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Przedmiot: historia i społeczeństwo
Klasa: VI szkoły podstawowej lub kl. VII
Czas: 2 godziny lekcyjne
Cele ogólne:

• rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł oraz 
sprawnej organizacji pracy własnej ucznia, 

• kształtowanie umiejętności dostrzegania związków pomiędzy historią Pol-
ski a dziejami swojego regionu i miasta.

Cele szczegółowe:
• rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania przeszłością małej ojczyzny,
• poznanie ważniejszych wydarzeń i postaci związanych z historią Polski i dzie-

jami Kalisza początku XX wieku,
• rozwijanie umiejętności dostrzegania przemian społeczno-gospodarczych na 

przykładzie działań i życia codziennego mieszkańców Kalisza.
Metody: portfolio, praca pod kierunkiem, praca z tekstem, pogadanka.
Formy pracy: praca w grupach, praca całym zespołem, praca indywidualna 

uczniów.
Środki dydaktyczne: opracowania o tematyce regionalnej (patrz bibliografia), 

prezentacja multimedialna przedstawiająca strukturę ludności oraz archiwal-
ne zdjęcia obiektów sakralnych, teksty źródłowe i artykuły o tematyce regio-
nalnej.
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Tabaka A., Międzywojnie znaczy świt, ,,Kalisia Nowa” nr 10–12/ 2008.
Strony internetowe
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Informacja o lekcji
Zagadnienia realizowane podczas zajęć stanowią uzupełnienie programu na-

uczania historii w klasie VI (podstawa programowa z 2009 r.) i VII (podstawa 
programowa 2016 r.). Celem lekcji jest poszerzenie wiedzy dotyczącej okresu 
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Pytania

międzywojennego o przykłady związane z historią Kalisza. Uczniowie, poinfor-
mowani odpowiednio wcześniej, gromadzą materiały do portfolio (zapropono-
wane zagadnienia: sytuacja Kalisza w 1918 r., udział kaliszan w powstaniu wielko-
polskim 1918–1919 r., tworzenie polskich władz, życie codzienne mieszkańców 
miasta w pierwszych latach wolności).

Opracowując poszczególne zagadnienia, uczniowie korzystają z wcześniej 
zdobytej wiedzy i odnalezionych materiałów. Krótkie teksty uzupełniające 
uczestnicy otrzymują podczas lekcji. Zajęcia rozpoczynają się od pogadanki, 
po której zainteresowani odpowiadają na pytania. Poczynając od zagadnienia: 
Kalisz – położenie miasta, organizacja władz uczniowie opracowują odpowiedzi 
w grupach, co powinno przyspieszyć pracę na lekcji. Wypracowane stanowiska 
prezentowane są na forum klasy, na koniec zajęć prowadzący dokonuje ich krót-
kiej syntezy. Do podsumowania można również wrócić na kolejnych zajęciach, 
korzystając z omówienia pracy domowej. Fakultatywnie analiza pracy domowej, 
otwarte wypowiedzi uczniów i wystawa portfolio mogą stanowić treść kolejnych 
zajęć. Takie spotkanie ułatwi utrwalenie wiedzy i pozwoli rozwijać umiejętności 
komunikowania się, wyciągania wniosków i dzielenia się wiedzą. 

Wprowadzenie
Przypomnienie zagadnień związanych z dziejami Kalisza w okresie zabo-

rów w krótkiej pogadance. Treści, na które należy zwrócić uwagę, wprowadzając 
uczniów do tematyki zajęć: Kalisz w czasie zaborów rozwijał się gospodarczo. 
Miasto było rozbudowywane. Po drugim rozbiorze znalazło się w zaborze pru-
skim, a po kongresie wiedeńskim w granicach Królestwa Polskiego zależnego od 
Rosji. Kalisz był również stolicą guberni. Tragiczny rok 1914 – zniszczenie miasta 
w 80%, większość mieszkańców opuszcza zburzone miasto.

Proponowane pytania
• Wskaż na mapie położenie miasta? 
• Do jakiego zaboru należał Kalisz?
• Jaka była sytuacja Kalisza pod zaborami? Wspomnij o rozwoju przemysłu i po-

dziale administracyjnym. 
• Co wydarzyło się w sierpniu 1914 r.?

Rozwinięcie
Nauczyciel nawiązuje do zagadnień związanych z wysiłkiem zbrojnym Po-

laków i zakończeniem I wojny światowej. Wspomina, że podczas zajęć ucznio-
wie poznają, jak mieszkańcy Kalisza i okolic walczyli o niepodległość ojczyzny 
w latach 1918–1919. Prowadzący zajęcia zachęca młodzież do zastanowienia się 
nad tym, jak wyglądało życie mieszkańców miasta w okresie międzywojennym. 
Następnie przypomina zasady pracy na lekcji. Uczniowie czytają krótki tekst do-
tyczący pierwszych dni niepodległości oraz udziału kaliszan w powstaniu wiel-
kopolskim (zał. 1). Po przeczytaniu uczestnicy odpowiadają na pierwsze dwa 
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zagadnienia, korzystając również z materiałów przygotowanych w portfolio. Za-
gadnienia zapisywane są na tablicy lub/i w uczniowskich zeszytach. 

I. Sytuacja w Kaliszu w 1918 r.
• Które organizacje niepodległościowe działały w Kaliszu w listopadzie 1918 r.?
• Kiedy i kto wyzwolił Kalisz spod okupacji niemieckiej w 1918 r.?
Przykładowe treści, na które można zwrócić uwagę. Wspomniane niżej przy-

kłady stanowić mogą uzupełnienie zapisu punktu dotyczącego sytuacji w Kaliszu 
w listopadzie 1918 r. 

• Polska Organizacja Wojskowa i Straż Obywatelska miasta Kalisza.
• W listopadzie 1918 r. organizacje utworzyły Sztab Wojskowy Ziemi Kali-

skiej z porucznikiem Juliuszem Ulrychem na czele.

II. Udział kaliszan w powstaniu wielkopolskim 1918   –1919 r. 
Uczniowie odpowiadają na pytania, korzystając z tekstu oraz materiałów 

przygotowanych w domu. 
•  Czy Kalisz oficjalnie brał udział w powstaniu?
•  Jak nazywał się oddział, który wyruszył z Kalisza do powstania?
• Kto stanął na czele kaliszan walczących w powstaniu wielkopolskim?

Propozycje treści, które powinny znaleźć się w podsumowaniu
Działania zbrojne powstania wielkopolskiego nie objęły Kalisza, mieszkańcy 

miasta jako ochotnicy zgłaszali się do I Batalionu Pogranicznego. Na czele od-
działu, który włączył się do walk, stał Władysław Wawrzyniak. Żołnierze bata-
lionu złożyli przysięgę w Kaliszu na placu św. Józefa, później walczyli na froncie 
południowym powstania.

III. Kalisz – położenie miasta, organizacja władz
Nauczyciel krótko referuje zagadnienie. Można zaproponować wcześniejsze 

przygotowanie tego punktu przez zainteresowanych uczniów. Proponowane tre-
ści, które powinny znaleźć się w wypowiedzi:

W okresie międzywojennym obszar Rzeczypospolitej podzielony był na 16 
województw. Kalisz należał od 1919 r. do województwa łódzkiego, a później (od 
1938 r.) do województwa poznańskiego. Miastem rządziła Rada Miasta powoła-
na w drodze wyborów, liczyła 24 członków na czele z prezydentem. Funkcję peł-
nili: Bronisław Bukowiński, Jan Michalski, Mieczysław Szarras, Ignacy Bujnicki.

• W granicach jakiego województwa znalazł się Kalisz w okresie międzywo-
jennym? 

• Kto rządził miastem?
• Wymień nazwiska pierwszych prezydentów Kalisza po odzyskaniu nie-

podległości.

Pytania
N

otatka
Pytania

Pytania

Polecenia
Pytania



35

IV. Ratusz – siedziba władz
Historia odbudowy kaliskiego ratusza zniszczonego w 1914 r. zostaje przed-

stawiona przez ucznia w krótkiej prezentacji multimedialnej. Treści, które po-
winny zostać wspomniane:

Spalenie ratusza podczas tragicznych wydarzeń sierpnia 1914 r. Zniszczony 
secesyjny budynek z trzema kopułami, wzniesiony był w latach 1888–1890. Kon-
kurs na odbudowę obiektu Rada Miasta ogłosiła już w czasie wojny. Prace według 
projektu architekta miejskiego Sylwestra Pajzderskiego ukończono w 1924 r.

• Przedstaw losy kaliskiego ratusza na początku I wojny.
• Podaj ważniejsze fakty związane z odbudową ratusza.
• Kto jest autorem projektu odbudowy kaliskiego ratusza?

V. Ludność Kalisza w okresie międzywojennym
Przeczytaj uważnie tekst: Ludność Kalisza w okresie międzywojennym i odpo-

wiedz na pytania.
• Co było przyczyną spadku liczby mieszkańców w 1914 r.?
• Dlaczego liczba mieszkańców miasta ulegała dużym zmianom?
• Które narodowości zamieszkiwały miasto w okresie międzywojennym?
Powyższe zagadnienie może zostać przedstawione w formie prezentacji mul-

timedialnej, która uwzględni: strukturę ludności, wyznań, np. w formie wykresów 
kołowych lub innych. Archiwalne zdjęcia obiektów sakralnych – z wyjaśnieniem, 
gdzie się mieściły i jakiej religii dotyczyły – prezentowane są m.in. na stronie inter-
netowej: http://www.kalisz.info/burzenie-kalisza.html

VI. Zajęcia ludności
Uczniowie korzystając z tekstu: Zajęcia ludności (zał. 3) oraz portfolio, przed-

stawiają i opisują zajęcia kaliszan w okresie międzywojennym. Zagadnienie to 
może stanowić punkt wyjścia do drugiej części zajęć, przeznaczonej na prezenta-
cję pracy domowej i portfolio.

Podsumowanie
Nauczyciel dokonuje krótkiej syntezy uczniowskich wypowiedzi, zachęca do 

starannego przygotowania pracy domowej. Przekonuje, że precyzyjne opracowa-
nie zagadnienia decydować będzie o przebiegu kolejnych zajęć. Przydatne może 
okazać się przekazanie uczniom na karteczkach bibliografii, która ułatwi poszu-
kiwania materiałów do kolejnych zajęć.

Praca domowa
Uczniowie wybierają lub losują zagadnienia do samodzielnego opracowania 

w domu. 
• Jesteście przedstawicielami Rady Miasta. Macie przedstawić burmistrzowi 

(prezydentowi) raport dotyczący najpilniejszych potrzeb mieszkańców Kali-
sza. Wykorzystajcie informacje zawarte w portfolio.

Polecenia
Pytania
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• Wasze zadanie polega na zaprezentowaniu życia kulturalnego miasta okresu 
międzywojennego. Przeprowadźcie wywiad, wcielając się w znaną postać ży-
jącą w tamtych czasach. 

• Jesteście dziennikarzami, którzy mają napisać artykuł do ówczesnej gazety na 
temat odbudowy miasta w latach 1914–1939. Przedstawcie proces, uzupeł-
niając portfolio o zdjęcia, relacje, reklamy.

• Jesteście kronikarzami — sporządźcie zapisy w kronice miasta dotyczące wi-
zyt ważnych osobistości okresu międzywojennego w Kaliszu. 

Teksty
Załącznik 1
Odzyskanie niepodległości / powstanie wielkopolskie

[…] Kalisz wyzwolony został 11 listopada 1918 roku dzięki działalności 
utworzonego tu dzień wcześniej Sztabu Wojskowego Ziemi Kaliskiej składające-
go się z przedstawicieli Organizacji Wojskowej i Straży Obywatelskiej. Na czele 
tego sztabu stał podporucznik Juliusz Ulrych. Już w dniu 12 listopada tegoż roku 
nowe władze wojskowe i miejskie – z prezydentem Bronisławem Bukowińskim 
wybranym 11 listopada przejęły wszystkie ważniejsze urzędy i instytucje w mie-
ście. Rozpoczęła się ewakuacja oddziałów pruskich. 

[…] Zaraz po wyzwoleniu miasta Sztab Wojskowy Ziemi Kaliskiej wydał szereg 
odezw wzywających do wstępowania w szeregi organizującego się wojska polskie-
go. Zgłaszali się do niego nie tylko kaliszanie, ale także przekradający się przez 
kordon graniczny ostrowianie. Z ochotników tych utworzony został I Batalion 
Pograniczny, którego dowódcą został podporucznik W. Wawrzyniak. Batalion ten 
złożył uroczystą przysięgę w Kaliszu w dniu 13 grudnia 1918 roku. Po dotarciu 
wiadomości o wybuchu powstania wielkopolskiego batalion natychmiast przekro-
czył granicę i ruszył do walki w szeregach powstańczych. 

Pierwszą akcję zbrojną I Batalion Pograniczny przeprowadził już 27 grudnia 
1918 r. w okolicy Skalmierzyc, a następnie aż do zakończenia powstania wiel-
kopolskiego 1918/1919 brał udział w wielu walkach stoczonych o wyzwolenie 
południowo-zachodniej Wielkopolski. 

Dobak-Splitt K., Splitt J.A., Kalisz poprzez wieki, Kalisz 1988, s. 84. 
W tekście zastosowano zmieniony układ akapitów, skróty wprowadzone zostały przez 

autorkę scenariusza.

Załącznik 2 
Ludność Kalisza w okresie międzywojennym

W 1914 r liczba ludności Kalisza wynosiła 57 tys. Z powodu bombardowania 
miasta i pożaru w sierpniu 1914 r. wielu kaliszan w popłochu opuściło swoje domy. 
Pod koniec pierwszego roku wojny pozostało w Kaliszu 5 tys. osób. W 1918 r. liczba 
mieszkańców miasta wzrosła do 37.500, zaś u schyłku okresu międzywojennego 
sięgnęła 81 tys. Na początku lat dwudziestych Polacy stanowili ok. 70% mieszkań-
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ców, Żydzi ok. 28%, pozostałe narodowości to m.in.: Rosjanie, Niemcy, Ukraiń-
cy. Pod względem wyznaniowym zdecydowanie przeważali więc wyznawcy religii 
rzymsko-katolickiej, około 1/3 ludności było wyznania mojżeszowego. Mniej licz-
nie reprezentowani byli prawosławni i ewangelicy. Należy podkreślić, że dane doty-
czące struktury narodowościowej nie są precyzyjne. Wynika to z faktu, iż ówczesne 
statystyki prowadzono, uwzględniając kryteria, takie jak wyznanie i język ojczysty 
– co nie zawsze oddawało narodowość. Niektórzy mieszkańcy obcego pochodzenia 
z czasem ulegali asymilacji i w kolejnym pokoleniu za ojczystą mowę podawali już 
język polski. 

Opracowano na podstawie: 
Dobak-Splitt K., Splitt J.A., Kalisz poprzez wieki, Kalisz 1988. 
Dzieje Kalisza, praca zbiorowa pod red. W. Rusińskiego, Poznań 1977.

Załącznik 3 
Zajęcia ludności

Mieszkańcy Kalisza utrzymywali się głównie z pracy w przemyśle, handlu i ubez-
pieczeniach. Zdecydowanie mniej miejsc pracy oferowały: służba publiczna, trans-
port i komunikacja, szkolnictwo i kultura, lecznictwo i opieka społeczna. W Kaliszu 
była duża nadwyżka siły roboczej. Płace robotników były zróżnicowane, przeciętne 
wynagrodzenie wynosiło 36 zł (w 1926 r.), kobiety zarabiały mniej o jedną trzecią. 
Najwięcej miejsc pracy oferował przemysł włókienniczy. Znanym w kraju producen-
tem aksamitu była Kaliska Manufaktura Pluszu i Aksamitu – nazywana Pluszownią, 
uznaniem cieszyły się również produkowane w mieście koronki i firanki. Stosunkowo 
dobrze rozwijał się handel. Funkcjonowało ponad tysiąc punktów sprzedaży detalicz-
nej różnych branż. Centrum handlowo-usługowe znajdowało się wokół rynku, we 
wtorki i piątki działały także targowiska. Warto zaznaczyć, że największym monopoli-
stą w handlu hurtowym był Dawid Perle, właściciel hurtowni przy Fabrycznej.

Opracowano na podstawie: 
Dzieje Kalisza, praca zbiorowa pod red. W. Rusińskiego, Poznań 1977. 

Ewa Bezener – nauczyciel dyplomowany w Szkole Podstawowej nr 16 im. Powstańców 
Wielkopolskich 1918–1919 w Kaliszu. Od wielu lat pasjonuje się historią regionalną – 
szczególnie Wielkopolski. Systematycznie rozwija zainteresowania uczniów w tym kie-
runku, co przekłada się na liczne sukcesy w konkursach historycznych (cyklicznie ucznio-
wie SP 16 zdobywają najwyższe laury w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce, 
Konkursie Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i licznych konkursach na szczeblu miasta 
i województwa). 




