
Drogi Wielkopolan 

do niepodległości



Uczniowie naszej szkoły podczas obchodów 

stulecia odzyskania niepodległości



Walki Polaków o niepodległość



Bywają w życiu narodów chwile przełomowe, kiedy dni 
liczą się za miesiące, a miesiące za lata. Taki właśnie 
moment przeżyła Polska w listopadzie 1918 r. Na ziemiach 
centralnej Polski doszło do załamania się okupacji, co 
Polacy wykorzystali, przywracając swe własne rządy po 
120 latach obcego panowania. Przejście od niewoli do 
wolności było gwałtowne, ale też pokłady zniecierpliwienia 
i pragnienia swobody nagromadziły się ogromne.
Źródło: P. Łossowski, 11 listopada 1918 – Święto Niepodległości.



O wojnę powszechną za 
wolność ludów, 

Prosimy Cię, Panie.

O broń i orły narodowe, 

Prosimy Cię, Panie.

O śmierć szczęśliwą            
na polu bitwy, 

Prosimy Cię, Panie.

O grób dla kości naszych   
w ziemi naszej, 

Prosimy Cię, Panie.

O niepodległość, całość i 
wolność Ojczyzny naszej, 

Prosimy Cię. Panie.

W imię Ojca i Syna i Ducha 
Świętego. - Amen.

Modlitwa pielgrzyma
Adam Mickiewicz 



I KOMPANIA KADROWA

Jerzy Kossak Wymarsz I Kompanii Kadrowej z Oleandrów 6 sierpnia 1914 roku



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Kielce_pilsudski.jpg


POLSKI CZYN ZBROJNY

Bitwa pod Rokitną

13 VI 1915



Obóz jeniecki w Szczypiornie

• Odmowa złożenia przysięgi na 

wierność cesarzowi Niemiec, 

czego wymagał akt 5 listopada 

1916 roku, spowodowała 

internowanie żołnierzy I i II 

Brygady. 

• Legionistów osadzono w obozie 

jenieckim w Szczypiornie w 1917 r.  

• Komendant Józef Piłsudski 

aresztowany przez Niemców trafił 

do twierdzy w Magdeburgu. 



LEGIONIŚCI W SZCZYPIORNIE

http://www.archiwum.kalisz.pl/zdjecia/wystawyonline/022/004.jpg
http://www.archiwum.kalisz.pl/zdjecia/wystawyonline/022/005.jpg


Obóz w Szczypiornie w relacjach jeńców

Konstancja Jaworowska: "... Szczypiorno to straszliwe 
wspomnienie dla późniejszych więźniów 
legionowych... Z dachu baraku który opierał się o 
podłogę, spływała na nas podczas snu woda... Budziły 
nas ze snu szczury. Mokro, brudno, ciemno, zimno..."

• Władysław Broniewski w swych pamiętnikach pisał: 
pobyt w obozie jenieckim w Szczypiornie zawsze 
kojarzyć mi się będzie z zupą  z brukwi, suchym 
chlebem, czarną kawą i zabawą szmacianką…”



Trudne warunki obozowego życia

• "W Szczypiornie żywiono nas w sposób potworny. Rano 
wydawano kwiat lipowy i kilka deka zlepku z mąki gryczanej               
i trocin. W południe wydawano litr zupy z małży, ślimaków 
morskich i żab. Wieczorem litr kawy zbożowej lub kwiatu 
lipowego. Odór południowej zupy był tak przerażający, że 
pomimo głodu niewielu miało ochotę zbliżyć się do cebra.               
To też głodowaliśmy...". 

• Broniewski wchodził w skład Rady Żołnierskiej współpracującej 
od sierpnia 1917 r. z kaliskim Oddziałem Polskiego Komitetu 
Opieki nad Jeńcami.

• Dzięki staraniom organizacji sytuacja się poprawia. Zebrana              
i przygotowana przez kaliszan żywność trafia do jeńców. 



W trosce o sprawność fizyczną 





KOMENDANT I JEGO LEGENDA 



LEGIONOWA TRADYCJA W KALISZU



Szczypiorniak

• Legioniści reguły nowej gry – szczypiorniaka - określili jesienią
1917 r. Gra powstała z inicjatywy majora Grzmota-Skotnickiego,
który wraz z trzema oficerami legionów zorganizował pierwsze
zawody w nowej dyscyplinie.

• Istnieją różne teorie na temat powstania gry. Niektórzy
uważają, że pochodzi ona od niemieckiej dyscypliny zwanej
„Raffenball‘em”. Podobno ówczesna prasa niemiecka dużo
pisała o tej grze i dzięki temu zaproponowano ją legionistom...

• Wielu zwolenników tej teorii sugeruje, jakoby oficerowie
niemieccy w wolnych chwilach grali w piłkę ręczną zaś
legioniści nie chcieli być gorsi...

• Nie brak opinii, że internowani żołnierze sami wymyślili nową
formę sportowej rywalizacji.



Tradycje powstania wielkopolskiego

Honor i Ojczyzna! Koszary te zdobyli na zaborcach dnia 
29 XII 1918 roku ochotnicy wielkopolscy zorganizowani 
w I Batalionie Pogranicznym Poznańskim. Ku wiecznej 
pamięci Jana Mertki żołnierza I Batalionu 
Pogranicznego Poznańskiego, poległego zawolność i 
niepodzielność ziem polskich 27 XII.1918 r. pod wsią 
Boczków o godz. 11.30.“

Tablica o tej treści została odsłonięta 17 maja 1937 roku 
na budynku koszar w Szczypiornie. W uroczystości 
uczestniczył pierwszy dowódca powstania 
wielkopolskiego - generał Stanisław Taczak. 



Koszary w Szczypiornie



Walki powstania wielkopolskiego



,,Płomień” – pomnik w Nowych Skalmierzycach  

(symbol łączenia rozdartej Wielkopolski w 1918 r.)

źródło: http://www.polskaniezwykla.pl



Pamięć o powstaniu - znakowane grobów 

Powstańców Wielkopolskich w Koźminie



Rekonstrukcja bitwy pod Sulmierzycami 

http://krotoszyn.naszemiasto.pl



Pamięć o powstaniu



Zadanie na uzupełnienie

• Przedstawiony na zdjęciu głaz-pomnik ku czci pierwszego powstańca znajduje się 

niedaleko Szczypiorna w miejscowości – ………………………. 

• Podaj miejscowość (dzielnicę) gdzie znajduje się prezentowana tablica.

Wyjaśnij dlaczego właśnie tu  wybudowano pomnik przedstawiony na fotografii B.

A                                                                              B



Poniższe zdjęcia podpisz nazwiskiem polityka lub 

dowódcy



Obchody stulecia powstania


