
Pod koniec XVIII wieku Polska – kraj o tysiącletniej tradycji – 
straciła niepodległo��. Rosja, Prusy i Austria dokonały 
bezprecedensowego podziału terytorium Polski i wymazały 
ją z mapy �wiata. Polacy nie pogodzili się jednak z utratą 
niepodległo�ci. Ponosili liczne ofiary walcząc zbrojnie 
i w podziemiu o suwerenne pa�stwo.

Zadanie:
Brałe� udział w spisku przeciw zaborcom, 
zostałe� za to skazany na 2 lata więzienia. 
Dlatego nie bierzesz udziału w grze przez 
2 kolejki. 

Jesli odpowiesz poprawnie na pytanie, 
wyrok zostanie złagodzony do 1 kolejki.

Ile lat Polska była pod zaborami?

Sprzedaż karton�w z polskim godłem 
narodowym. Rok 1938.
Zdjęcie ze zbior�w Narodowego 
Archiwum Cyfrowego

KU NIEPODLEGŁEJ



Ojcowie niepodległej Polski reprezentowali r�żne poglądy 
polityczne, r�żnili się przynależno�cią społeczną i religią, 
urodzili się pod r�żnymi zaborami. Był w�r�d nich artysta, 
byli dyplomaci, żołnierze, politycy, działacze społeczni. 
W tamtym czasie połączył ich jednak jeden cel, sprawa 
jednocząca ponad podziałami – wolna i niepodległa Polska.  

Zadanie:
Wydelegowano Cię z zagraniczną misją 
dyplomatyczną.  Będz iesz  zabiegał 
o utworzenie wolnej Polski u prezydenta 
USA Woodrowa Wilsona. Jako dyplomata 
przenosisz się o jedno dodatkowe pole.   
Aby to nastąpiło, musisz rozwiąza� zadanie:

Wymie� cho� dw�ch ojc�w niepodległo�ci, dzięki kt�rym 
powstała II Rzeczpospolita

KU NIEPODLEGŁEJ

Premier, mąż stanu, kompozytor 
i pianista na Placu �w. Marka w Wene-
cji. Rok 1925. Zdjęcie ze zbior�w 
Narodowego Archiwum Cyfrowego 



Dopiero podczas I w. �w., kiedy pa�stwa zaborcze stanęły 
do walki przeciw sobie, pojawiła się realna szansa 
na niepodległo�� Polski. Dostrzegał ją konspirator, 
pomysłodawca Legion�w Polskich, kt�ry w sierpniu 1914 
roku wyruszył z garstką ochotnik�w z Krakowskich 
Oleandr�w, aby wywoła� zbrojne powstanie przeciw Rosji.

Zadanie:

Jak nazywał się założyciel Legion�w Polskich, pierwszy 
marszałek niepodległej Polski?

KU NIEPODLEGŁEJ

Zostałe� nagrodzony polską odznaką 
w o j s k o w ą  „ Z a  w i e r n ą  s ł u ż b ę ” 
za bohaterską postawę podczas Bitwy 
pod Kostiuchn�wką . Otrzymujesz bonus – 
kartę specjalną. Aby ją odebra�, musisz 
odpowiedzie� na pytanie: 

Komendant wraz z legionistami
 w czasie I w. �w. nad Stochodem. 
Sierpie� 1916 r. Zdjęcie ze zbior�w 
Narodowego Archiwum Cyfrowego



Po odzyskaniu niepodległo�ci Gda�sk nie przypadł 
Polakom. Decyzją mocarstw zostało powołane Wolne 
Miasto Gda�sk, w kt�rym polskie prawa polityczne, celne 
i handlowe nie zawsze były respektowane. 

Zadanie:

Jaka była największa inwestycja Polak�w w dwudziestoleciu 
międzywojennym na p�łnocy Polski?

INWESTYCJE I GOSPODARKA

Aby i�� dalej odpowiedz poprawnie na pytanie:

Dworzec Morski. Lata 1935–1939.
Zdjęcie ze zbior�w Narodowego 
Archiwum Cyfrowego. 
Autor: Henryk Poddębski. 

Wygrałe�  b i let  na  polsk i  t ransat lantyk 
MS „Piłsudski”. To najszybszy statek na Morzu 
Bałtyckim. Dzięki temu przy�pieszysz podr�ż 
i przesuniesz się o 1 pole do przodu. Aby odebra� 
bilet musisz ułoży� puzzle w 1 minutę. 

Zadanie specjalne:



Gdynia była wizyt�wką Polski na p�łnocy, na południu taką 
funkcję miał spełnia� cały region gospodarczy. Powstające 
zakłady, zaopatrywane w prąd przez nowo wybudowane 
elektrownie, miały da� zatrudnienie ponad 100 tysiącom 
os�b, co zmniejszało na tym terenie bezrobocie. Fabryki 
zbrojeniowe miały podnie�� potencjał obronny kraju, 
dostarczając wojsku nowoczesnego uzbrojenia.

Zadanie:

Jak się nazywał ten region gospodarczy?

INWESTYCJE I GOSPODARKA

Aby przesuną� się o 1 pole do przodu, 
musisz odpowiedzie� na pytanie: 

Elektrownia w Stalowej Woli. Rok 1939.
Zdjęcie ze zbior�w Narodowego 
Archiwum Cyfrowego. 
Autor: Henryk Poddębski. 



Za ojca dw�ch największych inwestycji międzywojennej 
Polski – budowę portu w Gdyni oraz Centralnego Okręgu 
Przemysłowego – uznawany jest �wczesny wicepremier 
i minister skarbu pa�stwa, kt�ry wprowadził do realizacji 
tzw. Plan Czteroletni.

INWESTYCJE I GOSPODARKA

Wicepremier, autor Planu Czteroletniego 
(drugi z prawej) w Mo�cicach. Rok 1939.
Zdjęcie ze zbior�w Narodowego 
Archiwum Cyfrowego. 

Zadanie:

Jak nazywał autor Planu Czteroletniego?

Aby przesuną� się o 1 pole do przodu, 
musisz odpowiedzie� na pytanie: 



N i e z w y k l e  w a ż n y m  e l e m e n t e m  g o s p o d a r k i 
II Rzeczpospolitej było rzemiosło. W każdej małej 
miejscowo�ci swoje warsztaty mieli krawcy, szewcy, 
stolarze, piekarze. Na ulicach widywano, dzisiaj już 
niespotykane, mobilne zakłady krawieckie, gdzie od ręki 
można było wykona� naprawę lub przer�bkę ubrania.

Zadanie:

Ile było w 1928 r. w Polsce zakład�w rzemie�lniczych:
a) ponad 1500
b) pnad 161 tysięcy
c) ponad 319 tysięcy

INWESTYCJE I GOSPODARKA

Aby przesuną� się o 1 pole do przodu, 
musisz odpowiedzie� na pytanie:

Krawiec uliczny w Warszawie w swoim 
mobilnym warsztacie. Rok 1927.
Zdjęcie ze zbior�w Narodowego 
Archiwum Cyfrowego. 



Po odzyskaniu niepodległo�ci polska kultura rozkwitła 
z niebywałą siłą. Arty�ci poszukiwali polskiego stylu 
narodowego  w sztuce, co przyniosło im duże sukcesy także 
zagranicą. Z Międzynarodowej Wystawy Sztuki Dekoracyjnej 
i Wzornictwa w 1925 r. w Paryżu Polacy przywie�li wiele 
nagr�d i wyr�żnie�, a polski pawilon został uznany za 
najlepszy.

Zadanie:

Ile nagr�d i wyr�żnie� przywie�li z wystawy w Paryżu Polacy?
a) ponad 20
b) ponad 100
c) ponad 200

KULTURA I OBYCZAJE

Aby przesuną� się o 1 pole do przodu, 
musisz odpowiedzie� na pytanie:

Pawilon Polski na Międzynarodowej 
Wystawie w Paryżu. Rok 1925. 
Zdjęcie ze zbior�w Muzeum Narodowego 
w Warszawie



Popularną rozrywką w II Rzeczpospolitej stały się wizyty 
w kinie. W 1921 r. funkcjonowało ich w Polsce już około 400. 
W Warszawie codziennie tysiące widz�w ustawiało się 
w kolejkach po bilety, aby na dużym ekranie ogląda� takie 
gwiazdy jak Pola Negri, Hanka Ordon�wna, Eugeniusz Bodo, 
Adolf Dymsza, Jadwiga Smosarska, czy �wiatowej sławy 
tenor Jan Kiepura.

Zadanie:

KULTURA I OBYCZAJE

Stoisz w bardzo długiej kolejce, aby kupi� 
bilet do kina. Tracisz przez to czas i cofasz 
się o jedno pole. Uratowa� cię może karta 
bonusowa. 

Kolejka po bilety do kina miejskiego 
w Warszawie przy ul Daniłowiczowskiej. 
Lata 30. XX w. Zdjęcie ze zbior�w 
Archiwum Pa�stwowego w Warszawie



Niezwykły rozkwit przeżyły w II Rzeczpospolitej teatr 
rozrywkowy i kabaret literacki. Niosły swojej publiczno�ci 
wytchnienie, pozwalając na kr�tki czas zapomnie� 
o trudno�ciach dnia codziennego. Prawdziwą rewolucją 
stało się powołanie do istnienia teatrzyku Qui Pro Quo. Ten 
najsłynniejszy warszawski kabaret słynął z występ�w 
wielkich gwiazd tamtego czasu. 

Zadanie:

Wymie� dwa nazwiska gwiazd polskiego kabaretu 
międzywojennego.

KULTURA I OBYCZAJE

Wygrałe� bilet na występ kabaretowy dzi� 
wieczorem. Możesz go wymieni� na kartę 
bonusową, je�li odpowiesz poprawnie:

Adolf Dymsza (z lewej) w skeczu 
"Sznycel" w kabarecie "Qui Pro Quo". 
Lata 1925–1931. Zdjęcie ze zbior�w 
Narodowego Archiwum Cyfrowego



Polska była krajem rolniczym, ponad 70% ludno�ci żyło 
na wsi. Poziom rozwoju, spos�b budowania, technika upraw, 
mentalno��, �wiadomo�� narodowa, poziom edukacji 
i wygląd wsi w r�żnych czę�ciach kraju znacznie r�żniły się 
od siebie. Były to pozostało�ci po zaborach.

Zadanie:

Rolnicy uzyskiwali o ponad połowę wyższe plony, m.in. dzięki 
wykorzystywaniu nawoz�w sztucznych i narzędzi rolniczych 
na terenach:
a) po zaborze rosyjskim
b) po zaborach pruskim i austriackim

WIE�

Chaty we wsi Jagielnica w woj.  tarnopol-
skim (dzisiaj Ukraina). Rok 1929. Zdjęcie 
ze zbior�w Narodowego Archiwum 
Cyfrowego. Autor: Henryk Poddębski 

Aby przesuną� się o 1 pole do przodu, 
musisz odpowiedzie� na pytanie:



U zarania wolnej Polski 30% mieszka�c�w wsi stanowili 
analfabeci, przy czym na ziemiach po zaborach austriackim 
i pruskim (gdzie szkoły były powszechne) odsetek ten był 
niewielki,  Na terenie byłego zaboru rosyjskiego 
o b o w i ą z k o w e g o  s z k o l n i c t w a  n i e  b y ł o ,  s t ą d 
w wojew�dztwie woły�skim analfabeci stanowili 47,8 %, 
a były tam regiony, gdzie czyta� i pisa� nie umiał nikt!  

Zadanie:

Co było najistotniejszą zmianą w polskiej wsi?

WIE�

Aby przesuną� się o 1 pole do przodu, 
musisz odpowiedzie� na pytanie:

Uczniowie szkoły powszechnej we wsi 
Szaflary podczas lekcji matematyki 
na wolnym powietrzu. Rok 1925. 
Zdjęcie ze zbior�w Narodowego 
Archiwum Cyfrowego



Tereny Kres�w Południowo-Wschodnich zamieszkiwali 
g�rale z Karpat Wschodnich. Ich tradycyjnym zajęciem było 
pasterstwo, my�listwo i hodowla bydła oraz znanych z urody 
i wytrzymało�ci koni huculskich. Kolorowe stroje tych g�rali, 
ich niezwykłe obyczaje, muzyka, �piewy, sztuka i wygląd 
były magiczną egzotyką dla przybysz�w z miast.

Zadanie:

Jak nazywali się g�rale z Karpat Wschodnich?

WIE�

Aby przesuną� się o 1 pole do przodu, 
musisz odpowiedzie� na pytanie: 

Grupa g�rali gra na trombitach przy 
dworcu kolejowym w Worochcie 
(obecnie Ukraina). Lata 1931–1939. 
Zdjęcie ze zbior�w Narodowego 
Archiwum Cyfrowego. 



W wolnej Polsce starano się nadrobi� zaniedbania w rozwoju 
miast, szczeg�lnie pozostało�ci po zaborze rosyjskim. 
Powstawały wodociągi, kanalizacja i szpitale. Rozrastające 
się miasta inwestowały w infrastrukturę: dworce kolejowe, 
linie tramwajowe, o�wietlenie ulic, hale targowe i 
monumentalne nowoczesne budynki.

Zadanie:

Prudential w Warszawie to najwyższy niebotyk (wieżowiec) 
w przedwojennej Polsce. Był on:
a) najwyższy w Europie
b) drugi co do wielko�ci w Europie
c) w pierwszej dziesiątce w Europie

MIASTA

W twoim mie�cie podłączono wła�nie 
prąd. Z tej okazji otrzymujesz Kartę 
bonusową. Aby ją odebra�, musisz 
odpowiedzie� na pytanie: 

Elektryfikacja Warszawy – rozwijanie 
kabla elektrycznego ze szpuli na ul. 
Elektrycznej. Lata 1918–1936. Zdjęcie 
ze zbior�w Narodowego Archiwum 
Cyfrowego. Autor: Henryk Poddębski



Zaledwie 30% ludno�ci międzywojennej mieszkało 
w miastach. Największe aglomeracje II Rzeczypospolitej to 
Warszawa, Ł�d�, Lw�w, Pozna�, Krak�w, Wilno, Katowice. 

Zadanie:

Kt�re z największych miast międzywojennej Polski nie leżą 
obecnie na terytorium Polski?

MIASTA

Aby przesuną� się o 1 pole do przodu, 
musisz odpowiedzie� na pytanie: 

Targowisko we Lwowie. Rok 1936.
Zdjęcie ze zbior�w Narodowego 
Archiwum Cyfrowego. Autor: Henryk 
Poddębski

W jakich krajach leżą obecnie te miasta?

Je�li odpowiesz poprawnie, otrzymasz 
szansę na wygrania karty bonusowej. 
Aby ją odebra� powiedz:



Sercem handlowym miasteczek był rynek, na kt�rym raz 
w tygodniu otwierały swoje podwoje sklepiki i kramy. 
Na ulicach rozbrzmiewał r�żnojęzyczny gwar, polski mieszał 
się z jidysz, ukrai�skim, białoruskim, niemieckim, a nawet z 
ormia�skim, tatarskim czy karaimskim.

Zadanie:

Przedwojenne miasteczka wyr�żniały się wielonaro-
dowo�ciowym charakterem. Wymie� co najmniej trzy 
narodowo�ci, kt�re zamieszkiwały II Rzeczpospolitą.

MIASTA

Aby przesuną� się o 1 pole do przodu, 
musisz odpowiedzie�: 

Chłopi handlujący na targu. 
Lata 30. XX wieku. Zdjęcie ze zbior�w 
Muzeum Historii Fotografii w Krakowie



Odrodzona Polska zagwarantowała swoim obywatelom 
prawo 14-dniowego urlopu. Na początekna wypoczynek 
sta� jednak było niewielu. W miarę poprawy warunk�w 
bytowych Polak�w, wyjazdy do polskich uzdrowisk 
i kurort�w g�rskich stawały się bardziej popularne 
i dostępne nie tylko dla bogatych. 

Zadanie:

Jaki ważny Polak, polityk szczeg�lnie lubił spędza� czas 
w okresie międzywojennym w uzdrowisku w Druskienikach?

KURORTY I WYPOCZYNEK

Aby przesuną� się o 1 pole do przodu, 
musisz odpowiedzie�: 

�r�dełko w Druskienikach (obecnie 
Litwa). Rok 1928. Zdjęcie ze zbior�w 
Narodowego Archiwum Cyfrowego 



Torpeda Podhala�ska była bardzo szybkim i nowoczesnym 
pociągiem. W latach 30. XX w. ustanowiła niepobity dotąd 
rekord przejazdu na trasie Krak�w–Zakopane wynoszący 2 
godziny 18 minut. 

Zadanie:

Jak nazywał się potocznie pociąg Torpeda Podhala�ska?

KURORTY I WYPOCZYNEK

Sp��niłe� się na poci ąg. Musisz cofną� się 
o 1 pole. Uratowa� może cię Karta 
bonusowa lub poprawna odpowied� 
na pytanie:  

Torpeda Podhala�ska na dworcu 
w Zakopanem (w tle widoczny Giewont). 
Rok 1936. Zdjęcie ze zbior�w 
Narodowego Archiwum Cyfrowego. 



W dwudziestoleciu międzywojennym narty były bardzo 
modne. Uprawiano narciarstwo klasyczne, biegi oraz skoki. 
Ulubione kierunki zimowych wyjazd�w w tamtym czasie to 
Tatry i Karpaty Wschodnie. Miło�nikom białego szale�stwa 
proponowano ulgi na bilety kolejowe, do g�rskich kurort�w 
kursowały specjalne pociągi turystyczne zwane „Narty – 
Dancing – Brydż”.

Zadanie:

Wymie� co najmniej jedną atrakcję, kt�rą zapewniały 
koleje w pociągach „Narty – Dancing – Brydż”.

KURORTY I WYPOCZYNEK

Aby przesuną� się o 1 pole do przodu, 
musisz odpowiedzie�: 

Krawiec uliczny w Warszawie w swoim 
mobilnym warsztacie. Rok 1927.
Zdjęcie ze zbior�w Narodowego 
Archiwum Cyfrowego. 



100 lat temu o wolno�� Polski walczyli Legioni�ci Polscy. 
Niekt�rzy z nich byli bardzo młodzi, mieli nawet 11 lat. Musieli 
by� bardzo dzielni! 

Zadanie:

Baczno�� żołnierzu! W prawo zwrot, w lewo zwrot, naprz�d 
marsz, st�j! 10 przysiad�w, 10 pajacyk�w. Spocznij!

Teraz przeprowadzimy kr�tką musztrę, 
ciekawe, czy wykonacie to zadanie 
z sukcesem.. 

KU NIEPODLEGŁEJ

1

Fotografia grupowa żołnierzy 
legionowych. Listopad 1918 rok. 
Zdjęcie ze zbior�w Narodowego 
Archiwum Cyfrowego 



Blisko 100 lat temu wybudowano pierwszy polski port 
w Gdyni. Stamtąd wyruszał wspaniały polski statek 
MS „Piłsudski” – najszybszy i najnowocze�niejszy  
transatlantyk na Morzu Bałtyckim. Nazwano go na cze�� 
marszałka Polski J�zefa Piłsudskiego.

Zadanie:

Macie 90 sekund, aby razem ułoży� puzzle, na kt�rych  
zobaczycie, jak wyglądał najwspanialszy polski statek, 
pływający z Gdyni do Nowego Jorku.

Polacy wsp�lnie odbudowywali swoją 
ojczyznę po zaborach. Aby otrzyma� 
kolejną cyfrę kodu, także Wy musicie 
wsp�łpracowa�. 

Transatlantyk MS „Piłsudski”. Rok 1937. 
Zdjęcie ze zbior�w Narodowego 
Muzeum Morskiego.

2

INWESTYCJE I GOSPODARKA



Po odzyskaniu niepodległo�ci arty�ci wreszcie mogli 
tworzy� po polsku i podkre�la� polską tradycję. Wszyscy 
Polacy cieszyli się z odzyskanej wolno�ci. Chodzili do kina 
i kabaretu. Ponieważ bardzo lubili ta�czy�, wieczorami 
chodzili na dancingi, czyli na zabawy taneczne.

Zadanie:

Powt�rz trzykrotnie krok taneczny: 3 kroki w lewo 3 kroki w 
prawo, wymach nogą i kla�nięcie, obr�t.

Pokaż, że i ty lubisz muzykę i taniec. 
Aby otrzyma� kolejną cyfrę z kodu musisz 
zaliczy� lekcję ta�ca:

KULTURA I OBYCZAJE

Dancing w kawiarni w Jastarni.
Rok 1937. Zdjęcie ze zbior�w 
Narodowego Archiwum Cyfrowego

3



W wielu miejscach odrodzonej Polski panowała bieda, 
szczeg�lnie na wsiach na wschodzie kraju. Trzeba było 
dożywia� głodne i biedne dzieci.

Zadanie:

Pom�ż w kuchni.  Twoim zadaniem jest obranie marchewki, 
kt�ra ma wiele witamin.

Aby przygotowa� posi łek dla  stu 
głodnych maluch�w trzeba wielu rąk 
do pracy.  

WIE�

Dzieci szkolne w kolejce po posiłek 
podczas akcji dożywiania w �więcianach 
(obecnie Litwa). Rok 1929. Autor: Zakład 
Fotograficzny "Rafael".  Zdjęcie ze zbior�w 
Narodowego Archiwum Cyfrowego. 

4



Wszyscy Polacy musieli połączy� siły, żeby odbudowa� 
Polskę po zaborach. W wielu miastach nie było prądu 
ani wody. Dlatego pracy do wykonania było bardzo dużo, 
doprowadzenie prądu, wody, ułożenia kostki na ulicach 
i chodnikach, budowa murowanych dom�w. Potrzebna była 
do tego umiejętno�� wsp�łpracy i podziału zada�.

Zadanie:

Przejd�cie na wieloosobowych nartach od startu do ko�ca 
planszy.

Pokażcie, że potraficie działa� w drużynie. 
To zadanie będzie wymagało umiejętno�ci 
wsp�łpracy.

MIASTA

5

Elektryfikacja Warszawy – rozwijanie 
kabla elektrycznego ze szpuli na ul. 
Elektrycznej. Lata 1918–1936. Zdjęcie 
ze zbior�w Narodowego Archiwum 
Cyfrowego. Autor: Henryk Poddębski



Sto lat temu na wakacje można było pojecha� Luxtorpedą, 
bardzo szybkim pociągiem. Nie było jednak smartfon�w 
i komputer�w, nie było nawet długopis�w. Z wakacji pisano 
kartki pocztowe i listy. Używano do tego stal�wek 
i atramentu.

Zadanie:

Napisa� swoje imię atramentem na bibułce. Nie możesz 
jednak postawi� przy tym kleksa. Powodzenia!

KURORTY I WYPOCZYNEK

Wyobra� sobie, ze przeniosłe� się w czasie 
o 100 lat i masz do dyspozycji tylko 
stal�wkę i atrament.

Krawiec uliczny w Warszawie w swoim 
mobilnym warsztacie. Rok 1927.
Zdjęcie ze zbior�w Narodowego 
Archiwum Cyfrowego. 
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