


Narodowe Święto 

Niepodległości 

- święto państwowe w Polsce 

obchodzone corocznie  

11 listopada  

dla upamiętnienia odzyskania 

niepodległości przez Polskę 

 w 1918, po 123 latach 

zaborów (1795–1918) 



• Dzień ten ustanowiono świętem 

narodowym ustawą z 23 kwietna 1937. Do 

czasu wybuchu II wojny światowej, święto 

obchodzono tylko dwa razy w 1937 i 1939. 

•  Po wojnie Narodowe Święto 

Niepodległości wróciło do kalendarza 

oficjalnych świąt państwowych. Główne 

obchody z udziałem najwyższych władz 

państwowych odbywają się na placu 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 

Znajduje się tam Grób Nieznanego 

Żołnierza – symboliczny grób bohaterów, 

którzy oddali życie za wolną Polskę. 

 



Grób Nieznanego Żołnierza  

w Warszawie 
 



11 listopada w Warszawie 

 



ROZBIORY 

• Na skutek 2 rozbiorów państwo polskie 

uległo powolnej likwidacji. Polska została 

podzielona pomiędzy: Rosję, Prusy i Austrię 



I rozbiór Polski - 1772 



II rozbiór Polski - 1793 



Polacy, naród dumny i waleczny, 

śmiało podejmowali próby 

sprzeciwu. Poderwani do walki 

przez Tadeusza Kościuszkę 

wystąpili zbrojnie w marcu 1794 r. 

Doszło do wielu potyczek i bitew, 

jednak powstanie pomimo wielu 

starań powstanie upadło. 





Przysięga Kościuszki na rynku krakowskim  

24 marca 1794 



Polska znika z mapy 

• Klęska powstania przyczyniła się do 

ponownego spotkania przedstawicieli 

Rosji, Prus i Austrii. 24 października 1795r 

podpisali porozumienie dotyczące 

podziału ziem polskich – III rozbiór Polski. 

Polska jako odrębne państwo zniknęła z 

mapy Europy. 

 



III rozbiór Polski - 1795 



 



Był to smutny czas w historii naszej 

ojczyzny. Nie było polskiego rządu, ani 

wojska, ani stolicy. Nie wolno było używać 

polskiej flagi ani godła. Za mówienie po 

polsku dzieci karane były, a dorośli trafiali 

do więzienia. 



Strajk rozpoczął się 20 maja 1901 r., 

kiedy niemiecki nauczyciel 

wymierzył karę cielesną dzieciom za 

odmowę odpowiadania w języku 

niemieckim na lekcji religii. 

Zastrajkowało wówczas 118 uczniów 

i uczennic. Ich rodziców władze 

niemieckie ukarały więzieniem i 

grzywnami. Dzieci ukarane zostały 

przedłużeniem obowiązku 

szkolnego.  



Chociaż Polski nie 

był na mapie 

Europy, Polacy 

czynili wysiłki aby 

odzyskać 

wolność. Jan 

Henryk Dąbrowski 

utworzył Legiony 

Polskie we 

Włoszech 



Marzenia Polaków o wolnej 

Polsce zaczęły się spełniać 

dopiero na początku XX 

wieku. Człowiekiem, który 

przyczynił się do odzyskania 

niepodległości był Józef 

Piłsudski 







Republika Polska 

 w połowie listopada 

1918 roku 

Po 123 latach 

niewoli Polska 

wróciła na 

mapę Europy 



Cyprian Kamil Norwid powiedział, że 

ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. 

Miały tego świadomość przeszłe pokolenia, 

a czy my rozumiemy swoje obowiązki 

względem ojczyzny. Czy szanujemy 

symbole narodowe, troszczymy się o 

poprawność języka polskiego, czy 

zachowujemy tradycje narodowe.  

Zastanówmy się nad odpowiedzią 

 na te pytania. 
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