Dzień pierwszy

11 zagadek historycznych z okazji 11 Listopada – konkurs szkolny, odpowiedzi

1.Dlaczego w I Kompanii Kadrowej na początku nie było szarż? (2 pkt.)
3 sierpnia 1914 r. J. Piłsudski wygłosił przemówienie przed I Kompanią Kadrową, w którym znalazły się
następujące słowa: „ (…) Nie naznaczam szarż, każe tylko doświadczeńszym wśród was pełnić funkcje
dowódców. Szarże uzyskacie w bitwach. Każdy z was może zostać oficerem, (…)”.
2.Czy Józef Piłsudski osobiście dowodził I Kompanią Kadrową? Uzasadnij odpowiedź (2 pkt.).
Nie, nigdy osobiście nie dowodził I Kompanią Kadrową, dowodził nią Tadeusz Kasprzycki.
Dzień drugi
1.Kiedy zostało zrobione zdjęcie (zdjęcie będzie dostępne na stronie szkoły)? (0 – 2 pkt)
Zdjęcie zostało zrobione w grudniu 1916 roku, kiedy J Piłsudski przybył do Warszawy. Bywa często
wykorzystywane jako ilustracja powrotu Piłsudskiego z Magdeburga. W listopadzie 1918 roku nie zdołano
z powodu pośpiechu, ściągnąć fotografa.
2.Kiedy na czele polskiego rządu stał saper? Podaj jego imię i nazwisko. (0 – 2 pkt)
W listopadzie 1918 roku na czele polskiego rządu stanął Jędrzej Moraczewski, który w I Brygadzie Legionów
był kapitanem saperów.
Dzień trzeci
1. W jakich dziedzinach sztuki próbował swych sił Bolesław Wieniawa - Długoszowski? (3 pkt.)
Bolesław Wieniawa – Długoszowski był z wykształcenia lekarzem - okulistą. Przejawiał także zainteresowania
artystyczne: uczęszczał na lekcje malarstwa, pisał wiersze, tłumaczył poezję.
2. Jaką "Rewolucję" Józef Piłsudski i jego współpracownicy trzymali w tajemnicy? (2 pkt.)
Nazwą „Rewolucja” określano szyfr, który został wprowadzony przez Sowietów w czasie wojny polsko –
bolszewickiej 12 sierpnia 1920 roku. Został on rozszyfrowany przez por. Kowalewskiego i profesora
matematyki Stefana Mazurkiewicza.
3. W jakim powstaniu brak udział słynny tenor Jan Kiepura? (2 pkt.)
W I powstaniu śląskim.
Dzień czwarty
1. Co łączyło prezydentów II RP (oprócz oczywiście sprawowanego urzędu)? (1 pkt)
Wszyscy trzej zajmowali się naukami ścisłymi.
2. Ile razy w II RP zmieniano Konstytucję? Wymień te zmiany (3 pkt.)
Po raz pierwszy konstytucję zmieniono 17 marca 1921 roku, kiedy to obowiązującą od 1919 roku tzw. Małą
Konstytucję zastąpiła Konstytucja marcowa. Po nowelizacji w 1926 roku (tzw. Nowela sierpniowa) przetrwała
ona do 23 kwietnia 1935 roku, kiedy została zastąpiona Konstytucją kwietniową.
Dzień piąty
1. Jak miał na imię wilczur Józefa Piłsudskiego?
Po prostu Pies.
2. Skąd się wzięła nazwa "sławojka"?
Generał Sławoj Felicjan Składkowski, minister spraw wewnętrznych i ostatni premier II RP, był
z wykształcenia lekarzem. Jako swoją misję traktował szerzenie zasad higieny. Będąc ministrem, prowadził
kampanię na rzecz budowania wiejskich toalet. Od jego imienia nazwano je „sławojkami”.

