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Rok 1918 / 2018 - razem czy osobno? 

 

 

 

Koniec Wielkiej Wojny położył kres nie tylko długotrwałym, bezsensownym walkom, które przyczyniły się 

do śmierci wielu milionów osób. Był także początkiem przełomowych przemian, które na trwałe odmieniły 

Europę. 

Przyniósł on upadek wielkich mocarstw, współdecydujących dotąd o politycznym kształcie kontynentu, co 

pozwoliło wielu państwom Europy Środkowej – w tym Polsce – odzyskać upragnioną niepodległość. Upa-

dek starego porządku był zarazem początkiem wielkich przemian, prowadzących do obalenia monarchii 

i_państw półautorytarnych, oraz ustanowienia młodych demokracji, z nowoczesnym systemem wybor-

czym (w tym przyznającym prawo głosu kobietom), wspierających liberalizację życia społecznego i kulturo-

wego.  

Zmiany, które zostały zapoczątkowane w Europie w roku 1918 nie były jednak wyłącznie zmianami na lep-

sze. Przeobrażenia zapoczątkowane wraz z końcem Wielkiej Wojny doprowadziły bowiem do narodzin 

dwóch krwawych totalitaryzmów, które spustoszyły Europę i trwale odmieniły oblicze świata. 

Dziś, myśląc o wyzwaniach, jakie stoją przed współczesną Europą, należy zastanowić się, jakie wnioski pły-

ną dla nas z tego doświadczenia. W jaki sposób koniec Wielkiej Wojny i zmiany, które rozpoczęły się zaraz 

po niej, mogą być przedmiotem refleksji oraz jak o nich opowiadać młodym pokoleniom. Przede wszyst-

kim zaś: jak opowiadać o tym nie tylko skupiając się na perspektywie własnego narodu, ale także uwzględ-

niając odmienne doświadczenia i pamięć sąsiadów; szukając tego co nas łączy, nie dzieli. 



 

 

 

 

Celem niniejszego scenariusza zajęć jest przedstawienie dwóch różnych perspektyw - polskiej oraz nie-

mieckiej - pamięci o Wielkiej Wojnie oraz zmianach zapoczątkowanych w roku 1918. Poprzez zestawienie 

wydarzeń z historii Polski oraz Niemiec z roku 1918 (z jednoczesnym odwołaniem się do lat późniejszych), 

uczestnicy zajęć będę mieli okazję nie tylko zapoznać się z odmienną optyką narodowej narracji o historii, 

ale także skonfrontować się z własnymi wyobrażeniami o zmianach, jakie zaszły i nadal zachodzą w Euro-

pie. 

Scenariusz przygotowywany jest z myślą o pracy z grupami polsko-niemieckim, w trakcie wymian szkol-

nych, oraz w ramach edukacji pozaformalnej. Z powodzeniem może jednak stać się punktem wyjście dla 

lekcji historii oraz edukacji obywatelskiej, prowadzonych w ramach edukacji formalnej. 

 

 

Tomasz Skonieczny 

Akademia Europejska 

Fundacja „Krzyżowa”  

dla Porozumienia Europejskiego 



 

 

Cel zajęć: 

• zapoznanie z historią Europy w roku 1918 

• wskazanie różnic i podobieństw pomiędzy sytuacją Polski i Niemiec w roku 1918 

• wskazanie na różnice w myśleniu o roku 1918 w Polsce i Niemczech 

• pokazanie na potrzebę budowania paralel pomiędzy przeszłością a teraźniejszością 

 

Zagadnienia: 

• I Wojna Światowa (Wielka Wojna) 

• początek XX wieku 

• Odrodzenie Polski (II RP) 

• Republika Weimarska 

• autorytaryzm 

• faszyzm 

• populizm 

• nazizm 

 

Środki dydaktyczne: 

• karta pracy 

• rozsypanka z zagadnieniami 

• mapa 

• piktogramy 

 

Metody i formy pracy: 

• praca pod kierunkiem nauczyciela/edukatora 

• dyskusja 

• elementy wykładu 

• mapa mentalna 

• praca w grupach 



 

 

Przebieg zajęć: 

 

1. Prowadzący prezentuje uczniom mapę Europy sprzed roku 1914 i z roku 1918, oraz rozdaje karty z 

pojęciami (załączniki nr 1 i 2). 

Na podstawie pojęć oraz map uczniowie wspólnie dyskutują nad znaczeniem poszczególnych zagadnień, 

budując obraz Europy po Wielkiej Wojnie.  

 

2. Po omówieniu wszystkich pojęć prowadzący w formie krótkiego wykładu omawia sytuację, która pa-

nowała w Europie po zakończeniu walk na frontach Wielkiej Wojny.  

 

Sugestia 

Prowadzący powinien przede wszystkim zwrócić uwagę na: 

• sytuację polityczną z listopada 1918; upadek monarchii niemieckiej, austrowęgierskiej oraz kryzys 

pogrążonej w rewolucji Rosji 

• uzyskanie niepodległości przez państwa Europy Środkowej 

• główne postanowienia traktatu wersalskiego oraz jego konsekwencje dla państwa centralnych 

• zmiany zapoczątkowane w roku 1918, które w sposób bezpośredni przyczyniły się do niezadowole-

nia i tendencji skrajnych, które doprowadzą do narodzin faszyzmu i nazizmu 

 

3. Prowadzący wskazuje, że dla zrozumienia zmian, jakie zaczęły się w roku 1918 oraz lepszego zrozu-

mienia historii Polski i Niemiec należy przyjrzeć się sytuacji, jaka zaraz po Wielkiej Wojnie panowała w 

obu tych krajach. 

Uczniowie otrzymują drugą rozsypankę (załącznik nr 3). Mają zdecydować i uzasadnić, które pojęcia przy-

porządkują do Polski, a które do Niemiec.  

 

Uwaga: nie wszystkie pojęcia odnoszą się bezpośrednio do roku 1918 i nie wszystkie można przyporządko-

wać tylko do jednego kraju. 

 

4. Prowadzący w krótkim wykładzie charakteryzuje sytuację Polski i Niemiec po Wielkiej Wojnie. Wyja-

śnia uczniom różnice, jakie występowały pomiędzy krajami, a następnie przedstawia dwa rozbieżne ob-

razy Wielkiej Wojny w społeczeństwie polski i niemieckim. 

 

5. Prowadzący rozdaje uczniom kartę pracy (załącznik nr 4), która pozwoli im uporządkować dotychcza-

sową wiedzę na temat zmian zapoczątkowanych w roku 1918 w Polsce i Niemczech. 



 

 

 

 

6. Prowadzący zadaje uczniom pytanie, jakie dostrzegają podobieństwa, a jakie różnice w historii Polski 

i Niemiec w roku 1918. 

Co jest wspólne, a co odmienne dla obu narodów? 

 

Po tej części prowadzący nie uzupełnia wypowiedzi uczniów, ani nie wygłasza krótkiego wykładu. Dla po-

trzeb kolejnego ćwiczenia ważne jest, aby opinie uczniów pozostały bez dopowiedzenia. 

 

7. Prowadzący zadaje uczniom pytanie: „do jakich wniosków prowadzić może historia Europy roku 1918? 

Co wydaje się najważniejszą lekcją z tego okresu?”. 

 

8. Prowadzący zadaje uczniom pytanie: „gdzie jesteśmy teraz? Czy jest możliwe budowanie wspólnoty, 

skoro różni nas historia? Czy istnieje coś takiego, jak wspólny interes polsko-niemiecki? Czy potrafimy zna-

leźć płaszczyznę porozumienia?”. 

Prowadzący przedstawia uczniom piktogramy, obrazujące jedne z ważniejszych problemów, przed któ-

rymi stoi współczesna Europa (załącznik nr 5). 



 

 

Załącznik nr 1 

 

Europa 1914 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa 1918 (1921) 

 



 

 

Załącznik nr 2 

Zwycięzcy  Pokonani  

Traktat wersalski  Liga Narodów 

Euforia Cios w plecy („listopadowi zdrajcy”) 

Przegrani zwycięzcy Upadek imperiów 

Odrodzenie / niepodległość Demokratyzacja 

Prawa wyborcze dla kobiet Liberalizacja 

Zmiany granic Kryzys gospodarczy 

Ruchy rewolucyjne Ekspansja bolszewicka 

Pandemia hiszpanki Nazizm 

Klęska demokracji /  

zwrot ku autorytaryzmowi 
Wojna, która zakończy wszystkie wojny 



 

 

Załącznik nr 3 

Załamanie się struktur państwa Odrodzenie państwa 

Euforia „Listopadowi zdrajcy”  

Prawo wyborcze dla kobiet Rewolucja listopadowa 

Zmiana granic Walka o granice 

Walka z ekspansją bolszewicką Komunizm 

Socjaliści Pacyfikacja ruchów rewolucyjnych 

Pierwszy demokratycznie wybrany  

parlament  
Konflikt z sąsiadami 

Zadłużenie i reparacje Zniszczenia wojenne 

Brak zniszczeń wojennych Zaufanie do państwa 

Brak zaufania do państwa Poczucie triumfu 

Poczucie klęski Koniec 

Początek Demobilizacja armii 

Tworzenie armii Walki o Śląsk 



 

 

Załącznik nr 4 

 

I Wojna Światowa, nazywana……………………………………….. zakończyła się………………………………(dzień-miesiąc-

rok) podpisaniem rozejmu w ……………………….……… 

Traktat pokojowy, zwany także ………………………………… (od miejsca podpisania) został podpisany w roku 

……… 

 

Niepowodzenia na froncie oraz zmęczenie społeczeństwa wojną sprawiły, że w Cesarstwie Niemieckim 

doszło do tzw. ……………………………………… - szeregu wystąpień o rewolucyjnym charakterze, mających na 

celu obalenie dotychczasowej władzy oraz zakończenia wojny. Jedną z konsekwencji tej sytuacji była de-

tronizacja cesarza oraz ustanowienia republiki – zwanej …………………………………… (od miejsca obrad zgro-

madzenia narodowego, które uchwaliło konstytucję). 

Cesarz uciekł z kraju, zaś pierwszym prezydentem nowej republiki został ……………...…………… 

 

Zmiany polityczne, które zaszły pod koniec wojny w trzech zaborczych imperiach: ………………………………, 

………………………………… oraz ……………………………………… sprawiły, że na ziemiach Europy Środkowo-

Wschodniej zabrakło silnej władzy politycznej. Sytuację tę wykorzystały tamtejsze narody, dążący od lat 

do uzyskania niepodległości.  

W roku 1918 powstało lub po latach podległości odzyskało niepodległość ………………… państw Europy 

Środkowo-Wschodniej,  

 

Jednym z takich krajów była Polska. Rozbrajając oddziały niemieckie – które nie były już zainteresowane 

dalszą okupacją ziem polskich – Polacy stopniowo przejmowali władzę, tworząc własne państwo, które 

zostanie nazwane ………………………………… 

Pierwszym przywódcą odrodzonego państwa polskiego został ………………………………, który objął funkcję 

…………………………………….. 

 

Rok 1918 był przełomowym w całej Europie. Na wielkiej fali przemian demokratycznych prawa wyborcze 

zyskały także kobiety. Jednymi z pierwszych państw, które dały kobietom takie prawa były 

………………………, ………………………………… oraz ……………………………….. 



 

 

 

 

Na mocy traktatu pokojowego, zwanego …………………………… do życia powołano także ……………………………… 

Była to pierwsza międzynarodowa organizacja mająca stać na straży pokoju w Europie i na świecie. Jej za-

łożyciele pragnęli, aby nigdy więcej nie powtórzył się koszmar Wielkiej Wojny.  

Pomysłodawcą utworzenia Ligi Narodów był prezydent …………………………………….... (państwo, nazwisko) 

 

Koniec roku 1918 był okresem euforii dla zwycięzców oraz mieszkańców państw, które zyskały niepodle-

głość. Był on jednak także początkiem wielkich trudności politycznych, ekonomicznych oraz społecznych – 

nie tylko dla państw, które poniosły klęskę. 

 

Dla Niemiec zakończenie wojny był z jednej strony początkiem nowej, demokratycznej republiki oraz oży-

wienia kulturalnego. Z drugiej jednak strony, był to początek wielkiego kryzysu ekonomicznego, niepoko-

jów społecznych oraz trudności politycznych. Na fali tych trudności z końcem lat 20. coraz większą popu-

larność zaczęli zdobywać ………………………., głoszący potrzebę rewizji postanowień pokojowych oraz odro-

dzenia silnych Niemiec. Na ich czele stał…………………………… Stało się to bezpośrednią przyczyną wybuchu 

………………………………. 1 września 1939 roku. 

 

Dla Polski koniec Wielkiej Wojny był początkiem własnej, upragnionej państwowości. Był to także począ-

tek żmudnej budowy kraju oraz długotrwałych, bo trwających do roku …………… walk o granice. Zagrożenie 

ze strony ……………………………… sprawiło bowiem, że dalsza niepodległość nie tylko Polski, ale także całej 

Europy Środkowej stanęła pod znakiem zapytania. 

Trudności, jakie przeżywała młoda, niedoświadczona demokracja w Polsce sprawiły również, że w połowie 

lat 20. władzę w kraju przejął …………………………… rozpoczynając silne rządy, o charakterze ……………………… 



 

 

Załącznik nr 5 

 

 

  

  


