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Przedmiot: historia 
Klasa: VII klasa szkoły podstawowej, liceum 
Czas: 2 x 45 minut 
Cele ogólne:

• rozwijanie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i syntezy wcześniej 
zdobytej wiedzy,

• kształtowanie umiejętności dostrzegania związków pomiędzy historią kraju
i regionu,

• kształtowanie umiejętności dostrzegania związków pomiędzy wieloma sfe-
rami życia społeczno-gospodarczego.

Cele szczegółowe:
• wykorzystanie dziedzictwa kulturowego regionu w realizacji podstawy pro-

gramowej;
• poznanie i zrozumienie postaw i działań Polaków pod zaborami;
• utrwalenie wiadomości dotyczących przemian społecznych, gospodarczych

i kulturalnych w I poł. XIX w.
Metody: praca pod kierunkiem, pogadanka heurystyczna, metody problemowe. 
Środki dydaktyczne: rzutnik multimedialny, mapa Wielkopolski, zdjęcia zabyt-

ków związanych z tematem zajęć, prezentacja multimedialna przedstawiająca 
ważniejsze pałace i majątki ziemiańskie oraz zachowane przykłady obiektów 
przemysłowych, teksty źródłowe i artykuły przedstawiające życie Wielkopo-
lan pod zaborami. 

Forma organizacyjna: praca indywidualna, jednostkowa, praca w grupach, pra-
ca całym zespołem.
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Informacja o lekcji
Realizacja proponowanych zajęć jest wskazana po zapoznaniu uczniów z za-

gadnieniami dotyczącymi epoki napoleońskiej oraz przedstawieniu sytuacji ziem 
polskich w I poł. XIX w. Dwa pierwsze zagadnienia oraz podsumowanie realizo-
wane są w formie pracy zbiorowej, pozostałe (przemysł, rolnictwo, kultura i edu-
kacja) opracowywane są przez grupy zadaniowe.

Poznany wcześniej materiał ułatwia wprowadzenie treści regionalnych, zwią-
zanych z przemianami społeczno-gospodarczymi i kulturowymi na obszarze Wiel-
kiego Księstwa Poznańskiego. Częste odwoływanie się do przykładów dziedzictwa 
,,małej ojczyzny” sprzyja zainteresowaniu uczniów tematyką zajęć. W utrzyma-
niu właściwego tempa pracy i uwagi pomocne okazują się pytania, kierowane do 
uczestników zajęć oraz ćwiczenia – oparte o wybrane techniki twórczego myśle-
nia. Duże znaczenie dla przebiegu zajęć ma – w omawianym przypadku – wła-
ściwa organizacja pracy, nakierowana na rozwijanie umiejętności odnajdywania 
i krytycznej analizy opracowań i źródeł. Wspomniane działania oraz współpraca 
członków zespołu na etapie pracy grupowej pozwalają rozwijać umiejętności klu-
czowe uczniów. 

Proponowana lekcja historii obejmuje następujące czynności przygotowawcze:
• Realizację tematów dotyczących czasów napoleońskich oraz życia Polaków

i sytuacji ziem polskich w I poł. XIX w.
• Przygotowanie przez zainteresowanych uczniów krótkiej charakterystyki

postaci H. Gorzeńskiego, W. Lipskiego, B. Niemojowskiego, J. Zajączka.
• Opracowanie prezentacji przedstawiającej wybrane pałace (np. Marchwacz,

Antonin, Dobrzyca, Śmiełów) oraz zabudowania gospodarcze majątków
ziemskich (np. Marchwacz, Lewków).

• Przygotowanie krótkiej prezentacji przedstawiającej budynki fabryczne na
przykładzie Kalisza i Opatówka.

• Opracowanie zbiorczych kart zadrukowanych miniaturami zabytków i wi-
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zerunków postaci. Wspomniane wydruki przekazane zostają wraz z doku-
mentacją do grup zadaniowych. Podczas zajęć uczniowie będą wycinali fo-
tografie zabytków i naklejali je na mapę. 

• Narysowanie kilku konturowych map Wielkopolski (część centralna i połu-
dniowo-wschodnia.

Przebieg lekcji
Liderzy grup otrzymują teczki z kompletem materiałów. Warto zadbać, by 

przydział do zespołów był znany jeszcze przed rozpoczęciem zajęć. Pozwoli to 
zaoszczędzić czas i sprzyjać będzie dobrej organizacji pracy. Stoły, przy których 
będą pracowali uczniowie, oznaczono nazwą grupy. Każdy zespół ma do dyspo-
zycji przygotowaną wcześniej mapę Wielkopolski i materiały tematyczne (karta 
ze zdjęciami, teksty, lista postaci historycznych). Poniżej prezentujemy propono-
wany podział na grupy zadaniowe:

• rolnictwo,
• przemysł,
• kultura i edukacja.
Można dodać jeszcze kolejne zagadnienie – walka zbrojna. Tematyka ta jest 

jednak dobrze opracowana w szkolnych podręcznikach. W przypadku Wielko-
polski działania zbrojne odnoszą się głównie do Wiosny Ludów, co w sposób 
wystarczający ujmują programy nauczania dla III klasy gimnazjum i VII klasy 
szkoły podstawowej. 

Wprowadzenie
Prowadzący zajęcia przypomina sytuację ziem polskich na przełomie XVIII 

i XIX w. W tym celu stara się włączyć uczestników zajęć do rozmowy, zachęca-
jąc do odpowiedzi na pytania:

• Wskaż na mapie ważniejsze bitwy Napoleona w Europie.
• Przypomnij, kiedy obradował kongres wiedeński i jakie decyzje zostały podjęte 

w sprawie ziem polskich?
• Który z dowódców napoleońskich związany jest z naszym regionem? Przypo-

mnij krótko sylwetkę generała.
• Oceń, czy pseudonim ,,Generał Arbuz’’ jest uzasadniony w odniesieniu do Jó-

zefa Zajączka?

Uczniowie odpowiadając na pytania, systematyzują i utrwalają wiedzę dotyczą-
cą czasów napoleońskich i znaczenia kongresu wiedeńskiego. W przypadku, kiedy 
postać Józefa Zajączka nie jest znana, prowadzący zajęcia opowiada młodzieży o tej 
postaci. Zarys biograficzny może również przygotować jeden z uczniów. Dobrą ilu-
stracją zmian, jakie rozpoczęły się w Opatówku pod koniec drugiego dziesięciolecia 
XIX w., mogą być słowa zawarte we wspomnieniach J. U. Niemcewicza: „Dom... 
pyszne zabudowania gospodarcze, ogród założony najgustowniej... nie wieś jak 
przedtem, lecz porządne miasteczko z rzemieślniczych domków złożone wskazują 
wszędy ruch czynny i życie, miłym Opatówek czynią pobytem”.
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Po krótkim omówieniu działalności gen. J. Zajączka uczniowie podsumowują 
ważniejsze informacje. Poniżej przykładowa propozycja zapisu notatki do zeszytu.

1. Generał, namiestnik, książę – sylwetka J. Zajączka.
• działacz Sejmu Czteroletniego,
• uczestnik powstania kościuszkowskiego, dowódca napoleoński ranny nad Be-

rezyną,
• namiestnik Królestwa Polskiego, książę od 1818 r.

Po omówieniu działalności J. Zajączka, uczestnicy zajęć przedstawiają sytu-
ację w Królestwie Polskim w dekadzie poprzedzającej wybuch powstania listopa-
dowego. Nauczyciel stara się aktywizować zespół pytaniami:

• Jakie znasz okręgi przemysłowe w Królestwie Polskim?
• Jaka była sytuacja w kulturze i edukacji Królestwa Polskiego?
• Jak nazywano ugrupowanie posłów protestujących przeciw łamaniu konstytu-

cji przez księcia Konstantego?
• Kto stał na czele tej opozycji?

Uczniowie odpowiadając na pytania, przedstawiają sytuację Królestwa Pol-
skiego w latach 20. XIX w. Wspomniane zostają przemiany w gospodarce i kul-
turze oraz stopniowa utrata praw politycznych Polaków. Prowadzący zwraca 
uwagę na działania opozycji parlamentarnej (kaliszan) oraz stopniową radyka-
lizację nastrojów prowadzącą do powstania tajnych związków. Uczniowie za-
poznają się z tekstem Gospodarze Marchwacza (zał. 1) oraz zdjęciami obiektów 
folwarcznych publikowanych w Internecie pod adresami: 

http://www.galeriawielkopolska.info/marchwacz.html
https://wkaliszu.pl/8026653/Marchwacz.html
Korzystając z ww. materiałów, uczestnicy zajęć wymieniają cechy ziemiań-

skiego folwarku i opisują dziewiętnastowieczny majątek ziemski. 
Proponowane treści dotyczące właścicieli Marchwacza:

2. Niemojowscy z Marchwacza: wzorowi gospodarze, politycy, spiskowcy.
• wprowadzanie nowoczesnych wzorców gospodarowania,
• Bonawentura Niemojowski – członek opozycji sejmowej, minister; po usunię-

ciu J. Krukowieckiego prezes Rządu Narodowego, prezes Komitetu Tymczaso-
wego Emigracji Polskiej,

• Wincenty Niemojowski – członek Rządu Narodowego, zmarł w drodze na
Sybir.

Po zredagowaniu notatki uczniowie przystępują do ćwiczenia Lista atry-
butów. Jest to technika twórczego myślenia, która pozwala na wyróżnienie jak 
największej liczby cech obiektu (od najbardziej typowych po mało związane 
z tematem). 

Zadanie polega na dopełnieniu zdania wybranymi przymiotnikami: Pałac 
w Marchwaczu jest . . . . . . . . . (np. klasycystyczny, zabytkowy, ekskluzywny) 
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Proponujemy rozpocząć od cech charakterystycznych, przechodząc następnie 
do bardziej ukrytych a nawet nietypowych, oryginalnych. W przypadku, kiedy 
uczniowie rzadko korzystali z podobnych ćwiczeń, można zastosować podpowiedź 
w formie podania kategorii, np. funkcje, położenie, zachowania związane z obiek-
tem (nie należy ograniczać się wyłącznie do wyglądu budowli). 

Praca w grupach
Po zakończeniu ćwiczenia Lista atrybutów zostaje zaprezentowana mapa 

Wielkopolski (tu przydatny będzie projektor). Klasa podzielona na zespoły 
rozpoczyna pracę nad poszczególnymi zagadnieniami. Materiały dla grup lide-
rzy otrzymali na początku zajęć. W teczkach tematycznych znajdują się: mapa 
Wielkopolski (część środkowa i południowa), teksty źródłowe, zdjęcia, napisy 
z nazwiskami. Każdy zespół dysponuje również przygotowaną wcześniej mapę 
konturową Wielkopolski formatu A-4 (lub większą). Szkic powinien zawierać 
ważniejsze miasta i rzeki. 

Przez kilkanaście minut uczniowie pracują, uzgadniając treść wypowiedzi. 
Można zaproponować przedstawicielowi każdego z zespołów wcześniejsze opra-
cowanie krótkiej prezentacji dotyczącej podanych zagadnień. Praktycznym roz-
wiązaniem jest przygotowanie zdjęć i map, służących realizacji tematu. W razie 
braku odpowiednich przykładów ze strony uczestników danej grupy prowadzący 
będzie mógł uzupełnić wypowiedzi uczniów i zainicjować dyskusję. 

Przemysł
Uczniowie zapoznają się z tekstem Rozwój przemysłu w Kaliszu (zał. 3) i sta-

rają się odnaleźć czynniki, jakie zadecydowały o lokalizacji przemysłu w okolicy 
Kalisza. Zastanawiają się również nad przyczynami usytuowania innych okręgów 
przemysłowych, np. Starachowic i Dąbrowy Górniczej. Przy omawianiu czyn-
ników decydujących o lokalizacji zakładów przemysłowych pomocna okaże się 
mapa przedstawiająca przemiany gospodarcze w XIX stuleciu. Nauczyciel propo-
nuje, by uczniowie skorzystali również z wiedzy pozaźródłowej i zastanowili się, 
jakie czynniki wezmą pod uwagę współcześni inwestorzy, wybierając lokalizację 
fabryki. Proponujemy, by do tekstu dołączyć pytania, które pomogą uczniom 
usystematyzować wiedzę.

• Jakie czynniki zadecydowały o budowie przemysłu włókienniczego w okolicy
Kalisza?

• Do kogo należały największe i najnowocześniejsze fabryki sukna?
• Czy, twoim zdaniem, zachodzące procesy można uznać za początek rewolucji

przemysłowej na tym terenie? Odpowiedź uzasadnij.
• W jaki sposób rozwój przemysłu wpływał na rozwój miasta?
W odpowiedziach powinny znaleźć się odwołania do: regulacji prawnych, 

działań administracji, sieci transportowej, rynku zbytu, siły roboczej, tradycji itp. 
Na zakończenie można zaproponować opracowanie dwu – trzyzdaniowej notatki 
(najlepiej przez uczniów z innej grupy).

Pytania

Polecenia
N

otatka
N
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Polecenia
Pytania
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3. Rozwój przemysłu w okolicy Kalisza w latach 20. i 30. XIX w.
• protekcyjna polityka władz Królestwa Polskiego przyspiesza proces gwałtow-

nego rozwoju przemysłu,
• sukiennictwo (fabryki braci Repphan w Kaliszu i A. G. Fiedlera w Opatówku), 
• garbarstwo, produkcja fortepianów.

Rolnictwo
Uczniowie analizują tekst Przemiany w rolnictwie (zał. 2), następnie odpowia-

dają na pytania: 

• Jakie było znaczenie ustawy regulacyjnej dla rozwoju wielkopolskiego rolnictwa?
• Na czym polegała przemiana w życiu ziemian? (Wykorzystaj tekst opracowania.)
• Kto w okolicach Kalisza zainicjował nowoczesne formy gospodarowania?
• Jak zorganizowany był majątek w Marchwaczu?

Po udzieleniu odpowiedzi uczestnicy, którzy mieli zapoznać się z biogramem 
Wojciecha Lipskiego i Dezyderego Chłapowskiego, omawiają dokonania tych 
postaci w rolnictwie i działalności społecznej. Z pewnością zaznaczone będą 
również inne dziedziny, m.in. kultura czy oświata, ujawniające zaangażowanie 
przedstawicieli ziemiaństwa. 

Na podstawie informacji dotyczących działalności Dezyderego Chłapowskie-
go, Wojciecha Lipskiego wyjaśnij, jaką rolę odgrywali w życiu społecznym 
przedstawiciele ziemiaństwa? 

4. Początki pracy organicznej w Wielkim Księstwie Poznańskim.
• gen. D. Chłapowski w Turwi,
• W. Lipski (Lewków),
• Jan Nepomucen Niemojowski – Śliwniki.

Kultura i edukacja
• Przypomnij nazwiska osób działających w początkach XIX w., które znane są

z działań w sferze oświaty i kultury. 
• Podaj przykłady polskich instytucji wspierających kulturę i oświatę pod za-

borami.

Uczniowie powinni wymienić powstanie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 
Towarzystwo Naukowej Pomocy oraz postaci: Jana Działyńskiego, Edwarda Raczyń-
skiego. Nauczyciel zachęca uczestników (którzy zapoznali się z biogramami zasłużo-
nych dla rozwoju kultury) do przedstawienia działań: Wojciech Lipskiego i Hieronima 
Gorzeńskiego. Następnie zostaje przypomniana kolejna postać.

• Przypomnijcie, kto został namiestnikiem Wielkiego Księstwa Poznańskiego.
• Podajcie nazwę miejscowości znanej z w naszym regionie z pięknego drewnia-

nego pałacu, w którym corocznie organizowany jest cykl koncertów – Chopin
w barwach jesieni.
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Po udzieleniu odpowiedzi uczniowie oglądają fotografie pałacu oraz portre-
tów ważniejszych osób związanych z tym miejscem. Następnie podsumowują za-
gadnienia dotyczące kultury, opracowując krótką notatkę. Wybrane treści warto 
zapisać z uwagi na ich brak w podręcznikach szkolnych. 

5. U Radziwiłłów w Antoninie.
• Antoni Radziwiłł – mecenas sztuki, kompozytor, namiestnik Wielkiego Księ-

stwa Poznańskiego,
• odwiedziny Chopina,
• klasycystyczne dwory w Śmiełowie i Dobrzycy: architekt Stanisław Zawadzki, 

dekoracja – m.in. Antoni Smuglewicz.

Podsumowanie
Przedstawiciele zespołów referują zagadnienia, wskazując na mapie przykła-

dy działań. Opracowane w toku lekcji materiały zostaną później zaprezentowane 
podczas wystawy. 

W przypadku działań w sferze oświaty i kultury mogą znaleźć się odwołania 
do: Kasyna Gostyńskiego, Bazaru, Towarzystwa Naukowej Pomocy, Rogalina, 
Pawłowic, Objezierza. Warto przywołać również przykłady nawiązujące do terenu 
najlepiej znanego uczniom np. okolice Skalmierzyc – Jan Nepomucen Niemojow-
ski, Jarocina (Śmiełowa) – Hieronim Gorzeński, Koźmina – ks. Jakub Gagacki. Po 
zakończeniu prezentacji wszystkich grup uczniowie czytają tekst Życie Wielkopolan 
w I poł. XIX w. Zagadnienia dotyczące elit społeczeństwa zostały przedstawione 
już w toku zajęć. Szersza perspektywa możliwa będzie do zaprezentowania dzięki 
odpowiedziom na pytania dotyczące problematyki społecznej.

• Z jakich grup społecznych rekrutowali się animatorzy działań mających na
celu obronę narodowego interesu Polaków?

• Oceń, jakie były warunki życia ludności.
• Które z obszarów życia społecznego pozbawione były wsparcia władz?
• W jaki sposób manifestowano polskość w okresie zaborów?

Udzielając odpowiedzi, uczniowie wymieniają dodatkowe obszary odziały-
wań społecznych. Stanowi to znakomitą okazję do wprowadzenia pojęcia pracy 
organicznej. Proponujemy, by uczestnicy zajęć opracowali definicję pod kierun-
kiem nauczyciela. 

TEKSTY
Załącznik 1 
Gospodarze Marchwacza

Niedaleko Opatówka, po prawej stronie drogi w kierunku Łodzi dostrzec 
można neoklasycystyczny pałac. Dzisiejsza bryła budowli pochodzi z początku 
XX w. i powstała w wyniku przebudowy rezydencji Bonawentury Niemojowskie-
go. Słynny przywódca opozycji sejmowej w okresie Królestwa Polskiego znany 
był również jako bardzo dobry gospodarz. 

N
otatka

Pytania



8

Majątek Niemojowskich od początku lat dwudziestych XIX w. stał się wzoro-
wym gospodarstwem. Do dziś jeszcze zachowały się niektóre budynki, które po-
wstały w kolejnych dziesięcioleciach: stajnia obora, spichlerz, gorzelnia. Niegdyś 
znajdowały się także: młyn parowy, wodny, olejarnia i cegielnia. Bonawentura 
Niemojowski umiejętnie podpatrywał dobre wzorce w krajach zachodniej Eu-
ropy. Również następcy znani byli z zainteresowania nowoczesnym rolnictwem. 
Wszyscy potrafili łączyć działalność publiczną ze wzorowym gospodarowaniem 
własnym majątkiem. Poza działalnością opozycyjną i spiskową realizowali się 
również na polu rolnictwa i przemysłu. Podobnie jak napoleoński generał Dezy-
dery Chłapowski, stali się wzorem dla kolejnych pokoleń. 

Opracowano na podstawie: http://www.galeriawielkopolska.info/marchwacz.html

Załącznik 2 
Przemiany w rolnictwie 

[…] Proces przekształcania się wielkopolskiego szlachcica z feudalną men-
talnością na nowocześnie gospodarującego ziemianina kapitalistę następował 
stopniowo i pociągał za sobą znaczne zmiany w życiu codziennym warstwy zie-
miańskiej. [...] Ziemianie, którzy w trudnych warunkach ekonomicznych i poli-
tyczno-społecznych panujących w zaborze pruskim zdołali utrzymać swój stan 
posiadania, upodobnili się bardzo do wielkich właścicieli w krajach zachodnio-
europejskich. 

[…] zmiana sytuacji po uwłaszczeniu chłopów w 1823, powiększone w jego 
rezultacie folwarki szlacheckie wymagały dużych inwestycji (nowych budynków, 
narzędzi rolniczych, większej ilości inwentarza itp.) oraz wysokich kwalifikacji 
i czujnego oka właściciela bądź zastępującego go urzędnika gospodarczego. […] 
Przykład osobistego kierownictwa i odpowiedzialności za proces produkcji w fol-
warkach dał już w latach dwudziestych XIX w. gen. Dezydery Chłapowski […]

W. Molik, Przekształcanie się wielkopolskiego szlachcica w ziemianina – uspołecznionego 
farmera w XIX i na początku XX wieku, w: Ziemiaństwo wielkopolskie. W kręgu 
arystokracji. red. naukowa Andrzej Kwilecki. Poznań 2004, s. 25-28.

Załącznik 3
Rozwój przemysłu w Kaliszu 

Przemysł na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego był słabo rozwi-
nięty i ograniczał się do produkcji farb (Krotoszyn), tytoniu, płótna i potażu. 
Wspomniane zakłady zatrudniały niewielu pracowników i nie miały większego 
wpływu na charakter ośrodków i panujące zwyczaje. Dominowała produkcja 
rzemieślnicza, ważny był również handel. Inaczej przedstawiała się sytuacja 
w Królestwie Polskim. Największa z kaliskich fabryk – Repphana zatrudniała 
w latach 1820-1830 ponad 1000 pracowników, zaś w nowoczesnym zakładzie 
braci A. i G. Fiedlerów w Opatówku pracowało ok. 500 osób. Fabryka w Opa-
tówku należała do najnowocześniejszych w Europie – produkowano tu sukno 
eksportowane w głąb Rosji i do Mongolii a nawet Chin. Już w połowie lat 20. 
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maszyny w Opatówku napędzane były maszyną parową. Produkcja sukna na 
dużą skalę aktywizowała okoliczne wsie – rozwija się m.in. hodowla owiec. 

Industrializacja Kalisza i okolic nie byłaby możliwa bez wsparcia ze strony 
władz Królestwa Polskiego. To dzięki staraniom Stanisława Staszica i Józefa Ra-
doszewskiego na rozwój Kaliskiego przeznaczano ogromne środki. Oprócz jedno-
razowych pożyczek Kalisz otrzymał wieloletni fundusz przeznaczony na rozwój 
przemysłu. Kapitał państwowy odegrał więc ogromną rolę w aktywizacji gospodar-
czej miasta. Wspomniani wcześniej bracia Repphanowie otrzymali od władz Ka-
lisza budynki przy dzisiejszym Placu Kilińskiego. Dzięki wspomnianym wcześniej 
subsydiom rządowym obiekty przystosowano do celów przemysłowych.

Opracował: Piotr Molenda 

Załącznik 4
Życie Wielkopolan w I poł. XIX w. 

Z miast znajdujących się na terenie południowo–wschodniej Wielkopolski 
tylko kilka: Krotoszyn, Kępno i Kalisz miało typowo miejski charakter. Pozostałe 
ośrodki niewiele różniły się od większych wsi. Drewniana zabudowa sprzyjała 
częstym pożarom. Sytuacje ludności pogarszały klęski żywiołowe: gradobicia, 
powodzie, fale epidemii cholery. 

Poważnym problemem były nękające lud alkoholizm i bieda. W wielu miej-
scowościach księża i ziemianie organizowali ruch trzeźwości. Przykładowo ks. 
Józef Siwicki nie pobierał od ,,rocznych abstynentów” opłat kościelnych. Wielko-
polanie przywiązani byli do Kościoła katolickiego i traktowali wiarę jako cechę 
świadczącą o przynależności do narodu polskiego. Ubóstwu i nędzy przeciwsta-
wiano się m.in. poprzez organizowane akcji charytatywnych, zbiórek. Początko-
wo akcje te inicjowane są przez ziemian i księży, z czasem animatorami ruchów 
dobroczynnych coraz częściej stają się mieszczanie. 

Władze zdawały się nie zauważać palących problemów społecznych. Celem 
zaborców było – przede wszystkim – wynarodowienie ludności polskiej. Rozwój 
szkolnictwa służyć miał celom państw zaborczych, stopniowo spadała liczba pol-
skich nauczycieli. Osoby umiejące czytać często nie było stać na kupno gazety czy 
książki. Istniała zatem potrzeba udostępnienia ludowi książek. W 1847 zawiąza-
no Towarzystwo Czytelni. W roku 1849 powstała Liga Polska, wyłoniła się z niej 
komisja popularyzująca lekturę wśród ludu. Zasiadł w niej Edmund Bojanowski 
obok Ewarysta Estkowskiego. 

Uroczyście obchodzono wydarzenia związane z historią Polski. Organizo-
wano obchody żałobne poświęcone narodowym bohaterom. W pierwszych la-
tach istnienia Księstwa zmarli T. Kościuszko (1817) i J. H. Dąbrowski (1818). 
Dąbrowski ostatnie lata spędził w Winnej Górze niedaleko Wrześni. Pamiętano 
o ważnych rocznicach: bitwy pod Grunwaldem, odsieczy wiedeńskiej, chrztu
Polski i in. Obchodom towarzyszyły montaże poetyckie, występy teatrów ama-
torskich, odczyty i okolicznościowe wydawnictwa. 

Wiek XIX był okresem eksplozji demograficznej. W ciągu XIX wieku lud-
ność Poznania zwiększyła się prawie dziesięciokrotnie, z około 18 tys. mieszkań-
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ców w 1815 roku do blisko 160 tys. Kalisz liczył w 1815 r. 7,5 tys. mieszkańców, 
w połowie wieku 11,5 tys. Ważną rolę w zaborze pruskim odgrywał rozwój kolei, 
ważnymi stacjami węzłowymi na terenie Wielkopolski południowej były Jarocin, 
Ostrów, Krotoszyn. Pierwszy pociąg do Kalisza przybył dopiero w 1902 r. 

Opracował: Piotr Molenda 

Załącznik 5 
Karta pracy – lista nazwisk przekazana grupom 

Proponowaną poniżej listę proponujemy powiększyć. Wymienione niżej na-
zwiska uczniowie grup zadaniowych wycinają i naklejają w odpowiednim miej-
scu mapy Wielkopolski. 

Postaci
H. Cegielski G. Potworowski K. Marcinkowski
A. Radziwiłł E. Raczyński A. Gorzeński
S. Zawadzki K. F. Schinkel A. F. Smuglewiczowie
B. Niemojowski J. N. Niemojowski J. Gagacki 
J. Zajączek D. Chłapowski T. Działyński 
B. Repphan J. Radoszewski A. G. Fiedlerowie 
F. Chopin J. Niemcewicz A. Mickiewicz

Praca domowa
Wyjaśnij słowa W. Lipskiego: Sobie, Swoim Przyjaciołom, Potomności, odno-

sząc przekaz do programu pracy organicznej. Podając przykłady działań, wspo-
mnij również Towarzystwo Naukowej Pomocy, poznański Bazar i Kasyno Go-
styńskie. 

Piotr Molenda – dr nauk humanistycznych, nauczyciel historii, nauczyciel konsultant 
ODN Kalisz, wykładowca dydaktyki. W latach 2013 – 2015 koordynator sieci współpracy 
i samokształcenia Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów, obecnie prowadzi sieć współpra-
cy nauczycieli historii południowej Wielkopolski. Ukończył Wydział Historyczny UAM 
w Poznaniu, w 2009 r. obronił pracę doktorską na temat mnemotechniki polskiej XIX w. 
Wieloletni trener metod przyspieszonego uczenia się, przeprowadził cykl szkoleń, semi-
nariów i warsztatów poświęconych pracy z uczniem zdolnym, organizacji pracy umysło-
wej i skutecznym technikom zapamiętywania. W latach 2015–2017 pomysłodawca i ko-
ordynator realizacji zadań publicznych Bliżej domu współfinansowanych przez Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego. Autor wielu artykułów promujących walory historyczno-
-krajoznawcze regionu oraz monografii Méthode mnémonique polonaise. Antoni Jaźwiński 
(1789–1870) i jego sztuka pamięci. Poznań 2013 (Wydawnictwo Poznańskie Studia Poloni-
styczne). Redaktor zbioru scenariuszy zajęć: Bliżej domu – edukacja regionalna w południo-
wo-wschodniej Wielkopolsce (Ostrów Wielkopolski 2015). Uczniowie P. Molendy byli wie-
lokrotnie finalistami i laureatami Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla gimnazjów 
oraz wielu innych konkursów.  


