
„11 Listopada dniem Pamięci Narodowej”



Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto 
narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, 

na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości 
w 1918 roku po 123 latach rozbiorów dokonanych przez 
Austrię, Prusy i Rosję. Święto państwowe ustanowione 

w ostatnich latach II RP, przywrócone w 1989 r.



Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości 
dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937 
(Dz.U. RP 1937, nr 33, poz. 255), 

czyli prawie 20 lat po 
odzyskaniu niepodległości.



11 listopada 1918 – przekazanie przez Radę Regencyjną 
władzy nad podległym jej wojskiem Józefowi 

Piłsudskiemu. Tego dnia, po pertraktacjach Brygadiera 
z Centralną Radą Żołnierską wojska niemieckie zaczęły 

się wycofywać z Królestwa Polskiego. W nocy rozbrojono 
również niemiecki garnizon stacjonujący w Warszawie.



Do czasu wybuchu II wojny światowej święto 
obchodzono tylko dwa razy – w roku 1937 i 1938.

W latach 1939–1944 – podczas okupacji hitlerowskiej 
oficjalne lub jawne świętowanie, podobnie jak i każde 

inne przejawy polskości,  było niemożliwe.
W roku 1945 władze komunistyczne świętem 

państwowym uczyniły dzień 22 lipca – datę podpisania 
Manifestu PKWN, 

jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski.



W czasach komunizmu wielokrotnie organizowane 
w całym kraju przez opozycję manifestacje patriotyczne 
były tego dnia brutalnie tłumione przez oddziały ZOMO 
(Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej), a ich 
uczestnicy aresztowani przez Służbę Bezpieczeństwa.
Święto obchodzone 11 listopada zostało przywrócone 
przez Sejm PRL IX kadencji ustawą z 15 lutego 1989 

(Dz.U. PRL 1989, nr 6, poz. 34), lecz pod nieco 
zmienioną nazwą: Narodowe Święto Niepodległości.



Współcześnie, obchody  z udziałem najwyższych władz 
państwowych, odbywają się w Warszawie na placu 

marsz. Józefa Piłsudskiego, 
przed Grobem Nieznanego Żołnierza.
Dzień ten jest dniem wolnym od pracy



Inne formy obchodów to:
 Bieg Niepodległości organizowany od 1989 roku w 

Warszawie
 Koncert Niepodległości organizowany od 2009 roku w 

Muzeum Powstania Warszawskiego
 Wykłady i inscenizacje historyczne
 Koncerty patriotyczne
 Parady ulicami miast np. Marsz Niepodległości w 

Warszawie, Marsz Patriotów i Radosna Parada 
Niepodległości we Wrocławiu, Parada Niepodległości 
w Gdańsku



W 2018 roku zorganizowano obchody 

100-lecia odzyskania niepodległości 

przez Polskę.

Marsz z okazji 100 – lecia odzyskania 
niepodległości w Alejach 
Jerozolimskich w Warszawie

Koncert dla Niepodległej 
na Stadionie Narodowym 
w Warszawie



 Krzyż Niepodległości z Mieczami



 Grób Nieznanego 
Żołnierza 
w Warszawie  
podczas obchodów 
uroczystości Święta 
Niepodległości.



 Pomnik 
poświęcony
Piłsudskiemu 
i poległym w latach 
1915-1920 żołnierzom 
w Siewierzu w dniu 
11 listopada.



Portret Józefa Piłsudskiego



Kurtka J. Piłsudskiego

z 1919 r. ze zbiorów 

Muzeum Narodowego 

w Krakowie



 Cmentarz Orląt Lwowskich.
Z tego miejsca zostały zabrane zwłoki Nieznanego Żołnierza 

i przewiezione do Warszawy.



Plac Piłsudskiego 11 listopada 1938 roku.



Koniec



Wyk.: kl. VIII a i VIII b wraz z wych.


