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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Jest to polskie święto obchodzone co 
roku 11 listopada, na pamiątkę 
odzyskania przez Polskę niepodległości 
w 1918 roku po 123 latach rozbiorów 
dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. 
Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem 
Niepodległości dopiero ustawą 
z 23 kwietnia 1937, czyli prawie 20 lat po 
odzyskaniu niepodległości. W tym roku 
obchodzimy 102 rocznicę tego święta.

Odzyskanie przez Polskę Niepodległości 
było procesem stopniowym, a wybór 
11 listopada jest dość arbitralny. Jest to 
dzień wolny od pracy i szkoły. Tego dnia 
Polacy wywieszają flagi narodowe 
i chętnie biorą udział w pochodach.



DĄŻENIA POLAKÓW DO ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI

W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach 
politycznych Europy Polska odzyskała niepodległość. Stało się to 
głównie dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego 
społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało nowym 
generacjom młodych Polaków przywiązanie do języka i kultury 
narodowej. 

Mimo trwającej ponad sto lat niewoli, krwawo stłumionych 
powstań narodowych, represji politycznych, zsyłek na Syberię, 
nasilającej się polityki rusyfikacji i germanizacji na przełomie XIX 
i XX wieku, Polacy nie porzucili marzeń o odzyskaniu niepodległości. 
Na różne sposoby polskie elity starały się zaszczepić wśród chłopów 
i robotników polską świadomość narodową, rozwijając różnorodne 
formy samokształcenia i starając się bronić języka polskiego w 
szkolnictwie. 

Postulat odbudowy państwa polskiego miały w swych programach 
wszystkie liczące się polskie partie polityczne. Centrum polskiego 
życia narodowego stała się ciesząca się od lat 60. XIX w. szeroką 
autonomią polityczną Galicja. Tam schronienie znajdowali ścigani 
w zaborze rosyjskim aktywiści, działały swobodnie polskie partie 
polityczne, a w szkolnictwie, administracji i sądownictwie używano 
języka polskiego. Hucznie obchodzono tu polskie święta narodowe 
takie jak rocznice wybuchu powstań narodowych czy ustanowienia 
konstytucji 3 Maja.



Latem 1914 roku w Europie rozpoczęła się I wojna
światowa. Po jednej stronie znalazły się Niemcy
i Austria, a po drugie Francja, Rosja i Wielka
Brytania.

Po raz pierwszy państwa, które dokonały rozbiorów
Polski, znalazły się po różnych stronach frontu. Fakt
ten wzbudził w Polakach nadzieję na odzyskanie
niepodległości.

W kraju i za granicą zaczęto organizować polskie
oddziały wojskowe. Największą sławę zyskały
Legiony, których twórcą był Józef Piłsudski.

11 listopada 1918 roku Polska odzyskała
niepodległość. Na czele państwa jako naczelnik
stanął Józef Piłsudski.

Polacy tworzyli państwo, prowadząc walkę o jego
granice:

• powstania śląskie: 1919, 1920,1921,
• wojna z Rosją 1920 roku.

Dzięki czemu wreszcie powstała II Rzeczpospolita



Ważnym problemem, przed którym stanęło 
młode państwo, było zjednoczenie ziem 
polskich, pozostających przecież przez ponad 100 
lat pod zaborami. 

Zróżnicowany był poziom rozwoju 
gospodarczego, system prawny, oświatowy, 
różna waluta. Przezwyciężenie tych trudności 
wymagało wiele wysiłku. Dopiero po paru latach 
widoczne były efekty zmian. 

Dokonana w 1924 roku reforma walutowa 
pozwoliła na wprowadzenie nowego pieniądza, 
złotego polskiego. 

W 1922 roku podjęto decyzję o budowie nowego 
portu. W miejscu niewielkiej wioski rybackiej 
powstała Gdynia - nowoczesny port.

Rozbudowano też inne miasta, np. Warszawę.
Tworzono podstawy nowoczesnego przemysłu
organizując Centralny Okręg Przemysłowy.



JÓZEF PIŁSUDSKI

Urodził się 5 grudnia 1867 roku, a zmarł 12 maja1932 
w Warszawie. 

Był marszałkiem Polski, który odegrał znaczącą rolę 
w odzyskaniu przez Polskę niepodległości i utworzenia 
nowego państwa polskiego. 

Dowodził armią polską, był założycielem POW i Legionów 
Polskich oraz Naczelnikiem Państwa. 

W 1918r. Tymczasowy rząd Ludowy Republiki Polskiej 
utworzony przez Daszyńskiego podporządkowany został 
Piłsudskiego wraz z Radą Regencyjną. 17 listopada Piłsudski 
powołał pierwszy ogólnopolski rząd. 

22 listopada ogłosił się Tymczasowym Naczelnikiem 
Państwa. 

13 sierpnia 1920r. rozpoczęły się walki w okolicach 
Warszawy. Józef Piłsudski, który dowodził polską ofensywą, 
zaskoczył bolszewików, którzy w panice zaczęli się cofać.

Zwycięstwo Polaków w Bitwie Warszawskiej nazwana 
cudem nad Wisłą uratowała niepodległość państwa 
polskiego.



Co roku 11 listopada w Polsce obchodzone 
jest Święto Niepodległości.

W tym dniu składane są wieńce w 
miejscach pamięci poległych, wygłaszane 
przemówienia, orędzia. Organizowane są 
marsze i biegi patriotyczne.

Można uczestniczyć w koncertach, na 
których możemy usłyszeć patriotyczne 
pieśni, wykłady tematyczne czy zobaczyć 
inscenizacje historyczne.

Tego dnia wszyscy wywieszają z dumą flagi 
biało-czerwone i dziękują poległym za to, że 
mogą żyć w wolnej Niepodległej Polsce.



Dzieci również obchodzą to Święto 
bardzo uroczyście nie zależnie od wieku.

Z dumą biorąc udział w uroczystych 
apelach, odśpiewując hymn narodowy, 
recytując i śpiewając pieśni patriotyczne. 
Nosząc tego dnia przypięte ozdoby biało-
czerwone, często wykonane 
własnoręcznie na zajęciach w szkole 
m.in. kotyliony, chorągiewki, przypinki.

Dorośli dbają o to, aby dzieci nie 
zapomniały komu zawdzięczają dzisiejsze 
życie w Niepodległej Polsce.



Dziękuję za 
uwagę! 
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