


W 1795 roku, w wyniku trzeciego

rozbioru dokonanego przez Rosję,

Prusy i Austrię, państwo polskie

przestało istnieć.



Kraje te za wszelką cenę chciały

wynarodowić Polaków, dlatego narzucały

im swoją kulturę, tradycje. Zakazywano

nawet mówić czy modlić się po polsku.



Polacy nie zgadzali się na taką politykę państw zaborczych, dlatego wzniecali powstania czy też

w inny sposób stawiali opór okupantom.

• 1830 – wybuch powstania listopadowego,

• 1848 – Wiosna Ludów na ziemiach polskich,

• 1863 – wybuch powstania styczniowego,

• 1901-1902 – strajk dzieci we Wrześni przeciwko germanizacji,

• 1904-1909 – spór Michała Drzymały z administracją Prus o pozwolenie na budowę domu.



"OLSZYNKA GROCHOWSKA" WOJCIECH 
KOSSAK (OBRAZUJE POWSTANIE 
LISTOPADOWE)

„KUCIE KOS”. OBRAZ ARTURA GROTTGERA 
(POWSTANIE STYCZNIOWE)



STRAJK WE WRZEŚNI WÓZ DRZYMAŁY



Z początkiem XX wieku stosunki między krajami Europy stawały się coraz bardziej napięte. 

Kontynent podzielił się na dwa wrogie obozy:

• Trójprzymierze – należały do niego Cesarstwo Niemieckie, Królestwo Włoch i monarchia 

Austro-Węgry.

• Trójporozumienie (Ententa) – w skład sojuszu wchodziła Wielka Brytania, Francja i Rosja.





Sytuację, która zaistniała, starali się

wykorzystać Polacy – w końcu po tylu

latach państwa zaborcze znalazły się w

przeciwstawnych obozach. Na horyzoncie

ukazała się szansa na upragnione

odzyskanie niepodległości.

W 1914 r. wybuchła I wojna światowa.

Państwa zaborcze zaczęły z sobą walczyć.



Działania walczących państw toczyły się także na ziemiach polskich. Dotknięta 

ponadstuletnim okresem zaborów Polska musiała jeszcze doznać zniszczeń wojennych. 

Pomimo wszystko Polacy się nie poddawali. Zaczęli tworzyć zbrojne formacje – zaczątki 

polskiej armii.





Najsłynniejszą polską formacją

wojskową były utworzone w 1914 r.

Legiony Polskie, którymi dowodził

Józef Piłsudski.



Józef Klemens Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 w

Zułowie, zmarł 12 maja 1935 w Warszawie. Był polskim

działacz społecznym i niepodległościowym, żołnierzem,

politykiem.

Od 1892 członek Polskiej Partii Socjalistycznej i jej

przywódca w kraju, twórca Organizacji Bojowej PPS (1904) i

Polskiej Organizacji Wojskowej (1914), kierownik Komisji

Wojskowej i Tymczasowej Rady Stanu (1917), od 11

listopada 1918 naczelny wódz Armii Polskiej, w latach 1918–

1922 naczelnik państwa, pierwszy marszałek Polski (1920);

przywódca obozu sanacji po przewrocie majowym (1926),

dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 1930); wywarł

decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i

zagranicznej II RP.

W młodości, podczas prowadzenia działalności

konspiracyjnej, znany pod pseudonimami Wiktor i

Mieczysław. Wśród zwolenników Piłsudskiego, zwłaszcza z

czasów służby w Legionach, używano jego przydomków –

Komendant, Dziadek, Marszałek oraz Ziuk.



Pierwsza wojna światowa

zakończyła się klęską państw

Trójprzymierza.

W dniu 11 listopada 1918 r. w

wagonie w Compiègne (Francja)

Niemcy podpisały zawieszenie

broni.





Dzień ten dla Polaków stał się

symboliczną datą odzyskania przez

Polskę niepodległości; mimo że

walka o granice kraju dopiero miała

się rozpocząć, Polacy cieszyli się, że

odzyskali swe państwo.







Do 1936 roku 11 listopada był głównie 

świętem wojska. Dopiero  w 1937 roku 

obchodzić go zaczęto jako święto państwowe 

– Dzień Niepodległości.



W czasach komunistycznych (1944-1989)

nie obchodzono tego święta. Dopiero w

1989 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

przywrócił dzień 11 listopada jako

Narodowe Święto Niepodległości.



To obchodzone dziś święto sprawia, że w

zabieganym życiu stajemy na chwilkę i

wspominamy naszych przodków

walczących o wolność. Składamy kwiaty

pod pomnikami tych, którzy poświęcili dla

nas życie.



Oglądamy wówczas

transmitowane przez

telewizję defilady wojskowe i

Grób Nieznanego Żołnierza

w Warszawie. Po prostu

świętujemy. Dzień ten dla

wielu jest lekcją patriotyzmu i

historii.



Uczestnicząc corocznie w

obchodach Święta

Niepodległości, dajemy wyraz

pamięci o tych wszystkich, dzięki

którym żyjemy dzisiaj w wolnej

Polsce. To im zawdzięczamy fakt,

że przetrwał nasz język, nasza

kultura i tradycja .



Dziękujemy za uwagę.

Wyk.: uczniowie kl. 4a wraz z wychowawczynią


