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1. DATA – 30.09.2014 

 

2. CEL OGÓLNY: 

 

 kształcenie postawy szacunku do historii naszego kraju, symboli 

narodowych, właściwego zachowania podczas uroczystości 

 

3. CELE SZCZEGÓŁOWE:  

 

Uczeń: 

 wie, co to jest Polskie Państwo Podziemne 

 rozpoznaje symbol Polski Podziemnej 

 zachowuje odpowiednią postawę podczas uroczystości 

 

 

   PRZEBIEG   UROCZYSTOŚCI 

 

Powitanie:   

 

Serdecznie witam na apelu z okazji 75 rocznicy powstania Polskiego Państwa 

Podziemnego .  

 

Wejście pocztu sztandarowego  

 

- Baczność ! 

- Poczet sztandarowy wprowadzić !  - werble 

- Do hymnu ! 

 

- Po hymnie, spocznij ! 

- Poczet sztandarowy wyprowadzić !  - werble 

 

Słowo prowadzącego: 

 

Moją Ojczyzną jest Polska Podziemna, 

Walcząca w mroku, samotna i ciemna. 

Czy tam czy tutaj, to jedno nas łączy 

Nurt nieśmiertelny, co we krwi się sączy 

I każe sercu taką moc natężyć,  

Że wbrew rozumom, musimy zwyciężyć. 

 

Na początek chciałabym zadać pytanie: czy wiecie co oznacza określenie 

,,państwo podziemne ”? Czy jest to państwo znajdujące się pod ziemią? Otóż 

nie! Przed 75 laty, w 1939 roku, kiedy wybuchła II wojna światowa, Niemcy 

hitlerowskie chciały, żeby nasz kraj – Polska przestał istnieć.  
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Ale tak się nie stało, bo Polacy pomimo prześladowań starali się żyć normalnie 

i stworzyli ukryte dla Niemców państwo. Kierowali nim z zagranicy polscy 

patrioci. Utworzono Armię Krajową, wydawano gazety i książki, dzieci uczyły 

się   

w domach na tajnych kompletach, działały tajne polskie sądy, uniwersytety  

i teatry. Polacy nigdy nie poddali się okupantowi. Wielkim aktem odwagi  

i męstwa żołnierzy państwa podziemnego było Powstanie Warszawskie. Wielu 

żołnierzy ukrywało się w lasach – byli to partyzanci.  

 

piosenka - ,,Serce w plecaku” 

 

Słowo prowadzącego 

 

Charakterystycznym symbolem Państwa Podziemnego był ten znak - kotwica  

z literą P. Malowany był na murach i płotach, doprowadzając Niemców do 

wściekłości. Inne symbole, pomniki i osoby związane z walką Polaków  

o niepodległość zobaczycie na slajdach, a ja zapalę symboliczną świecę ku 

pamięci tych, którzy walczyli o wolną Polskę. 

 

Prezentacja multimedialna 

 

w tle muzyka z filmu ,, Polskie drogi”  

 

 
 

 

Słowo prowadzącego 

 

Mam jeszcze jedno pytanie. Czy rozpoznaliście jakieś osoby na zdjęciach? 

Jeżeli tak, to jak myślicie, dlaczego one  znalazły się w naszej prezentacji?  

 

Otóż koniec wojny wcale nie oznaczał prawdziwej wolności dla Polski. Przez 

wiele lat nasz kraj był niszczony przez inne mocarstwo - Związek Radziecki,  

a bohaterowie Polski Podziemnej i Żołnierze Armii Krajowej byli mordowani 

przez komunistyczne władze.  
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Dlatego znów trzeba było w ukryciu walczyć o wolną Ojczyznę. Do jej 

odzyskania przyczyniły się m.in. strajki w stoczniach i kopalniach, manifestacje 

na ulicach miast, podczas których ginęli ludzie, oraz odważni ludzie, np. Lech 

Wałęsa, czy papież Jan Paweł II.  

 

Teraz żyjemy w wolnej Polsce, ale jeszcze niedawno istniały mury, które 

oddzielały  Polskę od wolnego świata. 

 

piosenka „Mury” Jacka Kaczmarskiego 

  

Słowo prowadzącego: 

 

Aby utrwalić przekazane Wam dzisiaj na apelu wiadomości rozdam wszystkim 

konturowe obrazy – symbol Polski walczącej i sylwetkę Lecha Wałęsy na tle 

napisu ,,Solidarność”. Dziękuję za uwagę. 

 

 

 

Scenariusz i prowadzenie - Elżbieta Bełz 

Dekoracje    -  Lidia Zasada 

Prezentacja multimedialna - Anna Czarnecka 

Oprawa muzyczna-  - Magdalena Witkowska 

 

 

 


