
HISTORIA KLASA IV 

Temat: O polską mowę. 

 

 

Kalendarium 

 

 

1872 – początek polityki Kulturkampfu  

1885 – rugi pruskie  

1886 – powstanie Komisji Kolonizacyjnej  

1901– strajk dzieci wrzesińskich  

1904 – zamieszkanie w wozie cyrkowym przez Drzymałę – chłopa ze wsi Podgradowice  

1894 – powstanie Hakaty  

 

 

 

Źródło 1. Anonimowy wiersz napisany przez dzieci wrzesińskie (1901) 

 

My z Tobą Boże rozmawiać chcemy,  

lecz "Vater unser" nie rozumiemy  

i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać,  

boś Ty nie Vater, lecz Ojciec nasz.  

 

 

Niemiecki nauczyciel Schölzchen wymierzył karę cielesną 14 dzieciom za odmowę 

odpowiadania w języku niemieckim na lekcji religii. W reakcji na to przed szkołą zebrał się 

wzburzony tłum. Uczestników tych zajść władze niemieckie ukarały więzieniem i 

grzywnami. Przywódcą duchowym strajku był ks. Jan Laskowski.  

 

[w:] Strajk dzieci wrzesińskich [online]. Wikipedia : wolna encyklopedia, Dostępny w 

Internecie: 

//pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Strajk_dzieci_wrzesi%C5%84skich&oldid=33363793]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Źródło 2. Fotografia, Dzieci wrzesińskie 

 

 
 

[źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Wrzesnia.jpg]  

 

 

 

Proces gnieźnieński  

 

W procesie tym państwo pruskie pozwało strajkujące dzieci oraz występujących w ich 

obronie rodziców do sądu, w wyniku czego zasądzono kary więzienia. Skazano łącznie 25 

osób, a 4 uwolniono od zarzutu. Minimalny czas kary wyniósł 2 miesiące aresztu, 

maksymalny – 2,5 roku więzienia. Najsurowiej ukarano Nepomucenę Piasecką. Po apelacji 

od zarzutów uwolniono tylko jedną osobę.  

 

Za winnego został uznany nawet fotograf z Wrześni, Szymon Furmanek, którego skazano na 

200 marek grzywny z zamianą na 40 dni więzienia. Postawiono mu zarzut "wykonania i 

rozpowszechniania trzech fotografii osób związanych ze sprawą wrzesińską". Zdjęcia te były 

rozchwytywane przez Polaków daleko poza Księstwem Poznańskim, były także 

reprodukowane przez prasę polską i zagraniczną. Pruski prokurator dopatrzył się w nich 

"gloryfikacji przestępców" i "zachęcania" do ich naśladowania. Sąd ukarał także Marcelego 

Piaseckiego za rozpowszechnianie tych fotografii, a Kazimierza Kaczmarka za samo ich 

przechowywanie.  



 

[w:] Strajk dzieci wrzesińskich [online]. Wikipedia : wolna encyklopedia, Dostępny w 

Internecie: 

//pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Strajk_dzieci_wrzesi%C5%84skich&oldid=33363793]  

 

 

 

 

 

Źródło 3. Maria Konopnicka, Rota 

 

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!  

Nie damy pogrześć mowy.  

Polski my naród, polski lud,  

Królewski szczep Piastowy.  

 

 

Nie damy, by nas gnębił wróg!  

Tak nam dopomóż Bóg!  

Tak nam dopomóż Bóg!  

 

 

Do krwi ostatniej kropli z żył  

Bronić będziemy ducha,  

Aż się rozpadnie w proch i w pył  

Krzyżacka zawierucha.  

 

 

Twierdzą nam będzie każdy próg!  

Tak nam dopomóż Bóg!  

Tak nam dopomóż Bóg!  

 

 

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz  

Ni dzieci nam germanił,  

Orężny wstanie hufiec nasz,  

Duch będzie nam hetmanił.  

 

 

Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg!  

Tak nam dopomóż Bóg!  

Tak nam dopomóż Bóg!  

 

 

Nie damy miana Polski zgnieść  

Nie pójdziem żywo w trumnę  

W Ojczyzny imię, na jej cześć  

Podnosi czoła dumne.  

 



 

Odzyska ziemi dziadów wnuk!  

Tak nam dopomóż Bóg!  

Tak nam dopomóż Bóg!  

 

[źródło: http://teksty.org/patriotyczne,rota,tekst-piosenki]  

 

 

Ćwiczenia 

 

 

Na podstawie źródła 1.  
 

1. Wyjaśnij, co było powodem represji wobec dzieci wrzesińskich?  

2. Czy wszystkie lekcje w zaborze pruskim odbywały się w języku niemieckim?  

3. Czy nauczyciel niemiecki, żądając od dzieci odmawiania pacierza w języku niemieckim, 

postępował zgodnie z prawem?  

4. Jak ukarano dzieci?  

 

 

Na podstawie źródła 2.  

 

1. Odpowiedz, jaką rolę odgrywały fotografie dzieci wrzesińskich, rozpowszechniane w 

zaborze pruskim oraz na terenie innych zaborów?  

2. Jaką karę wyznaczono fotografowi?  

 

 

Na podstawie źródła 3.  
 

Wskaż fragment Roty, który wyraźnie nawiązuje do wydarzeń we Wrześni w 1901 r.  

 

 

 

Praca domowa 

 

 

1. Wyjaśnij znaczenie słów Henryka Sienkiewicza, zawartych w liście otwartym do cesarza 

Wilhelma II:  

 

 

Szkoła, a w niej nauczyciel, w Królestwie Pruskim nie jest przewodnikiem, który dziecko 

polskie oświeca i prowadzi do Boga, ale jakimś bezlitosnym ogrodnikiem, którego urzędowym 

obowiązkiem jest zdrową polską latorośl przemocą przerobić, choćby na krzywą i skarlałą 

płonkę niemiecką. I oto z każdym rokiem więcej w tych szkołach łez, więcej świstu rózeg, 

więcej męczeństwa […]. W dzisiejszych czasach wysuwa się, jako największa, tylko jedna 

wojna: całego państwa, całej potęgi pruskiej z dziećmi.  
 



 

 

Źródło 1. Mapa. Ziemie polskie w drugiej połowie XIX w., CARTE 

 
 



 

Źródło 2. Ustawy o niemieckim osadnictwie państwowym z 1904 r. [fragment] 

 

[…] § 13. Kto poza obrębem zabudowanej miejscowości zamierza wznieść bądź urządzić 

budynek mieszkalny, winien posiadać pozwolenie osiedleńcze, wydawane przez wydział 

powiatowy, w obrębie zaś miasta przez miejscowe władze policyjne.  

§ 13b. W prowincjach poznańskiej i zachodniopruskiej należy pozwolenia osiedleńcze 

odmawiać dotąd, dopóki petent nie przedstawi poświadczenia, że dana osoba nie sprzeciwia 

się celom ustawy o kolonizacji z 1886 r. […]  

 

 

Źródło 3. Film dokumentalny o Michale Drzymale [fragment] 

 

[źródło: http://www.filmy-dokumentalne.com/?video/794/1/rugi-pruskie]  

 

 

Źródło 4. Fotografia. Michał Drzymała i jego nowy dom na kołach 

 

 
 

 

 

Źródło 5. Fotografia. Wóz Michała Drzymały w Drzymałowie. Współczesna 

rekonstrukcja 

 



 
 

[źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:W%C3%B3z_Drzyma%C5%82y.jpg]  

 

 

 

 

Ćwiczenia 

 

Na podstawie źródła 1.  

 

Wskaż ziemie, na których ludność polska poddana była procesowi germanizacji.  

 

 

Na podstawie źródła 2.  
 

Wyjaśnij, jakich metod używały władze pruskie, aby wynarodowić Polaków.  

 

 

Na podstawie źródła 3.  

 

Uważnie obejrzyj film dokumentalny. Opowiedz historię bohatera tego filmu. Jakie cechy 

Michała Drzymały zwróciły Twoją uwagę? Uzasadnij swoją odpowiedź.  

 

 

Na podstawie źródła 4.  

 

Odpowiedz, jakiego fortelu użył Michał Drzymała, aby przechytrzyć władze pruskie.  

Wskaż na fotografii dziewczynkę w białym fartuszku. Tak wówczas ubierały się uczennice do 



szkoły. Opowiedz historię tej dziewczynki (wykorzystaj wiadomości zdobyte na poprzedniej 

lekcji).  

 

Praca domowa 

 

Dowiedz się dzięki komu, Michał Drzymała stał się symbolem walki z władzami pruskimi.  

 

 

 


