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Krajobrazy kulturowe i przyrodnicze Wielkopolski 

Cele:
Zrozumienie przez ucznia specyfiki krajobrazu kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem roli 
miasta (wzorcowym przykładem będzie dla nas miasto Poznań)

Materiały:
Komputer lub urządzenia mobilne z dostępem do internetu, materiały piśmiennicze, kartki papieru, 
aparat fotograficzny (samodzielny bądź wbudowany w telefon) w przypadku realizacji zadania w 
terenie.

Czas:
3-4 godziny lekcyjne z możliwością rozszerzenia do 5-6

Lekcja 1

Cel

Wskazanie na podstawowe cechy krajobrazu kulturowego Wielkopolski na tle Europy i świata, 
wskazanie na rolę miast w rozwoju gospodarczym regionu, Polski i świata

Przebieg

Etap 1
Lekcja może zostać rozpoczęta od wskazania na proces zachodzący w czasie a dotyczący przemian 
ludnościowych. Zagadnienie dobrze jest zilustrować wskazaniem na dostępne w sieci WWW 
materiały (np. https://ourworldindata.org/urbanization).
Uczniowie po zapoznaniu się z grafem:

https://ourworldindata.org/urbanization


wspólnie z nauczycielem zastanawiają się w jakim zakresie proces ten (wzrostu populacji 
zamieszkującej miasta w zestawieniu z populacją zamieszkującą wieś) dotyczy Polski i 
Wielkopolski. 
Hipotezy stawiane przez uczniów dotyczące stanu procesu urbanizacji w Wielkopolsce mogą zostać
zweryfikowane przy pomocy nauczyciela poprzez wskazanie na informacje statystyczne dostępne 
on-line (np. https://www.polskawliczbach.pl/wielkopolskie). Można tutaj wskazać na dwa rodzaje 
danych:
1. Stopa urbanizacji (dla Polski 61%, dla Wielkopolski 55,2%) oznaczająca odsetek ludności 
zamieszkałej w miastach (https://www.rozmiar.com/wskaznik-urbanizacji-w-polsce.php)
2 Rozkład zatrudnienia, dla Wielkopolski:
 18,6% aktywnych zawodowo mieszkańców wielkopolskiego pracuje w sektorze rolniczym 
(rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 
32,4% w przemyśle i budownictwie, 
20,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i 
gastronomia, informacja i komunikacja, usługi edukacyjne) 
2,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku 
nieruchomości). 
(https://www.polskawliczbach.pl/wielkopolskie#dane-demograficzne)

Etap 2 
Uczniowie wspólnie z nauczycielem wykonują następujące zadania:
1. porównują Wielkopolskę z innymi województwami w zakresie stopnia urbanizacji
2. zestawiają dane dotyczące stopnia urbanizacji (rozkładu zamieszkania) z danymi dotyczącymi 
rozkład zatrudnienia
3. zastanawiają się nad tym dlaczego w zawodach pozarolniczych pracuje ponad 80% mieszkańców
Wielkopolski, lecz w miastach mieszka „tylko” 55,2% mieszkańców?

Nauczyciel może zwrócić uwagę na znaczenie następujących zjawisk:
 gęstość zaludnienia sprawiająca, że miasta są położone blisko wsi
 gęstość sieci drogowej
 znaczenie transportu publicznego 

Etap 3

 Nauczyciel podejmuje tematykę znaczenia miast w gospodarce i kulturze
 Uczniowie wraz z nauczycielem studiują mapę Wielkopolski i znajdują na niej miasta, 

mierzą odległość miast od siebie i miast od otaczających je wsi oraz innych obszarów 
zamieszkałych, obliczone mogą zostać średnie odległości

 Uczniowie wraz z nauczycielem zastanawiają się jaki typ krajobrazu kulturowego występuje
w Wielkopolsce, jaki rodzaj osadnictwa dominuje w tym krajobrazie (małe wsie, duże wsie, 
małe miasta, duże miasta, duże miasto wraz z otaczającymi je miasteczkami i wsiami?)

 Uczniowie wraz z nauczycielem porównują Wielkopolskę z innymi regionami w Polsce (dla
kontrastu może być np. Śląskie i Podkarpackie)

 Uczniowie wraz z nauczycielem podejmują refleksję nad znaczeniem miast w kulturze i 
gospodarce dane o stopniu urbanizacji poszczególnych państw 
(https://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3%C5%82czynnik_urbanizacji) można zestawić 
z danymi o dochodzie narodowym na mieszkańca (https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_pa
%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_PKB_nominalnego_per_capita)

dla ułatwienia można zestawić z sobą mapy wskazujące na stopień urbanizacji:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_PKB_nominalnego_per_capita
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_PKB_nominalnego_per_capita
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3%C5%82czynnik_urbanizacji
https://www.polskawliczbach.pl/wielkopolskie#dane-demograficzne
https://www.polskawliczbach.pl/wielkopolskie


(źródło: https://urbnews.pl/raport-onz-world-urbanization-prospects-2014/)

z danymi o stopniu zamożności państw naniesionymi na mapę:

(źródło: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed
%C5%82ug_PKB_nominalnego_per_capita)

Podobne porównanie można przeprowadzić dla samej Polski zestawiając z sobą dane dotyczące 
zamożności:

(źródło: https://forsal.pl/artykuly/1390382,pkb-wojewodztw-w-polsce-dane-mapa-wykresy.html)

Z danymi dotyczącymi stopnia urbanizacji:

https://forsal.pl/artykuly/1390382,pkb-wojewodztw-w-polsce-dane-mapa-wykresy.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_PKB_nominalnego_per_capita
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_PKB_nominalnego_per_capita
https://urbnews.pl/raport-onz-world-urbanization-prospects-2014/


(źródło: https://epodreczniki.pl/a/zroznicowanie-poziomu-urbanizacji-w-polsce/D19MUchJD)

Jakie wnioski można wyciągnąć z tego porównania, jaka jest relacja między urbanizacją a 
zamożnością?

Lekcja 2

Cel – uczniowie podejmują refleksję nad miastem jako ośrodkiem kultury i stylu życia

Przebieg

Etap 1 – Kultura miasta, kultura miejska.

[komentarz dla nauczyciela – powyższy etap, możliwy dla realizacji w ramach odrębnej lekcji 
stanowić ma nieco bardziej ‘rozrywkowy’ przerywnik między bardziej wymagającymi lekcjami 
opartymi na analizie „twardych” liczbowych danych]

Nauczyciel podejmuje zagadnienie kultury miejskiej, kultury miasta, punktem wyjścia może być 
wskazanie na narracje kultury masowej silnie osadzone w sferze miasta. W pierwszej kolejności 
nauczyciel może wskazać na narracje i obecne w nich miejsca z dużym prawdopodobieństwem 
znane uczniom:

 cykl komiksów i filmów o Supermanie – Metropolis: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Metropolis_(comics)

 cykl komiksów i filmów o Batmanie – Gotham City: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gotham_City

 cykl filmów „Igrzyska śmierci” - Capitol: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Fictional_world_of_The_Hunger_Games#The_Capitol

[komentarz dla nauczyciela: dla uczniów pełnoletnich]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gotham_City
https://en.wikipedia.org/wiki/Metropolis_(comics)


 cykl komiksów Franka Millera i filmy o Sin City: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sin_City_(komiks)

następnie nauczyciel może wskazać narracje kultury masowej niekoniecznie znane większości 
uczniów, w których miasta odgrywają ważną rolę:

 cykl książek Terrego Pratchetta a także oparte na nich filmy i gry – miasto Ankh-Morpork: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ankh-Morpork

 cykl książek Roger Josepha Zelaznego “Amber” i miasto pod tą samą nazwą: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Amber_(miasto)

 cykl książek L. Franka Bauma i filmy o „Szmaragdowym Grodzie”: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Emerald_City

[komentarz dla nauczyciela – dla uczniów starszych]
 serial animowny „South Park” i tytułowe miasto: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasteczko_South_Park

W dalszej kolejności nauczyciel wskazuje na historyczne miasta będące miejscem rozgrywania się 
wydarzeń znanych z filmów, książek, komiksów i gier wytworzonych przez  kulturę masową od 
XIX do początku XXI wieku:

 Londyn w serii książek o Sherlocku Holmesie Arthura Conana Doyle’a: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sherlock_Holmes

 Nowy York w komiksach poświęconych Spider Manowi: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spider-Man

 Stockholm w serii książek i filmów o hakerce Lisbeth Salander, postaci stworzonej przez 
Stiega Larssona: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stieg_Larsson , https://en.wikipedia.org/wiki/
Lisbeth_Salander

 Jerozolima, Damaszek, Akka, Masjaf oraz Arsuf w grze komputerowej Assassin’s Creed 
(Ubisoft): https://pl.wikipedia.org/wiki/Assassin%E2%80%99s_Creed

 Paryż w grze Assassin’s Creed: Unity (Ubisoft): https://pl.wikipedia.org/wiki/Assassin
%E2%80%99s_Creed:_Unity , https://assassinscreed.fandom.com/wiki/Paris

[komentarz dla nauczyciela – ostatni przykład jest o tyle istotny, że w grze Assassin’s Creed: Unity 
stworzono nadzwyczaj dokładną wizualizację Paryża z XVIII wieku nie ustępującą jakościowo 
ilustracjom dostępnym w podręcznikach z historii sztuki. W konsekwencji wzięta z tej gry 
wizualizacja może okazać się przydatna przy odbudowie paryskiej katedry Notre Dame po pożarze 
z 15 kwietnia 2019: https://www.spidersweb.pl/rozrywka/2019/04/17/assassins-creed-unity-notre-
dame-odbudowa/] 

Etap2
Nauczyciel następnie prosi uczniów o wskazanie znanych im miast (zarówno fikcyjnych jak i 
realnych) stanowiących miejsce akcji filmów, komiksów, gier komputerowych i książek znanych im
i lubianych.

Uczniowie następnie przystępują do opisu wybranego przez siebie miasta (na podstawie jego 
obrazu z kultury masowej) uwzględniając w swoim opisie następujące elementy:

 Kim są jego mieszkańcy, czym się trudnią?
 Jakie obiekty miejskie można wymienić (szkoły, fabryki, szpitale?)
 jaką rolę odgrywa miasto w życiu bohatera/bohaterów, jak wpływa na ich życie, jaki jest 

związek miasta z życiem bohatera/bohaterów?
[komentarz dla nauczyciela: można tutaj wskazać na przykład na silny związek stylu życia bohatera
z o toczniem wielkomiejskim, Sherlock Holmes jako detektyw nie zarobiłby na życie na prowincji, 
wielkie miasto ze swoim nagromadzeniem ludności i (niestety) związaną z tym przestępczością 
stwarza możliwość rozwoju zawodu prywatnego detektywa. Inny przykład to Spider Man, którego 

https://www.spidersweb.pl/rozrywka/2019/04/17/assassins-creed-unity-notre-dame-odbudowa/
https://www.spidersweb.pl/rozrywka/2019/04/17/assassins-creed-unity-notre-dame-odbudowa/
https://assassinscreed.fandom.com/wiki/Paris
https://pl.wikipedia.org/wiki/Assassin%E2%80%99s_Creed:_Unity
https://pl.wikipedia.org/wiki/Assassin%E2%80%99s_Creed:_Unity
https://pl.wikipedia.org/wiki/Assassin%E2%80%99s_Creed
https://en.wikipedia.org/wiki/Lisbeth_Salander
https://en.wikipedia.org/wiki/Lisbeth_Salander
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stieg_Larsson
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spider-Man
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sherlock_Holmes
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasteczko_South_Park
https://en.wikipedia.org/wiki/Emerald_City
https://pl.wikipedia.org/wiki/Amber_(miasto
https://en.wikipedia.org/wiki/Ankh-Morpork
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sin_City_(komiks


zdolność do wykorzystywania ścian wysokich budynków dla szybkiego przemieszczania się nie 
przynosiła by korzyści na wsi bądź w małych miasteczkach, Ken Clarke (Superman) z zawodu jest 
dziennikarzem, Peter Parker (Spider Man) jest reporterem prasowym pracującym również 
dorywczo jako dostawca pizzy- ich życie zawodowe związane jest zatem z wielkim miastem, w 
których funkcjonują duże gazety a także zagęszczenie ludności tworzy zajęcie dostarczyciela 
pizzy– uczniowie mogą rozważać kwestię miejskich zawodów, takich które potrzebują typowych 
dla miast instytucji dla swojego istnienia]

Etap3
W dalszej kolejności uczniowie zastanawiają się jaki bohater (superbohater) mógłby żyć/działać w 
Poznaniu bądź rodzimej miejscowości ucznia i sporządzają jego charakterystykę ze wskazaniem na 
związki z miastem
[komentarz dla nauczyciela: to zadanie może mieć formę pracy domowej]

Lekcja 3 
Cel: uczniowie poznają rodzaje miast i na przykładzie miasta Poznania uczą się wyodrębniać w 
przestrzeni miejskiej historyczne warstwy miasta oraz interpretować ich znaczeniem

[komentarz dla nauczyciela: lekcja może zostać rozszerzona o wycieczkę po Poznaniu (1-3 godziny
lekcyjne), na której zostaną omówione treści wcześniej przedstawione na lekcji z wykorzystaniem 
materiałów on-line (np. https://www.google.pl/maps), uczniowie mogą również zbierać 
dokumentację fotograficzną w celu przygotowania prezentacji będącej zadaniem domowym]

Przebieg:

Etap 1
 Uczniowie wraz z nauczycielem studiują plany miasta Poznania obecne On-line lub wydane 

samodzielnie.
 Uczniowie wyodrębniają następujące historyczne warstwy miasta Poznań:

◦ miasto średniowieczne i renesansowe do końca XVI wieku (Stary Rynek)
◦ część miasta z XVII-XVII w. (okolice poznańskiej Katedry, okolice poznańskiej Fary, 

budynki Kolegium Jezuickiego)
◦ miasto od początku XIX w. do połowy XX wieku (okolice poznańskiej Cytadeli, 

Jeżyce, Wilda, Łazarz)
◦ miasto od połowy XX w (nowe dzielnice mieszkaniowe: Rataje, Winogrady, Piątkowo)
◦ uczniowie wspólnie z nauczycielem podejmują refleksję nad terytorialnym rozwojem 

miasta, przedmiotem namysłu może być rycina przedstawiająca Poznań z 1618 roku:

https://www.google.pl/maps


źródło: https://poznan.wikia.org/wiki/Historia_Poznania

[komentarz dla nauczyciela: można tutaj wskazać na zarówno pozytywne jak i ‘negatywne’ 
znaczenie murów miejskich – z jednej strony chronią mieszkańców miasta, lecz z drugiej 
uniemożliwiają rozwój miasta, które nie rośnie, choć wokół niego powstają liczne miejscowości – 
wsie, osady, małe miasteczka]

 uczniowie porównują powyższą rycinę z planem miasta z końca XIX wieku, na którym 
widać ‘wyjście’ miasta z ograniczeń murów miejskich oraz proces inkorporacji przez miasto
przylegających do niego wsi i małych miasteczek (Śródki, Chwaliszewa, Wildy, Dębca, 
Łazarza, Jeżyc):

źródło: https://poznan.wikia.org/wiki/Historia_Poznania

https://poznan.wikia.org/wiki/Historia_Poznania
https://poznan.wikia.org/wiki/Historia_Poznania


 uczniowie zestawiają powyższe dwie ilustracje z współczesnym planem miasta, odnajdując 
na nim najnowsze nabytki aglomeracji miejskiej: https://www.google.pl/maps/place/Poznań

Etap 2

 Uczniowie wraz z nauczycielem podejmują refleksję na temat stylów architektonicznych 
obecnych w zabudowie miejskiej Poznania, posługując się google.pl/maps lub pracując w 
terenie wyszukują budynki o:
◦ architekturze romańskiej (Kościół pw. św. Jana Jerozolimskiego za murami),
◦ gotyckiej (Kościół Najświętszej Marii Panny w Poznaniu, Pałac Górków – budynek 

Muzeum Archeologicznego), 
◦ renesansowej (Poznański Ratusz, Domki budnicze w Poznaniu) 
◦ barokowej (Kolegium Jezuickie i Bazylika Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Marii 

Magdaleny i św. Stanisława Biskupa w Poznaniu inaczej Fara, Pałac Działyńskich w 
Poznaniu: Stary Rynek 78.), 

◦ klasycystycznej (Pałac Mielżyńskich w Poznaniu: Stary Rynek 91) 
◦ secesyjnej (kamienice Jeżyc i Łazarza)
[komentarz dla nauczyciela: powyższe zagadnienia mogą być wykorzystane dla refleksji o 
procesie przemian społecznych zachodzących tak w Europie jak i w Polsce, oprócz 
okazałych budynków sakralnych i państwowych (kościoły, ratusz) oraz pałaców stawianych 
przez arystokrację w XIX wieku wzrasta znaczenie klasy średniej: wielkomiejskiej burżuazji
budującej okazałe kamienice secesyjne jako miejsce zamieszkania i wynajmu mieszkań]

 Uczniowie wraz z nauczycielem podejmują refleksję na temat historycznych warstw i 
koncepcji urbanistycznych obecnych w zabudowie miejskiej Poznania, posługując się 
google.pl/maps lub pracując w terenie:
◦ miasto średniowieczne (otoczone murami, istotne miejsce ratusza i budynków 

sakralnych, ulice związane z nazwami cechów opiekujących się nimi), gęsta zabudowa, 
centralny rynek

◦ miasto – twierdza (otoczone fortami, z dominującą pozycją jednego z nich – cytadeli, w
Poznaniu dostępne do zwiedzania: Cytadela, Fort Va, Fort VII)

◦ miasto – ogród (zaplanowane jako dobre miejsce dla życia swoich mieszkańców, w 
zabudowie wydzielone miejsce dla parków, i „klinów zieleni” zapewniających 
możliwość rekreacji i dostęp powietrza do miasta -  w Poznaniu „klin zieleni” tworzą np.
obszary zielone koło j. Rusałki, Park Sołacki, Park Adana Wodziczki, Park Stanisława 
Moniuszki)

◦ miasto modernistyczne zbudowane na zasadzie ekonomii i wygody oddzielało 
dzielnice mieszkalne (preferujące budynki wielorodzinne) zaopatrzone w centra 
usługowo-handlowe (supermarkety, domy kultury) i otoczone terenami rekreacyjnymi 
(parki, obiekty sportowe, plaże miejskie) od dzielnic przemysłowych (skupiających 
fabryki i zakłady produkcyjne) i administracyjnych (budynki rządowe). W Poznaniu 
powstawanie na obrzeżach miasta osiedla mieszkaniowe realizowały modernistyczną 
koncepcję urbanistyczną.

https://www.google.pl/maps/place/Pozna%C5%84

	Lekcja 1
	Lekcja 2
	Lekcja 3

