
11 LISTOPADA

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI



Narodowe Święto Niepodległości, obchodzone w dniu 11 listopada jest 

najważniejszym z dni w polskiej tożsamości patriotycznej.

Ten dzień upamiętnia odzyskanie suwerenności przez Polskę po 123 latach 

zniewolenia pod zaborami.

Jedenastego listopada 1918 roku odzyskaliśmy nie tylko miejsce na mapach 

ale i siebie jako Naród.

W roku 2020 obchodzimy sto drugą rocznicę.



W XVIII wieku Rzeczpospolita była otoczona przez trzech

potężnych sąsiadów. Od Wschodu graniczyła z mocarstwem

Rosyjskim, gdzie rządy sprawowała Katarzyna II.

Na Południu znajdowało się rosnąco w siłę Cesarstwo

Austriackie, w którym panowała Maria Teresa oraz jej syn

Józef II.

Od Zachodu panował Fryderyk II, był on najbardziej

zainteresowany podziałem Polski, chciał powiększyć swoje

państwo i jeszcze bardziej rozbudować armię .

Sąsiedzi Rzeczpospolitej:



I Rozbiór Polski 
Rok 1772 

W 1764 roku król Polski August Poniatowski został
władcą Rzeczpospolitej dzięki cesarzowej Rosji. Sądziła ona, że król
będzie jej uległy, jednak tak nie było. Król starał się jak najlepiej dla swojego
państwa. Nie spodobało się to carycy, więc podburzała i nastawiała szlachtę
przeciwko rządzącemu.

Podczas sejmów Rosjanie stosowali przekupstwo, a wobec opornych
Polaków i Litwinów uciekali się do przemocy.

Działania Rosyjskie doprowadziły do licznych wystąpień szlachty, z którymi

nie potrafiły poradzić sobie wojska rosyjskie. Katarzyna II zdała

sobie sprawę, że zajęcie całej Polski nie będzie tak łatwe. Zgodziła się więc

na pomysł Cesarza Prus Fryderyka II , aby wraz z Austrią dokonać rozbiorów

na ziemi Polskiej.

W roku 1772 wojska trzech mocarstw uderzyły na tereny Rzeczpospolitej.



Sejm rozbiorowy

Kraje zaborcze domagały się od 

Polski, aby dobrowolnie 

zatwierdziła rozbiór i zrezygnowała

z terenów zagarniętych 

przez mocarstwa.

Rosjanie nakazali Augustowi 

Poniatowskiemu zwołanie Sejmu 

rozbiorowego. Niemal wszyscy

posłowie zostali przekupieni przez 

rosyjskiego ambasadora, tym samym 

podczas obrad prawie nikt

się nie sprzeciwił.

Jedyną osobą był Tadeusz Rejtan.

Jego protest zignorowano.



Po pierwszym rozbiorze Polacy i Litwini wierzyli, że mogą

jeszcze przeciwstawić się okupantom, rosła w ich świadomość

przeprowadzenia reform. W 1788 roku zwołano Sejm Wielki,

miał on na trwałe zmienić kraj. Po uchyleniu Konstytucji 3 maja

Katarzyna II zdała sobie sprawę, że zreformowana

Rzeczpospolita może stać się silnym państwem mającym ogromną

wolę walki do odzyskania niepodległości. Caryca nie miała

zamiaru rezygnować z zagarniętej ziemi. Dlatego niemal zaraz

po uchwaleniu Konstytucji rozpoczęła wojnę z państwem

polsko-litewskim.

Drugi rozbiór tym razem bez udziału Austrii,, został

przeprowadzony 1793 roku. Podobnie jak w pierwszym zaborze

nakazano sejmowi polskiemu zaakceptować nowe granice.

Był to ostatni sejm Rzeczpospolitej szlacheckiej.

II Rozbiór Polski

Rok 1793



Konstytucja
Uchwalona 3 maja 1791 roku. Jest pierwszą w Europie, a drugą

na Świecie nowoczesną konstytucją. Regulowała ona spójny ustrój 
prawny w całej Polsce-niestety jedynie przez 14 miesięcy...



Mieszkańcy Rzeczpospolitej nie chcieli się pogodzić z utratą swojego państwa. Potężny niegdyś kraj

stał się małym państewkiem, na którego terenie stacjonowały wojska zaborcze. Niedługo trzeba było czekać 

na zryw bo już w 1794 roku Szlachta, mieszczanie i chłopi pod dowództwem Tadeusza Kościuszki porwali się 

do walki i przeprowadzili powstanie. Niestety nie powiodło się, powstanie zakończyło się klęską.

Po długich rozmowach mocarstwa postanowiły dokonać kolejnego rozbioru, albowiem 1795 roku z Polski nie 

pozostało nic. Rzeczpospolita Obojga Narodów przestała istnieć. Król August abdykował i został wywieziony do 

Rosji, gdzie niedługo po tym zmarł. Dla ludności cywilnej był to wstrząs. Mieli oni pomimo wielu przeciwności 

wolę walki i wiarę dzięki, której po 123 latach odzyskają niepodległość.

Władcy Austrii, Prus i Rosji tłumaczyli Europie,

że rozbiory były konieczne z powodu chaosu jaki panował 

w państwie. Ich pretekstem było ustabilizowanie sytuacji, 

właśnie dopiero zabory miały doprowadzić do ładu 

i porządku. Gdy Polska była słaba nikt się nią nie interesował, 

zaś gdy Litwini i Polacy rozpoczęli działania odbudowy kraju 

zaborcy poczuli się zagrożeni. Bowiem Polska zreformowana 

ze sprawnym rządem i dobrą armią mogła odeprzeć wrogów.

III Rozbiór Polski i upadek kraju.

Rzeczpospolita przestaje istnieć



Legiony Polskie we Włoszech

Po klęsce Powstania Kościuszkowskiego Rzeczpospolita Obojga Narodów zniknęła z
map. Sprawa polska nie znajdowała żadnych sojuszników na arenie międzynarodowej.
Jedynym sojusznikiem wydawała się Francja. Rozpoczęto starania o utworzenie korpusu
walczącego po stronie francuskiej, który w przyszłości mógłby stanowić podstawę regularnej
armii.

Nadzieje na odzyskanie niepodległości odżyły, wraz z powstaniem z inicjatywy
gen. Jana Henryka Dąbrowskiego Legionów Polskich we Włoszech. Dowodził nimi Napoleon
Bonaparte.

Legiony były pierwszą formacją powołaną do odzyskania niepodległości Polski w czasie
zaborów, biorąc udział w wielu europejskich i światowych bitwach.

Mimo, że marsz Dąbrowskiego z ziemi włoskiej nie doprowadził Polski do wolności
i suwerenności, to ukształtował nieustępliwego ducha walki.



Hymn

Mazurek Dąbrowskiego, inaczej Pieśń Legionów

Polskich we Włoszech, został napisany przez Józefa

Wybickiego w 1797 r., Śpiewana była podczas triumfalnego

wjazdu gen. H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego do Poznania

3 listopada 1806 r., podczas powstań narodowych,

Wielkiej Emigracji i wojen.

W miarę popularyzowania się pieśń przybierała różne

formy dostosowane do okoliczności, czasami zmieniając

w refrenie nazwisko Dąbrowskiego na nazwisko innego

wodza. Podczas powstania listopadowego popularny

był Mazurek Skrzyneckiego ze słowami: „Marsz, marsz,

cna młodzi, Skrzynecki dowodzi!...”. Natomiast w czasie

I wojny światowej wśród polskich legionistów śpiewano

Mazurka Piłsudskiego z refrenem: „Marsz, marsz

Piłsudski, Prowadź na bój krwawy, Pod twoim przewodem

wejdziem do Warszawy".

Jednak to oryginalna wersja pieśni została hymnem

narodowym, oficjalnie – w 1927 roku.



POWSTANIE 
LISTOPADOWE

W 1815 roku Polska została Królestwem Polskim i otrzymała swoją
konstytucję. Niestety, carowie rządzący Polską zaczęli ją łamać, a prawa
Polaków były ograniczone.

W nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku wybuchło powstanie
listopadowe. Zakończyło się ono klęską Polski. Rosjanie w odwecie
za bunt Polaków zlikwidowali sejm i polską armię. Uczestnicy powstania
musieli uciekać za granicę. Rozpoczęła się Wielka Emigracja, która
miała ogromny wpływ na polską kulturę.



POWSTANIE KRAKOWSKIE

Po powstaniu listopadowym zaborcy ograniczyli 

niezależność Rzeczpospolitej Krakowskiej.

W lutym 1846 roku w Krakowie wybuchło powstanie 

krakowskie. Jego ważną przyczyną było zaostrzenie 

stosunków między polską szlachtą, a chłopami.

Organizatorem powstania był Edward Dembowski, 

a jego przywódcą - Jan Tyssowski.

Powstanie trwało 9 dni. 

Zakończyło się niepowodzeniem. Miało bowiem mało 

ochotników do walk i było słabo zorganizowane.

Po jego klęsce wcielono Wolne Miasto Kraków 

do Austrii.

Rozpoczęto także germanizację szkół i urzędów.



POWSTANIE STYCZNIOWE

Kolejnym powstaniem było powstanie styczniowe. 
Wybuchło ono w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku.

Polacy mieli nadzieję na odzyskanie 
niepodległości, a ich ambicje wzmocniła przegrana 
przez Imperium Rosyjskie wojna krymska, która 
osłabiła sytuację zaborcy.

Powstanie było przygotowywane już długo, 
jednak kiedy Aleksander Wielopolski 
zarządził przeprowadzenie branki do rosyjskiego 
wojska, podjęto ostateczną decyzję o rozpoczęciu 
walk.

Powstaniem kierował Rząd Narodowy, 
który utworzył tajne państwo podziemne. 
Dyktatorem powstania został Romuald Traugutt.

Jednak i tym razem upadło.



Wielka Emigracja

Wielka Emigracja odegrała bardzo 
ważną rolę w polskiej kulturze 
i polityce.

Kompozycje oraz utwory artystów 
tworzących na obczyźnie były 
przepełnione tęsknotą 
i miały podtrzymać Polaków na duchu.

Najważniejsi z artystów i działaczy 

tworzących na obczyźnie to:

Juliusz Słowacki

Adam Mickiewicz

Fryderyk Chopin

Joachim Lelewel



Życie w zaborach.
Polska pomimo zniewolenia uczestniczyła w życiu naukowym i kulturowym Europy. Po klęsce Powstania 

Listopadowego rozpoczęła się Wielka Emigracja. Największa grupa ludzi opuszczających państwo znalazła 

się w Paryżu, gdzie wiele poetów i artystów tworzyło dzieła podtrzymujące na duchu Polaków, wierzyli oni 

w to, że Polska odzyska niepodległość przy pierwszej lepszej okazji co prawda nie walczyli oni, lecz wspierali 

z obczyzny naszych dzielnych rodaków.

Pod koniec XIX wieku Austria postawiła Polakom dużo swobody, ale w zaborach rosyjskim i pruskim 

prowadzone były rusyfikacja i germanizacja, które prowadziły do wyniszczenia języka polskiego w szkołach 

i domach.



Nauka bez Państwa?
Polacy rzecz jasna przeciwstawiali się rusyfikacji i germanizacji. Potajemnie uczono języka polskiego

w szkołach i domach- młodzież wraz z nauczycielami tworzyła kółka samokształceniowe, tworzono biblioteczki

literatury polskiej. Nauczyciele w szkołach carskich zapoznawali uczniów potajemnie z dziełami polskich

Romantyków takich jak: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki a także z historią narodu.

W zaborze pruskim sławny stał się strajk dzieci we Wrześni, które odmówiły nauki z powodu braku nauczania

religii po polsku. Polacy dbający o tradycje nie dopuszczali, aby dzieci pochodzenia polskiego nie znały historii,

języka czy kultury. Te wielkie i dzielne społeczeństwo pomimo wielu zawodów nie poddało się i walczyło

o swoją tożsamość.



Wojna Światowa.
Odzyskanie niepodległości przez Polskę.

W 1914 roku wybuchła I Wojna Światowa z udziałem mocarstw rozbiorowych:
Austro-Węgier, Niemiec także Rosji, które znalazły się natychmiast w przeciwnych obozach. 
Doprowadziła do rozbudzenia wśród Polaków poczucia tożsamości narodowej. Klęska 
wszystkich trzech zaborców, umożliwiła odtworzenie niepodległego państwa polskiego.
Sprawa Polska pojawiła się na arenie międzynarodowej.

Państwa Przymierza podpisały ostatecznie 11 listopada 1918 traktat pokojowy z ostatnim 
przeciwnikiem na arenie wojennej - Cesarstwem Niemieckim. Rada Regencyjna przekazała 
Józefowi Piłsudzkiemu zwierzchnictwo nad wojskiem polskim Rozpoczęła się ewakuacja wojsk 
niemieckich z państwa polskiego.

Wojna zakończyła się. Po 123 latach Polska odzyskała niepodległość !!!



Stanisław August Poniatowski był królem Polski w latach 
1764-1795. Poniatowski doceniany jest jako współautor oraz 

inicjator reform ustrojowych przeprowadzanych przez Sejm 
Czteroletni. Był jednym z głównych twórców Konstytucji 3 Maja wraz 

z Hugo Kołłątajem, Ignacym Potockim oraz Stanisławem 
Małachowskim. Władca nie zdołał zapobiec rozbiorom, 

co w konsekwencji doprowadziło do upadku Rzeczypospolitej.

Tadeusz Kościuszko był Najwyższym Naczelnikiem 

Siły Zbrojnej Narodowej w czasie insurekcji 

kościuszkowskiej znanej również jako Powstanie 

Kościuszkowskie, które miało miejsce 

w roku 1794. Insurekcja Kościuszkowska była 

powstaniem narodowym przeciwko Rosji i Prusom.



Tadeusz Rejtan był posłem, który sprzeciwiał się konfederacji umożliwiającej 
zatwierdzenie traktatu rozbiorowego -„bronić całości Polski z narażeniem życia

i mienia”. Przekaz ten odnosi się do tego, że Rejtan najpierw ukrył laskę 
marszałkowską, wstrzymując tym samym rozpoczęcie obrad. Mimo wszelkich 

starań doszły one do skutku. Po skończonych obradach, Rejtan rzucił się na próg, 
starając się zagrodzić drogę wychodzącym. Opuszczenie sali obrad w takiej 

sytuacji oznaczało zgodę na uznanie decyzji konfederackich dotyczących 
I rozbioru Polski.

Ks. Józef Poniatowski był polskim generałem, ministrem 
wojennym oraz naczelnym wodzem Wojsk Polskich Księstwa 
Warszawskiego. Jako naczelny wódz brał udział 
w pięciu kampaniach, z których większość wygrał.



Romuald Traugutt był polskim generałem oraz dyktatorem powstania 
styczniowego. W nocy z 10 na 11 kwietnia 1864 roku został aresztowany 

przez rosyjską policję. Początkowo przetrzymywany był w Pawiaku, 
a później więziono go w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Próbowano 

tam z niego wydobyć informacje dotyczące dowództwa powstania. 
Traugutt nie wydał nikogo. Generał został skazany na śmierć. 

Romuald Traugutt został powieszony w okolicy Cytadeli Warszawskiej.

Piotr Wysocki był pułkownikiem Wojska Polskiego, 

działaczem niepodległościowym 
oraz przywódcą sprzysiężenia podchorążych.

Z jego inicjatywy w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku doszło 
do powstania listopadowego.



Józef Piłsudski był polskim działaczem społecznym i niepodległościowym, 
politykiem, żołnierzem i mężem stanu. Piłsudski od roku 1892 
był przywódcą Polskiej Partii Socjalistycznej( PPS ). Stworzył 

Organizację Bojową Polskiej Partii Socjalistycznej ( OB PPS ), 
która miała na celu chronić działalność rewolucyjną PPS

Józef Haller był oficerem armii. W lipcu 
1918 roku został szefem powstającej
we Francji armii polskiej - Błękitnej Armii.



Polska po I Wojnie Światowej, i co dalej...
Granice niepodległej Polski w roku 1918 zaczynały się dopiero kształtować. Nie był jeszcze znany

ich przebieg, ani zasięg. W chwili zakończenia I wojny światowej rozpoczynał się dopiero proces scalania ziem
mających (od roku 1921) tworzyć II Rzeczpospolitą. Marzeniem większości Polaków był powrót do granic sprzed
roku 1772, ale tylko nieliczni w to wierzyli. Okres dwudziestolecia międzywojennego był czasem rozwoju
i stabilizacji. Pierwsze lata upłynęły na sporach (często zbrojnych) o wytyczenie granic. Zaczynały się dopiero

walki o Wielkopolskę, a w przyszłości o Śląsk. Pierwszego listopada wybuchły walki o Lwów, niejasna była kwestia
odzyskania dostępu do morza i statusu Gdańska. 28 czerwca 1919 podpisano traktat wersalski, który oficjalnie
zakończył I Wojnę Światową. W 1926 roku, Józef Piłsudski dokonał zamachu, w którym obalił rząd prezydenta
Stanisława Wojciechowskiego i premiera Wincentego Witosa. Wspomnieni politycy sami zrezygnowali ze stanowisk,
w celu uniknięcia wojny domowej. Wydarzenie zyskało nazwę przewrotu majowego. W 1933 roku kanclerzem
Niemiec został Adolf Hitler. Niestety, liczne trudności wewnętrzne, kryzys ekonomiczny i wreszcie konieczność
zmierzenia się z dwoma totalitaryzmami położyły kres istnieniu młodego państwa. Po przegranej Wojnie Obronnej
1939 roku ponownie zniknęło z map Europy. Po II wojnie światowej wytyczono nowe granice. Terytorium Polski
zmniejszyło się do 312,6 tysięcy km², a wymianie uległa niemal połowa wszystkich ziem. Zmiany te doprowadziły
do ukształtowania niemal jednolitego pod względem narodowościowym państwa.

Należy jednak pamiętać, że to, co najważniejsze, jest nie na mapie, ale w sercach Polaków.





Źródła
Wikipedia

Encyklopedia.pwn.pl

pldziejesie.pl

https://pamiecpolski.archiwa.gov.pl/konstytucja-3-maja-1791

https://dzieje.pl/wiadomosci/laureatem-nagrody-ipn-swiadek-historii-min-teruo-matsumoto-z-japonii

https://naszahistoria.pl/konstytucja-3-maja-na-miare-przyszlosci-ale-i-tak-za-pozno/ar/13177094

https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1363483,Bron-chemiczna-mgla-niosaca-smierc

https://dzieje.pl/aktualnosci/100-rocznica-ii-bitwy-pod-ypres

https://www.spyshop.pl/blog/legalnosc-gazu-pieprzowego-w-europie-i-na-swiecie

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.militaria.pl%2Ftm%2Fgaz_pieprzowy_obronny_75_ml_-
_stozek_p6799.xml&psig=AOvVaw3OuxRg3ke_EfoVaUY7PgPQ&ust=1604143664641000&source=images&cd=vfe&ved=0CA
MQjB1qFwoTCODppv-a3OwCFQAAAAAdAAAAABAK

https://histmag.org/Czolgi-w-czasie-I-wojny-swiatowej-17957

https://pl.wikipedia.org/wiki/System_oznacze%C5%84_niemieckich_samolot%C3%B3w_z_okresu_I_wojny_%C5%9Bwiatowej

https://damjar.pl/category/1-wojna-swiatowa

https://www.pb.pl/konstytucja-3-maja-jana-matejki-kto-jest-na-tym-obrazie-829614

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99drzej_Moraczewski

https://dzieje.pl/aktualnosci/listopad-1918-r

https://pl.wikipedia.org/wiki/Odzyskanie_niepodleg%C5%82o%C5%9Bci_przez_Polsk%C4%99_w_1918_roku

https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/kalendarium-niepodleglosciowe/

https://historia.org.pl/2009/10/14/sprawa-polska-podczas-i-wojny-swiatowej/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Regencyjna

https://pamiecpolski.archiwa.gov.pl/konstytucja-3-maja-1791
https://dzieje.pl/wiadomosci/laureatem-nagrody-ipn-swiadek-historii-min-teruo-matsumoto-z-japonii
https://naszahistoria.pl/konstytucja-3-maja-na-miare-przyszlosci-ale-i-tak-za-pozno/ar/13177094
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1363483,Bron-chemiczna-mgla-niosaca-smierc
https://dzieje.pl/aktualnosci/100-rocznica-ii-bitwy-pod-ypres
https://www.spyshop.pl/blog/legalnosc-gazu-pieprzowego-w-europie-i-na-swiecie
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.militaria.pl%2Ftm%2Fgaz_pieprzowy_obronny_75_ml_-_stozek_p6799.xml&psig=AOvVaw3OuxRg3ke_EfoVaUY7PgPQ&ust=1604143664641000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCODppv-a3OwCFQAAAAAdAAAAABAK
https://histmag.org/Czolgi-w-czasie-I-wojny-swiatowej-17957
https://pl.wikipedia.org/wiki/System_oznacze%C5%84_niemieckich_samolot%C3%B3w_z_okresu_I_wojny_%C5%9Bwiatowej
https://damjar.pl/category/1-wojna-swiatowa
https://www.pb.pl/konstytucja-3-maja-jana-matejki-kto-jest-na-tym-obrazie-829614
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99drzej_Moraczewski
https://dzieje.pl/aktualnosci/listopad-1918-r
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odzyskanie_niepodleg%C5%82o%C5%9Bci_przez_Polsk%C4%99_w_1918_roku
https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/kalendarium-niepodleglosciowe/
https://historia.org.pl/2009/10/14/sprawa-polska-podczas-i-wojny-swiatowej/


Dziękujemy za 
uwagę!!!

Praca przygotowana przez:
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