


Narodowe Święto Niepodległości

Jest to polskie święto upamiętniające

rocznicę odzyskania przez Naród Polski 

niepodległości w 1918 roku.



Jest to najważniejsze polskie święto narodowe

obchodzone corocznie 11 listopada.



Jest to dzień pełen zadumy

i pamięci nad przeszłością.

W samo południe

przed Grobem 

Nieznanego Żołnierza odbywa 

się uroczysta zmiana warty.

Tego dnia obowiązkowo 

wywieszane są polskie flagi.



Symbole Naszej Niepodległej Ojczyzny



Zarys historyczny



Kraje te podzieliły się polskimi ziemiami i starały się 

by już nigdy na tych mapach się nie pojawiła.

Narzucała Polakom obce języki i kulturę . 

Surowa karano za każdy przejaw polskości, 

krwawo tłumiono próby odzyskania niepodległości.

Mimo to Polacy nie czekali biernie na niepodległość. 

Podejmowali nierówną , powstańczą walkę o wolną Ojczyznę.



Polska po 123 latach niewoli

powróciła na mapy Europy.

Powstała wtedy

II Rzeczypospolita Polska.



11 listopada był to przełomowy dzień

w historii Europy i Polski. 

Niemcy skapitulowali na froncie zachodnim

co ostatecznie zakończyło I Wojnę Światową. Zaczęli 

się wycofywać z Królestwa Polskiego.



11 listopada 1918  Państwa Ententy i Cesarstwa Niemieckiego

podpisały rozejm w wagonie

stojącym w lesie pod Compiègne we Francji.

Państwa wchodzące w skład Ententy:

Wielka Brytania

Imperium    Rosyjskie

Włochy

Stany Zjednoczone

Królestwo Grecji.

Brazylia

Portugalia.

Królestwo Serbii.



Józef Piłsudski

Od 11 listopada 1918 naczelny wódz Armii Polskiej.

W latach 1918–1922 naczelnik państwa.



8 listopad 1918 Niemcy zwolnili z twierdzy magdeburskiej 
Józefa Piłsudskiego .

10 listopada Piłsudski przybyła do Warszawy.

Dzień później  - 11 listopada 1918 roku –

przejął od Rady Regencyjnej władzę wojskową.

Jest to symboliczna data odzyskania przez Polskę niepodległości .

14 listopad Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu
również władzę cywilną.

22 listopada 1918 roku – Józef Piłsudski objął urząd 
Tymczasowego Naczelnika Państwa.



Kiedy nadano temu dniu rangę 

święta narodowego?
●Ustawę taką wprowadzono dopiero

23 kwietnia 1937 roku.

Uroczystość odbyły się jedynie

dwa razy, gdyż po wybuchu 

II Wojny Światowej wszystkie tego typu ceremonie 

były surowo zakazane.

●Żołnierze polskiego podziemia, ale też zwyczajni 

polscy obywatele mimo represji starali się 

świętować 11 listopada podczas

II wojny światowej.

Przystrajali pomniki i pisali na murach 

(np. „Jeszcze Polska nie zginęła”).

●Po wojnie święto to zostało zniesione.

W 1989 roku w Sejm PRL-u 

przywrócił je pod obecnie używaną 

nazwą –

Narodowe Święto Niepodległości.



Dziękuję za uwagę.


