
1

TEMAT:  

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 
1918/1919 - LEKCJA Z OBRAZEM

CELE LEKCJI

Uczeń:
•	poznaje	sytuację	w Poznaniu	i Wielkopolsce	panującą	w listopadzie	i październiku	1918	r.	na	
tle	wydarzeń	historycznych	(zakończenie	I wojny	światowej),
•	dostrzega	znaczenie	pracy	organicznej	Wielkopolan	dla	sukcesu	przyszłego	powstania
•	przedstawia	okoliczności	wybuchu	powstania	wielkopolskiego,
•	wskazuje	datę	wybuchu	powstania	wielkopolskiego	(	27	grudnia	1918r.)	i umieszcza	ją	w czasie	
i przestrzeni,	na	osi	czasu,
•	zna	najważniejsze	postaci	związane	z powstaniem:	Mieczysław Paluch, Ignacy Jan 
Paderewski, Franciszek Ratajczak, gen. Stanisław Taczak, gen. Józef Dowbor-Muśnicki	
(w tym	postaci	lokalnych	bohaterów	związane	z miejscem	zamieszkania	ucznia,	jeżeli	znajduje	
się	na	terenie	objętym	powstaniem	wielkopolskim),
•	przy	pomocy	obrazów	opowiada	o rozprzestrzenieniu	się	powstania	i przebiegu	walk,
•	wymienia	skutki	Powstania	Wielkopolskiego,

METODY PRACY:

•	metoda aktywizująca	–	pogadanka,	praca	
z ilustracjami	i tekstem

FORMY PRACY:

•	indywidualna	
•	zbiorowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

•	informacje	o powstaniu	wielkopolskim	znajdujące	się	na	stronie	www.27grudnia.pl 
•	ilustracje	(pocztówki	Leona	Prauzińskiego,	obrazy	Leona	Wróblewskiego)
•	mapa
•	karta	pracy
•	podręcznik
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I FAZA WPROWADZAJĄCA

1.	Nauczyciel	w ramach	rekapitulacji	wtórnej	przypomina	zagadnienia	poruszane	na	ostatnich	
lekcjach.	Zadaje	uczniom	pytania:
a)	Jakie	strony	walczyły	w I wojnie	światowej?
b)	Jakie	państwa	przegrały	wojnę?
c)	Jak	wyglądała	sytuacja	w Niemczech	w 2	połowie	1918	roku?
d)	Jakie	stwarzało	to	szanse	dla	Wielkopolan?

2.	Nauczyciel	prosi	o przyjrzenie	się	mapie	przedstawiającej	odradzanie	się	państwa	polskiego,	na	
której	Wielkopolska	nie	jest	w granicach	odradzanej	ojczyzny.

Zadaje dodatkowe pytania:
-	dlaczego	Wielkopolski	nie	ma	w granicach	odradzającego	się	państwa	polskiego?
-	pod	czyim	panowaniem	były	te	ziemie?
-	jak	Wielkopolanie	chcieli/mogli	rozwiązać	ten	problem?	(w razie	potrzeby	naprowadza	uczniów	
na	odpowiedzi	sugerujące	rozwiązanie	militarne,	bądź	dyplomatyczne),	a następnie	
w nawiązaniu	do	wypowiedzi	uczniowskich	i mapy	zapisuje	temat	lekcji	na	tablicy.

W dalszej kolejności:
•	wyjaśnia	cele	lekcji,
•	systematyzuje	dotychczasowe	informacje	tła	historycznego,	przypomniane	przez	uczniów	
i przedstawione	przez	nauczyciela,
•	rysuje	oś	czasu,	na	której	umieszczane	będą	daty	najważniejszych	wydarzeń.

11 listopada 1918 r. 
Rada	Żołnierzy	i Robotników	
zwołuje	sesję	w sali	rady	
miejskiej	w Poznaniu,	na	
którym	odwołano	ówczesnego	
nadburmistrza	Ernsta	Wilmsa.

II FAZA REALIZACYJNA 

Nauczyciel	przy	pomocy	pogadanki	ilustrowanej	obrazami
•		przedstawia	sytuację	w Prowincji	Poznańskiej	w 2	poł.	1918	roku	ze	szczególnym	
uwzględnieniem:	rewolucji	berlińskiej,	nastrojów	w armii	niemieckiej,	postawy	Wielkopolan	
wcielonych	do	wojska,
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•	opowiada	o przyjeździe	do	Poznania	Ignacego	Jana	Paderewskiego,	jego	przyjęciu	przez	
rodaków	oraz	działaniach	Niemców,

•	ukazuje	wydarzenia,	jakie	rozegrały	się	27	grudnia	1918.	Wyjaśnia	okoliczności	wybuchu	
powstania	wielkopolskiego	akcentując	datę	jego	wybuchu.	Wskazuje	na	planie	Poznania	ważne	
miejsca	związane	z wybuchem	powstania,	dodatkowo	wzbogacając	informację	ilustracjami,

Przyjazd	Ignacego	Jana	
Paderewskiego	do	Poznania	
w towarzystwie	oficerów	
angielskich	w czwartek	
26 grudnia 1918 r.

Hołd	dzieci	polskich	złożony	
Ignacemu	Paderewskiemu	
przed	Bazarem	w Poznaniu,	
w piątek	27 grudnia 1918 r.	
przed	południem.

6	pułk	grenadierów	
niemieckich	zrywa	sztandary	
polskie	i koalicyjne	z siedziby	
Naczelnej	Rady	Ludowej	
w Poznaniu	przy	Św.	Marcin	40,	
w piątek 27 grudnia 1918 r.
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Atak	na	Prezydium	Policji	-	
śmierć	Franciszka Ratajczaka	
w piątek 27 grudnia 1918 r.

Scena	z samego	początku	-	
wybuch	walk	powstańczych.	
Żołnierze	rozdają	ludności	
cywilnej	broń,	nawołując	
do	przyłączenia	się	do	walk	
wyzwoleńczych.

Odmarsz	warty	niemieckiej	
i wkroczenie	polskiej	na	
Głównym Odwachu	na	Starym	
Rynku	w Poznaniu.

•	ukazuje	entuzjazm	Poznaniaków	w pierwszych	godzinach	powstania,
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Szturm	skautów.

Powstańczy	entuzjazm	
na	Starym	Rynku.
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Walki	na	przedmieściach	
Poznania,	przed	mostem	
Chwaliszewskim.	
(postać	w kapeluszu	–	Leon 
Prauziński,	autor	ilustracji).

•	przedstawia	postać	Stanisława	Taczaka	
i omawia	jego	wkład	i rolę	w pierwszych	
dniach	powstania,
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•		ukazuje	na	planie	Poznania	
i mapie	Wielkopolski	
rozprzestrzenienie	się	
powstania,	wyzwalanie	
kolejnych	miejscowości	
i ukształtowanie	się	głównych	
frontów,

Plan	Poznania	z 1917	roku.

http://cyryl.poznan.pl/
kolekcja/317/najstarsze-plany-
poznania-do-1938-roku-
archiwum-panstwowe-w-
poznaniu

Aresztowanie	dowódcy	V	
korpusu	armii	niemieckiej	
generała	Fritza	Bock	und	
Polach	i jego	szefa	sztabu,	
w poniedziałek	6	stycznia	
1919	r.	w gmachu	dowództwa	
korpusu	w Poznaniu.

Warta	przed	Bazarem.
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Scena	rozbrojenia	żołnierzy	
niemieckich	w fortach	
poznańskich.

Scena	nawiązująca	do	walk	
o zdobycie	niemieckiego	
lotniska	na	Ławicy	pod	
Poznaniem.	Samo	zdobycie	
lotniska	nastąpiło	5	stycznia	
1919	roku.
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•	przedstawia	postać	generała	
Józefa	Dowbor-Muśnickiego	
i omawia	jego	działania	po	
objęciu	dowództwa	nad	
powstaniem,

•	omawia	okoliczności	zawarcia	rozejmu	w Trewirze	16	lutego	1919	i postawę	gen	Ferdinanda	
Focha

Przysięga	wojsk	polskich	pod	
dowództwem	generała	Józefa	
Dowbor-Muśnickiego	
w niedzielę	26	stycznia	1919	r.

(…) Niemcy powinni niezwłocznie zaprzestać wszelkich działań ofensywnych przeciwko Polakom 
w Poznańskiem i we wszystkich innych okręgach. W tym celu zabrania się wojskom niemieckim 
przekraczania następującej linii: dawna granica Prus Wschodnich i Prus Zachodnich z Rosją aż do 
Dąbrowy Biskupiej, następnie zaczynając od tego punktu linii na zachód od Dąbrowy Biskupiej, na zachód 
od Nowej Wsi Wielkiej, na południe od Brzozy, na północ od Szubina, na północ od Kcyni, na południe 
od Szamocina, na południe od Chodzieży, na północ od Czarnkowa, na zachód od Miał, na zachód od 
Międzychodu, na zachód od Zbąszynia, na zachód od Wolsztyna, na północ od Leszna, na północ od 
Rawicza, na południe od Krotoszyna, na zachód od Odolanowa, na zachód od Ostrzeszowa, na północ od 
Wieruszowa, a następnie aż do granicy śląskiej.

Remigiusz	Bierzanek,	Józef	Kukułka	(oprac.):	Sprawy	polskie	na	konferencji	pokojowej	
w Paryżu	w 1919	r.	T.	1.	Warszawa:	1965,	s.	385.
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•	przedstawia	postanowienia	konferencji	wersalskiej	w sprawie	Wielkopolski,

Zachęca	uczniów	do	próby	samodzielnego	zilustrowania	wydarzenia	związanego	z powstaniem	
wielkopolskim	w dowolnej	formie	graficznej	(praca	domowa	dla	chętnych	lub	do	wykonania	na	
lekcji	plastyki).
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III FAZA PODSUMOWUJĄCA 

Nauczyciel	prosi	uczniów	o zastanowienie	się	nad	odpowiedzią	na	pytanie:	dlaczego	powstanie	
wielkopolskie	zakończyło	się	sukcesem?	(burza	mózgów)
Odpowiedzi	na	to	pytanie	zapisywane	są	na	tablicy.
Wypowiedzi	uczniów	stanowią	podstawę	do	podsumowania	lekcji	przez	nauczyciela.
Nauczyciel	podsumowuje	lekcję,	ocenia	zaangażowanie	uczniów	i zadaje	zadanie	domowe.

Zadanie dla chętnych uczniów do wyboru:
Poszukajcie	śladów	powstania	wielkopolskiego	w waszym	miejscu	zamieszkania.	Zebrane	
informacje	przedstawcie	w formie	plakatu.

Przeprowadźcie	rozmowy	z członkami	waszej	rodziny,	na	podstawie	których	przygotujcie	
informacje	o udziale	waszych	przodków	w powstaniu	wielkopolskim.

Opracowanie: Andrzej Surdyk


