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Sławomir Mrugalski

Scenariusz bez tematu* 

*Autor scenariusza proponuje wspólne ustalanie tematu przez uczniów i nauczyciela pod koniec 
zajęć (por. opracowanie tematu lekcji).

Przedmiot: historia
Klasa: VII szkoły podstawowej, liceum
Czas: 4 godziny
Cele ogólne:

•	rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania przeszłością małej ojczyzny
i kształtowanie postaw patriotycznych,

•	doskonalenie umiejętności wykorzystania różnorodnych źródeł w konstru-
owaniu obrazu przeszłości,

•	rozwijanie kompetencji planowania własnej pracy i współpracy w zespole.
Cele szczegółowe:

•	poznanie wydarzeń i postaci związanych z powstaniem wielkopolskim w oko-
licach Kobylej Góry,

•	ćwiczenie umiejętności odnajdywania miejsc i informacji związanych z tra-
dycją niepodległościową okolicy,

•	zapoznanie i zainteresowanie uczniów szczególnymi walorami krajobrazu
historycznego małej ojczyzny.

Metody pracy: praca z tekstem, praca pod kierunkiem, pogadanka, wycieczka
Formy pracy: praca zbiorowa, praca w grupach (formy pracy grupowej zróżni-

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

atlas historyczny, mapa gminy Kobyla Góra, kopie fotografii postaci histo-
rycznych, fotografie miejsc pamięci narodowej z terenu gminy Kobyla Góra
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Wieliczka Z., Od Prosny po Rawicz. Wspomnienia z powstania wielkopolskiego 1918 – 1919. 
Poznań 1931.

Krótka informacja o lekcji
Realizacja zajęć proponowana jest po zapoznaniu uczniów z sytuacją ludno-

ści polskiej w czasie zaborów i wydarzeniami I wojny światowej. Lekcja pozwoli 
na poszerzenie wiedzy o wydarzenia historyczne, jakie miały miejsce na terenie 
gminy Kobyla Góra w okresie powstania wielkopolskiego. Uczniowie zapoznają 
się ze źródłami historycznymi i opracowaniami przedstawiającymi wydarzenia 
lat 1918–1919 w regionie. 

Konstrukcja lekcji umożliwia również rozwijanie kluczowych kompetencji 
uczniów poprzez: planowanie pracy, analizę tekstów, formułowanie wypowiedzi 
i współpracę w zespołach. 

Uzupełnieniem zajęć jest wycieczka edukacyjna do miejsc pamięci narodo-
wej, upamiętniających wkład lokalnego społeczeństwa w dzieło odzyskania nie-
podległości i kształtowania granic II Rzeczpospolitej.

Przebieg zajęć
Wprowadzenie

Nauczyciel przypomina krótko czasy zaborów i dążenia niepodległościowe 
Polaków w XIX w. Odnosi się również do wydarzeń I wojny światowej i charak-
teryzuje sytuację ziem polskich pod koniec 1918 roku. 

Przykładowy komentarz
W latach 1795–1918 państwo polskie nie istniało, a jego terytorium było 

podzielone między trzech zaborców: Rosję, Austrię i Prusy. Większość obsza-
ru Wielkopolski znajdowała się pod panowaniem pruskim. W okresie zaborów 
Polacy wielokrotnie próbowali odzyskać niepodległość, organizując powstania. 
Największe z nich to powstanie listopadowe i powstanie styczniowe. Zrywy te 
nie powiodły się. Przyczyną klęsk była, między innymi, współpraca państw za-
borczych w tłumieniu polskiej irredenty. 

Sprzyjająca polskim dążeniom niepodległościowym sytuacja pojawiła się wraz 
 z wybuchem I wojny światowej w 1914 roku. Państwa zaborcze znalazły się w dwóch 
wrogich sobie obozach: Niemcy i Austria stanowiły blok państw centralnych, Rosja 
współpracowała z krajami tworzącymi ententę. 

Konflikt zbrojny z lat 1914–1918 doprowadził do wyczerpania i upadku za-
borców. W listopadzie 1918 roku zakończyła się I wojna światowa. Przed Pola-
kami stanęła szansa odrodzenia własnej państwowości. W Warszawie na czele 
państwa stanął Józef Piłsudski. Wielkopolska nadal jednak pozostawała poza 
granicami odrodzonego państwa polskiego.

Rozwinięcie
Nauczyciel prezentuje uczniom teksty źródłowe i ikonografię, które będą wy-

korzystane podczas zajęć, omawia formy i zasady pracy na lekcji. Klasa zostaje po-



3

dzielona na grupy, każdy zespół otrzymuje kartki z poleceniami, materiały do pracy: 
kartki i flamastry, kserokopie tekstów – załączniki odpowiadają numerom grup.

 Po zakończeniu pracy z tekstem przedstawiciele grup kolejno podchodzą do 
tablicy, na której naklejają kartki z wypisanymi datami wydarzeń historycznych. 
Następnie krótko omawiają wydarzenia, wskazują ich miejsce na mapie i przykle-
jają właściwe fotografie. Nauczyciel, w razie potrzeby, dokonuje korekty wypowie-
dzi. Po zakończeniu prezentacji klasa pod kierunkiem nauczyciela formułuje zapis 
punktu. Poniżej podano numery grup oraz zagadnienia, nad którymi uczniowie 
pracują podczas zajęć.

Grupa I
Wybory do Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu w listopadzie 1918 r.
Czym był Sejm Dzielnicowy oraz gdzie i kiedy obradował?
Kto reprezentował gminę Kobyla Góra na Sejmie Dzielnicowym?
Gdzie znajduje się tablica upamiętniająca posła?

PRZYKŁADOWY ZAPIS
 Sejm Dzielnicowy – zjazd delegatów polskich zaboru pruskiego. Obradował 

w Poznaniu w dniach 3–5 grudnia 1918 roku. Gminę Kobyla Góra reprezentował 
Jan Muczek, gospodarz z Ignacowa. Tablica upamiętniająca osobę Jana Muczka 
znajduje się w jego rodzinnej wsi – Ignacowie. 

Grupa II
Gdzie i kiedy doszło na terenie gminy Kobyla Góra do zwycięskiej bitwy powstań-
ców z niemieckim oddziałem z Grenzschutzu? 
Wymień nazwiska dowódców oddziałów powstańczych walczących w tej bitwie.
Wskaż na mapie miejscowość, gdzie znajdują się pomniki upamiętniające to wy-
darzenie.

PRZYKŁADOWY ZAPIS
Do zwycięskiej bitwy powstańców z oddziałem z Grenzschutzu doszło 15 stycz-

nia 1919 roku. Oddziałami dowodzili:
•	podporucznik Feliks Pamin, dowódca kompanii pleszewskiej,
•	podporucznik Mieczysław Szreybrowski, dowódca kompanii skalmierzyc-

kiej.
Wydarzenie upamiętniają pomniki w Ligocie.

Grupa III
Kiedy doszło do potyczki powstańców z oddziałem z Grenzschutzu pod Parzynowem?
Wymień nazwiska powstańców, którzy odznaczyli się bohaterstwem w tej potyczce.
Jakie miejsce pamięci związane z powstaniem wielkopolskim znajduje się na cmen-
tarzu w Parzynowie? 

PRZYKŁADOWY ZAPIS
Do potyczki pod Parzynowem doszło 24 stycznia 1919 roku. W potyczce tej 

odznaczyli się szeregowi: Franciszek Kęsy i Michał Styperek. Na cmentarzu pa-
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rafialnym w Parzynowie znajduje się grób-pomnik upamiętniający poległych za 
wolność ojczyzny i jej oswobodzenie. Elementem pomnika jest grób powstań-
ców: szeregowego Szczepana Marka oraz grób nieznanego żołnierza.

Grupa IV

Kim był ksiądz Wincenty Ruda?
Kiedy poniósł śmierć i kto go zamordował?
Gdzie znajduje się pomnik upamiętniający księdza Wincentego Rudę?

PRZYKŁADOWY ZAPIS
Ksiądz Wincenty Ruda – działacz niepodległościowy, w okresie I wojny świa-

towej proboszcz parafii Marcinki-Mąkoszyce, zachęcał śląskich mieszkańców do 
głosowania w plebiscycie za przynależnością wiosek: Marcinek, Mąkoszyc, Pisa-
rzowic do Polski. Zginął 15 stycznia 1919 roku, zamordowany przez niemieckich 
żołnierzy z formacji Grenzschutz. Pomnik upamiętniający ks. Wincentego Rudę 
znajduje się w miejscu jego śmierci, przy leśnej drodze z Marcinek do Mąkoszyc.

Podsumowanie
Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela analizują wydarzenia, jakie miały 

miejsce na terenie gminy Kobyla Góra w okresie walk Polaków o niepodległość. 
Następnie zespół dokonuje oceny wydarzeń oraz osób biorących w nich udział. 

Opracowanie tematu lekcji
Nauczyciel ukierunkowuje uczniów, którzy wspólnie starają się sformułować 

temat zajęć: 
Określ tematykę dzisiejszej lekcji. 
Zaproponuj temat lekcji, uwzględniając treść, wydarzenia, czas i teren.

Uczniowie przedstawiają propozycje, które nauczyciel w razie potrzeby kory-
guje. Po uzgodnieniu wspólnej wersji temat zostaje zapisany na tablicy np.: ,,Od-
krywamy ślady powstania wielkopolskiego 1918–1919 w okolicy Kobylej Góry”.

Zapis notatki z lekcji
Notatka z lekcji stanowi zapis informacji, jakie poszczególne grupy wypraco-

wały w trakcie zajęć. Wiadomości będą pomocne przy zwiedzaniu miejsc pamię-
ci podczas wycieczki.

Wycieczka edukacyjna do miejsc pamięci związanych z wydarzeniami po-
wstania wielkopolskiego 1918–1919 r. na terenie gminy Kobyla Góra. 

Wycieczka edukacyjna do miejsc pamięci stanowi uzupełnienie lekcji. Jej ce-
lem jest oddanie hołdu tym, którzy angażowali się w proces odzyskiwania nie-
podległości. Działania te nakierowane są również na rozbudzanie wśród uczniów 
patriotyzmu oraz dumy z dokonań przodków. Podczas wycieczki uczniowie za-
prezentują uczestnikom wiadomości nabyte w trakcie lekcji i zapalą znicze w od-
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wiedzanych miejscach: w Ignacowie, Parzynowie, Marcinkach oraz Ligocie. Czas 
trwania 2 godziny.

TEKSTY DO PRACY PODCZAS LEKCJI

Załącznik nr 1
Powołano Polski Centralny Komitet Wyborczy, z komitetami dzielnicowymi 

obejmującymi Pomorze, Wielkopolskę i Górny Śląsk. Delegaci byli wybierani na 
wiecach wyborczych. Wybory były bezpośrednie, obejmowały tylko ludność na-
rodowości polskiej, bo i sejm miał być w składzie całkowicie polski. Nowością 
było całkowite zrównanie kobiet i mężczyzn zarówno w czynnym, jak i w biernym 
prawie wyborczym. Ostatecznie wybrano 1399 delegatów, z których do Poznania 
3 grudnia 1918 roku zjechało około 1100 osób.

M. Rezler, Powstanie Wielkopolskie. Spojrzenie po 90 latach,
Poznań 2008, s. 75–76.

Załącznik nr 2
Działo się w Kobylej Górze dnia 28 listopada 1918.
Głosowanie do uchwały wiecu przedwyborczego, który się odbył w Kobylej 

Górze na sali pana Noculaka dnia 24 listopada 1918 roku przystąpiono dnia dzi-
siejszego do wyboru delegata do Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu. O godzinie 
10-tej przewodniczący rozpoczął akt wyborczy w następujący sposób. Najpierw 
poprosił do stołu wyborczego następujących członków komitetu: panią Mu-
szyńską, pana Józefa Hazubskiego, pana Andrzeja Hazubskiego, pana Lisa, pana 
Czesława Olszewskiego i pana Latuszka obecnych na sali wyborczej. Członkowie 
biura wyborczego przekonali się, że urna wyborcza nic nie zawierała w sobie i po 
zamknięciu tejże przystąpili do aktu wyborczego samego. W czasie wyborów było 
przy stole wyborczym przynajmniej 5-ciu członków biura obecnych. O godzinie 
4-tej po południu zamknięto wybory, ponieważ już się więcej nikt nie zgłosił. 
Celem sprawdzenia głosów ukonstytuowało się następujące biuro: ks. Proboszcz 
Schmidt przewodniczący, sekretarz Olszewski, kartki przyjmowali: pan Rygusiak 
i pan Hazubski, a odbierali pan Nowak i pan Latuszek. 

Głosów oddano 805 i na pana Muczka z Ignacowa 729, na pana Leona Lisa 
z Góry 75, na pana Olszewskiego 1. A zatem większością głosów wybrano pana 
Jana Muczka z Ignacowa na delegata do Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu. Pan 
Jan Muczek wybór przyjął i odebrał od ks. Schmidta wypełnioną kartę legityma-
cyjną przesłaną przez Naczelną Radę Ludową z Poznania.

Niepublikowany tekst protokołu z wyboru delegata na Sejm Dzielnicowy. Kobyla Góra dnia 
28.11.1918 r. Zbiory prywatne – Marek Makieła z Poznania.

Załącznik nr 3
Walki o Ligotę były jednym z epizodów bojowych frontu południowego w okre-

sie od 10 do 14 stycznia 1919 roku. […] Przykładem walk tego okresu może być 
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przebieg starcia w okolicy Kobylej Góry 15 stycznia 1919 roku. […] Do zdobycia 
Kobylej Góry przeznaczono: a. Pierwsza grupa: 4. Kompania batalionu pogranicz-
nego (80 ludzi, 1 ciężki karabin maszynowy, dowódca Mieczysław Szreybrowski). 
[…] b. Druga grupa: dowódca podporucznik Feliks Pamin, w składzie: kompania 
skalmierzycka (50 ludzi), kompania pleszewska (30 ludzi). […] Punktualnie o go-
dzinie 7.00 (zgodnie z planem) wykonano udany atak na Ligotę i wzgórze 284.

M. Rezler, Powstanie Wielkopolskie 1918–1919. Spojrzenie po 90 latach,
Poznań 2008, s. 199–200.

Załącznik nr 4
Raport z potyczki pod Parzynowem z dnia 24 stycznia 1919 roku.
Dnia 24 stycznia 1919 r. rano, o godzinie 9-tej wysłał dowódca odwachu w Parzy-

nowie patrolkę z 4 ludzi, pomiędzy nimi szeregowca Styperka, do pobliskiej wioski 
Zmyślona, ponieważ tamże miała być patrolka niemiecka. Patrolka nasza stanąwszy 
na górze pod Zmyśloną, zauważyła nieprzyjacielską patrolkę i kilkoma strzałami 
wypędziła Niemców, raniąc jednego. Wówczas ukazał się po lewej stronie wioski 
silniejszy patrol konny, który również pod polskimi strzałami się wycofał. Naraz 
wystąpiło z lasu przed Zmyśloną kilka niemieckich sekcji, które mając 2 karabiny 
maszynowe ze sobą, otworzyły silny ogień na naszych ludzi. Dwóch ludzi naszych 
cofnęło się do odwachu, aby zaalarmować, a szeregowy Styperek i Kęsy pozostali 
na miejscu, ostrzeliwując Niemców tak długo, jak tylko było możliwym. Wówczas 
cofnęli Siudo Parzynowa, gdzie połowa wsi zajęta już była przez Niemców. Chcąc 
odwachowi dać czas do rozwinięcia bronili się obaj przy jednej chacie a widząc się 
otoczeni, wskoczyli do tejże chaty, strzelając przez okna. Na wezwanie do poddania 
się odpowiedzieli strzałami. Oblężeni przez trzy kwadranse zabili przez okna sześciu 
Niemców. Zatrwożeni tą odwagą, cofnęli się Niemcy cokolwiek od chaty, chwilę tą 
wykorzystali Styperek i Kęsy. Wyskoczyli z przeciwległego okna i strzelając do wra-
cających na nich Niemców, dotarli szczęśliwie do rozwijającego już odwachu.

Ostrzeszów, dnia 25 stycznia 1919. /-/ Twardowski Dowódca 1 Kompanii.
Wieliczka Z., Od Prosny po Rawicz. Wspomnienia z powstania wielkopolskiego 1918–1919, 

Poznań 1931, s. 51.

Załącznik nr 5
[…] Ks. Wincenty Ruda, proboszcz parafii Marcinki-Mąkoszyce. Przed bitwą 

pod Ligotą podczas powstania wielkopolskiego zwołał zebranie parafian i zachę-
cał do działania w walkach powstańczych, po czym odprawił modły za Ojczyznę. 
O zmierzchu 15 stycznia 1919 r. na skutek donosu żołnierze niemieccy wypro-
wadzili księdza z plebanii w Marcinkach i rozstrzelali na skraju lasu, przy drodze 
Marcinki-Mąkoszyce.

Graf W., Nikt im iść nie kazał… Powstanie Wielkopolskie. Publikacja jubileuszowa w 80 rocznicę 
zwycięstwa na ziemi ostrzeszowskiej, Ostrzeszów 1999, s. 56.
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Materiał ikonograficzny do pracy podczas lekcji

Tablica w Ignacowie upamiętniająca Jana Muczka

Pomnik upamiętniający bitwę pod Ligotą
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Tablica rocznicowa w Ligocie
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Pomnik powstańczy w Parzynowie
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Pomnik upamiętniający miejsce śmierci ks. W. Rudy
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Sławomir Mrugalski – magister historii, nauczyciel w Zespole Szkół Technicznych im. 
św. Józefa w Kaliszu. Regionalista, inicjator i organizator przedsięwzięć mających na 
celu utrwalanie dziedzictwa historycznego gminy Kobyla Góra, m. in. w formie szlaków 
historycznych, tablic i pomników. Pomysłodawca i organizator cyklicznych konkursów 
o tematyce historyczno-regionalnej: Powiatowy Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielko-
polskim na Ziemi Ostrzeszowskiej oraz Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie Kobyla Góra. 
Twórca cyklicznej imprezy Kobylogórska Noc Zabytków. Pomysłodawca i przewodniczą-
cy obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości i powstania wielkopolskiego 
w Kobylej Górze. Autor przewodnika turystycznego Kobyla Góra i okolice, monografii 
Kościół parafialny w Kobylej Górze oraz tekstu do folderu Smocza Kraina. Bralin–Kobyla 
Góra–Perzów, a także felietonów Kobylogórskie szkice historyczne publikowanych na ła-
mach gazety „Czas Ostrzeszowski”.




