
O niepodległą Polskę. Plebiscyt na Powiślu 1920 r. 

GRA EDUKACYJNA  

Jest wiosna 1920 roku. Od 11 listopada 1918 r. na mapie Europy widnieje na powrót państwo o dumnie 

brzmiącej nazwie POLSKA! Jednak uważny obserwator łatwo zauważy, że państwo to nie posiada 

ustalonych granic na wielu odcinkach. Nad rozwiązaniem tego problemu pochylają się politycy i eksperci 

wielu krajów. Jednym z zaproponowanych rozwiązań są plebiscyty – głosowania ludności. Ponieważ 

urodziłaś(eś) się na Powiślu (inaczej ziemi malborskiej), masz prawo wziąć udział w tym głosowaniu. Zatem 

w drogę – przyszłość Powiśla jest także w Twoich rękach! 

1) Misja na Powiślu – Na Powiśle zamierzasz wjechać od strony południowej. Tutaj przekroczysz 

granicę, ponieważ obecnie (1920) Powiśle leży w obrębie państwa niemieckiego. Po wizycie na ziemi 

malborskiej i głosowaniu plebiscytowym opuścisz ten teren ponownie przekraczając granicę – tym razem 

na północy. Po drodze zamierzasz wypełnić pewną misję. Chcesz spotkać się w szeregu miejscowości  

z miejscowymi Polakami, jednak nazwy tych miejscowości na tablicach drogowych zapisane są po 

niemiecku – czy pamiętasz lub potrafisz odnaleźć i przyporządkować ich polskie nazwy? 

Garnsee – .................................,  

Rosenberg – ………………………, 

Riesenburg – ………...................,  

Marienwerder – …………………………………,  

Stuhm – ……………………,  

Christburg – ……………………………….,  

Marienburg – ……………………………………………. 

2) Gdzie szukać języka polskiego? – Po przekroczeniu granicy zamierzasz odszukać środowiska 

miejscowych Polaków. Od czasu I rozbioru Polski w 1772 roku żyją oni na terenie obcego państwa. 

Najczęściej na wsi. Gdzie w takim razie najpewniej spotkasz ludzi mówiących po polsku? (postaw X 

maksymalnie przy 2 odpowiedziach) 

Na targu - ....................,                     W urzędzie gminy - .......................,                     W szkole - .......................,  

             W kościele katolickim - .........................,         W kościele ewangelickim - ............................ 

3) Pieniądze – Wyjeżdżając z Polski na Powiśle otrzymałaś(eś) dodatkową, tajną misję. Masz wesprzeć 

miejscowych Polaków finansowo, przekazując im otrzymane w Polsce pieniądze. Masz to zrobić za 

pośrednictwem jednego z działających na Powiślu polskich banków ludowych. W jakich miejscowościach 

możesz wykonać twoje zadanie? (podaj minimum 3 nazwy miejscowości) 

1. ................................................... 

2. ................................................... 

3. ................................................... 

4. ................................................... 

 



4) Wojsko na Pomorzu i Powiślu – Przebywając na ziemi malborskiej spotykasz w wielu 

miejscowościach żołnierzy w obcych mundurach, mówiących w nieznanym ci języku. To siły sprowadzone 

przez Komisję Międzysojuszniczą dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w czasie zbliżającego się 

plebiscytu. Podczas spotkań z miejscowymi Polakami dużo mówi się o Wojsku Polskim, którego oddziały 

stacjonują tuż za Wisłą – na Pomorzu. Wielu twoich rozmówców liczy na pomoc tego wojska w przyłączeniu 

Powiśla do Polski. Jakie oddziały wojskowe stacjonowały wiosną 1920 roku na Powiślu i Pomorzu? 

(podkreśl właściwe odpowiedzi). 

1. Legiony Józefa Piłsudskiego  

2. Armia Wielkopolska gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego  

3. Oddziały włoskie  

4. Oddziały japońskie  

5. Błękitna Armia gen. Józefa Hallera 

6. Oddziały niemieckie  

5) Polskie Święto – 3 Maja – Polacy mieszkający na ziemi malborskiej (Powiślu) niewiele mają okazji do 

świętowania w duchu narodowym. Najważniejszym świętem, będącym okazją do zamanifestowania swojej 

polskości jest rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku. Z tej okazji w wielu miejscach pojawiają 

się także polskie symbole narodowe. Z jakim polskim symbolem spotykałaś(eś) się najczęściej? (postaw X 

przy wybranym symbolu) 

 

 

 

 

 

                                               ..............                                                ...............                                              ............... 

6) Prasa polska – Wobec zbliżającego się terminu głosowania z różnych stron napływa do Ciebie wiele 

sprzecznych informacji. Na ulicach spotykasz głównie wydawnictwa niemieckojęzyczne. Jednak na trasie 

Twojej podróży jest Waplewo Wielkie – prawdziwa oaza polskości. To tu w gościnie u hrabiów 

Sierakowskich możesz zapoznać się z informacjami przekazywanymi przez prasę polskojęzyczną. Jakie 

polskie tytuły gazet udało Ci się przejrzeć w waplewskim pałacu?  

1. .................................................................... 

2. .................................................................... 

3. .................................................................... 

*) Zagłosuj! – Nadszedł dzień głosowania – 11 lipca 1920 roku. Dziś twój głos będzie mógł przeważyć 

szalę zwycięstwa na jedną ze stron. Zapoznałaś(eś) się z warunkami życia Polaków na Powiślu. Poznałaś(eś) 

ich poglądy i oczekiwania. Znasz też sytuację Polski, z której właśnie przybyłaś(eś). Słyszałaś(eś)  

o zagrożeniu na froncie wschodnim, gdzie Wojsko Polskie cofa się pod naporem Armii Czerwonej. Hasła  

z plakatów propagandowych – polskich i niemieckich – nawołują Cię do dokonania wyboru. Zatem wybierz! 

   



               

 
Instrukcja głosowania:  
1. Pobierz kartę do głosowania z jednego z przygotowanych stanowisk.  
2. Sprawdź, czy jest to karta odpowiadająca Twojemu wyborowi – jeżeli nie, odłóż ją na miejsce i pobierz 
właściwą.  
3. Nie pozostawiając na karcie żadnych znaków ani napisów wrzuć kartę do urny.  
 
WYNIKI: 4 grudnia 2020 roku na stronach internetowych Muzeum Zamkowego w Malborku ogłoszone 
zostaną wyniki głosowania, w którym bierzesz udział. Sprawdź je koniecznie! 
 

*) Wyniki plebiscytu 1920 r. -  Wyniki głosowania plebiscytowego zostały ogłoszone jeszcze podczas 

Twojego pobytu na Powiślu. Możesz je sprawdzić na prezentowanej mapie. Wypisz nazwy 14 miejscowości, 

w których Polacy uzyskali przynajmniej 50% głosów. Czy znasz ich polskie nazwy?  Jeżeli tak – podaj je.

1. ................................................................. 

2. ................................................................. 

3. ................................................................. 

4. ................................................................. 

5. ................................................................. 

6. ................................................................. 

7. ................................................................. 

8. ................................................................. 

9. ................................................................. 

10. ............................................................... 

11. ............................................................... 

12. ............................................................... 

13. ............................................................... 

14. ............................................................... 

7) Rodło – znak Polaków w Niemczech – Po przegranym plebiscycie wróciłaś(eś) do Polski. Jednak 

myślami pozostałaś(eś) tam, na ziemi malborskiej. Po kilku latach postanowiłaś(eś) związać swoją 

przyszłość z tym miejscem. Po powrocie na teren Powiśla zaangażowałaś(eś) się w działalność polskich 

organizacji. Została(eś) członkiem Związku Polaków w Niemczech. W 1932 roku przyjęliście swój znak – 

RODŁO.  

W hitlerowskich Niemczech nie było to zadanie proste. Co oznacza znak RODŁA? (podkreśl właściwą 

odpowiedź) 

1. Jest to fragment swastyki - symbolu hitlerowskich Niemiec, przyjęty na znak całkowitego 

podporządkowania władzom III Rzeszy. 

2. Jest to symbol rzeki Wisły wraz z Krakowem – prastarą stolicą Polski, przyjęty na znak wierności polskim 

tradycjom narodowym. 

3. Jest to modny i popularny skandynawski symbol runiczny, mający przyciągnąć do organizacji większą 

ilość młodych ludzi. 



8) Lekcja języka polskiego – Twoja działalność na Powiślu polega głównie na nauczaniu w szkole 

polskiej języka polskiego. Dla Polaków – mieszkańców Powiśla nie jest to wcale takie proste. Otoczeni od 

ponad 150 lat zewsząd językiem niemieckim pielęgnują polskie tradycje, jednak tajniki gramatyki  

i ortografii współczesnej polszczyzny sprawiają im sporo kłopotu. Pokaż twoim uczniom, jak powinno 

wyglądać prawidłowe pismo. Wpisz poniżej hasło: Polska, moja Ojczyzna, starając się używać stylu pisma  

z podanego wzornika. 

 

 

 

 

 

 

 
 

9) Wycieczki do Polski – Sporo czasu poświęcacie wraz z przyjaciółmi na zajęcia muzyczne, teatralne  

i sportowe. Koła i zespoły muzyczne znajdują się prawie w każdej wsi. Regularnie rozgrywacie mecze 

siatkówki i piłki nożnej. Wielokrotnie odbywaliście wycieczki krajoznawcze – także do Wilna i dookoła 

Polski. Jakimi pojazdami przemieszczaliście się w terenie? (podkreśl właściwe odpowiedzi) 

1. Samolot 

2. Autobus 

3. Zaprzęgi konne – furmanki 

4. Samochody osobowe 

5. Rowery 

10) 100 lat później  - W lipcu 2020 roku minęła setna rocznica plebiscytu na Powiślu. Z tej okazji 

zorganizowana została wystawa, którą odwiedziłaś(eś). Dzięki grze edukacyjnej miałaś(eś) okazję cofnąć się 

o 100 lat i znaleźć w sytuacji ludzi uczestniczących bezpośrednio w tych wydarzeniach. Dokonałaś(eś) także 

własnego wyboru. Już 4 grudnia 2020 roku na stronach internetowych Muzeum Zamkowego w Malborku 

ogłoszone zostaną wyniki głosowania, w którym wzięłaś-wziąłeś udział. Dziękujemy Ci za wizytę w naszym 

Muzeum, dziękujemy Ci za udział w zabawie. Podziel się z nami Twoimi wrażeniami. Jesteśmy bardzo 

ciekawi Twoich doświadczeń z tej wizyty. Jeżeli uczestniczyłeś w grze za pośrednictwem internetu, wpisz 

swoją opinię w komentarzach pod filmem. 
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