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Ćwiczenia dla uczniów do wystawy
„Należy stworzyć niepodległe państwo

polskie […] z wolnym dostępem do morza”.
Powrót Pomorza i Kujaw do Polski 1918–1920. 

1. Na podstawie tekstu i fotografii w rozdziale Odrodzenie Rzeczypospolitej po-
daj imiona, nazwiska, funkcje i stanowiska czterech osób działających na rzecz 
odzyskania przez Polskę niepodległości oraz krótko napisz, na czym polegała 
ich rola w tym procesie:
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2. Na podstawie tekstu oraz mapy z rozdziału Niepodległość i walka o granice 
uzupełnij informacje w tabeli.

Rok odzyskania
niepodległości

Okoliczności odzy-
skania niepodległości 

(pokojowe przejęcie 
władzy, powstanie itp.)

Województwo
w II Rzeczypospolitej

Pomorze Gdańskie

Pałuki

Kujawy Zachodnie

Kujawy Wschodnie
i ziemia dobrzyńska

3. Na podstawie tekstu Niepodległość w 1918 r. uzupełnij poniższe zdania: 
Do wybuchu I wojny światowej Kujawy Wschodnie i ziemia dobrzyńska znajdowa-
ły się pod zaborem ………………………………………………………… Następnie ziemie te zajęły wojska 
………………………………….................... – okupacja trwała ……………………………………… lata. Przejmowa-
nie władzy przez Polaków na tych terenach trwało od ……………. do ………………………………… 
W II RP Kujawy Wschodnie i ziemia dobrzyńska weszły w skład województwa 
………………………………………………………………..  Wybory do Sejmu Ustawodawczego II RP na tym 
terenie odbyły się ……………………………………………………………………………………………..............................................

4. Na podstawie tekstu Grenzschutz Ost opracuj własną definicję tej organizacji 
(w jakich latach działa, na jakim terenie, czym się zajmowała).
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5. Przeczytaj tekst Powstanie wielkopolskie i rozstrzygnij, czy podane informa-
cje są prawdziwe (P), czy fałszywe (F).

Powstanie wielkopolskie trwało 
od 27 grudnia 1918 r. do stycznia 1919 r.

Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania 
był przyjazd Ignacego Paderewskiego

do Poznania

Powstańcy zajęli Bydgoszcz

W powstaniu wielkopolskim
zwyciężyli Polacy

6. Na podstawie tekstu Powstanie wielkopolskie wpisz w puste pola na mapie 
daty dzienne wyzwolenia poszczególnych miejscowości.
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7. Na podstawie mapy oraz informacji zawartych w tekście Powrót Pomorza i Ku-
jaw Zachodnich do Polski wpisz przy nazwach miejscowości: datę dzienną wkro-
czenia wojsk polskich, etap operacji (I lub II) oraz nazwę frontu (wielkopolski 
lub pomorski). 

Miejscowość Data Etap Nazwa frontu

Bydgoszcz

Chełmno

Działdowo

Grudziądz

Kartuzy

Puck

Starogard

Świecie

Toruń

Tuchola
  
8. Na podstawie tekstu Powrót Pomorza i Kujaw Zachodnich do Polski oraz fo-
tografii opisz przebieg uroczystości (zwróć uwagę na charakter uroczystości, 
frekwencję, dekoracje):
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9. Na podstawie tekstu Zaślubiny Polski z morzem uzupełnij poniższe zdania: 

Zaślubiny Polski z morzem odbyły się dnia …………………………….................. w …………………………
…………........................................................................................................................................................................................ 
Dokonał ich gen. Józef Haller, dowódca Frontu ………………………………………....................................
.................................................................................................................................................................................................... 

10. Na podstawie tekstu Spory na zachodnim pograniczu odpowiedz na pytania: 

Z jakim państwem Polska toczyła spory o przebieg granicy zachodniej? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................
....................................................................................................................................................................................................
Dlaczego dochodziło do sytuacji konfliktowych? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................
....................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
....................................................................................................................................................................................................
Kto brał udział w rozstrzyganiu sporów granicznych? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................
....................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................
.................................................................................................................................................................................................... 

11. Na podstawie tekstu Plebiscyt na Powiślu wymień dwa czynniki, które wpły-
nęły na niekorzystny wynik plebiscytu dla Polski na Warmii, Mazurach i Powiślu:

a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
...................................................................................................................................................................................
b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
...................................................................................................................................................................................

12. Na podstawie tekstu Wojna polsko-bolszewicka rozstrzygnij, czy podane 
informacje są prawdziwe (P), czy fałszywe (F).

Bolszewicy zajęli Kujawy Wschodnie 
i ziemię dobrzyńską w pierwszej dekadzie 

sierpnia 1920 r. 

W trakcie walk o Włocławek bolszewicy 
zniszczyli most na Wiśle 

Wojna polsko-bolszewicka zakończyła się 
podpisaniem traktatu pokojowego w Rydze 

w marcu 1921 r.  

5



13. Na podstawie biogramów z części Ojcowie Niepodległości Pomorza i Kujaw 
w puste rubryki wpisz odpowiednie imię i nazwisko.
a) Stefan Łaszewski
b) Otton Steinborn 
c) Jan Biziel 
d) Jan Maciaszek
e) kpt. Paweł Cyms 
f) Józef Wybicki 
g) Antoni Abraham 
h) Stefan Hazuka 
i) Tomasz Rogala 
j) ks. Józef Wrycza 
k) płk Wojciech Gromczyński
 

Król Kaszubów, uczestnik delegacji przedsta-
wicieli ziemi kaszubskiej do Paryża 

w trakcie konferencji wersalskiej

Pierwszy wojewoda pomorski 

Uczestnik powstania wielkopolskiego, 
brał udział w walkach o Gniezno i Inowrocław 

Przewodniczący Rady Ludowej w Lęborku 

Prezydent Torunia 

Współtwórca Tajnej Organizacji Wojskowej 
„Gryf Pomorski”

Przewodniczący bydgoskiej Rady Miejskiej 

Uczestnik delegacji przedstawicieli ziemi 
kaszubskiej do Paryża w trakcie konferencji 

wersalskiej 

Podkomisarz Naczelnej Rady Ludowej
w Gdańsku

Dowódca obrony Włocławka w 1920 r. 

Prezydent Bydgoszczy 
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14. Na podstawie biogramów z części Ojcowie Niepodległości Pomorza i Kujaw 
wypisz trzy wspólne cechy łączące te postaci: 

Notatki:
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