XIX TURYSTYCZNO – SPORTOWY RAJD SAMOCHODOWY
im. Jana Dziubakiewicza
KRUSZEWO 12 sierpnia 2018r.

Załoga nr

0

Godz. wyjazdu

Godz. powrotu

KLUCZ - KARTA RAJDU

1. W którym roku ziemie gminy Ujście leżące na lewym brzegu Noteci odzyskały niepodległość?

odp.

1919

pkt

2. Podaj numer obozowy ks. Bolesława Mielcarskiego (odpowiedź znajdziesz przy kościele w Kruszewie).

odp.

21892

pkt

3. Ile zostało nadanych odznaczeń „Wielkopolski Krzyż Powstańczy”?

odp.

22465 (odpowiedź na str 126 książki)

pkt

4. Podaj imię i nazwisko działacza niepodległościowego z Ujścia, którego imieniem nazwano jedną z ujskich ulic.

odp. Konstanty Zeidler (odpowiedź na str 111 książki)

pkt

5. Jaki napis widnieje na tablicy pomnika poświęconego uczestnikom walk o niepodległość w Ujściu, który znajduje
się przy cmentarzu komunalnym?

odp. W hołdzie uczestnikom walk o niepodległą Polskę społeczeństwo miasta i gminy Ujście
(odpowiedź na str 34 książki)

pkt

6. Ile okien znajduje się na frontowej ścianie domu w Ujściu w którym mieszkał Hieronim Łapacz?

odp.

9 (podpowiedź na str 95 książki – Rybacka 3)

pkt

7. Który powstaniec z Byszek nazywany był „królem Polski”?

odp. Antoni Politycki (odpowiedź na str 41 książki)

pkt

8. W jakiej kompanii walczył i którego dnia zginął powstaniec z Kruszewa Władysław Górzny?

odp. Kompania lubaska, 13.02.1919 (odpowiedź na str 83 książki)

pkt

9. Kto był autorem pierwszego Pomnika Powstańca Wielkopolskiego w Ujściu zniszczonego przez hitlerowców?

odp. Stanisław Mańczak (odpowiedź na str 32 książki)

pkt

10. Jaka rodzina ufundowała krzyż w Byszkach po I wojnie światowej na pamiątkę poległych obrońców ojczyzny?

odp.

Gruntkowscy (odpowiedź na str 37 książki)

pkt
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11. Podaj imię i nazwisko pierwszego burmistrza Ujścia w odrodzonej Polsce?

odp. Stefan Peisert (odpowiedź na str 70 książki)

pkt

12. Jaki pseudonim przyjęła podczas Powstania Wielkopolskiego łączniczka i sanitariuszka Bronisława Zeidler?

odp. Bronka (odpowiedź na str 110 książki)

pkt

Na pytania 13 – 17 udziel odpowiedzi TAK lub NIE
Pytania z testu na prawo jazdy kat. B
13. Czy powinieneś, bez wcześniejszego wezwania pomocy, rozpocząć resuscytację potrzebującej jej osoby rannej,
gdy jesteś sam na miejscu wypadku drogowego?

odp. NIE

pkt

14. Czy zmieniając nieznacznie tor jazdy pojazdu w obrębie dotychczas zajmowanego pasa ruchu, masz obowiązek
sygnalizować to wcześniej kierunkowskazem?

odp. NIE

pkt

15. Czy jadąc za pojazdem oznaczonym takim znakiem musisz zachować szczególną ostrożność?

odp. NIE

pkt

16. Czy w tej sytuacji, dalsza jazda na wprost lewym pasem jest dozwolona?

odp. NIE

pkt

17. Czy masz prawo używać świateł przeciwmgłowych tylnych, jeżeli mgła ogranicza widoczność na odl.100m?

odp. NIE

pkt
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18. Podaj kolejność przejazdu na zaprezentowanych skrzyżowaniach
Wpisz prawidłową
kolejność
3,2,1

Wpisz prawidłową
kolejność
3,1,2

pkt

pkt

Wpisz prawidłową
kolejność
3,2,1

Wpisz prawidłową
kolejność
2,1,3

pkt

pkt

Wybierz jedną z czterech odpowiedzi stawiając znak „x” w ramce
19. Ile razy 11 listopada oficjalnie obchodzony był w Polsce jako Narodowe Święto Niepodległości?
a/ 73 razy;
b/ 49 razy;
c/ 31 razy;
d/ 29 razy;

pkt
X

Wyjaśnienie: oficjalnie święto narodowe 11 listopada jest obchodzone od 1937r., więc przed II Wojną
Światową obchodzono tylko 2 razy. Po wojnie obchodzimy święto od 1989r. (29 razy)
20. Co zdarzyło się 11 listopada 1918r.

a/ Na froncie zachodnim podpisano zawieszenie broni;

X

pkt

b/ Józef Piłsudski wrócił z Magdeburga;
c/ Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość;
d/ W Wielkopolsce powstała Naczelna Rada Ludowa
21. Które miasto jako pierwsze w 1918r. odzyskało niepodległość?
a/ Warszawa;
b/ Kraków;
c/ Gdańsk;
d/ Tarnów;

pkt
X
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PUNKT KONTROLNY NR 1
Pomnik Powstańca w Ujściu
pieczątka

Odpowiedz na pytanie punkt kontrolny nr 1

podpis sędziego

Podaj datę odsłonięcia i poświęcenia pierwszego
Pomnika Powstańca w Ujściu
odp. 07.10.1934

pkt

PUNKT KONTROLNY NR 2
Grób Powstańców w Mirosławiu
pieczątka

Odpowiedz na pytanie punkt kontrolny nr 2

podpis sędziego

Ilu znanych z imienia powstańców spoczywa we
wspólnym grobie na cmentarzu w Mirosławiu?

odp. 0

pkt

PUNKT KONTROLNY NR 3
Figura w Byszkach
pieczątka

Odpowiedz na pytanie punkt kontrolny nr 3

podpis sędziego

Kto ofiarował tablicę na pamiątkę bohaterom poległym
w wojnie światowej umieszczoną na pomniku
w Byszkach?

odp. Tow. Powst i Wojaków im. ś.p. Kaz.

Radzickiego w Byszkach

pkt

