Konkurs „Niezłomni”
Sprawdzian
I Pytania
1. Wymień przynajmniej 3 organizacje, które wchodziły w skład polskiego
podziemia antykomunistycznego ?
2. Podaj datę śmierci ostatniego żołnierza niezłomnego?
3. Z kim walczyli Żołnierze Wyklęci?
4. W których rejonach Polski trwały walki po 1945 roku?
5. Dlaczego walczących nazywano "Żołnierzami Wyklętymi"?
6. Gdzie prowadzone są prace ekshumacyjne dotyczące więźniów
z Rakowieckiej?
7. Kim by Leopold Okulicki?
8. Podaj metody uśmiercania Żołnierzy Wyklętych
9. Wymień formy represji stosowanych, wobec Żołnierzy Wyklętych?
10.Jakie był formy oporu podziemia polskiego?
11.Jakimi wartościami kierowali się Żołnierze Wyklęci?
12. Ułóż chronologicznie następujące wydarzenia:
a. Konferencja jałtańska
b. Referendum w Polsce
c. Proces szesnastu.
13. Kiedy wspominamy dzień upamiętniający Żołnierzy Wyklętych?
14. Co oznacza skrót: WiN ?
15. Jaki pseudonim nosił upamiętniony ulicą w Kraśniku
porucznik Roman Groński?

II Biografie
1. Dopasuj odpowiednią biografię do podanych osób:

1. Zdzisław Broński, ps."Uskok”
2. Marian Bernaciak, ps. Orlik
3. Hieronim Dekutowski ps „Zapora”
4. Józef Francza kps. Lalek, Laluś, Laleczka, Guściowa
5. Danuta Siedzikówna ps. „Inka”

ur. 24 grudnia 1912 r. w Radzicu Starym w gminie Ludwin, zm. 21 maja 1949 r.
w Dąbrówce, obecnie Nowogród w gminie Łęczna –podoficer rezerwy Wojska
Polskiego, członek Polskiej Organizacji Zbrojnej i Armii Krajowej, dowódca
oddziału partyzanckiego AK, a następnie Zrzeszenia WiN na Lubelszczyźnie.

ur. 6 marca 1917 w Zalesiu koło Ryk, zm. 24 czerwca 1946 we wsi Piotrówek
(województwo mazowieckie) –podporucznik rezerwy Wojska Polskiego,
członek ZWZ-AK, dowódca oddziału partyzanckiego AK, a następnie
Zrzeszenia WiN na Lubelszczyźnie.

(ur. 24 września 1918 w Dzikowie, zm. 7 marca 1949 w Warszawie) –
pułkownik, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, cichociemny,
dowódca oddziałów partyzanckich AK, DSZ i Zrzeszenia WiN,

(ur. 17 marca 1918 w Kozicach Górnych, zm. 21 października 1963 w Majdanie
Kozic Górnych) –sierżant Wojska Polskiego, uczestnik wojny obronnej Polski
w 1939r. członek ZWZ-AK, ostatni żołnierz polskiego podziemia
antykomunistycznego i niepodległościowego.

(ur. 3 września 1928 w Guszczewinie, zm. 28 sierpnia 1946 w Gdańsku) –
sanitariuszka 4. szwadronu odtworzonej na Białostocczyźnie 5 Wileńskiej
Brygady AK, w 1946 w 1 szwadronie Brygady działającym na Pomorzu,
pośmiertnie mianowana podporucznikiem Wojska Polskiego.

III Cytaty
1.Dapasuj odpowiednie cytaty do odpowiednich osób:

1 Siedzę z oficerem Gestapo. Oni otrzymują listy, a ja nie. A tak bardzo
chciałbym otrzymać chociaż parę słów Twoją ręką napisanych (...). Ten ból
składam u stóp Boga i Polski (...).
Bogu dziękuję za to, że mogę umierać za Jego wiarę świętą, za moją Ojczyznę
i za to, że dał mi taką żonę.
2 Wojna się nie skończyła ( ... ). Nigdy nie zgodzimy się na inne życie, jak
tylko w całkowicie suwerennym, niepodległym i sprawiedliwie urządzonym
Państwie Polskim.
Daję Wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu
odzyskania pełnej niepodległości Państwa.
3 ,,A może już nikt o nas nie wspomni i nawet nie będzie pamiętać, że
walczyliśmy o wolność Ojczyzny, może określenie nas bandytami , wpajane
społeczeństwu, pozostanie już na zawsze…”
4 Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba.
5. Kreślę tych ostatnich parę słów i żegnam, aż do zobaczenia się na tamtym
świecie, bo za chwilę odchodzę do Boga. Jestem skazany na śmierć i wyrok za
chwilę będzie wykonany. Bądź dobrym Polakiem. Kochaj Polskę.
Bądź posłuszny starszym. Słuchaj swych opiekunów i bądź posłuszny matce.
Tyle, co mogę w tych paru słowach skreślić do Ciebie. Odchodzę w zaświaty.
To, co pozostawiam na tym świecie najdroższego, to Polskę i Ciebie,
Najdroższy.

Ppłk. Łukasz Ciepliński " Pług " - z grypsu do żony. 1951 r.
Gen. bryg. Leopold Okulicki " Niedźwiadek "
Hieronim Dekutowski Ps. „Zapora”
Danuta Siedzikówna Ps. „Inka”
Feliks Selmanowicz Zagończyk
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