


wydano przy poparciu ill--l!r!^i ,(oP

I

I

t

\



WlELKOPOLsKA
moia mała oiczyzna
Mała ojcą,zna jest jak rzeka,
u któĄ brzegów wznosi sĘ dom, nasz
Rzel<n, która jest bliska domowi,
staje się jego częścią,
jej piękno - jego pięknem.
Nie przeszkadza nam myśl,
że schowane za drzewami,
rozsiane sq przy niej inne domy
a ich mieszkańcom, tak samo jak nam
v,tdaje się, że serce rzeki bije jeĄlnie
Nurt rzeki łączl wszystkie domy w
Ob:, pozostała yt,olna, zwa, czysta.
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§i-chonując młode pokolenie duchu ,,miłości ojczyzny oraz
] _ ._:, _ ":, ;:.lJ dla polskiego kulturowego, przy

.:,:,_-]3s:\m otwarciu się na wartoŚci kultury Europy i Świata"
_:., ,;,: : slstemie oŚwiaty z dniaJ wrzeŚnia 1991), starajmy się

- _ :.:,; rł alor dziedzictwa kulturowego naszsgo regionu w formo-
,.::_ j joJrzałości naszych wychowanków.
G];bsze poznanie miejsca, w którym się zyje i jego wielorakich

_,,,";:unkowań, jtlż od dzieciństwa wiąze się z pojęciem ,,małej
-..z>,zny", części ojczystego Kraju. Tak prowadzona edukacja, nie
:, iko ma budować poczucie własnej tozsamości, Iecz stać się po-
rł,inna naturalnym przejściem do poznania różnych ludzkich kultur
i ich zrozumienia.

Niniejszy zeszyt ówiczeń spełnia oczekiwania szkół naszego
województwa w zakresie pogłębiania więzi wychowanków z ,małą
ojczyzną",Zachęcam kol. nauczycieli, a takżeuczniów do przyję-
cia propozycji programowej nauczania regionalnego, prezentowa-
nej przez poznńskich doradców metodycznych.
Za tę pracę, wykonaną z troskliwą myślą o wychowaniu

regionalnym młodziezy wielkopolskiej, dziękuję zespołowi auto-
rów.
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Wielkopolska jest historyczną dzielnicą Polskl. Jej nazwa pochodzi od

słów: Wielka Polska. Nazwy tej używano dawniej. Teren Wielkopolski

zamieszkiwało plemię Polan, powstałe ze zjednoczenia innl,ch polskich

plemion. Wielkopolska jest więc kolebką pństwa polskiego,

1. Napisz na mapie nazwęregionu wyróznionego kolorem i uzupełnij tekst,
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§, :. i, :, p.l lska graniczy z następuj ącymi regionami:

oózacboduz
od północy z
,;d ,,ł'schodu z

od południa z

Stolicą regionu jest . Kraina ta połozona jest w dorzeczu

rzekt

2. Na podstawie mapy wypisz województwa, które wchodzą w skład Wiel-
kopolski. Podkreśl ich stolice.
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3. Uzupełnij tekst:

Jestem mieszkńcem województvła _. Jego stolicą

jest Ja mieszkam w

leże\ijesteś mieszkńcem małej miejscowości, obok jej nazwy zapisz

miasto połozone najbliżej Izaznaczją na mapce,

4, Największą rueką Wielkopolski jest Warta. Na podstawie mapy wypisz

inne rzeki płynące pruęz Wielkopolskę.
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lŃaę*l pł5pie najblizej Twojej miejscowości? Jeżęllto możIiwe, za-
rc.ląna mapce.

: :,, ::-:ie \\'ielkopolski znajduje się ok. 1000 jezior. Największe z nich
, ],:. ]._iziej znane to

. Jakie jezioro znajduje się w poblizu Twojej

-_-- s.J\\,ości, jak jest wykorzystane? (W odpowiedziużyj następującego
>l ,.t,il]Ctwa: rekreacja i kąpielisko SffZezone, gospodarkarybacka, ryba-
:.,i.. śródlądowe, dbałość o czystość wód.)

6. Uzupełnij ponizszy tekst. Wykorzystaj następuj ąc ę naz\Ny geo graftczne
1 rzeczow niki po spoli te; W ałcz, lasy, Piła, Puszcza Notecka, Krzy ż.

Jedn ą czw artą terenów Wielkop olski zaj muj ą 

-. 

Naj większe

tereny leśne znajdują się w okolicach
jest największym

terenem leśnym Wielkopolski.

7. Podpisz prawidłowo obrazki, na których znajdują się zwierzęta wystę-
pujące dość licznie na terenie Wielkopolski.

salna, dzik, jeleń, zając,daniel, nietoperz, bóbr, szpak, wróbel, myszołów

1





Znłemęra rzad}io występujące i chronione: wilk, orzeł bielik, czapla siwa.

Które zwierzęta widzisz często, a które występują rzar}ziej? Uzupełrrij
tabelkę:

zwierzęta spotykane często zw ieruęta spotykane rzadko

8. W Wielkopolsce istnieje wiele rezerwatów. Wielkopolski Park Narodowy
liczne pomniki przyrody. Dlacze_Ęo. twoim zdaniem. tworzy się obszary

chroniące przyrodę?
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9. Wielkopolska posiada bogatą historię związaną z początkiem pań_

stwa poiskiego. Uszereguj poniższe wytażenia w porządku chronolo-

gicziym,stańiaią. przy zdaniu kolejno cyfry od 1 do 6,

Gniezno zostało pierwszą stolicą Polski. Początki tego miasta

sięgają wieku VII.

Tereny wielkopolski często odwiedzał król władysław Jagiełło,

który nadał póznaniowi i innym miastom wiele praw handlo_

wych (wiek XV).

z wielkopolską zwlązan], są tez bohaterorvie hymnu polskiego,

którzy Zylt na przełomie rvieku X\-III i XIX - Jan Henryk
Dąbrowski t ! ozef Wl,bicki.

o królu Kazimierzu \\,ielkim mórr i się. że ..zastał Polskę
drewnianą. a zosta\\,ił murorvana", \\-ładca terr rr-l,budował wiele
zamkórł,, Do dnia dzisieiszeeo mozemv oglądać zamek w Mię-
dzyrzeczu zbudorlanr rł XI\I rlieku.

W roku 1918 l|r,buchło na terenie Wielkopolski powstanie,

dzięki któremr_r nasz regiott został przyŁączony do odradzającego
się państrł,a polskre go,

W 1295 roku po trudnvm okresie tzvł, rczbicia dzielnicowego
(był to czas, w którvm ziemie polskie podzielone były n_a dziel_

nióe i nie było jedlrego władcy) przemysł II koronorvał się na

króla Polski, dając początek zjednoczeniu.

10. Wraz z kolegą przygotuj rłl,pol,.,iedź, w które.j zachęcisz turystórv dcl

odwiedzenia Wi;lkopolski. Szczególną uwagę poświęć własnei mieisco-

wości"
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-: _:] -: - to opowieść, która zawiera wiele elementów fantastyki i baśni.

,] ,..: .egend poiskich zwtązanych jestz okresem początków tworzenia się
.,::_:_J-T pństwa. Mówią o wydarzeniach, które nie zostaly w pełni
_ - _ if,mentowane, chociaż bohaterami legend są postacie historyczne. Nie
,,,.].j,-.mo, kto jest autorem legend i kiedy dokładnie one powstały,
]l: _,ił iadane w polskich domach znane były i są wszystkim pokoleniom
P:.aków. Przedstawiamy Wam te legendy, które dotyczą początków
pństwa poiskiego.

ŁęqerycaĄ o ŁęeŁłw
Dawno, batdzo dawno temu trzej bracia: Lech, Czech i Rus
wędrowali razem po świecie, aby znaleźó mtejsca, gdzie
tazęm ze swoim ludem mogliby się osiedlió. Byli bardzo
zmęczeni i strudzent trwającą długo wędrówką. Od
dłuzszego czasu przemierzali krainę porośniętą wielkimi
lasami, w których było wiele zwieruąt. Pewnego razu, gdy
dzięń chylił się ku zachodowi, a słońce zabarwilo niebo czerwienią,
zdrozeni wędrowcy zatrzymali się na wielkiej, leśnej polanie u stóp
rozłc:żystego dębu. Wokół słychać było śpiew ptakór,v i szum ieśnego
strumienia. Miejsce to swym urokiem zachwyciło wędrowców, szczegóInie
zaś spodobało się Lechowi, który w tym rvłaśnie niejscu postanowił
pozostać. Kiedy rozmyślał o przyszłości swtljej r srvojego ludu, ujrzał
wśród gałęzi dębu orle gniazdo. IJznaI to za dobr.v znak i pornyślną wrózbę
dla siebie. Orzeł - tcl przeciez nieustraszoll,v krói ptaków, który nie lęka się
przeciwttości, Nie bał się Lech czekającej go cięzkiej placy, a białego orła
rvybrał sobie na znak swó.; i swojego ludu. Od pradawnych czasów do drria
dzisiejszega orzel biały, królewski ptak, jest herbem Polski. Przedstawiony
jest na częrwonym tle, które przypomina kolor nieba podczas zachodlt
słońca, gdy Lech po ruz pierwszy ljrzał gniazdo orłów,
W miejscu leśnej polany wybudował Lech swój gród i nazwał go Gniaz-
dem na pamiątkę znalezionego oriego gntaz.da, P1źniej gród ten nazwano
Gniezllelrr" Stał się pierwszą stolicą Polski i rniejscerli koronalji
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pierwszych polskich królów. Bracia T echa _ Czech i Rus wyruszyli w dal_

i"iororię. ćz,ecnposzedł na poludnieoa Rus na wschód. Tam załozyli swo_

je bansiwa i tam^też do dzisiaj mieszkają narody: Czesi i Rusini, Nazwy

6.i;;;"eJ* prrypominają imiona icń legendarnych założycieli, pola_

ków, potomkoń rccna * au*ny.h czasach nazywano równiez Lechami

bądź Lechitami.

LęqerFn o poptel-er

Niedaleko Gniezna, nad jeziorem Gcpło wznosił się
gród Kruszwica, Władał nim i ludem wokół za-

ńieszkałym książę Popiel - 
jeden z następców

Lecha. Rządził ludem batdzo surowo i nio-

sprawiedliwie. Okoiiczni ludzie mówi§, ze w jego

groźnych rząóach pomagała mu 
, 
zona, okrutna

księżna. Ona to narnawiała Popiela do coraz to

zuchwalszych poczynń, doprowadzając róvłrttęż do

gniewów i spórów rodzinnych - Szczególną niena-

*lS.ią oboje Ż Popielem darzyhjego snyjów, którzy

często kr}tykowaii bezwzglSne rządy Popiela,

Stryjom nie-podobało się również to, źe Popiel nie

priĆ*r"guł starych praw i obyczajów, Blł od

izasów iecha stiry obyczaj, że ksiąlę w ważnl,ch

-+

sprawach zwoływałna naradę starszych gospodarzy-,

lvłaścicieli ziem, czyli kmieci. Taka rada ńożona
z kmieci nazywała się wiecem. Popiei nie chciał
zwoiywać wiecy, chciał rządzić sam, bez niczyjej rady Kmlecie rozgniewa-

ni o tłl llie chcieli pomag aó Fopieiowi rł, Pfr_l\i l-Z _'1\ Ch ił,ojnach, ani słu-

chać jego rozkazóvt. Popiel bał się, ze to niezaC.-,rł o1enie kmieci wyko-

rzystają jego stryjowie, aby odebrać mu u,ladze. DLatego za namową zol1y

uknuł niegodzi wy plan. Podstępnie zaprosil swoich stryjów na ucztę do

zamku, aby pozornie pogodzić się z nimi i posfuchać ich nądrych rad.

Zadowoleni stryjowie, przekonani o ciobrych chęciach Popieia przybyli do

Kruszwicy Tam zastali przygotowaną ucztę. stoł;l zastawione były

wyśmienitym jadłem, a do pucharów naiewano wyborne wino. Taka lczta
spodobała się gościom, tym budziej żę z ust Popiela usłyszeli przeprosiny

za doĘchczasowe rządy oraz obietnicę postępowania zgodnie zo starym

prawem. Stryjowie ochoczo spełniali toasty ze zdrowie i pomyślnośó

rządów Popiela. Tylko Popiel i jego zona wiedzieli, że wino jest zatrute. To
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okrutna księzna wlasnoręcznie dodała trucizny,do wina. Wkrótce trucizna
zaczęła działaó i wszyscy sĘjowie zmarh w okropnych męczarniach.
Cińa ich zostały ukryte w ptzybrzeżnych wodach jeziora Gopło. Z ciaŁ
potopionych w jeziorze sĘjów zaczęły wylęgaó się myszy, było ich cotaz
więcej i więcej. Ogromne ich stado skierowało się w stronę zamku Popiela,
i wkrótce zamek został przez nie całkowicie opanowany. Niszczyły
wszystko, co tylko napotkały na swojej drodze. Okrutny los spotkał księcia
Popiela i jego rodzinę, próbujących ratować się ucieczką. Schronih się
w wysokiej wieży, sądząc że tam myszy ńe zdolają ich dogonić. Stało się
jednak inaczej, do wiezy dotarlo wielkie stado myszy, któte zagryzło
okrutnego Popiela, jego zonę i dwóch synów. Do dzisiaj w Kruszwicy, nad
jeziorem Gopło wznosi się wieza, zktfuej roztacza się przepiękny widok na
jezioro i jego okolice. Wieża ta nazywa się Mysią Wieżą i chociń
zbudowana później, nie pamięta czasów Popiela, furystom przypomina o le-
gendarnych czasachi rządach okrutnego księcia Popiela i jego żony.

ąag, G
tegeDofuo ptaśete

w czasach rządów okrutnego popiela w poblizu kruszwicy, żyłwe własnej
zagrodzie mądry i prawy kmieó. Zwano go Piastem Kołodziejem, ponie-
waz trudnił się wyrabianiem wozów. Był doskonałym rzemieślnikiem,
uczciwym i usłuznym. Chętnie słuzył swoim sąsiadom dobrą raclą i po-
mocą, za co wszyscy bardzo go szanowali, Żonajego Rzepirha ,awsZe
mile w progach domu rł,itała gości, częstując tym, co jako dobra gospodyni
w domu posiadała. Piast i Rzepicha mieli jednego syna Siemowita, który
właśnieskończył siedem lat. W dniu siódmych urodzin chł,opca obcho-
dzono w ażną uroczystoś ć - zw aną p ostrz),zynami
Było to wielkie święto rodzinne. Nadszedł czas,
aby chłopiec spod opieki matki, przeszedł pod
opiekę ojca.
Na znak przyjęcia syna pod swoją opiekę ojciec po
tazpietlłszy obcinał synowi dfugie włosy, nadawał
mu imię i wzywał dla niego błogosławieństwa
przodków. Postrzyżyny kończyły się wielkĄ ucztą
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dlarodzinyiznajomych'Takąucztęwyprawilinapostrzyzynyswojeg.o
,}ru riuri l nzeiictra, przybyło na nią-wielu znajomych, cieszono się

rispólnie i bawńno. Na iej- uroczystości pojawili. się również dwaj

nieznajomi wędrowcy, prorrąó piasta o gościnę. Gościnnośćbyła w daw_

nej rotsce nuis*iętrrym prawem i obowiązkiem. Toteż gospodarze ra_

JoSni" przy3ęii no*yóh gbś.i, zapraszając na,ucztę i częstując jadłem,

nupo1 "ń 
i 

" iy cztiwyń sł&vem,. prżyby sże przeku.zali podcz as p ostrzy ży n

młodemu siemowitowi pełne dobroci życzenia, przepowiadając mu

wspaniałą przysz|ość. Błógosławiąc dom Piasta, ruszyli w dalszą drogę,

obecność óucyctr przybysźów, ich serdeczne życzenia i.wrózba pięknej

przyszłoścl siómowita .riadowały piasta i Rzepichę oraz ,rch 
gości, Jakież

Lyło zdziwienie Rzepichy, która w czasie uczty poszła do komory, gdzle

pizechowywała zapasy żywności. 7,astała tam pełne półki i misy jadła,
'któr"go 

iomimo po.ręriunpu wcale nie ubyło, Nowina ta uradowała

*rryitnón obecnych, którzy uznali ją jako specjalny dar bogów i dar

nieznanych obcycń przybysiów, UwazaLi. ze piast su,oim uczciwym i pra_

wym życiem źasłizyi nu taką łaske. po śmlerci okrutnego popiela

uradowani kmiecie wybrali piasta na s\\,ego księcia. wierzyli, że jego

rządy będą sprawiediiwe i spokojne. Tak tez się stało,

Ksiązę piast-sprawował swóje riądy długo i sprawiedliwie, a po nim objął

władzę jego syn Siemowit,
od Piasta właśnie wywodzi się polski królewski ród, zwany rodem Piastów,

Ksiązęta i królowie i rodu Piasiów zjednoczyli plemiona w jedno pństwo,

którym rządzlli 400lat.
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1. Uzupetnij mapę, wpisując naz-
wy miejscowości wymienione
w legendach.
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2.Uzupelnij zdania.

Kruszwica leży nad j eziorem Nazwa Gniezno pochodzi od

wytazu Potomków Lecha, czyli PolakóW nazywano

w przeszłości talcże Le g endarn y m zaŁoży cielem

Gniezna był Od najdawniejszych czasów symbolem

Polski jest

3. Poniższe rysunki zvłiązane są z legendamymi początkami Polski. Pod
kazdym z rysunków napisz tytuł legendy.

4. Jaknazywała sig pierwsza polska dynastia, która swoją nazwąi począ-
tkiem działalności związana jest z Piastem? Nazwę tej dynastii wpisz
w ramkę.



5.Rysunekprzedstawiamomentrozstaniabraci:Lecha,CzechaiRusa.Na- 
ililŃió tresci 1;;;;y wpisz obok postaci imiona braci i podaj kieru_

nek ich wędrówki.

6. Uzupełnij tekst, w mleJ

Dokąd poszli bracia

sca kropek wpisując odpowiednle wyrazy,

Lecha? Po rozstaniu się braci Rus poszedł na

, a Czech poszedł na , W naz-

wach krajów sąsiadujących

ska sąsiaduje na południu z

z Polską ukryte są ich imiona. Obecnie Pol-

, a dalej

na wschodzietieszkają

7 . Rozw ląż l<rzy żówkę. Wy szczególnione kratl,r ut\Ą,orzą hasło, Wyjaśnij,

co ono ozfuacza.
1. Imię syna Piasta, który po ojcu przeJąłwładzę,

2. Imięjednego z trzech braci
3. Pracowi ta żona Piasta.
4. Pierwszy zobaczyłorle gniazdo.

5. Obcinano je chłopcom siedmioletnim na postrzyzynach,

6. Dla Polski jest nim Orzeł Biały.
7. Miasto Popiela, stoi tam słynna Mysia Wieża,

'.,'rń
-*łś&*
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8. Pierwszy polski ród panujący, wywodzący się od Piasta.
9. Jezioto u podnóza Mysiej Wiezy.

l0.Zjadły Popiela i jego rodzinę.

8

9

10

HASŁO:

8. Połącz logicznie w pary, dobierając postacie do odporviednich wydarzeń.

Pierwszy zobaczył piękne gniazdo orła.
Założyl pierwszy ród panujący w Polsce.
Przej$ władzę po swoim ojcu Piaście.
ZjadŁy go myszy.

1

6)

3

4

5

o

Siemowit, Lech, Popiel, Piast



herb

1. Na podstawie wiadomości z historii lub języka polskiego przypomni1

definicję symbolu.

Kńdemiasto posiada własne symbole. Są nimi zazwyczaj

charakterystyczna
słynna budowla

2. Wpisz znane Ci przykłady symboli miast wg \\,zoru:

ktzywawieża- Toruń Svrenką - \Varszawa

Herb jest znakiem rozpozna\\,czvlT1 lTil3sta, Flerb1, por,;stawały po uzyska-

nluprzez miasta praw miejskich.

3. Oto przykłady kilku herbów miast ri ieLkopoiskich.

postaó legendarna
lub historyczna

kościan Gniezno strzelno kruszrvica

Przyjrzyj się ilustracjom herbów, a następnie uzupełnij zdanta;

w herbie kościana umieszczono obronną. V/ herbie

Gniezna widnieje-. W herbie Strzelna widzi-

my skzyżowane_ a nad nimi-. KruszWica

posiada w herbie , natomiast w herbie konina

unueszczono

Konin

l.



4.Przeczytaj krótki opis herbu Poznania i spróbuj w podobny sposób
opisać herb narysowany w następnym ówiczeniu.

PoZNAŃ

W herbie Poznania widnieje brama
miejska o trzech wieżach (środkowa
wieża wyższa od bocznych).
W otwartej bramie umieszczono dwa
skrzyżowane klucze, nad nimi kłzyż.
Na wiezy po prawej stronie stoi św.
Piotr z kluczem. Na wieży po lewej
stronie - św. Paweł zmieczem.
W górnej części herbu znajduje się tar-
cza z polskim Orłem Białym w koro-
nie.
Brama miejska fofteczna symbolizuje
miasto i należy do często stosowanych
motywów w herbach miast. Postacie
świętych - to patroni katedry i mias-
ta. Orzeł oznacza przynależność miasta
do pństwa Piastów.

5,Jak wygląda herb Trł,ojego miasta? Narysuj eo i opisz. Jezeli mieszkasz
w mniejszej miejscou,oścr. nan,suj i opisz herb miasta połozonego
najblizej Twojego miej sca zamieszkanla.

K§IĘ GO ZBIÓRW



6.Gdzie najczęściej znajdują się wizerunki herbów? odpowiedzi wpisz pod

ilustracjami.

na starych

na

,*sd
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l.Przeczytaj informacje o innych symbolach Poznania. Wymień i opisz
krótko symbole TWojego miasta lub miejscowości, w której mieszkasz.

Symbole charakterysĘczne dla Poznania to ratusz i koziołki.
Ratusz - dawna siedziba wladzmiejskich jest najpiękniejszym budyn-
kiem w mieście i jednym z najcenniejszych zabytków w Polsce. Koziołki

- związane z mechanizmem zegaru - ukazują się na ratuszowej wieży
wrazz wybiciem godziny 12 (w południe).

8.Przeczytaj legendę o koziołkach na ratuszu poznańskrn r ociporł,iedz
na pytania postawione pod jej tekstem,

sl(Ąo srę <llztęŁ]g ł(ozroŁł<i
Dzialo się to ponad 400 lat temu. Rada miejska postanowiła ufundorł ać miastu
zegar i umieścić go na wieży przebudowywanego ratusza, Takre zegary były
w dawnych czasach tzeczą cenną i rzadką. Budowy zegara pod.lął się mistrz
Bartłomiej Wolff z Gubina. Wręszcie nadszedł dzień uruchomienia i prezentacji
zęgata. Było to ważne wydarzenie - radni zaprosili wieiu gości z inn,vch

miast Więlkopolski, a w salach ratusza miała się odbyć uczta. Kuchmistrz
przygotował różne smakołyki, wśród nich pieczeń sarnią. Jednak kuchcik
Pietrek nie upilnował pieczeni i spalił ją. Przerażony, usiłował dokonać zakupu
innego mięsa, daremnie, gdyz wszystkie jatki były pozamykane. Biegając po

mechanizm z koziołkami, które miały ukazywać się wraz z wybijaniem godzin
przez zegar ratuszowy.

Ye
isil ,,., ]i

',:§
],



A. Jakie wydarzenie historyczne zawarte jest w legendzie?

B. Na czyje zlecenie wykonywane były prace zwiapane z ratlszemi ze_

garem?

C. Jaką postać historyczną poznajemy dzięki legendzie?

9. Sprawdź, czy adzieliłeś właściwych odpowiedzi w ćwiczeniu 8. Prze_

cŻytaj tekst'i podkreśl w nim różnymi kolorami nazwiska: archite-

kta przebudowującego ratusz oruz twórcy ratuszowęgo zegara i kozioł-

ków.

Rada miejskazawierając kontrakt z architektem włoskim Janem Baptystą

Quadro na przebudowę ratusza w XVI wieku, spisała również umowę

i zegarmisio"^ Bartłomiejem Wolffem z Gubina na wykonanie zegam

dla 
-ratuszowej 

wteży. Riani zamówili też dwa koziołki, których

mechanizm miał uye Źwiązany z zegaremtak, by bodły się przzd_biciem

kńdej godziny. ZÓgff ten został wykonany i zamontowany,W 1551 roku.

Żród|i-hi.tory."ne nie wyjaśniają, skąd wziął się pomysł tlmięszczenia

koziołków na poznńskim ratuszu. od początku XX wieku poruszane Są

wządzeniem eiektrycznym. Ostatnia renowacj a koziołków miała miej sce

w latach I99I,93.
Do dziś cieszą mieszkńców i są jednąz atrakcjiturystycznych miasta.

10. Przedstaw w kilku zdaniach legendę związanąz symbolem Twojej miej-

scowości.
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TVielkopolska stanowi naj starszą część pństwa polskiego.
Co na to wskazuje?
Liczne znaLęziska archeologiczne - btoń, narzędzia, ozdoby, cmentarze
naszych praprzodków. Ślady te odkryto w wielu miejscach, świadczą one
o istnieniu hcznych, starych osad, nawet sprzed 2500 lat (edną z takjch

_ osad jest Biskupin). Wielkopolska jest miejscem, gdzie narodziło się pń-
stwo polskie.

1. Na podstawie mapy wymień nazwy 8ro-
dór,ł, z czasórv po,,vstania państwa pol-
skrego. Podkreś1 nazwę pierwszej stolicy,

\,t B Łń,.i:]:
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Z początkami pństwa polskiego wlązą się nasze symbole narodowe. Naj-
starszym z symboli jesi godło - Orzeł Biały w koronie na czerwonym
polu.

2. Dlaczego Orzeł Biały jest naszym godłem? 'W odpowiedzi wykorzystaj
wyrażenia: majestatyczny ptak, symbol siły i wielkości, król ptaków.

3. Spróbuj bardzo starannie narysować godło polskie.

 .Poniższe zdania uzupelnij nastppującym słownictwem: monety, chorą-
giew, wazne wydarzenia.

Wizerunek orła odnajdujemy jlżna władcy

Bolesława Chrobrego (około 1000 lat temu). Po raz pierwszy białego orła

na _ umieścił ksiązę wielkopolski Przemysł II
(było to około 700 lat temu). Odtąd chorągiew z ońem uświetniała

. Zabterano jąteż na wojny.

denar Bolesława Chrobrego z orłem ffiffi



5. Wzeczytaj poniższy tekst i odpowiedz na zamieszczone pod nim pytania.

,,A wtem stało się coś jeszcze okropniejszego. Oto jeden leżący na ziemi Krzyżak roz-
pruł nożem brzuch konia, na którym siedział Marcin z Wrocimowic trzymający wielką,
świętą dla wszystkich wojsk chorągiew (...) z orłęm w koronie. Rumak i jeździec zwa-
lili się nagle, awraz zninizachwiała się i padła chorągiew.
W jednej chwili setki żelaznychramion wyciągnęło się po nią, a ze wszystkich piersi
niemieckich wyrwał się ryk radości. Zdało im się, że to koniec, że strach i popłoch
ogarną teraz Polaków, żę (...) iuż uciekających tylko przyjdzie im ścigać (.,.).
Ale oto właśnie czekał ich stra§zny (...) zawód....Rzucili się jak lwy rozżafię ku miejscu
najstraszniejsi mężowie z obu armii i rzekłbyś, burzarozpętała się koło chorągwi, (...)
Lęczttwńo tokrótko. (...)Pochwilipowiałaznów nad polskimi zastępami odbita cho-
rągiew. Wiatr poruszył ją rozwinął i rozkwitła wspaniale jak olbrzymi kwiat, jako znak
nadzięi (...) zwycięstwa dla polskich rycerzy."

Henryk Sienkiewicz,, Krzyżacy "

Jaką rolę w czasie bitwy pełniła chorą-
giew z orłem?

Diaczego nieprzyjaciele starali się
o zdobycie chorą_ewi?

pieczęó KaziŃerza Wielkie go



6. Jak sądzisz? Jaki jest zwiry,ekbarw flagi narodowej z godłem? Uzupełnij

zdańa. Pokoloruj flagę Polski.

Barwa biała odpowiada kolorowi

Barwa czerwona

].Gdzieznajdują się wizerunki godła narodowego? Uzupełnij tekst.

Znajdziesz je na ukończenia klasy. Legitymacja

szkolna jest wazna, gdy widnieje na niej

z godłem. Godło widnieje nad tabiicą w Twojej

się ono na rewersie Umieszczone jest takżena

sportowców reprezentujących Polskę. Godło zobacry sz też na

żołnierskich.

8. Kiedy t gdzie zawieszamy flagę? Uzupełnij 1uki w tekście,

Flaga uświetnia czas pństwowy ch oraz waznych wy darzeń.

Flagę niosą ludzie podczas . Wciąga się ją na maszt

sportowych . T ow arzy szypodczas międzynarodowych-
w rejsach - zwana jest wówczas barrderą.

9. Dla chętnych.

Kiedy w przeszłości Polacy zakladalt biało-czerwone opaski na rękaw?

Kto i w jakich okolicznościachzakJada je w dzisiejszychczasaeh?
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1 0. Rozwiąz Ł,rzy żówkę.
Poziomo:

1. Podczas uróczystego zawleszania flagi należy przyjąć postawę
,,

),

2. Najdawniej szy z naszy ch symboli,
Pionowo:

1. Barwa polskiego Orła.

2. Każdy powinien Łustonę symboli swojego narodu.
3. Podczas uroczystego rł,cią_eania tla_ei na maszt należy zachować

J

1 2

1

ż
l



Doktor Karol Marcinkowski jest wybitnym
Wielkopolaninem. Zył ok. 200 lat temu (w la-
tach 1800-1846). Był |ekaruem niosącym po-
moc nie tylko ludziom zarlożnym. Biednych
|eczył za darmo, a całe swoje zycie poświęcił
pracy zawodowej i działalności na tzecz
Wielkopolski i jej mieszkńców. Naukę szkol-
ną rczpocz$. mając 7 lat. Oto opinia nauczy-

ciela o jego postępach.

,,...postępuje w sĘlu, w rachunkach, w historii i mier-

niciwie (...), cryta dość dobrzę w obu językach (an.
polskim i niemieckim - przyp.autorzy), pisze nieźle
(...), skromny i bardzo grzęczny".
(Jakóbczyk W., Karol Marcinkowski 1 800- 1 846, War
szayła- Poznń 1981, s.9)

1. Na podstawie powyższej informacji napisz krótką charakterystykę ucznia

- Karola Marcinkowskiego.

2.Przyjrzyj się zamieszczonemu w ćwiczeniach planowi miasta,

Wykorzystując wiadomości o Karolu Marcinkowskim, odszukaj i zaz,nacz

miejsca związane z życiem doktora.



/'o
2,

@ Wzgórze św. Wojciecha - w domu przy tej ulicy urodził się
Marcinkowski.

@ Ut.Grobla - pruy tej ulicy mieściła się pierwsza szkoła, do któĘ
aczęszczał.

@ Ut.Podgórna - tu mieszkał Karol Marcinkowski.
@ łteje Marcinkowskiego. (Ulica ta dawniej nazywńa się Wilhel-

mowska, zmieniając jej nazwę, Poznaniacy oddali hołd Marcinkow-
skiemu).

3. Po ukończeniu studiów N{arcinkowski rozpoczął praktykę \ekarckąz za-
przyjaźntonym dr Karolem Schneiderem. Oto krótka charakterystyka ich
pracy. Zastanów się i rvymień te cechy, które mówią o ich postawie
zawodowej.

,,Cęchowało ich wręcz bezgraniczne. misjonarskie pośuięcenie dla chorych, nie tylko
Ieczyli, ale i wspierali ubogich na poddaszach czl,pirł,nicach. na peryferiach, anieraz
wspólnie spędzali noc przy chor.vm. \\'spólnie tez naradzali się nad trudniejszymi
przypadkami, atakżę dokształcali...". (Jakóbczl,k \\'.. Karol Mąrcinkolvski 1800-I846,
Warszawa - Poznań 1981, s. 27)



4.kagnąc doskonalió swoje umiejętności lekarskie odbył Marcinkowski
podróżpo Europie. Na ponizs zej mapte zaznacz kolorami pństwa, w któ-

rych przebywał i kształcił się. Podkreśl stolice tych pństw.

Królestwo Pruskie - Berlin
Anglia - Londyn
Francja , Paryż

5. Z osobą Karola Marcinkowskiego wiąże się powstanie poznańskiego
,,BAZARU" oraz TOWARZYSTWA NAUKOWEJ POMOCY. Przeczy-
taj uwaznie poniższe teksty i odpowiedz na pytanie: W jakim celu pow-
stały te instytucje?

a) ,,W celu podniesienia przemysłu oraz wpływania na postęp rolnictwa
i ułatwienia zebranta się licznej publiczności w zamiaruch dobro-
czynnych zawiryało się Towarzystwo do wystawienia Bazaru i sali
w Poznaniu."
(Jakóbczyk W., Karol Marcinkowski 1800-1846, Warszawa - Poznń
1981, s. 83)

a Paryżty 
c ł i

ó dz e mn
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widok Bazaru

b) ,,(...) wydobywać z mas ludu zdatną mlodzieŁ wyktywszy jej talent
obrócić ją na paźrytek kraju dając pomoc i stosowny kierunek jej
wykształceniu". (Jakóbczyk W., Karol Marctnkowski ]8a0-1846,
Warszawa - Poznń 1981, s. 93)

6. Na podstawie wcześniej wykonanych ćwiczeń napisz w punktach, czym
zajmował się Karol Marcinkowski.
A.
B.

C.

tI

$i *t [ "$r

rfi:f



7. Ułóż kilka zdń, w których przekonasz kolegów o wybitnych zasługach

Karola Marcinkowskie§o dli poznania i Wielkopolski. Możesz wyko-

rz,ystaó następujące zwioty i wyrazenia: ofiamośó, pomoc i wspieranie

ubogich, pricowitośe, póswięó enie, dążenie do rozwoju gospodarki

wielkopolskiej.

8. Zastanów się, czy w Twojej miejscowości żyją i pracują ludzie, którzy
podobnie jak Karol Marcinkowski działają społecznie dla dobra innych

iudzi i."g-iono. Zapiszich nazwiska i podaj dziedztnę ich działalności,



1. Na podstawie ,,Słownika języka polskiego" wyjaśnij, czym zajmuje się
etnografia. Pomoze Ci w tym bibliotekarz szkolny lub nauczyciel.

33

wielkopolski park Etnograflczny - to miejsce, gdzie pokazywane są
zabytŁj budownictwa ludowego, sprzęt i narzędzia z regionu wiel-
kopolski. Takie muzeum nazywarfly skansenem. wielkopolski park
Etnograficzny leży między Poznaniem i Gnieznem, 36,5 km na wschód
od Poznania. Pokazuje się w nim ok. 50 obiektów, głównie sprzed 100

i 200lat. Są tu m.in. zagrody
chłopskie, kuźnia, chata garn-
catza, dwór, kościół, szkoła,
katczma, stodoły, gołębnik,
pasieka i wiatraki.

Dwór sprzed prawie 300 lat

Drewniana kaplica

WIEIKOPOLSK! PARK



3. Na podstawie ilustracji znajdujących się w tym rczdziale napisz, jakie

były cechy charakterys ty czne budynków wiej skich sprzed 200 lat?

2. Napisz jaką funkcję spełniały następujące obiekty (dla ułatwienia pracy

wykorzystaj,,Słownik języka polskiego"):

a) dwór

b) kuźnia

c) karczma

d) pasieka

e) wiatrak

4.Urupełnij tekst.

Większość budynków stojących w Welkopolskim Parku

zbudowanych jest z . Od najdawniejszych czasów

było ono uzywane jako materiał budowlany. Poniewaz jest to jednak

materiał , dlatego najstarszy obiekt drew-

niany w wielkopolsce - kościół w,ołoboku k. kalisza - ma niecałe

5001at. W tak zwanym małym skansenie (bliżej Gniezna) stoi wiatrak

z GryĘny k. Kościanaz 1585 r. Ma więc 

- 

lat. Jest to najstarszy

z zachowanych wiatraków w Polsce.



5, Na podstawie własnych obserwacji, ilustracji lub opisu spróbuj wykonać
rysunek wiatraka.

6. uzupeŁrij tekst. wykorzystaj następujące słownictwo: skansen, silnik
elektryczny, pompowa nie, zboże, wiatr.

wiatrakami nazywamy uv,ądzeńa mechaniczne napszane siłą
. Najczęściej służyły one do przemiału ztamana mąkę.

Zdarzało się jednak, żebyły wykorzystywane do wody.
Najstarsza wiadomośó o istnieniu wiatraka w wielkopolsce (z okolic
Kobylina) pochodzi z 1303 r., czyli sprzed lat. Dwieście lat temu
w V/ielkopolsce było aż 3500 wiatraków W naszym stuleciu w wielu
wiatrakach zamontowano spalino-
we lub Ostatni czynny wiatrak wielkopolski
napędzany siłą wiatru znĄdujący się w podrzewiu k. pniew, został znt-
szczony ptzęz huragan w 1979 r. Dziś wiatraki ze śmigami (skrzydłami)
mozna oglądać tylko w

i

ll
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7. Przyjrzyj się ilustracji przedstawiającej wiejskie zabudowanie. Popular-
nie ściany takich budynków zwano - ,,pluskim murem", ponieważ
sposób takiego budowania przejęliśmy od Niemców. Gdzie w Twojej
miejscowości lub najbllższej okolicy znajdują się budowle o podobnej
konstrukcji?

8. Mieszkńcy wsi dużą wagę ptzywiązywali do bezpieczeństwa. Co było
dla nich szczegilnymzagrożeniem? W oparciu o zamieszczone ilustracje
zredaguj odpowiedź.

l;
ll
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Ięzykpolski jest środkiem porozumiewania się nas wszystkich. Nazywamy
go językiem narodowym. Dzieli się on na:

A. Język ogóInopolski
Tym językiem napisane są pra-
wie wszystkie ksiązki, czaso-
pisma, gazety. Używany jest tez
w telewizji i w radio. Język jest
środkiem wyrażaniamyśli i słuzy
porozumiewaniu się ludzi mię-
dzy sobą.

B, Dialekty (gwary) ludowe
Gwary są charakterystyczną od-
mianą języka z\Nlązaną z okre-
Ślonym terytorium i roŻntą się od
języka ogólnopolskiego słownic-
twem, wymową i gramatyką. Nas
interesowaÓ będzie gwara wiel-
kopolska.

1. Oto niektóre charakterystyczne cechy gwary wielkopolskiej. Spróbuj uzu-
pełnić teksty.

a) wymowa gwarowa

o zamiast a, np. chłopok, dobro,

ó, u zamiast o, np. cóś, któś,

ło zarriast o, np. łoko, łobiad,

kłot,

ły zamiast łó, np. łytka, łyszko,

y zamiast e, np. chlyb, cztyry,

ej zamiast aj, np. dej, poznej,

oł zamiast eł, np. diaboł, kiołbasa

om zamiast ą, np, dobrom, jakom

(na końcu wyrazu)

b) zdrobnienia

chłopyszek mały chłopiec

- prawidłowe brzmienie
(chłopak,

(coś,

(oko, 

-,

dzbanyszek

karnyszek

wózik

)

)

)

(łódka,

chleb,

)

)

)

)

daj,

(

(

(

(

diabeł,

dobrą, )

GDzlE
GzYtI
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c) odmiana czasowników

bieremy, idemy, mogymy,

d) tzw. genrlanizmy - czyliwyruzy pochodzenia niemieckiego : plyndze,

szneka, tytka, bejmy

2. Ateraz spróbuj sprawdzić swoją znajomość gwary wielkopolskiej, dopi-
sując do podanych określeń odpowiednie wyrazenia gwarowe znajdujące
się w ramce.

wysoka, chuda dziew czy na

twaróg ze śmietaną

zupa z ziemniaków

zupa z,,vłoskiej kapusty

zupazmlekaimąki
twarde cukierki do ssania

tego roku

śmianie się

dynia

brudna, mętna woda

chłopak

3.Ptzeczytaj uważnie fragment wiersza znanego poznńskiego satyryka,
Lecha Konopińskiego.

,,Kochane gzubki, miłe dzieciary
i rozbestwione cołkiem ogary,
moje kowboje i indianery
którnych uskrómnić nie mógłby szeryf,
knajdry nadrachy, szkraby, łatyndy,
szaranki, gziŁj, pągle, wylyngi,
fifne chłopyszki swojygó chowu,
z którnymi diaboł by nie spiłowoł,

gzik,latoś, klymy, chichranie, korbol, żybura, nawarka, ślepe ryby
z myrdyrdą, parzybroda, szczLln, gideja
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wielkie ginole, drobne pyndroki
i uślabrane zawdy szudroki,
szatafty zJeżyc i wybiłokna,
roboszki moje, wiaruchno psotna,
wy - psionorody, tygrysy dzikie,
co to lubiejąsztachnąó się ómikiem,
co klamotami do drzyw świgajom,
skorno do lasu z ekom wyknajom!"

a) Komu ten wiersz jest dedykowany?

b) Podkreśl w wierszawyruzy gwa-
rowe, których autor uzył do okre-
ślenia dzieci.

c) Ile jest tych wyrazów?

d) Wpisz w prostokąty te określenia, które podobają się Tobie najbardziej"

e) Wymień te określenta, zktórymi się nigdy nie spotkałeś.

D7frCI

*,



4. Zajrzyj do biblioteki szkolnej; poszukaj książek poświęconych gwarze.
Nazwiska autorów i tytuły tych pozycji wpisz do tabeli:

autor tytuł

5. Spróbuj wykorzystaó zdobytą wiedzę i ułóż zkoleżanką lub koiegą krótki
dialog z charakterystyczn\ mi u,,,razeniarni gwarowymi.
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Ochroną przyrody zajmowano się już bardzo dawno. Bolesław Chrobry na-
kazał zmniejszenie polowń na bobry. Władysław Jagiełło ograniczył ilośó
upolowanych dzikich koni, łosi i turów. Były to jednak dzińania jedno-
tazowe, nietrwałe iprzez to mało skuteczne. Sami królowiezakazów tych
często nie przestrzegals,. Dopiero 200 Lat temu zaczęto myśleć o ciągłej
i systematycznej ochronie ptzyrody. Rozwój przemysłu sprawił, że już
ponad 100 lat temu postanowiono tworzyć obszary chronione przed
niszczącą działa]nością człowieka. Duże obszary o nieprzeciętnej wartości
przyrodniczej i pięknym krajobrazie - to parki narodowe i parki krajo-
brazowe. Ich ilość ciąg;Ie się zwiększa. W Wielkopolsce są dwa parki naro-
dowe i osiem parków krajobrazowych.

1. Na mapie Wielkopo Islrj zaznacz błękitnym kolorem parki narodowe i zie-
lonym kolorem parki krajobrazowe.

@Wielkopolski Park Narodowy

@ Orawieński Park Narodowy

@Park Kraioblazowy

@luszca Zielonka

@Rezeruat Promno

@Lednicki lark xrajobrazowy

@ Sierakowski Park Kraiobrazowy

@ Pszczewski Park Klaiobrazowy

@ Przemęcki Park Kraiobrazowy

@Rezerwat

* 9ranice Wielkopolski
granice województw
granice parków

fiffilit#&ł,{rtfiiŁ{ lasy

25 50km
LJ

Kon

F

W
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2.Które z parków narodowych i krajobrazowych leżąnajbliżej Twego miej-
sca zarnieszkania? Wypisz ich nazwy, posługując się mapą.

3. Napisz kilka zasad, które Twoim
zdaniem powinny być przestrze-

_gane w parkach narodowych,
krajobrazowych oraz w rezerwa-
tach.
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Do bardziej znanychpomników przyrody w Wielkopolsce nalezą:

I dęby
rogalńskie, m.in. 

-,,Lech", ,,Czech",,,Rus" (powyżej 930 cm obwodu)
i,,Dąb Edwarda"

II platany
a) w Dobrzycy (960 cm obwodu) - największe drzewo w Wielkopolsce
b) we Włoszakowicach (powyzej 800 cm obwodu)

III kasztanowiec w Lubiniu (520 cm obwodu)

IY głazy narzutowe
a) Kamień św, Jadwigi (zwany też św. Kin-

gi) k. Gołuchowa o obwodzie żż mt wy-
sokości 3,5 m

b) Kamień św. Wojciecha w Budziejewku
o obwodzie 20,5 m i wysokości nad zię-
mią1,3miwziemtZ,7m

Wyszukaj najWiększe drzewo znajdujące
się w najblizszej okolicy.Zmieru jei określ
jego gatunek.

7najdź najw iększy gżaznarzutowy i zmietz
jegoobwód.
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@ dęby rogalińskie

@ "Dezydery'l1xlgp

@ platany w Dobrzycy

@ kasztanwiec-Lubiń

@ Włoszczakowice

@ Gołuchów-kamień św.Jadwigi

@ audzielewto-głaz św,Wojciecha

- granice Wielkopolski

9ranice województw

- 
lasy.

Rozmieszczenie najbard ziej znany ch pomników Wielkopolski

4. Podkręśl pomnik ptzyrody znajdujący się najbliżej Twojego miejsca za-
mieszkania.

5. Uzupełnij zdania, w brakujące miejsca wpisując opowiednie wyrażenia
umieszczone w ramce.

Pojedyncze obiekty przedstawiające dużą wartość ze względów nauko-

wych, historycznych lub z uwagi na ich piękno - to .

Szczególnie wartościowe tereny o powierzchni powyzej 500 ha, - to

. Tereny objęte ochroną dla zachowania

cech przyrodniczych regionu, słuzące tównież wypoczynkowi - to

. Niewielkie obszary o dużej wartości

przyrodniczej -to
parki narodowe

parki krajobrazowe
rczetwaty przyrody
pomniki przyrody

46
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6. Czymróżniąsię ogrody zoologiczne od rezerwatów?

7. Wymień inne znane Ci, a nie wymienione wyżej, pomniki przyrody.
(Masz duży wybór. Tylko w województwie poznńskim jest ich ponad
920!)

8. Wklej albo narysuj jeden z pomników przyrody, który urzekł Cig swoim
pięknem.
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Otaczający nas świat ulega ciągłym zmianom. Zniszczenia i przeobrażenia
zacierają ślady przeszłości. Jednak niektóre ślady człowiek stara się zacho-
waó, a nawet szczególnie chronić. Są to dzieła sztuki, pamiątki historyczne
i przedmioty mające wartość naukową. Nazywamy je zabytkami. Wiele
znichznajduje sig w Wielkopolsce.

1. Oto kfótki opis znanych w Wielkopolsce zabytków i nazwy miejscowo-
ści, w których się znajdują. Niektóre z tych nazw zostały wpisane
błędnie. Skreśl nazwę wpisaną błędnie, a właściwą wpisz w ramkę.
Prawidłowe rczwiązartie znajdziesz na końcu rozdziaŁu.

A. Na półwyspie Jeziora Biskupińskiego nrożn a obejrzeć pozostał*ści
dtewtrianego grodu, wzniesionego ok, 2500 lat temu. Przypadkowo
odkryty w 1933 r,okrr przez nauczyciela Walentego Szu,ajcera jest
ołrecnie najbardziej znafiym obiektenr archeologicznyfi-L w kraju.

Poznań

B. W miejscowości Ę znajduje się piękny zamek otoczony fosą, znana
w całym kraju biblioteka naukowa i wspaniały park, w którym można
zobaczyć dtzewa pochodzące z tak egzotycznych krajów, jak Chiny,
Japonia, Korea.

Kórnik



C. Nad jeziorem Gopło stoi słynna wieża, będąca pozostalością zamku
obronnego, wzniesionego przezKazimierza Wielkiego. Jej nazwa ko-
jarzy się zlegendąo króiu Popielu.

Biskupin

D.ZnĄduje się tutaj największy w kraju zespół fortyfikacyjny
wzniesiony pruęz Niemcóu, przed wybuchem II wojny światowej.
Jego pozostałości mozna oglądać na powierzchni (pancerne kopuły
strzelntcze, ,,zęby smoka",l oraz głęboko pod ziemią (korytarze, ko-
mory),

Międzyrzecz

E \\ lel mlelscorł,ości lezącej na trasie ko-
ie '"r rł'askotororyej znajduje się muzeum
Sromadzące stare parowozy, wagony
L-sobo\\e i towarowe oraz sprzęt zwląza-
ni z kolejnictwem. W sezonie turysty-
cznvm mozna odbyć podróż zabytkową
kolejką jeżdżącą z prędkością 30 km na
godz.

Wenecja

F. Wśród wielu zabytków znajdujących się w tym mieście najcenniej-
szym jest katedra. Znajdująsię w niej liczne dzieła sztuki, dokumenty
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historyczne oraz relikwie św. Wojciecha, pierwszego patrona Polski.

kruszwica

G. W malowniczo połozonej miejscowości znajduje się piękny pałac
wzniesiony pruez rodzinę Raczyńskich. Mieści się w nim muzeum
z cennymi dziełami sztuki (obrazy, meble). W parku podziwiać mo-
żemy wspaniałe okazy kilkusetletnich dębów.

Swarzędz

H. W miejscowości określanej mianem miasta stolarzy można zwtędzió
nietypowe muzeum, w którym zgromadzono ule pochodzące z wielu
rejonów Polski. Posiadają one róznorodne kształty (postaci iudzi,
zwietząt, budowii). Niektóre mają wielką wartośó historyczną.

Rogalin

I. Najbardziej znanym zabytklem znajdującl,m się w tym mieście jest
ratusz wzniesiony w XVI \r. przez Jana Baptystę Quadro, Na wiezy ra-
tusza mozna codziennie oglądać svmpatyczne koziołki, stanowiące
symbol miasta.

Gniezno

2. Na mapie Wielkopolski podkreśl nazwy miejscowości, w których znaj-
dują się wymienione zabytlrj.

Wymień te, które jużzwiedziłeś.

Które z nich chciałbyś zwiędzió?
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3. Wklej zdję*ie lub narysuj najciekawszy obiekl zabytkowy znajdujący się
w najbliższej okolicy.
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Co to za budowla?

Kiedy została wzniesiona?

Co obecnie się w niej znajduje?

Spróbuj opisać jej wygląd.

Jaka legenda związanajest z tą budowlą?

4. Wymień 3 najciekawsze zabl,t}<l znajdu.lące się w najbltższej okolicy.

5. Najcenniejsze przedmioty z przeszłoścr _eromadzi się rł, specjalnie two-
rzonych pomieszczeniach zwanych muzeami.
Jakie cenne przedmioty znajdująsię w muzeach. które zrł,iedziłeś?

Jakie muzea chciałbyś zvłiedzió w przyszłości?
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Zaptaszamy Was do wzięcia udziału w wycieczce Szlakiem Piastowskim.
Nazwą Szlak Piastorł,ski określono trasę turystyczną, obejmującą tereny
północno-u,schodniej \\rrelkopolsi<i i zachodnią część Kujaw. Przebiega ona
przez mie_lscorł,ości zrł,iąane z początkani państwa poiskiego. Wiele ztych
miejsc znanl,ch z podań r legend zlł tazanvch jest z postaciarni króiów i ksią-
żątzroduPiastórł,. \\-rcieczke. oo którel \\'as zaoraszamy, odbędziecieprzy
pomocy mapy i zeszl,tu ćrvjczeń

oranice

- - Wielkopolski
oranice
wolewodztw

12 24km

Poznań. Miasto, od którego rozpocz\ nam.y
swoją wycieczkę. \\I X rł,ieku b;-ła to
siedziba pierwszego polskiego biskupstwa
i gród ksiązęcy. W przepięknej katedrze na
Ostrowie Tumskim znajduje się ,,ZłoŁa
Kaplica", w której spoczywają pierwsi
władcy naszego kraju: Mieszko I i Bole-
sław Chrobry,

53
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ZłótaKaplica Katedra poznŃska

Z Poznania .iadąc w kierunku Gnięzna, zatrlvmtliemy się nad Jezioretn
Lednickirn, Na południclwych i wschodnich brzegach jeziclra znajd,łje się
Wielkopolski Park Etnograficzny" Możemy tam zrsbaczyć zabttdclwania
wie.jskie (chaty, stodoły) pochodzące z X[X rł,ieku. spror..",adzone na teren
parku z różnyclt _stron Wielkopoi-ski \^i chirtach zn:ridu ją si? ich
wyposazenia, Następrrie ridajemy się na przystań pronlową, skąd ilromem
mozemy przedostać się na wyspę, czyli Ostrów l-ednicki. Legendy mówią,
ze w grodzie na tej wyspie rrrodził się Bolesław Clhrobry, pierwsz;v król
P,*iski. Do dzisiaj na wyspie mozna r:glądać ruiny budowli będącej
pozostałością po dawnym grodzie, Gród ten był śrvietnił: brłłnicxiy i sta-
nowił jedną z siędzib władcy Fois}łi"

/

?



ostrów Lednicki

Porulik Bolesława Chrtlbrego

GNIEZNo

Gniezno. Z Ostrowa Lednickiego
udajemy sip do Gniezna, uważanego
za główną siedzibg księcia. Nazwa
miasta z§trązana jest z legendą
o trzech braciach i pochodzi od sło-
wa ,.gniazdo". Gniezno połozone jest

9ad trzęma jeziorami: Jelonkiem,
Swiętokrzyskim i Winiary. Do naj-
ciekawszych zabytków miasta zaŁl-
czatrty katedrę, kt&a byla miejscem
pierwszych koronacji królów Polski.
W ołtarzu głównym katedry znajduje
sip srebrna trumna z relikwiani św.
Wojciecha. Z życiem i dziaŁalnośctą
św. Wojciecha zwl,ry,ane są równiez
słynne,,Dtzwi Gnieźnieńskie" . Znaj-
dujące się na nich płaskorzeźby obta-
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zają życie świętego. Przed katedrą znajduje się pomnik króla Bolesława
Chrobrego. W Gnieźnie nalezy koniecznie zwiedzić Muzeum Początków
Pństwa Polskiego. W jego części podziemnej mozemy obejrzeó wystawę
,,Kultura Polski Piastów".

TRZEMESZNO Opuszczamy Gniezno, udając się dalej Szlakiem
Piastowskim do Tbzemeszna. Miasto to bylo
waznym grodem. W X wieku został zńożony
pierwszy klasztor benedyktynów, w którym
przechowywane było ciało św. Wojciecha, po
sprowadzeniu z Prus. W 999 roku zostało
przeniesione do Gniezna. Ciekawym zabytkiem
jest kościół Najświętszej Panny Marii i św. Woj-
ciecha.

Kolejną miejscowością na trasie naszej wy-
cieczŁjjest Mogilno. Slynne z te1o, ze w X wie-
ku na terenie wzgótza klasztomego znajdowała
się osada obronna i klasztor benedykĘnów. Do
Mogilna pprowadził zakonników z Tyńca król
B ole slaw Smiały. Pozostaloś ctą z tamĘch czasów
jest kościół św. Jana, w którym dlazwiędzających
dostępne są podziemia.

MoGILNo

ę-\



STRZELNo

Legendarny kamień

Z Mogilna trasa naszej wycieczki prowadzi do Strzelna, miejscowości
polozonej na pograniczu dwóch regionów: Wielkopolski i Kujaw. Strzelno

- to kolejne miasto związane legendą z działalnością misyjną św. Woj-
ciecha, który prawdopodobnieprzejeżdżał tędy, udając się do Prus. Legenda
głosi, ze dowodem na to jest kamień, na który najechał nieuważny waźnica.
W kamieniu odciśnięte zostały ślady kół wozu. Poza legendarnym kamie-
niem w Strzelnie znajdują się przepiękne kościoły św. Prokopa i Św. Trojcy
z cennymi kolumnami.

Kościół św. Prokopa Kolumna w kościele Św. Trójcy
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Kruszwica. Ze Strzelna udajemy się do Kruszwicy,
miejscowości połozonej nad jeziorem Gopło. Jest to
miejscowośó znana wszystkim z legend o księciu
Popielu. W czasach początków pństwa polskiego
w Kruszwicy znajdował się silny gród, stolica
pństwa Goplan. Dzisiaj najciekawszym obiektem
Kruszwicy jest Mysia Wieża, w której to, w myśl
legendy, miał schronić się przed myszami okrutny
Popiel. W rzeczywistości wieża ta zbudowana
zostńa w czasach króla Kazimierza Wielkiego
(XIV wiek) i była częścią zamku obronnego. Obe-
cnie jest ciekawym punktem widokowym, zktótego

podziwiać mozna okolice jeziora Gopło.
Główna trasa Szlaku Piastowskiego
kończy się w Kruszwlcy, w,vcieczkl jed-
nak bardzo często ją nieco lł,r,dłuzają,
aby odwiedzić kilka niezw;,kle cieka-
wych miejscowości, znajdując,vch się na
Pałukach, kolejnym rejonie etno-
graficznym Szlaku Piastowskiego.

Nlysia Wieża

Celem dalszej podtóży jest Znin, główne miasto
rejonu Pałuk. W czasach początków państwa pol-
skiego Znin miaŁ być siedzibą Sobiebora, brata św.
Wojciecha, który założył tutaj osadę. Do cieka-
wych zabytków miasta należy wieża obronna, będą-
ca częścią dawnego ratusza. Nadal stanowi więc
centralny obiekt. ZeŻninamozemy w dalszą podróż
udaó się kolejką wąskotorową przez Wenecję do
Biskupina.

\ ZNIN

-
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Wenecja. Miej scowo śó ta nazw ę sw ą zaw dzięcza położeniu między ft zema
jeziorami, co czyni krajobtaz podobny do krajobrazu włoskiej Wenecji.
W Wenecji znajduje się Muzeum Kolei Wąskotorowych. Pozostały tez
ruiny zamku, które budzą grozę słuchających 1egendy o ,,diable wenec-
kim". Kontynuując podtóż kolejką wąskotorową, udajmy się do najbardziej
znanego w Polsce rezerwatu archeologicznęgo, do Biskupina,

Biskupin, Ponad 2 tysią-
ce 1at temu, na wyspie
jeziora została zbudo-
wana osada prasłowiń-
ska. Z 1ądem łączl,ł osadę
most, któr1, rł, ruZle naJaz-
du nieprz,łjacieia mógł
byó spalony. Osada była
otoczona wałem drewniano-ziemnl,m. Obecnie zrekonstruowane zostały
fragmenty osady i wałów (brama, część chat i ulic) i udostępnione zwie-
dzającym. Z Biskupina udajemy się kolejką do ostatniej stacji na tej trasie,
czyli do Gąsawy,

BlsK UPI1l
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GĄSAWA Gąsawa. Podobnie jak w poprzednich miejsco-
wościach, tutaj również w X wieku istniał gród.
Jednakże miejscowość zasłynęła w historii
zjazdem książąt piastowskich w XIII wieku.
Podczas tego Ąazdu został zamordowany ksiązę

Leszek Biały. Śmierć
księcia stała się tematem
wielu obrazów, pieśni,
poematów i legend.
W Gąsawie kończymy
zvłiedzanie miejscowości
i zabytków Szlaku Pia-
stowskiego,

ćwIczpxtł

1. Na mapi e znajdającej się na początku rozdziafu zaznacz dowolnym kolo-
rem trasę wycieczki Szlakiem Piastowskim.

2. Rlozwiry, Łłzyżówkę. Z wyszczególnionych kratek odczytaj hasło krzy-
zówki. Wyjaśnij, co ono oznacza.

Hasła kzyżówkl:
1. Miejscowość, w której odkryto osadę prasłowińską.
2. W tej miejscowości odbyła się pierwsza koronacja króla Polski.
3. Wyspa, na któĘ w myśt legendy urodził się Bolesław Chrobry.
4. Na niej zgodniezlegendąschronił się Popiel, uciekając przedmyszami.
5. Patron romńskiej rotundy w Strzelnie.
6.W Ę miejscowości znajdowało się pierwsze polskie biskupstwo, dzi-

siaj miejsce spoczynku pierwszych władców Polski.
7. Biskup, święty, poniósł śmierć nawracając Prusów.
8. Miejscowośó, której symbolem jest kolejka wąskotorowa i legendarny

diabeł.
9. W tej miejscowości znajduje się kamień, na który w myśl legendy

najechał w oźnica wiozący św. Wojciecha.
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l0. Zakon mający swoją siedzibę w Strzelnie i w Mogilnie.
11. Król Boleslaw Smiały osadził w tej miejscowości zakon Benedy-

ktynów, przeniesiony spod Krakowa.
12. W Ę miejscowości podczas zjazdu książąt zginąŁ ksiąę Leszek

Biały.
13. Miejscowość nadJeziorem Gopło, znanazlegend o Popielu.
14. Dwie najpiękniejsze znajdują się w romńskiej świątyni w Strzelnie.
15. Główne miasto regionu Pałuk, gdzie gtód zńożył brat św. Wojciecha.
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3. Wymień trzy regiony,ptzez które przebiega Szlak Piastowski:

I

tI

n
4. Do podanych postaci ptzyporządkaj odpowiednio miejscowości mające

z nimi związek.
Poznń, Gąsawa, Kruszwica, Gniezno

Popiel

św. Wojciech

Leszek Biały

MieszkoIiB. Chrobrv

5. W jakiej miejscowości znajdują się?

Rotunda św. Prokopa -

Ruiny,,diabelskiego" zamku

Osada prasłowińska

6. Ilustracje przedstawiają znane budowle znaj-
dujące się na Szlaku Piastowskim. Podpisz ka,ż-
dą, wykorzysĘąc nazwy umieszczone w ram-
ce.

Drzwi Gnieźnieńskie, kolumny w Strzelnie,
pomnik Chrobrego, katedra w Poznaniu,

Mysia W ieża, Złota Kaplica,
katedra w Gnieźnie
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7.Wyobraź sobie, ze jesteś przewodnikiem po Szlaku Piastowskim. W jaki
sposób chciałbyś zachęció mŁodzież da zwiedzania Szlaku Piastowskie-
go? Napisz kilkuzdaniową odpowiedź.
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SPIS TREŚCI

1. Wielkopolska mój region
ż.Początkt państwa polskiego w legendach
3. Symbole mojego miasta
4. Wielkopolska kolebką państwa

Polskie symbole naro dolv e

5. O doktorze Karolu ........................
6. Wielkopolski Park Etrrograficzny
7 . Gdzię idziesz, tej?

czyli słów kilka o ?warze
8. Pomniki przyrody w Wielkopolsce ........

9. Najpiękniejsze zabytki Wielkopolski
10. Na Szlaku Piastowskim
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