
 

1. Dzień 1 września 1939 przyjmuje 

się za początek II wojny światowej, 

kiedy miał miejsce zamach 

bombowy na dworcu kolejowym 

w Tarnowie – nieco wcześniejsze 

działanie niemieckiego 

dywersanta? 

a) 28 sierpnia 1939 r. 

b) 29 sierpnia 1939 r. 

c) 30 sierpnia 1939 r. 

 

 

3. W którym roku miała miejsce 

największa w międzywojennej 

Polsce powódź? 

a) 1932 

b) 1934 

c) 1937 

 

5. W strukturach którego obozu 

koncentracyjnego znajdował się 

w latach 1941-1942 obóz 

koncentracyjny w Potulicach? 

a) KL Stutthof 

b) KL Dachau 

c) KL Auschwitz 

 

 

 

7. Do której rodziny należały 

zabudowania w Potulicach 

(folwark, pałac) przekształcone 

w niemiecki obóz 

przesiedleńczy i pracy? 

a) Czartoryskich 

b) Potulickich 

c) Tyszkiewiczów 

 
 

2. Którym odznaczeniem nie 

została uhonorowana Stanisława 

Wysocka? 

a) Orderem Virtuti Militari 

b) Krzyżem Oświęcimskim 

c) Medalem za 

Długoletnie 

Pożycie Małżeńskie 

 

 

4. W którym roku rodzina 

Stanisławy Wysockiej 

przeprowadziła się z Małopolski 

pod Grudziądz? 

a) 1934 

b) 1936 

c) 1938 

 

 

6. Ilu członków rodziny Stanisławy 

Wysockiej trafiło do obozu w 

Potulicach? 

a) 6 

b) 7 

c) 8 

 

 

8. W którym roku rodzina Kozłów 

została wywieziona do obozu w 

Potulicach? 

a) 1940 

b) 1941 

c) 1942 

 

 

9. Jak nazywał się organ 

administracji państwowej w 

nazistowskich Niemczech 

zajmujący się całością spraw 

zatrudnienia? 

a) Arbeitsgilde 

b) Arbeitsagentur 

c) Arbetisamt 

 

 

 

11. Które miasto jest stolicą 

Małopolski – krainy 

historycznej Polski? 

a) Kraków 

b) Tarnów 

c) Lublin 

 

 

13. Jak nazywał się dokument, który 

pozwalał po II wojnie światowej 

bezpiecznie podróżować 

oswobodzonemu z miejsca 

oswobodzenia do rodzinnego 

domu? 

a) paszport 

b) dowód osobisty  

c) index card 

 

 

15. Kiedy odbywają się 

w Potulicach obchody 

upamiętniające wyzwolenie 

tamtejszego obozu 

koncentracyjnego? 

a) 21 stycznia 

b) w ostatnią sobotę kwietnia 

c) w pierwszą niedzielę maja 

 
 

10. W której z miejscowości nie 

pracowała na robotach u 

bauerów Stanisława Wysocka? 

a) Tiegenhof 

b) Halbstadt 

c) Ladekopp 

 

12. Czego fabryką był Gotenhafen 

Flugzeugwerke Kurt 

Kannenberg AG – zakład, 

w którym w czasie II wojny 

światowej pracowała Stanisława 

Wysocka? 

a) broni 

b) kożuchów 

c) samolotów 

 

 

14. W której miejscowości 

Stanisława Wysocka została 

oswobodzona przez wojsko 

amerykańskie? 

a) Großgräfendorf  

b) Merseburg 

c) Göppingen   

 

16. W którym roku Stanisława 

Wysocka zamieszkała 

w Olsztynie? 

a) 1948 

b) 1949 

c) 1950 

 

 


