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Lekcja 14

Temat : Tworzymy galerię Wielkich Polaków.

Cel lekcji:
- poznajemy sylwetki Polaków, którzy zapisali się w sposób wyjątkowy w historii Polski 
i zasłużyli na miano prawdziwych bohaterów;

Opis lekcji:

-praca z tekstem przygotowanym przez nauczyciela

- uzupełnianie notatki

- praca z materiałem filmowym (dla chętnych)

Materiały:
- tekst przygotowany przez nauczyciela

- propozycja materiałów filmowych

Przebieg lekcji:
Przepiszcie do zeszytu temat i cel lekcji.  Przeczytajcie uważnie przedstawione opisy 
osób, zwracając uwagę na nazwiska wielkich Polaków.

Jan Paweł Wielki, Józef Piłsudski, Stefan Wyszyński, Witold Pilecki, Danuta Siedzikówna

1. Niezwykle odważny, oddany patriota, który stał na czele I Brygady Legionów 
Polskich. Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości, sprawował urząd Naczelnika 
Państwa.

2. Na ochotnika dostał się do obozu koncentracyjnego Auschwitz, by zbierać 
informacje na temat popełnianych tam zbrodni przez niemieckich oprawców. Był 
przeciwnikiem rządów komunistów, dlatego został przez nich aresztowany i 
zamordowany.

3. Nosiła pseudonim „Inka”, była sanitariuszką w oddziale partyzanckim majora 
Zygmunta Szendzielarza. Aresztowana, poddawana brutalnym torturom, nie zdradziła 
informacji o partyzantach. Skazana na śmierć, przesłała z więzienia wiadomość: 
„Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba.”

4. W okresie powojennym przez długi czas stał na czele Kościoła katolickiego w Polsce.
Był aresztowany i trzymany w odosobnieniu przez władze komunistyczne wrogie 
Polsce i Polakom. Zawsze odważnie bronił wiary i stał na straży tradycji narodowej. 
Przeszedł do historii jako Prymas Tysiąclecia.



5. Jeden z najdłużej sprawujących pontyfikat papież w historii. Wielki Polak , który 
nawoływał do życia w pokoju i przestrzegania praw człowieka. Przeszedł do historii 
jako papież pielgrzym. W roku 2014 został ogłoszony świętym.

 Wpiszcie do zeszytu imiona i nazwiska każdej z osób, której dotyczą przedstawione 
opisy.
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Możecie obejrzeć film o bohaterach naszej lekcji:

Danuta Siedzikówna i Witold Pilecki: https://www.youtube.com/watch?v=l1VIcWjKem8

Kardynał Stefan Wyszyński: https://www.youtube.com/watch?v=gDayVGthP54

Jan Paweł II: https://www.youtube.com/watch?v=GhLVufOoI4o
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