniu

c) Gimnazjum Królewskiego w Grudziądzu

2. Jak nazywał się proboszcz piaseckiej parafii, witający 26 stycznia 1920 r.  żołnierzy Frontu 

Pomorskiego                      

a) Agaton Kowalkowski

b) Alfred Kowalewski

c) Anastazy Kowalski

3. Kto 27 stycznia 1920 r. witał w Nicponi żołnierzy Frontu Pomorskiego;

a) delegacja Powiatowej Rady Ludowej,

b) drużyny kościuszkowskie w krakowskich sukmanach,

c) obie odpowiedzi są poprawne

4. Jaką formacją dowodził płk Stanisław Skrzyński:

a) Dywizją Strzelców Pomorskich,

b) Pomorską Dywizją Piechoty

c) Pomorską Dywizją Szwoleżerów

5. Gdzie odbyły się główne uroczystości powitania wojsk polskich w Gniewie:

a) na gniewskim Zamku,

b) w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja,

c) na Placu Grunwaldzkim 

6. Kto w swoim pamiętniku opisał uroczystości związane z wejściem w 1920 r. wojsk polskich

do Gniewa?

a) Paweł Tollik

b) Tadeusz Pollak

c) Tadeusz Tollik



7. Którego dnia wojska polskie wkroczyły do Pelplina?

a) 26 stycznia 1920 r.

b) 27 stycznia 1920 r.

c) 28 stycznia 1920 r.

8. Jakie formacje wojskowe przybyły w styczniu 1920 r. do Pelplina?

a) 1 szwadron ułanów krechowieckich pod dowództwem rotmistrza Podhorskiego 

    i załoga pociągu pancernego,

b) 1 szwadron ułanów krechowieckich pod dowództwem rotmistrza Podbierskiego oraz   

    załoga pociągu pancernego,

c) 1 szwadron szwoleżerów krechowieckich pod dowództwem rotmistrza Podhorskiego

                 oraz załoga pociągu pancernego.

9. Generał Józef Haller przybył do Pelplina:

a) 28 stycznia 1920 r.

            b) 4 lutego 1920 r.

            c) 24 lutego 1920 r.

     10. W jaki sposób pelplińska młodzież witała gen. J. Hallera:

            a)  wyprzęgła konie z powozu i sama ciągnęła powóz generała do katedry,

            b) przygotowała dla generała udekorowaną barwami narodowymi dorożkę,

            c) odśpiewała na peronie pelplińskiego dworca „Rotę”.

 

Odpowiedzi należy przesłać na adres e-mail – uniwersytetgniew@gmail.com  do 4 kwietnia 2020 r.

W odpowiedziach należy podać nr pytania i wybrany podpunkt, np. 1a, 2b, 3c itd.

 POWODZENIA!

1a  2c  3c  4a  5c  6c 7c  8a 9b  10a


