SZKOLNY KONKURS „Dla Ciebie Polsko…”
Imię i nazwisko ……………………………………………………………… klasa ……………..
Zbliża się kolejna rocznica zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, a przed Tobą zadania konkursowe
dotyczące tego wydarzenia. Wypełnioną starannie kartę możesz oddać swojemu nauczycielowi historii albo
pani w bibliotekarce do dnia 8 stycznia 2018 r. Podpowiedzi możesz szukać w bibliotece szkolnej.
1. W wykropkowane miejsca wpisz brakujące informacje.
Wieczorem 26 grudnia .............r. podróżując z Gdańska do Warszawy, zatrzymał się w Poznaniu Ignacy Jan
................................ Wzdłuż całej trasy jego przejazdu stały tłumy mieszkańców miasta oświetlając drogę
pochodniami, ponieważ Niemcy wygasili latarnie, aby utrudnić powitanie. Całe miasto było udekorowane polskimi
flagami. Poznaniacy owacyjnie witali wybitnego polskiego pianistę i polityka, który przemówił do nich z balkonu
hotelu Bazar. Dzień później, ..... grudnia 1918 r. wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Dowódcą powstania

został

major Stanisław ............................... , a później zastąpił go generał Józef Dowbor - Muśnicki. Walki toczyły się
również w innych częściach Wielkopolski. Przybywało miejscowości wyzwolonych przez siły powstańcze: Kórnik.
Ostrów. Kościan. Wolsztyn. Ciężkie i krwawe boje toczono pod Szubinem. Rynarzewem, Kcynią i Rawiczem. Nie
udało się zdobyć Bydgoszczy, a front nad Notecią imał prawie 400 kilometrów długości. Ostatecznie Polacy i Niemcy
…. lutego .............. r. podpisali rozejm w Trewirze. Oficjalnie dopiero 28 czerwca 1919 roku Wielkopolskę
przyłączono do Polski.
W powstaniu walczyli też ochotnicy ze Środy Wielkopolskiej i okolic. To właśnie Kompania Średzka pod
dowództwem majora ………………………. ................................... zdobyła Dworzec Główny.
2. Którą rocznicę wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego obchodzimy w tym roku. Oblicz
i zapisz odpowiedź.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
3. Rozpoznaj fotografie postaci związanych z Powstaniem Wielkopolskim, które zostały wymienione
w tekście do zadania 1 i podpisz je.

………………………..

………………………..

…………………………..

………………………...

………………………..

…………………………..

4. Ułóż wydarzenia (A – E) we właściwej kolejności wpisując odpowiednio cyfry (1 – 5).
A.

Pokojowy pochód dzieci polskich pod hotelem „Bazar”.

B.

Przyjazd Paderewskiego do Poznania.

C.

Manifestacja ludności niemieckiej.

D.

Wieczorne przemówienie Paderewskiego z okien „Bazaru”.

E.

Walki o Dworzec Główny.

5. Rozpoznaj miejsce ukazane na fotografii i napisz, gdzie dokładnie się znajduje oraz co upamiętnia.

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
6. Po II wojnie światowej władze polskie nadawały odznaczenia uczestnikom Powstania Wielkopolskiego.
Obok umieszczonego poniżej odznaczenia wpisz bez błędu jego nazwę.

7. Odpowiedz na pytania.
A. Kto został pierwszą ofiarą starć wśród polskich powstańców?..................................................................
B. Kto dowodził Kompanią Średzką w czasie powstania? ………………………………………………….
C. Kto zadbał o założenie Kwatery Powstańców Wielkopolskich w Środzie? ……………………………..

