
Przygotowanie 
do konkursu wiedzy 

„Patron szkoły – Sybiracy”

2021



Podaj dzień i miesiąc obchodów
Dnia Sybiraka

17 wrześniaOdp.



Podaj rok poświęcony Matkom 
Sybiraczkom.

2008Odp.



W których latach istniał 
Niezależny Związek Sybiraków?

Odp. 1921 - 1927



W którym roku powstało koło 
Związku Sybiraków             

w Grudziądzu?

w 1989 rokuOdp.



Podaj datę 20-tej rocznicy 
istnienia koła Związku 

Sybiraków.

Odp. 25 września 2009



Podaj datę śmierci Ks.Prałata 
Zdzisława Peszkowskiego

Odp. 8 października 2007



Podaj imię i nazwisko księdza, który 
swoje życie poświecił sprawie 

katyńskiej.

Odp. ks. Zdzisław Peszkowski



Kto jest patronem Sybiraków?

Odp.
Św. Rafał 

– Józef Kalinowski



Podaj imiona i nazwiska dwóch 
wcześniejszych  prezesów 
Koła Związku Sybiraków 

w Grudziądzu
p.  Józef Daniel
p. Józef Radke

p. Henryk Szczepaniak
p. T. Biernat 

p. Eugenia DziemiańczukOdp.



Kto nadaje odznaczenie
„Honorowa Odznaka Sybiraka?

Zarząd Główny Związku Sybiraków
Odp.



Kto nadaje odznaczenie 
„Krzyż Zesłańców Sybiru”

Prezydent Polski
Odp.



Podaj datę odsłonięcia tablicy pamiątkowej 

na ścianie budynku SP17?

Odp. 23 maja 2003 r.



Gdzie znajduje się ta tablica pamiątkowa?

Odp. W kościele pw. Maksymiliana Kolbe na Strzemięcinie



Podaj datę odsłonięcia tablicy pamiątkowej w 
Kościele pw. O. Maksymiliana 

Kolbego.

Odp. 2 kwietnia 1993 r.



Jak brzmi napis zamieszczony na symbolicznej 
mogile znajdującej się na cmentarzu                      

w Grudziądzu?

Odp.



Podaj datę odsłonięcia i poświęcenia Grobu-
Mogiły na cmentarzu parafialnym w 

Grudziądzu.

Odp. 17 września 1997 r.



Na jakim osiedlu znajduje się                               
ta tablica pamiątkowa?

Odp. Na osiedlu Rządz



Podaj datę  
odsłonięcia tablicy pamiątkowej umieszczonej na 

budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom Marzeń”

Odp. 17 września 2005 r.



Podaj datę nadania imienia ulicy Sybiraków w 
Grudziądzu. 26.09.2001r.

Odp. 26.09.2001r.



Podaj imię i nazwisko autora 
tekstu hymnu Sybiraków.

Odp. Marian Jonkajtys



Podaj imię i nazwisko autora 
muzyki do hymnu Sybiraków.

Odp. Czesław Majewski



Podaj imię i nazwisko autora 
hymnu SP17

w Grudziądzu.

Odp. Krystyna Borucińska



Podaj imię i nazwisko autora 
tomiku wierszy o tematyce 

sybirackiej pt. „Tamta 
rzeczywistość”

Odp. Krystyna Borucińska



Podaj imię i nazwisko 
kompozytora muzyki 

do hymnu SP17
w Grudziądzu.

Odp. Barbara Mollus



Podaj tytuł hymnu Sybiraków.

Odp. Marsz Sybiraków



Podaj datę otwarcia wystawy 
„Golgota Wschodu i Katyń”.

Odp. 10 września 2007 r.



Podaj datę nadania SP17 
imienia Sybiraków

Odp. 23 maja 2003 r.



W dniach 5-7 czerwca 2014 r. 
w naszej szkole miał miejsce 

Ogólnopolski Zjazd 
Dyrektorów szkół im. 

Sybiraków. Który to był 
zjazd?

Odp. IV



Pod jakim hasłem odbywała 
się IV Ogólnopolski Zjazd 

Dyrektorów szkół im. 
Sybiraków?

Odp. Razem posiejmy nasiona pamięci



Podaj datę odsłonięcia 
obelisku na terenie SP17.

Odp. 12 października 2011 r.



Podaj datę otwarcia Sali Pamięci 
w naszej szkole.

Odp. 10 kwietnia 2008 r.



Podaj datę poświęcenia 
sztandaru sybirackiego.

Odp. 23 maja 2003 r.



Podaj datę nadania sztandaru 
Szkole Podstawowej nr 17 im. 

Sybiraków w Grudziądzu/

Odp. 23 maja 2019 r.



Co to jest Syberia i gdzie jest 
położona?

Odp.
Region geograficzny położony w 

północnej części Azji.



Co to jest tajga?

Odp. Lasy iglaste



Podaj nazwy trzech rzek 
płynących przez Syberię?

Odp. Ob, Jenisej, Ankara, Kołyma



Jak nazywa się największe 
jezioro na Syberii?

Odp. Bajkał



Podaj nazwy największych 
regionów geograficznych 

Syberii.

Odp.

Nizina Zachodniosyberyjska, Wyżyna 
Środkowosyberyjska, Góry Ałtaj, Góry 
Czerskiego, Góry Wierchojańskie, Góry 

Ural



Podaj nazwy kojarzące się z 
wywózkami Polaków na 

Syberię.

Odp.

Katorżnicza ziemia, nieludzka ziemia, 
największy cmentarz świata, golgota 

wschodu, lodowe piekło



Co to jest internowanie?

Odp.

Przymusowe umieszczenie w 
wyznaczonym miejscu pobytu z zakazem 

opuszczania tego miejsca.



Co to jest deportacja?

Odp.

Przymusowe przesiedlenie do odległej 
miejscowości z powodów politycznych, 

najczęściej całej grupy osób, połączone z 
ograniczeniem wolności.



Co to jest katorga?

Odp.

Ciężka praca fizyczna, często ponad 
ludzkie siły.



Co to jest kołchoz?

Odp.

Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w 
byłem Związku Radzieckim.



Co to są łagry?

Odp.

Potoczna nazwa sowieckich obozów pracy 
przymusowej.
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