
III zestaw pytań z zagadnienia

 POWRÓT  POLSKI  NA  ZIEMIE  POWIATU  TCZEWSKIEGO

1. Rada Ludowa w Tczewie powstała w:

a) listopadzie 1919 r.

b) listopadzie 1918 r.

c) listopadzie 1920 r.

2. Na obradujący w Poznaniu w dn. 3-5 grudnia 1918 r. sejmik pojechali:

a) Władysław Orcholski, Edmund Klein i Konstanty Krzemieniecki,

b) Maksymilian Arczyński, Jan Brejski, Jakub Jurczyński,

c) Jan Struczyński, Franciszek Domian, Edmund Klein 

3. 24 kwietnia 1919 r. Rada Ludowa w Tczewie wysłała telegramy do przywódców trzech 

państw obradujących w Wersal, domagając się:

a) poparcia w działaniach na rzecz powrotu do Polski Pomorza wraz z Gdańskiem,

b) uznania niepodległości Polski,

c) jak najszybszego zakończenia rokowań pokojowych.

4. Pierwsza polska gazeta, która ukazała się w Tczewie w 1919 r. to:

a) Dziennik Bałtycki,

b) Głos Powiatowy

c) Dziennik Tczewski 

5. Co wydarzyło się w Tczewie 29 stycznia 1920 r.

a) przyjechał pociąg pancerny „Hallerczyk”, wiozący marynarzy, starostę Arczyńskiego i 

    inż. Koeninga, który przejąć miał zarząd rzeki Wisły,

b) przyjechał gen. Józef Haller na czele Błękitnej Armii,

c) Tczew opuściły oddziały grenszucu.

6. Wojsko polskie wkroczyło do Tczewa:

a) 29 stycznia 1920 r.

b) 30 stycznia 1920 r.

c) 29 lutego 1920 r.

7. Pierwszym burmistrzem Tczewa w 1920 r. został:

a) Maksymilian Arczyński,

b) ks. Teofil Bączkowski,

c) Władysław Orcholski

8. Podczas powitania wojsk polskich w Tczewie, w imieniu żołnierzy głos zabrał:

a) Tomasz Pokorniewski z Gdańska,



b) porucznik Walenty Parat,

c) delegat powiatowy Józef Brzóskowski

9. Przybyłego 4 lutego 1920 r. gen. Hallera spod dworca kolejowego zawieziono:

a) do kościoła parafialnego, gdzie odbyła się uroczysta masz,

b) na spotkanie z tczewską Radą Ludową,

c) na most lisewski, za którym kończyło się państwo polskie i zaczynało Wolne Miasto 

   Gdańsk 

10. Co wydarzyło się w Tczewie 10 lutego podczas przejazdu pociągiem gen. J. Hallera:

a) J. Hallerowi nadano tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tczew 

b)  na stacji kolejowej doszło do wybuchu bomby,

c) dokonano uroczystego otwarcia posterunku Straży Granicznej na moście lisewskim.

Odpowiedzi należy przesłać na adres e-mail – uniwersytetgniew@gmail.com  do 30 kwietnia 2020 

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

 POWODZENIA!


