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W historii powszechnej dzień 
11 listopada 1918 roku zapisał 

się głównie jako data się głównie jako data 
zakończenia I wojny światowej. 



Polacy kojarzą tę datę przede 
wszystkim jako dzień 

odzyskania niepodległości po odzyskania niepodległości po 
okresie zaborów.



Od 1795 aż do 1918 roku nie Od 1795 aż do 1918 roku nie 
było Polski. było Polski. 

Została wchłonięta przez Austrię, Została wchłonięta przez Austrię, 

Rosję i Niemcy (dawniej Prusy). 

Zniknęła z mapy Europy

i świata.



Kraje te podzieliły się 
polskimi ziemiami

i starały się, by Polska 
już nigdy na tych mapach już nigdy na tych mapach 

się nie pojawiła.



ROZBIORY  POLSKI



Austria, Rosja i Niemcy 
narzucały Polakom obce 
języki i kulturę ,surowo 
karały za każdy przejaw karały za każdy przejaw 
polskości, krwawo tłumiły 
próby odzyskiwania 
niepodległości.



Wielu Polaków straciło 
życie walcząc o Polskę. 

Najwięcej poległo ich 
w czasie powstania w czasie powstania 

listopadowego
(w latach 1830 -31)

i powstania styczniowego
(w latach 1863 – 64).



Dopiero I wojna światowa 
(1914-1918), w czasie której 

państwa zaborcze Polski
stanęły przeciw sobie, dała stanęły przeciw sobie, dała 
Polakom realną szansę na 

wolność.



EUROPA  PO  I  WOJNIE  ŚWIATOWEJ



W dniu, w którym zakończyła się 
wojna, 11 listopada 1918 r., 
władzę w Warszawie objął 
Józef Piłsudski Józef Piłsudski – człowiek , 
który w czasie I wojny światowej który w czasie I wojny światowej 
starał się odbudować państwo 
polskie, walcząc na czele 
polskich legionów.



Józef 
PiłsudskiPiłsudski



Do 1936 roku 11 listopada był
świętem polskiego wojska.

Dopiero od 1937 roku dzień ten Dopiero od 1937 roku dzień ten 
obchodzono jako NarodoweNarodowe

Święto Święto NiepodległościNiepodległości.



W latach 1939 – 1945 obchody 
Narodowego Święta 

Niepodległości uniemożliwiła
II wojna światowa.II wojna światowa.

Polska znowu była okupowana 
przez Rosję i Niemcy.



Po II wojnie światowej, w latach 
1945 – 1989 nie obchodzono 

tego święta. Były to lata 
uzależnienia Polski od Związkuuzależnienia Polski od Związku
Radzieckiego (dawnej Rosji). 



Dopiero w 1989 roku, kiedy to 
Polska stała się znów niezależnym 
państwem, Sejm Rzeczypospolitej

Polskiej przywrócił dzieńPolskiej przywrócił dzień
11 listopada jako

.



To święto sprawia,
że w zabieganym życiu stajemy

na chwilkę i wspominamy naszych 
dziadków i pradziadków 
walczących o wolność.walczących o wolność.

Składamy kwiaty pod pomnikami 
tych, którzy dla Polski poświęcili 

życie.



Obchody Narodowego Święta 
Niepodległości



Poprzez obchody Święta 
Niepodległości dajemy wyraz 

pamięci o tych wszystkich, 
dzięki którym żyjemy dzisiajdzięki którym żyjemy dzisiaj

w wolnej Polsce. Dzięki którym 
przetrwał nasz język, nasza 

kultura i tradycja. 
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