
 1 

Opracowanie i prowadzenie:: Dorota Hippe 
 

SCENARIUSZ OKOLICZNOŚCIOWEGO APELU 
11 LISTOPADA – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

 
1.Temat: 91 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 
 
2.Data apelu: 9 .XI.2009r. 

 

3.Miejsce: S.O.S.W. nr 1 w Gdyni 

 

4.Czas trwania: 1 godz. lekcyjna 

 

5.CELE: 
GŁÓWNE: 

• Utrwalanie znajomości historii narodu polskiego 

• Rozwijanie uczuć patriotycznych 

 

SZCZEGÓŁOWE: 
• Rozwijanie słownictwa związanego z dziejami naszego narodu 

• Znajomość barw flagi polskiej 

• Rozpoznawanie godła Polski 

• Rozpoznawanie i znajomość słów polskiego hymnu 

• Utrwalanie znajomości nazwisk słynnych Polaków- Józef Wybicki , 

marszałek Józef Piłsudski 

•  

6.Metody: 
• -słowna 

• -oglądowa 

• -praktycznego działania 

 

7. Formy pracy: 
• -indywidualna 

• -grupowa 

8. Środki dydaktyczne: 
• -flaga Polski, karta z flagami różnych państw, godło, mapa Europy z 

okresu rozbiorów, mapa współczesna, nagrania hymnu polskiego, 

 „ Warszawianki”  i „ Roty, projektor, portret marszałka Piłsudskiego”, 

etykiety z nazwiskami J .Piłsudskiego i J. Wybickiego, symboliczne nagrody 

do konkursu. 
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 Za 2 dni, w środę, będziemy obchodzić 91 rocznicę odzyskania 

niepodległości przez Polskę. To bardzo ważna data w dziejach naszego kraju.  

 11 listopada 1914 r. -po ponad 100 latach niewoli Polska ponownie 

pojawiła się na mapie Europy. Mam nadzieję, że  dzisiejszy apel  pomoże Wam  

zrozumieć, w jaki sposób nasi przodkowie walczyli o to, abyśmy dzisiaj byli 

wolni. 

( co znaczy słowo- WOLNOŚĆ?) 
 
 
 Rok 1795 jest tragiczną(smutną) datą w dziejach naszego narodu. W roku 

tym trzy sąsiednie , bardzo duże i silne państwa (mocarstwa): Rosja, Austria i 

Prusy( Niemcy) podpisały akt rozbiorowy, który stwierdzał: 

 

„Królestwo Polskie odtąd zniesione będzie na zawsze i należy 
zlikwidować wszystko, co by przypominało jego istnienie”. 

( MAPY- przed i po rozbiorze) 

 

 W wyniku tego postanowienia Polska zginęła z mapy Europy na 123 
długie lata. Polacy znaleźli się pod rządami władców Rosji, Austrii i 

Prus.(Niemców) 

 

 Choć Polskę wymazano z map Europy, nie wymazano jej z serc Polaków, 

którzy wielokrotnie chwytali za broń i stawali do walki przeciw wrogom 

ojczyzny. 

  Już 2 lata później, w 1797 r. u boku Napoleona Legiony Polskie we 

Włoszech podjęły walkę z austriackim zaborcą. Wtedy też Józef Wybicki, poeta 

i oficer legionowy napisał słowa : 

  

HYMN- tekst źródłowy 

  „Jeszcze Polska nie umarła,  

Kiedy my żyjemy, 

Co nam obca moc wydarła,  

Szablą odbijemy. 

 Marsz, marsz Dąbrowski, 

Do Polski z ziemi włoskiej  

 Za twoim przewodem, 

 Złączem się z narodem. 

Pytanie- co to za pieśń? 
Pokazać Włochy na mapie Europy i odległość do Polski 
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Mimo, ze nie udało odzyskać wolności pod wodzą Napoleona , Polacy nadal 

walczyli o nią. 

 

 Nadzieje Polaków ożyły ponownie w roku 1830, kiedy to wybuchło 

Powstanie Listopadowe- a to związana z nim pieśń 

(Nagranie-Warszawianka1830 r) 

 

 W styczniu 1863r. na ziemiach zabranych przez Rosję wybuchło największe z 

polskich powstań- Powstanie Styczniowe. Z tego okresu pochodzi znana do dziś 

pieśń: 

 ( Fragmenty „ Roty” M.Konopnickiej) 

 

I w końcu doczekali się Polacy 

 1 sierpnia 1914 r. wybuchła I wojna światowa. Po raz pierwszy 

państwa, które dokonały rozbioru Polski, a więc Austria, Niemcy i Rosja były w 

stanie wojny po różnych stronach frontu. 

W Polakach odżyły nadzieje  na odzyskanie upragnionej niepodległości.. 

 

 11 listopada 1918 r. nadszedł tak upragniony, okupiony walką i krwią 

kilku pokoleń Polaków dzień- Polska odzyskała niepodległość. W tym dniu 

władzę przejął marszałek Józef Piłsudski, który dzień wcześniej po ponad 

półrocznym internowaniu ( więzieniu) w niemieckim Magdeburgu wrócił do 

Warszawy. 

  22 listopada 1918r.  Józef Piłsudski został Naczelnikiem Państwa 

 

 

 

 Dziś, po ponad dziewięćdziesięciu latach od tych wydarzeń popatrzymy 

na dzień 11 listopada. Niech nie będzie on dla nas tylko kolejnym świętem, 

kolejną  kartką w kalendarzu oznaczoną czerwonym kolorem, dniem wolnym od 

szkoły i pracy. Pamiętajmy tym dniu  o tych, którzy przez ponad wiek (123 lata) 

nie porzucili wiary w odzyskanie wolności Polski,. 
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Utrwalenie symboli narodowych-KONKURS: 
1. Pokaż Polskę na mapie 

2. Kto przypomni słowa hymnu? 

3. .Jakie są barwy na fladze Polski?-  

4. Wyszukaj polską flagę wśród innych  

5. Co jest godłem naszego kraju? Opisz je 

6. Kiedy Polska odzyskała niepodległość? 

7. Jak nazywał się marszałek Polski-z 1918r.? 

 


