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Święto 
Niepodległości 

• Jest dla Polaków  polskim świętem narodowym 
obchodzonym co roku 11 listopada na pamiątkę 
odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku 
po 123 latach niewoli przez zaborców Rosję, Austrię 
i Prusy. 



Kto stał na czele odzyskania przez Polskę 
Niepodległości? 

• 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna 
przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę 
wojskową i naczelne dowództwo 
podległych jej wojsk polskich. Tego samego 
dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni 
kończące I wojnę światową. Po ponad 120 
latach Polska odzyskiwała niepodległość. 



Kilka słów o Józefie 
Piłusudskim 

• Józef Klemens Piłsudski herbu własnego (ur. 5 
grudnia 1867 w Zułowie, zm. 12 maja 1935 w Warszawie) – 
polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, 
polityk, mąż stanu; od 1892 członek Polskiej Partii 
Socjalistycznej i jej przywódca w kraju, twórca Organizacji 
Bojowej PPS (1904) i Polskiej Organizacji Wojskowej (1914), 
kierownik Komisji Wojskowej i Tymczasowej Rady 
Stanu (1917), od 11 listopada 1918 naczelny wódz Armii 
Polskiej, w latach 1918–1922 naczelnik państwa, pierwszy 
marszałek Polski (1920) 



Jak wyglądała Polska 
przed odzyskaniem 

Niepodległości? 
 

Od 1795 do 1918 
Polska znikła z map 
przez Austrię Rosję I 

Niemcy. 



• Kraje podzieliły się polskimi ziemami i starały się by już nigdy Polska nie 
wróciła  na mapy. Narzucały Polakom obce języki kultury surowo karały 
za każdy przejaw polskości. 



• Początek realnego odzyskiwania niepodległości rozpoczął się 5 listopada 1916 roku, gdy cesarze Niemiec 
i Austro-Węgier ogłosili odezwę, w której zapowiedzieli utworzenie państwa polskiego (niedawno 
obchodziliśmy setną rocznicę tego wydarzenia). Choć ten akt był przede wszystkim wymuszony przez sytuację 
międzynarodową, to sprawił on, że Polacy mogli dalej torować sobie drogę do niepodległości. Zwłaszcza, 
że dzięki niemu mogły powstać pierwsze fundamenty, zwłaszcza administracyjne, pod odrodzenie 
Rzeczpospolitej. 

 



• Odrodzone panśtwo nazwano II 
Rzeczpospolitą.Początkowo 
odrodzone państwo nie miało 
ustalonych granic. Kształtowaniu 
granic II RP w latach 1918 – 1922 
towarzyszyły następujące 
wydarzenia: 

• Powstanie Wielkopolskie – grudzień 
1918 r. – granica zachodnia 

• Trzy Powstania Śląskie – 1919, 
1920, 1921 – granica zachodnia 

 



Legiony Polskie 

• Legiony Polskie – polska formacja wojskowa wchodząca w 
skład armii austro-węgierskiej, utworzona 27 sierpnia 1914 
r. z inicjatywy polskich stronnictw politycznych w Galicji. W 
1916 r. przekształcona w Polski Korpus Posiłkowy. Legiony 
Polskie brały udział w I wojnie światowej po stronie państw 
centralnych. 



Orlęta Lwowskie 

• Na szczególną uwagę należy zwrócić Orlęta 
Lwowskie jest to określenie 
młodych obrońców polskiego Lwowa z lat 
1918–1920, głównie w czasie wojny polsko-
ukraińskiej (1918–1919), a także polsko-
bolszewickiej(1920). 



Pianista, polityk, 
premier 

• Ignacy Paderewski przysłużył się dla sprawy polskiej 
niepodległości. Był najbardziej znanym Polakiem na świecie. 
Amerykanie go kochali, a sale podczas jego koncertów były 
wypełnione po brzegi. Kiedy wszyscy w napięciu czekali na 
występ mistrza, Paderewski wychodził na scenę i zaczynał 
opowiadać o narodzie z przepiękną historią, który nie ma 
swojego państwa. Tysiące ludzi dowiadywało się o naszej 
historii i niepodległościowych ambicjach. Dzięki 
Paderewskiemu zebrano ponad 600 tysięcy podpisów pod 
petycją do prezydenta Stanów Zjednoczonych o zajęcie się 
sprawą polską.  



 Kobiety zyskują prawo do głosowania 
• 28 listopada wprowadzono dekret w sprawie wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Na jego mocy prawa wyborcze otrzymali 

wszyscy pełnoletni obywatele, w tym – po raz pierwszy – kobiety. Ordynacja wyborcza zakładała, że wybory będą: 
bezpośrednie, powszechne, równe, tajne i proporcjonalne. Termin wyborów ustalono na 26 stycznia 1919 roku. Droga do 
pełnej odbudowy państwa polskiego została rozpoczęta. Przyznanie kobietom praw wyborczych było na tle ówczesnej Europy 
czymś niebywałym. Te same prawa kobiety we Francji otrzymały dopiero w 1945 roku, a w Szwajcarii w 1971 roku 



Kiedy nadano temu dniu rangę święta 
Narodowego? 

 

• Ustawę taką wprowadzono dopiero 23 
kwietnia 1937 roku. Uroczystość odbyły się 
jedynie dwa razy, gdyż po wybuchu II Wojny 
Światowej wszystkie tego typu ceremonie 
były surowo zakazane. Po wojnie święto to 
zostało zniesione, aż do 1989 roku w 
którym to Sejm PRL-u przywrócił je pod 
obecnie używaną nazwą – Narodowe 
Święto Niepodległości. 



Narodowe święto odrodzenia Polski 
• najważniejsze polskie święto państwowe w okresie Polski Ludowej , obchodzone co roku 22 

lipca (do 1989), na pamiątkę rocznicy ogłoszenia Manifestu  Polskiego Komitetu Wyzwolenia 
Narodowego w 1944 roku. 
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Dziękuję za 
uwagę! 


