Zestaw 3
1. „Generał brygady, przebywał w oflagach: IV B Königstein, VIII E Johannisbrunn i VII a Murnau. Po uwolnieniu w
kwietniu 1945 przez wojska amerykańskie, pozostał na emigracji najpierw w Wielkiej Brytanii gdzie pracował jako
pielęgniarz w szpitalu dla nerwowo chorych w Maklerom. W 1954 przeniósł się do USA. Działał w wielu
organizacjach polonijnych. W 1947 był jednym ze współzałożycieli Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie,
działał w Lidze Niepodległości Polski. Zmarł 21 listopada 1966”. Podaj imię i nazwisko tego polskiego generała.
2. „Pracownikom zmiany dziennej polecono, aby pozostali na noc w budynku. Zaczęło się pełne napięcia
oczekiwanie. Rozdano broń. Dyrektor ( … ) Jan Michoń uroczyście odczytał zebranym rozkaz o konieczności obrony
i utrzymania polskich placówek (…) w oczekiwaniu na nadejście odsieczy. Por. „Konrad” odebrał przysięgę od
załogi. …dysponowali ręcznymi granatami i pistoletami. Na każdym piętrze ustawiono stanowisko lekkiego
karabinu maszynowego. W budynku nadejścia świtu oczekiwało 58 Polaków”. O jakiej placówce jest mowa w tym
tekście ? Co stało się z obrońcami tego polskiego budynku ?
3. „Dokładnie 1 września 1939 r.o godzinie 5 rano 50 tys. żołnierzy Armii Polowej "Bernolák" pod dowództwem
generała Ferdinanda Čatloša oraz trzy dywizje sił powietrznych wkroczyły na terytorium II RP bez wypowiedzenia
wojny. Manewr ten był podyktowany podobno zagrożeniem ze strony polskiej „. Jakie państwo było faktycznie
drugim agresorem po Niemcach ? Jakie ziemie zajęło ?
4. Jaki to typ ciężarówki używany przez Wojsko Polskie w 1939 r. ?

5.

6.
7.

Podaj nazwę tego polskiego samolotu, który był odpowiednikiem niemieckiego samolotu He – 111.

„W 1929 roku wprowadzono taczankę wz. 28.” Opisz wygląd tego sprzętu wojskowego.
Przed wybuchem wojny dokonano podziału oddziałów WP według planu operacyjnego między innymi na armie.
Podaj nazwy utworzonych armii.
8. Co stało się z polskimi łodziami podwodnymi, które operowały na Morzu Bałtyckim ?
9. Co stało się z trzema polskimi niszczycielami we wrześniu 1939 r. ? Podaj nazwy.
10. W dniach 28 -29 września 1939 r., w okolicach wsi Jabłoń doszło do dwudniowej
bitwy w obronie granicy Polski. Z kim Polacy stoczyli bitwę i jaki był jej efekt ?

