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Narodowe Święto Niepodległości 

Jest to święto państwowe które corocznie
obchodzimy w dniu 11 listopada dla upamiętnienia
odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918, po
123 latach zaborów (1795–1918).

Dzień 11 listopada 1918 roku został uznany za
formalną datę odzyskania przez Polskę
niepodległości dopiero w 1926 roku, mimo że
obchodzono go już wcześniej.

W okólniku wydanym 8 listopada 1926 roku
przez premiera Józefa Piłsudskiego mowa jest o tym,
że za trzy dni naród polski będzie obchodził „ósmą
rocznicę zrzucenia jarzma niewoli”. Ten sam okólnik
ustanowił 11 listopada dniem wolnym od pracy
w administracji rządowej i szkolnictwie.



LISTOPAD ROK 1918

POLSKA PO 123 

LATACH ZABORÓW 

ODZYSKUJE 

NIEPODLEGŁOŚĆ 



Dlaczego 11 listopada ustanowiono 

Świętem Niepodległości?

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym, a wybór 11

listopada był nieprzypadkowy. Data ta wiąże się z historycznym wydarzeniem, które miało wielki

wpływ na odzyskanie przez Polski niepodległości, po 123 latach niewoli. Tego dnia Rada

Regencyjna przekazała Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad tworzącą się polską armią.

Po negocjacjach Piłsudskiego z Centralną Radą Żołnierską 11 listopada 1918 r. wojska

niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego. Tego samego dnia pod Compiegne

delegacja niemiecka podpisała warunki zawieszenia broni. Po kapitulacji Niemiec zakończyła się

I wojna światowa.

Niewiele osób wie, że data ta została

ustanowiona Świętem Niepodległości dopiero

ustawą z 23 kwietnia 1973 roku, czyli prawie

dwadzieścia lat po odzyskaniu niepodległości.



Jak obchodzimy 11 listopada?

11 listopada to wyjątkowy i ważny

dzień dla każdego Polaka, dlatego co roku

w całej Polsce organizowane są uroczyste

obchody Święta Niepodległości.

W różnych miastach odbywają się parady

z okazji tego święta, a w Warszawie

organizowany jest Marsz Niepodległości.

Odbywają się także biegi

niepodległościowe, patriotyczne koncerty

i inne wydarzenia, które sprawiają, że

Polacy tłumnie wychodzą z domów, by

cieszyć się z niepodległości. Często również

można dostrzec wywieszone flagi

z balkonów czy okien. Wyjątkowo ważne

jest aby kultywować tę tradycję

i przekazywać ją młodszym pokoleniom.

Jak obchodzimy 11 listopada?



MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI 2019, WARSZAWA 



„NIEPODLEGŁOŚĆ NIE NA 

SPRZEDAŻ”

HASŁO MARSZU 

NIEPODLEGŁOŚCI 2021 



ZNIKNIĘCIE  
POLSKI Z MAP 

EUROPY 

Tragedię naszego 

narodu rozpoczyna 

rok 1772, gdy Rosja, 

Prusy i Austria 

przystąpiły do 

rozbioru Polski



Odzyskanie niepodległości

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. Bezpośredni wpływ na odzyskanie niepodległości miały wydarzenia na

froncie zachodnim i działania samych Polaków. W pierwszych dniach listopada armie państw

centralnych były bliskie kapitulacji, a dodatkowo w Niemczech trwała rewolucja robotnicza. W tej

sytuacji 10 listopada 1918 r. Niemcy zwolnili Józefa Piłsudskiego z twierdzy magdeburskiej, gdzie był

więziony w związku z kryzysem przysięgowym. Tego samego dnia komendant Legionów Polskich

przybył do Warszawy. Nazajutrz, 11 listopada 1918 r., Piłsudski przyjął z rąk Rady Regencyjnej

dowództwo nad wojskiem polskim.

Odzyskanie 

Niepodległości 



Trzy dni później powierzono mu władzę cywilną.

Tym samym Rada Regencyjna uległa rozwiązaniu.

Wkrótce po objęciu władzy Józef Piłsudski wysłał

oficjalną notę, w której informował opinię

międzynarodową o odrodzeniu państwa polskiego.

Pierwszym krajem, który uznał jego niepodległość, stały

się Niemcy. Dla Piłsudskiego nie była to jednak dobra

wiadomość, ponieważ utwierdzało to wśród przywódców

ententy jego fałszywy wizerunek jako zwolennika państw

centralnych. Z tego powodu większość krajów

europejskich wstrzymywała się z uznaniem władz

polskich. Alianci utrzymywali kontakty dyplomatyczne

jedynie z Komitetem Narodowym Polskim kierowanym

przez Romana Dmowskiego. Mimo tych trudności Piłsudski

powołał 18 listopada rząd, na którego czele stanął

socjalista Jędrzej Moraczewski.

Odzyskanie 

Niepodległości cd.



Jego gabinetowi udało się wdrożyć kilka reform niezwykle ważnych dla obywateli odradzającego się

państwa, w tym:

❑ przyznano prawa wyborcze kobietom,

❑ skrócono dzień pracy do 8 godzin,

❑ wprowadzono ubezpieczenia społeczne,

❑ ustalono płacę minimalną.

Pod koniec listopada 1918 r. Józef Piłsudski objął stanowisko Tymczasowego Naczelnika Państwa.

Funkcję tę miał pełnić do czasu powstania polskiego Sejmu i wyłonienia demokratycznych władz.

Jednocześnie w dalszym ciągu zabiegał o uznanie niepodległości Polski przez państwa zachodnie. W

styczniu 1919 r. w wyniku porozumienia z Komitetem Narodowym Polskim powołano kolejny rząd.

Funkcję premiera pełnił w nim Ignacy Jan Paderewski, pianista światowej sławy, a zarazem polityk

cieszący się dużym autorytetem wśród przywódców ententy. Dzięki temu Francja, Wielka Brytania i USA

ostatecznie uznały istnienie odrodzonej Rzeczypospolitej.



TYMCZASOWY RZĄD 
LUDOWY REPUBLIKI 

POLSKIEJ 
(„RZĄD LUBELSKI” LUB „RZĄD  

LUDOWY”) 

Była to rada ministrów pod 
przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego, 

powołana w Lublinie 7 listopada 1918 r., 
przez działaczy lewicy niepodległościowej. 

Dymisja rządu lubelskiego nastąpiła 11 
listopada 1918 r., na ręce Józefa 

Piłsudskiego. Większość członków rządu 
Daszyńskiego stanowili działacze PPS oraz 

PSL „Wyzwolenie”. 

Siedzibą rządu był pałac Lubomirskich przy 
placu Litewskim w Lublinie − dawnej 

siedziby austro-węgierskiego Generalnego 
Gubernatorstwa Wojskowego.



Program 

❑ natychmiastowe rozwiązanie Rady Regencyjnej,

❑ zapowiadał zwołanie jeszcze w tym roku Sejmu Ustawodawczego wybranego

w demokratycznych wyborach, który obierze Prezydenta;

❑ całkowite polityczne i obywatelskie równouprawnienie wszystkich obywateli bez

różnicy pochodzenia, wiary i narodowości, wolność sumienia, druku, słowa,

zgromadzeń, pochodów, zrzeszeń, związków zawodowych i strajków;

❑wskazywał na konieczność zapewnienia taniej żywności w oparciu

o organizacje samorządowe i społeczne

Program



Program 

Dzięki oddziałom Polskiej Organizacji Wojskowej rząd Daszyńskiego przejął

kontrolę nad Lublinem oraz częścią obszaru okupacji austrowęgierskiej. Likwidując

organy Rady Regencyjnej internowano Juliusza Zdanowskiego, Komisarza

Generalnego Rządu, oraz generała Kajetana Olszewskiego, szefa inspektoratu

Wojska Polskiego w Lublinie. W komunikacie z 8 listopada 1918 r. podano, że rząd

powołał komisarzy w poszczególnych obszarach.

Natomiast w komunikacie z 19 listopada 1918 r. poinformowano także

o mianowaniu Władysława Kunickiego na stanowisko komisarza ludowego dla

Lublina i powiatu lubelskiego.

Działania



Program 

Przedstawiciele

IGNACY DASZYŃSKI 

PREMIER, MINISTER SPRAW 

ZEWNĘTRZNYCH, MINISTER 

SPRAWIEDLIWOŚCI 

(ZASTĘPCZO) -

POLSKA PARTIA 

SOCJALNO-

DEMOKRATYCZNA 

STANISŁAW THUGUTT 

MINISTER SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH - POLSKIE 

STRONNICTWO LUDOWE 

„WYZWOLENIE” 

WACŁAW SIEROSZEWSKI 

MINISTER INFORMACJI I 

PROPAGANDY-

STRONNICTWO 

NIEZAWISŁOŚCI 

NARODOWEJ 

TOMASZ ARCISZEWSKI 

MINISTER PRACY I OPIEKI 

SPOŁECZNEJ - POLSKA 

PARTIA SOCJALISTYCZNA 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Ignacy_Daszynski2_(cropped).jpg


Program 

Przedstawiciele cd.

MARIAN MALINOWSKI 

MINISTER ROBÓT 

PUBLICZNYCH - POLSKA 

PARTIA SOCJALISTYCZNA 

JULIUSZ PONIATOWSKI 

MINISTER ROLNICTWA 

MINISTER APROWIZACJI 

(ZASTĘPCZO) - POLSKIE 

STRONNICTWO LUDOWE 

„WYZWOLENIE” 

MEDARD 

DOWNAROWICZ 

MINISTER KOOPERATYW

MINISTER SKARBU 

(ZASTĘPCZO)-

STRONNICTWO 

NIEZAWISŁOŚCI 

NARODOWEJ 

EDWARD RYDZ-ŚMIGŁY

MINISTER WOJNY-

KONWENT ORGANIZACJI A



Program 

Przedstawiciele cd.

TOMASZ NOCZNICKI 

MINISTER BEZ TEKI –

POLSKIE STRONNICTWO 

LUDOWE „WYZWOLENIE” 

BRONISŁAW ZIEMIĘCKI 

MINISTER BEZ TEKI –

POLSKA PARTIA 

SOCJALISTYCZNA 

JĘDRZEJ MORACZEWSKI

MINISTER POCZTY I 

KOMUNIKACJI

(NIEOBECNY W LUBLINIE) -

POLSKA PARTIA 

SOCJALNO-

DEMOKRATYCZNA 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:J%C4%99drzej_Moraczewski.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Bronis%C5%82aw_Ziemi%C4%99cki_2.jpg


❑ 11 listopada 1914 r. – tzw. „Bitwa łódzka” – jest jedną z najkrwawszych walk I wojny światowej.

Około 30 tys. Żołnierzy narodowości polskiej mogło bratobójczo walczyć po stronie niemiecko –

austriackiej i rosyjskiej.

Najważniejsze bitwy o odzyskanie niepodległości polski:

Najważniejsze bitwy Legionów Polskich po stronie niemiecko austriackiej: 

❑ 13 czerwca 1915 r. – bitwa pod Rokitną

❑ 30 czerwca – 2 lipca 1915 r. – bitwa pod Tarłowem

❑ 21-24 sierpnia 1915 r. – bitwa pod Raśną

❑ 1 listopada 1918 r. – Proklamowanie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej

w Galicji Wschodniej. Rozpoczęcie walk o władzę we Lwowie, pomiędzy

Polakami a Ukraińcami. Wydarzenia te nazywa się Wojną polsko-ukraińską

o terytorium Galicji Wschodniej, która trwa do połowy 1919r.

❑ 27 grudnia 1918 r. – wybuch powstania w Wielkopolsce przeciwko władzy

niemieckiej. Zakończyło się 16 lutego 1919r. Obszar wyzwolony przez

powstańców został przekazany pod kontrolę Komisariatowi Naczelnej Rady

Ludowej. O dalszych losach Wielkopolski miała zadecydować konferencja

w Paryżu.

❑ 23 stycznia 1919 r. – Rozpoczęcie wojny polsko – czeskiej o pogranicze śląskie.

Nierozstrzygnięta bitwa pod Skoczowem doprowadziła do powstrzymania

czeskiej ofensywy 31 stycznia. Konferencja w Paryżu miała zadecydować

o dalszych losach Śląska Cieszyńskiego



OPERACJA ŁÓDZKA - JEDNO Z NAJWIĘKSZYCH WYDARZEŃ W HISTORII WOJNY



❑ 14 lutego 1919 r. – początek wojny polsko - bolszewickiej o kontrolę nad Kresami

Wschodnimi. Walka odbyła się w miejscowości Mosty.

❑ 16 - 26 sierpnia 1919 r. – „I powstanie śląskie” – terror i fatalna sytuacja ekonomiczna na

Górnym Śląsku doprowadziły do wybuchu powstania przeciwko władzy niemieckiej.

Opinia publiczna i negocjacje z polskim rządem skutkowały objęciem amnestią inicjatorów

powstania oraz zezwolono na ich powrót na Śląsk

❑ 25 kwietnia – 9 maja 1920 r. – Ofensywa polsko - ukraińska na Kijów przeciwko

bolszewikom. 9 maja został zdobyty Kijów jednak nie udało się rozbić rosyjskich armii na

froncie wschodnim.

❑ 26 - 27 maja 1920 r.- kontrofensywa sił bolszewickich - W wyniku ataku Polacy zostali

zmuszeni do opuszczenia Kijowa, a następnie Galicji Wschodniej. Na Froncie Białoruskim
siły polskie przełamane zostały przez 1 Armię Konną Siemona Budionnego i zmuszone do
odwrotu.



❑ 13 - 25 sierpnia 1920 r. – „Bitwa Warszawska”, obrona Lwowa – Najważniejsza bitwa wojny

polsko – bolszewickiej. Polakom udaje się powstrzymać wrogą ofensywę i ruszyć do

kontrataku. Trwająca w tym samym czasie obrona Lwowa pozwoliła na skuteczne
rozwinięcie kontrofensywy nad rzeką Wieprz i rozbicie sił rosyjskich.

❑ 19 - 25 sierpnia 1920 r. – „II powstanie śląskie” –Jego głównym powodem był wzrost

nastrojów antypolskich na Górnym Śląsku: wzmożenie terroru, napaści na polskich

działaczy i rozbijanie polskich wieców. W efekcie buntu Międzysojusznicza Komisja

Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku nakazała rozwiązać niemiecką

Sicherheitspolizei, na jej miejsce wprowadzając mieszane polsko-niemieckie oddziały

policji plebiscytowej.

❑ 3 maja 1921 r. – „III powstanie Śląskie” – brak porozumienia w związku z plebiscytem na

Górnym Śląsku i obawa przed niekorzystnymi rozwiązaniami były przyczynami tego
wybuchu. W jego wyniku Komisja Międzysojusznicza zdecydowała się na korzystniejsze dla

Polski rozwiązanie. W październiku tego samego roku postanowiono, że Polska otrzyma

wschodnią, dobrze uprzemysłowioną część spornego terenu. Pomimo, że zdobycz

stanowiła jedynie 1/3 terytorium Górnego Śląska, miała ona duże znaczenie gospodarcze:

do Polski trafiło ponad 75% kopalni węgla i blisko 50% hut.



Nieodzownie związane ze świętowaniem odzyskania niepodległości przez Polskę

są nasze symbole narodowe. Należą do nich barwy narodowe, flaga i godło

państwowe oraz hymn. Dlatego 11 listopada wszędzie powiewają biało-czerwone flagi,
a w wielu instytucjach i domach słychać „Mazurka Dąbrowskiego”.

Symbole narodowe



OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI



JÓZEF 
PIŁSUDSKI

Wizjoner i organizator, 

ryzykant i człowiek 

obdarzony niezwykłą 

charyzmą, 

niepozbawiony wad, 

ale kochany przez 

miliony Polaków. 



WINCENTY 
WITOS

„Od chłopa do premiera” 

Witos był rolnikiem, działaczem 
społecznym, samorządowcem, 

od samego początku 
związanym z ruchem ludowym. 

,,Był to człowiek, który był wielki 
na miarę ówczesnych możliwości 

i czasów” 

– mówił dr Janusz Osica.



ROMAN 
DMOWSKI 
Szanowany i podziwiany 

publicysta polityczny                   

i twórca podstaw ideologii 

narodowej w Polsce. 

Cieszył się dużym autorytetem 

wśród znacznej części 

społeczeństwa.



IGNACY JAN 
PADEREWSKI

Był pianistą, kompozytorem, 

aktywistą, mówcą, politykiem,        

a nawet przez niektórych 

nazywany ikoną.

W dużej mierze przyczynił się do 

tego, że w ogłoszonym 8 stycznia 

1918 r. orędziu prezydenta T. W. 

Wilsona do Kongresu Stanów 

Zjednoczonych znalazł się punkt 

dotyczący odbudowy

niepodległej Polski.



IGNACY 
DASZYŃSKI

Na początku listopada 1918 r. 
stanął na czele polskiego 

rządu ludowego w Lublinie. 
W okresie wojny z 
bolszewikami był 

wicepremierem w Rządzie 
Obrony Narodowej. 

W okresie międzywojennym 
był jednym z liderów 

polskiego ruchu 
socjalistycznego.



JÓZEF 
HALLER 

Generał broni Wojska Polskiego, 

legionista, harcmistrz, 

Przewodniczący ZHP, działacz 

polityczny i społeczny.

Haller stał się legendą, 

dowódcą, który poprowadził 

swoich żołnierzy do walki z 

trzema zaborcami, powrócił z 

"Błękitną Armią" do kraju oraz 

dowodził w walkach z 

bolszewikami pod Warszawą.



WYDARZENIA BUDZĄCE 

NADZIEJĘ POLAKÓW NA 

NIEPODLEGŁE PAŃSTWO 



POWSTANIE 
LISTOPADOWE 

W 1830 roku w nocy z 29 na 30 

listopada, doszło do powstania 

narodowego przeciwko Imperium 

Rosyjskiemu, które nie przestrzegało 

postanowień konstytucji z 1815 roku.

Niestety bitwa zakończyła się klęską 

Polaków 21 października 1831 roku.  



POWSTANIE 
STYCZNIOWE 

W 1863 roku wybuchło jedno                
z największych powstań narodowych-

powstanie styczniowe. 

Przyczynami tej rebelii była przede 
wszystkim branka, porażka Rosji             

w wojnie krymskiej oraz zaostrzenie 
represji. 

Niestety nie pomogło bohaterstwo 
Polaków i powstanie zakończyło się 

klęską w 1864 roku. 



I WOJNA 
ŚWIATOWA 

W roku 1914 wybuchła I wojna 
światowa, kończąca okres pokoju 

w Europie. 

Była to dla Polaków szansa na 
powstanie niepodległego 

państwa. 

Obiecywali nam to nasi trzej 
zaborcy, aby przekonać Polaków

do walki w swoich armiach. 



MIEJSCA, KTÓRE WARTO ODWIEDZIĆ 
W ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 



ŁAWKA 
NIEPODLEGŁOŚCI 

Ławka Niepodległości to 
projekt Ministerstwa Obrony 

Narodowej w celu uczczenia 100 
rocznicy odzyskania 

niepodległości Polski. Na terenie 
kraju przewidziano instalację 
ponad 100 ławek. Urządzenia 
elektroniczne zamontowane w 

ławce zawierają materiały 
edukacyjne w formie nagrań 
podzielonych na trzy części: 

ogólną, regionalną oraz lokalną. 
Napis ,,Niepodległa” znajdujący 
się na pomniku jest podświetlany 

oraz pisany ręką Józefa 
Piłsudskiego.

Ławka Niepodległości w Łazienkach Królewskich   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Obrony_Narodowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski


MUZEUM 
NIEPODLEGŁOŚCI 

To niesamowite 

muzeum znajduje się     

w Warszawie                     

i upamiętnia historię 

dążeń Polaków do 

niepodległości.



MUZEUM 
NIEPODLEGŁOŚCI 
W MYŚLENICACH

Muzeum opowiada 
o niepodległej Polsce przez 

pryzmat lokalnych 
doświadczeń 

mieszkańców Myślenic. 
Placówka przejęła wszystkie 

zbiory i archiwalia z 
dotychczasowej siedziby 

muzeum w Domu Greckim.



POMNIK 
W MIRCU 

Na 100 rocznicę odzyskania 
niepodległości mieszkańcy 

gminy Mirzec postawili pomnik, 
który zlokalizowany jest             
w centrum Mirca, na tle 
zabytkowego dworku 

modrzewiowego, kojarzonego 
z wydarzeniami powstania 

styczniowego.



11 listopada to dla 

Wielkopolan dzień 

świętego Marcina. 

Z tej okazji zjadają duże 

ilości rogali 

świętomarcińskich. 

8 listopada 1926 roku Józef Piłsudski 

ustanowił 11 listopada dniem 

wolnym od pracy. 

Początkowo 11 listopada 

celebrowany byt przede 

wszystkim przez wojskowych. 

Pierwsze obchody Święta 

Niepodległości jako Święta 

państwowego odbyły się 11 

listopada 1937 r.



PLAN OBCHODÓW 
NARODOWEGO ŚWIĘTA 

NIEPODLEGŁOŚCI

https://www.gov.pl/web/kul

tura/obchody-narodowego-

swieta-niepodleglosci--

prawie-sto-wydarzen-w-

calej-polsce

https://www.gov.pl/web/kultura/obchody-narodowego-swieta-niepodleglosci--prawie-sto-wydarzen-w-calej-polsce


FILMIKI O NIEPODLEGŁOŚCI, 
KTÓRE WARTO OBEJRZEĆ 

https://www.youtube.com/watch?v=R-Odr3tXBJk

www.youtube.com/watch?v=9yuoVnxdqyE

https://www.youtube.com/watch?v=R-Odr3tXBJk
http://www.youtube.com/watch?v=9yuoVnxdqyE

