
„Wolność nie tylko krzyżami się mierzy”

- Wielkopolanie na drodze do niepodległości

1. Wymień 3 obiekty miasta Poznania, w których nazwie znajduje
się słowo: WOLNOŚĆ.
a)……………………Wolności
b)……………………Wolności
c)…………………… Wolności

2. Na którym poznańskim budynku znajduje się tablica poświęcona
Józefowi  Piłsudskiemu  „współtwórcy  niepodległego  państwa
polskiego”?

3.  Jaką  nazwę  nosił  poznański  pomnik,  który  był  wotum
za odzyskaną przez Polskę niepodległość?

4. W Krypcie Zasłużonych, zwanej popularnie Skałką Poznańską,
spoczywa wielu Polaków, którzy walczyli o niepodległość. Wymień
nazwiska trzech z Nich.
a)…………………………………..
b)…………………………………..
c)……………………………………



5.  Gdzie  w  Poznaniu  znajduje  się  sentencja:  „OJCZYZNĘ
KOCHAMY  NIE  DLATEGO  ŻE  JEST  WIELKA,
ALE DLATEGO, ŻE NASZA”?

6. Na fasadzie tego budynku widnieje napis: „Naród Sobie”.
Z  jego  powstaniem  jest  związany  komornicki  proboszcz
- ks. Franciszek Ksawery Malinowski. W okresie zaborów obiekt
ten  był  trybuną  słowa  polskiego.  O  jakim  poznańskim  budynku
mowa?

7.  O  jego  utworach  mówiono:  „Armaty  ukryte  w  kwiatach”.
Gdzie  w Poznaniu możemy zobaczyć m. in.: odlew dłoni, maskę
pośmiertną, popiersie i fortepian, na którym grał ten kompozytor?

8. W okresie narodowej niewoli przedstawiciele tej rodziny słynęli
z  ofiarności  i  poświęcenia  w walce  o  niepodległość.  Na  szczycie
attyki poznańskiej siedziby tego rodu znajduje się pelikan. O jakiej
rodzinie mowa?

9. W XIX wieku hotel ten stanowił centrum życia gospodarczego,
politycznego,  kulturalnego  oraz  najważniejszą  ostoję  polskości
na terenie zaboru pruskiego. O jakim poznańskim hotelu mowa?

10. Postać przedstawiono we fraku, z powstańczą rozetką wpiętą
w klapę. O którym poznańskim pomniku mowa?

11. W 1806 roku miało miejsce powstanie wielkopolskie, pierwsze
zwycięskie  powstanie  na  ziemiach  polskich  czasu  zaborów.
Jan Henryk Dąbrowski stał na jego czele jako organizator wojsk
ochotniczych,  Józef  Wybicki  był  pełnomocnikiem  do  spraw
cywilnych. Obaj zamieszkali w poznańskim pałacu. Dziś znajduje
się  na  nim  tablica:  W  DOMU  TYM  DNIA  7  LISTOPADA



STANĘLI NA KWATERZE JAN HENRYK DĄBROWSKI I
JÓZEF  WYBICKI  TU  WNIEŚLI  ICH  NA  RAMIONACH
POZNANIACY PRZY WTÓRZE PIEŚNI JESZCZE POLSKA
NIE UMARŁA. O którym pałacu mowa?

12.  Poznań,  jako  jedno  z  niewielu  polskich  miast,  czterokrotnie
gościł „boga wojny” Napoleona Bonaparte, z którym Polacy wiązali
nadzieje  na  odzyskanie  niepodległości.  Gdzie  w  Poznaniu
zamieszkiwał cesarz?
a)…………………………………………………..
b)……………………………………………………

13.  W  tym  poznańskim  muzeum  znajduje  się  wiele  pamiątek
po  Napoleonie  Bonaparte,  m.  in.:  teczka  na  dokumenty,  jedyne
w  Polsce  nożyce  kancelaryjne  francuskiego  cesarza  oraz  jedyny
w  Polsce  kosmyk  jego  włosów.  O  którym  poznańskim  muzeum
mowa?

14. Był doktorem filozofii, pedagogiem, publicystą, przemysłowcem,
założycielem największych w Wielkopolsce zakładów metalowych.
Oparty  o  maszynę  parową  „stoi”  na  Placu  Wiosny  Ludów
w Poznaniu. O którym poznańskim działaczu społecznym mowa?

15.  Jakie  motto  umieszczono  na  pomniku  Hipolita  Cegielskiego
w Poznaniu i o co oparty jest ten zasłużony Wielkopolanin?

16. W Poznaniu wystawiono pierwszy na ziemiach polskich pomnik
Adama Mickiewicza. Przed tym pomnikiem odbywały się w latach
niewoli  manifestacje  narodowe,  tutaj  objawiała  się  wola  narodu,
nieodparcie dążąca do wolności. U stóp wieszcza składano wieńce
oraz czerwone i białe wstęgi i kwiaty. Przed tym pomnikiem dzieci
kilku pokoleń Polaków uczyły się miłości i wiary w nieśmiertelność



ojczyzny. Gdzie znajdował się ten pomnik?

17.  Po  stronie  powstańców  wielkopolskich  walczył  czarnoskóry
żołnierz  francuski  a  także:  Niemcy,  Rosjanie,  Włosi,  Holendrzy,
Serbowie,  a  nawet  Chińczyk.  Wymień  nazwisko  chociaż  jednego
cudzoziemca  -  powstańca  wielkopolskiego,  który  spoczywa
na poznańskiej Cytadeli.

18.  Jego  sarkofag  na  Cmentarzu  Zasłużonych  Wielkopolan
w  Poznaniu  podtrzymują  cztery  orły.  Był  pierwszym  dowódcą
Powstania Wielkopolskiego. O Kim mowa?

19. W Poznaniu znajduje się odlew dłoni pisarza, który w czasach
narodowej  niewoli  pisał  ku  „pokrzepieniu  serc”  Polaków.  O Kim
mowa?

20. Komisja Kolonizacyjna starała się wykupić ziemię od Polaków
i  osadzić  na  niej  przybyszów  z  Cesarstwa  Niemieckiego.
Gdzie w Poznaniu znajdowała się jej siedziba?

21.  Mawiał:  „…nie  znam  nic  świętszego  nad  powinność
poświęcenia  sił  swoich  Ojczyźnie”.  Dziś  po  ofiarnej  służbie
„odpoczywa” z  lekarską torbą  w dłoni  przed gmachem I  Liceum
Ogólnokształcącego w Poznaniu, którego jest patronem. O którym
zasłużonym Wielkopolaninie mowa?

22. Jednym z inicjatorów powołania tej instytucji był komornicki
proboszcz  -  ks.  Franciszek  Ksawery  Malinowski.  Towarzystwo
„pazurami i dziobem” broniło zagrożonej polskiej kultury i nauki.
O jakiej instytucji mowa?



23.  Budową  tej  kaplicy  kierował  komitet  pod  przewodnictwem
hr.  Edwarda  Raczyńskiego.  Znajdujący  się  tutaj  nagrobek
pierwszych  władców  Polski  miał  być  w  smutnych  czasach
narodowej  niewoli  „pomnikiem sławy narodu polskiego”.  O jakiej
kaplicy mowa i gdzie się ona znajduje?

24.  Zamieszkiwał  w  poznańskiej  Willi  Wśród  Róż.
Był  człowiekiem  bardzo  znanym  i  szanowanym.  Tramwajarze
zatrzymywali  się  między  przystankami  i  pozdrawiali  Go
zawołaniem  chórzystów:  „Zapraszamy  mistrza.  Cześć  pieśni!”.
Skomponował utwór, który pretendował do roli hymnu narodowego.
O jakim kompozytorze i utworze mowa?

25. Podaj imiona i nazwiska trzech znanych Polaków związanych
z walką o niepodległość Polski,  którym przyznano tytuł Doktora
Honoris Causa Uniwersytetu Poznańskiego.
a) ……………………………
b)……………………………
c)…………………………….
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