
Sprawdź, czy pamiętasz!

Rozwiąż zadania i sprawdź, czy potrafisz odróżnić i nazwać elementy Rzeczy 

warszawskich. Odpowiedzi znajdziesz na samym końcu – spróbuj popracować 

samodzielnie i nie podglądaj!

1. Czapka o okrągłym denku, ze skórzanym daszkiem, na którym  

zaczepiano sznurek to …………………………………...............…. . Szczególnie upodobał 

ją sobie marszałek Józef Piłsudski, który od 1918 do 1922 roku sprawował funkcję 

………………………………………….............……. . Widać to na pocztówce!

Pocztówka Józef Piłsudski wręczający sztandar 

pułkownikowi Feliksowi Kamińskiemu,  

fot. Marian Fuks, Kraków ok. 1934 | AI 1427



2. Wskaż, jak nazywamy kobiety, które zostały uwiecznione w okolicach  

 Dworca Gdańskiego na poniższej fotografii (AF 35989).

Kobiety ze zdjęcia to …………………………………….………...............................................……....... .  

Można je rozpoznać po ………………………………………………………………………........................... .

3. Uzupełnij zdania lub zaznacz właściwą odpowiedź.

W obronie kraju mógł pomagać każdy, również cywile. Organizowali się oni 

w tzw. ………………………………………..........……………….., czyli grupy funkcjonujące na 

wzór wojska, ale nie będące jego częścią, np. ………...………………………..……………….. , 

która wspierała wojsko w działaniach. Do szeregów armii wstępowali nie tylko 

mężczyźni. W ramach Ochotniczej Legii Kobiet, w wojnie polsko-bolszewickiej 

uczestniczyła ppor. Zofia Lipowicz--Nowosielska, która została uhonorowana 

odznaką Krzyż Walecznych / Virtuti Militari za odwagę, męstwo i poświęcenie, 

jakim się wykazała.



4. Uzupełnij pola.

Order wojenny ………………………………………….., co w języku łacińskim oznacza 

………………………………………………..  to najwyższe polskie odznaczenie, przyznawane 

za nieprzeciętne dokonania i postawy godne naśladowania w czasie wojny.  

Krzyż Wielki tego orderu 14 czerwca 1923 roku został przyznany  

..………….…………..………………….......……, czyli „Wodzowi Naczelnemu za zwycięską 

wojnę polsko-bolszewicką”.

5. Przyjrzyj się nakryciom głowy, jakie mają na sobie żołnierze Wojska   
 Polskiego i ochotnicy uwiecznieni przez Henryka Poddębskiego na   

 fragmencie fotografii z około 1920 roku (AN 103029). Spróbuj nazwać   

 wskazane rodzaje czapek.

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

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

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



6. Wpisz brakujące słowa opisujące pocztówkę z widokiem Cudu nad Wisłą.

Przedstawione na umieszczonej na reprodukcji obrazu „Cud nad Wisłą” Jerzego 

Kossaka bezpośrednie starcie żołnierzy polskich z Armią Czerwoną przebiegało 

na ………………………………………….. . Walczącym pomagały umieszczane na lufach  

karabinów ……………………………………. . W głębi obrazu widać, że linia walk jest 

szeroka, a żołnierze atakują bardzo intensywnie i nie przestają odpierać wroga – 

takie działanie nazywane jest ……………………………………..…….…………………….. .



7. Zadanie plastyczne.

Latem 1920 roku na ulicach Warszawy zaczęły pojawiać się plakaty i ulotki, 

nawołujące ludność do wstąpienia do armii i obrony kraju. Sam Józef Piłsudski 

wzywał, że „jak jednolity niewykruszony mur musimy stanąć do oporu [...]. 

Wszystko dla zwycięstwa. Do broni!”.

 Zaprojektuj plakat, który Twoim zdaniem najbardziej zachęciłby  

 wszystkich do boju.



Odpowiedzi:

1. Czapka o okrągłym denku, ze skórzanym daszkiem, na którym zaczepiano sznurek to 

maciejówka. Szczególnie upodobał ją sobie marszałek Józef Piłsudski, który od 1918 do 1922 

roku sprawował funkcję Naczelnika Państwa.

2. Kobiety ze zdjęcia to sanitariuszki. Można je rozpoznać po charakterystycznym stroju 

oraz znaku krzyża na ramieniu i czepku.

3. W obronie kraju mógł pomagać każdy, również cywile. Organizowali się oni w tzw. 

organizacje paramilitarne, czyli grupy funkcjonujące na wzór wojska, ale nie będące jego 

częścią, np. Straż Obywatelska, która wspierała wojsko w działaniach. Do szeregów armii 

wstępowali nie tylko mężczyźni. W ramach Ochotniczej Legii Kobiet, w wojnie polsko-

bolszewickiej uczestniczyła ppor. Zofia Lipowicz-Nowosielska, która została uhonorowana 

odznaką Krzyż Walecznych / Virtuti Militari za odwagę, męstwo i poświęcenie, jakim się 

wykazała.

4. Order wojenny Virtuti militari, co w języku łacińskim oznacza Cnocie Wojskowej, to 

najwyższe polskie odznaczenie, przyznawane za nieprzeciętne dokonania i postawy 

godne naśladowania w czasie wojny. Krzyż Wielki tego orderu 14 czerwca 1923 roku 

został przyznany Józefowi Piłsudskiemu, czyli „Wodzowi Naczelnemu za zwycięską wojnę 

polsko-bolszewicką”.

5.

 

6. Przedstawione na umieszczonej na reprodukcji obrazu „Cud nad Wisłą” Jerzego Kossaka 

bezpośrednie starcie żołnierzy polskich z Armią Czerwoną przebiegało na froncie. 

Walczącym pomagały umieszczane na lufach karabinów bagnety. W głębi obrazu widać, że 

linia walk jest szeroka, a żołnierze atakują bardzo intensywnie i nie przestają odpierać wroga 

– takie działanie nazywane jest ofensywą .

rogatywka

furażerka

maciejówka


