
ŚWIĘTO  NIEPODLEGŁOŚCI  POLSKI

11 listopada 1918 rok –
102. rocznica odzyskania przez Polskę   

niepodległości           



NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI-

• święto państwowe  
w Polsce obchodzone 
corocznie dla 
upamiętnienia 
odzyskania przez 
Polskę niepodległości 
w 1918 roku, po 123 
latach zaborów 
(1795-1918)



1772 rok – pierwszy rozbiór Polski

• Rosja, Prusy    
i Austria 
zagarnęły 
część ziem 
polskich            
i przyłączyły    
te obszary    
do swoich 
państw.



1791 rok – uchwalenie Konstytucji       
3 Maja

• Grupa patriotów podjęła próbę naprawy 
państwa.



1793 rok – drugi rozbiór Polski

• Rosja i Prusy oderwały od Polski kolejne 
ziemie.



Powstanie kościuszkowskie – 1794 r.

bitwa pod Racławicami

przysięga na rynku 
w Krakowie



1795 rok – III rozbiór Polski

• Polska przestaje istnieć.



Przez 123 lata Polacy znajdowali się pod panowaniem 
obcych władców, którzy chcieli zniszczyć polską tradycję

i polską mowę.



Polacy pragną odzyskać wolność

• 1797 r. –utworzono 
Legiony Polskie     
we Włoszech,       
ich dowódcą był 
generał Jan Henryk 
Dąbrowski.



LEGIONY walczą u boku Napoleona 
Bonaparte



KSIĘSTWO  WARSZAWSKIE
• 1807 r. – Napoleon Bonaparte utworzył z ziem 

zaboru pruskiego i austriackiego Księstwo 
Warszawskie, zależne od Francji.



Upadek Napoleona Bonaparte

• 1815 r. – likwidacja Księstwa Warszawskiego, 
powstanie zależnego od Rosji Królestwa 
Polskiego.



29/30 listopada 1830 r. –
powstanie listopadowe

atak na Belweder              bitwa pod Ostrołęką



WIELKA  EMIGRACJA

Adam 
Mickiewicz

Juliusz 
Słowacki

Fryderyk

Chopin



22 stycznia 1863 r. – powstanie
styczniowe



Represje po klęsce powstania:

• Konfiskata majątków

• Kary pieniężne i więzienia

• Zsyłki na Syberię

• Germanizacja i rusyfikacja Polaków



Germanizacja Polaków 

• Strajk szkolny dzieci z Wrześni w 1901 roku.



Wóz Drzymały

• Symbol oporu polskiego chłopa wobec 
pruskiego zaborcy.



28 czerwca 1914 r. – wybuch I wojny 
światowej – nadzieją Polaków             

na odzyskanie wolności

• Zamach w Sarajewie



Pierwsza Kompania Kadrowa

• Powstała 3 sierpnia 1914 r. z inicjatywy Józefa 
Piłsudskiego, dała początek Legionom Polskim.



Akt 5 listopada
• 5 listopada 1916 r. w Warszawie i w Lublinie cesarze Austrii                

i Niemiec ogłosili manifest o utworzeniu Królestwa Polskiego, 
pozostającego w sojuszu z obydwoma mocarstwami.



Rada Regencyjna

• 12 września 1917 r. 
cesarze Niemiec            
i Austrii powołali Radę 
Regencyjną, która 
miała pełnić najwyższą 
władzę w Królestwie 
Polskim do czasu 
przekazania jej w ręce 
regenta lub króla.

Józef Ostrowski

abp Aleksander Kakowski,
książę Zdzisław Lubomirski 



Rada Regencyjna
• 7 października 1918 r. Rada Regencyjna ogłosiła 

niepodległość Polski.



Powstawanie polskich ośrodków 
władzy

• W Galicji, w zaborze pruskim i w zaborze rosyjskim 
Polacy zaczęli tworzyć ośrodki władzy.

• Przystąpiono do rozbrajania stacjonujących w Polsce 
wojsk austriackich i niemieckich.



10 listopada 1918 r. – przybycie Józefa 
Piłsudskiego do Warszawy

• Powitanie Józefa Piłsudskiego na Dworcu Głównym      
w Warszawie przez przedstawiciela Rady Regencyjnej, 
księcia Zdzisława Lubomirskiego.



Józef Piłsudski Tymczasowym 
Naczelnikiem Państwa

• 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu 
władzę wojskową, a 14 listopada także władzę cywilną.



Polska niepodległa



Patron naszej szkoły
Jakub Szelest

• Brał udział w walkach            
o odzyskanie niepodległości 
Polski.                                     
Za zasługi w czasie wojny 
otrzymał awans na stopień 
kaprala oraz odznaczenia: 
Gwiazdę Przemyśla i Krzyż 
Walecznych.



Uczestnicząc w obchodach Święta 
Niepodległości dajemy wyraz 

pamięci o tych wszystkich, dzięki 
którym żyjemy dzisiaj w wolnej 
Polsce, dzięki którym przetrwał 

nasz język, nasza kultura i tradycja.



Dziękuję za uwagę.


