
Tobie, Polsko, ta kropla krwi wrzącej,
Tobie, Polsko, tych serc naszych bicie,

Tobie każdy cień myśli gorącej,
Tobie wszystko, na śmierć i życie!

                               Roman Wilkanowicz

KONKURS O POWSTANIU WIELKOPOLSKIM 

1. Gdzie  w Poznaniu  dnia  5  grudnia  1918 roku odbyła  się  inauguracja  obrad Sejmu
Dzielnicowego?



2. Który  poznański  dworzec  w  szczególny  sposób  jest  związany  z  Powstaniem
Wielkopolskim?

3. Gdzie  w  Poznaniu  znajduje  się  przedstawiona  na  fotografii  tablica  poświęcona
duchowemu inicjatorowi Powstania Wielkopolskiego?

4. Pod  którym  poznańskim  hotelem  w  dniu  27  grudnia  1918  roku  miała  miejsce
wielotysięczna     manifestacja dzieci szkolnych?

5. Na  którym  poznańskim  cmentarzu  spoczywają  pierwsi  polegli  w  Powstaniu
Wielkopolskim?

6. Jaki  błąd  popełniono  na  tablicy  poświęconej  Franciszkowi  Ratajczakowi,  która
znajduje się przy ulicy Ratajczaka w Poznaniu?

7. Gdzie do połowy stycznia 1919 roku mieściła się główna siedziba dowództwa Powstania
Wielkopolskiego?

8. Gdzie w Poznaniu znajdowała się siedziba Wydziału Wykonawczego poznańskiej Rady
Robotniczo - Żołnierskiej?

9. Gdzie w Poznaniu znajduje się tablica upamiętniająca siedzibę Komisariatu Naczelnej
Rady  Ludowej,  kierowniczego  ośrodka  i  władzy  Polaków  ziem  byłego  zaboru
pruskiego w okresie Powstania Wielkopolskiego?



10. Gdzie w Poznaniu znajduje się tablica upamiętniająca utworzenie w czasie Powstania
Wielkopolskiego oddziału marynarzy- powstańców?

11. Komu poświęcona jest tablica umieszczona na frontowej ścianie Muzeum Narodowego
w Poznaniu?

12. Jakie wydarzenie Powstania Wielkopolskiego upamiętnia w Poznaniu ulica 5 Stycznia?

13. Co upamiętnia tablica wmontowana w posadzkę na placu Wolności w Poznaniu?

14. 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.

15. Podaj nazwę pierwszej jednostki kawalerii Powstania Wielkopolskiego.

16. Jaki pomnik znajduje się na fotografii?

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

18. Kogo  przedstawiają  rzeźby  z  brązu  stojące  obok  bryły  pomnika  Powstańców
Wielkopolskich w Poznaniu?



19. Kim byli  Wincenty i  Jan Wierzejewscy, których upamiętnia skwer na Grunwaldzie

w Poznaniu?

20. Na  którym  poznańskim  cmentarzu  spoczywa  pierwszy  dowódca  Powstania
Wielkopolskiego? 

21. Gdzie  spoczywa  Roman  Wilkanowicz,  twórca  literackiej  legendy  Powstania
Wielkopolskiego?

22. Co to jest Kopiec Wolności i gdzie się znajduje?

23. Gdzie  w  Poznaniu  znajduje  się  pomnik  poświęcony  Harcerzom  Wielkopolskim
poległym w walce o niepodległość w latach 1918 - 1920, przede wszystkim w Powstaniu
Wielkopolskim?

24. Podaj jedno miejsce w Poznaniu, gdzie znajduje się mural upamiętniający Powstanie
Wielkopolskie.

25. Gdzie  w  Poznaniu  znajdują  się  kolorowe  przystanki  upamiętniające  Powstanie
Wielkopolskie?

26. Gdzie w Poznaniu znajduje się siedziba Muzeum Powstania Wielkopolskiego?



27. Gdzie co roku w dniu 26 grudnia odbywa się inscenizacja przybycia Ignacego Jana
Paderewskiego do Poznania?

Opracowanie pytań

mgr Bernadeta Mika


