
11 listopada
Narodowe Święto Niepodległości



W XVIII wieku Rosja, Niemcy i 
Austro-Węgry dokonały trzech 
kolejnych rozbiorów Polski, 
dzieląc między sobą terytorium 
naszego kraju.
W 1795 roku, po trzecim 
rozbiorze, Polska zniknęła z 
mapy Europy.

By Mathiasrex, Maciej Szczepańczyk, based on layers of 
user:Poznaniak - Praca własna, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8487
5718



W 1914 roku wybuchła I wojna światowa
z udziałem mocarstw rozbiorowych:
Austro-Węgier, Niemiec i Rosji. 
Doprowadziła ona do rozbudzenia wśród 
Polaków poczucia tożsamości narodowej. 
Wielcy polscy patrioci: Józef Piłsudski, 
Ignacy Jan Paderewski, Roman Dmowski,
Wincenty Witos, Wojciech Korfanty i wielu 
innych, podjęli starania o odzyskanie 
niepodległości i o odbudowanie państwa 
polskiego.
Upadek wszystkich trzech mocarstw 
zaborczych na skutek wojny stworzył 
warunki polityczne 
umożliwiające odtworzenie niepodległego 
państwa polskiego.

CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=538388



Ojcowie Niepodległej



102 lata temu, 10 listopada 1918 r., Józef Piłsudski powrócił z 
Magdeburga do Warszawy. Do pamięci zbiorowej przeszło jego 

powitanie o poranku na Dworcu Wiedeńskim.



11 listopada 1918 roku, 
po 123 latach niewoli, 

Polska odzyskała niepodległość. 
Józef Piłsudski został 

naczelnikiem państwa polskiego.
W roku 1920, po zwycięstwie w 

bitwie warszawskiej, został 
Marszałkiem Polski.



17 listopada 1918 roku Józef Piłsudski utworzył tymczasowy rząd pod przewodnictwem 
premiera Jędrzeja Moraczewskiego (na zdjęciu drugi od lewej wśród siedzących).



Ignacy Jan Paderewski,
wybitny polski pianista, kompozytor, 
działacz niepodległościowy, mąż stanu 
i polityk, w 1919 roku został premierem
i ministrem spraw zagranicznych 
Rzeczypospolitej Polskiej.



Wincenty Witos, wybitny 
polski polityk i działacz ludowy, 
od 1920 był trzykrotnie 
premierem rządu RP.



Wielcy Polacy o wolności i 
niepodległości.



Św. Jan Paweł II o wolności

• Człowiek jest powołany do wolności.

• Nie ma wolności bez odpowiedzialności i bez umiłowania prawdy.

• Wolność jest człowiekowi dana i zadana, by ukazywała prawdę o dobru.

• W przykazaniu miłości Boga i człowieka wolność znajduje najpełniejsze 
urzeczywistnienie, bo jest ona dla miłości.

• Wolność to wolna wola, brak przymusu możliwość działania według 
własnego uznania. Wolność to też odpowiedzialność, liczenie się z 
konsekwencjami swoich decyzji. Tylko człowiek wolny może w pełni 
wyrazić samego siebie. Dążenie do wolności jest wielką siłą człowieka.



Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko:

"Być wolnym to żyć zgodnie z własnym 
sumieniem."

"Prawdziwa wolność to pierwsza cecha 
człowieka."



Prymas Stefan Wyszyński

"Orły to wolne ptaki, szybują wysoko, nie 
pełzają po ziemi."

"Bóg szanuje wolność woli człowieka, aż 
do granic grzechu"



Józef Piłsudski:

"Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby 
ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie 
krople krwi. A niepodległość jest dobrem nie 
tylko cennym, ale bardzo kosztownym."

„Niepodległość nie jest Polakom dana raz na 
zawsze” 



Uczniowie klasy VI a
Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka

o wolności i niepodległości



"Wolność dla mnie to, że nikt cię nie 
śledzi, ani "nie wisi" nad tobą."

Mikołaj Bagier

"Wolność dla mnie to znaczy, że mamy 
swój język i że żyjemy na swoich 
zasadach, a nie na takich, które nam 
ktoś rozkazał"

Miłosz Białczak



Dla mnie wolność polega na tym, że mogę i mam 
prawo do wyznawania wiary katolickiej. 
Wolność pozwala mi wyć wolnym obywatelem kraju, 
który może wyznawać swoje poglądy wiary 
i poglądy polityczne. Mam prawo także do prawa 
głosu. Gdyby nie wolność i niepodległość, Polska 
byłaby komunistyczna. Za inny głos nikt nie 
wymierza kar i nie sądzi bez powodu, oto to jest dla 
mnie wolność.

Krzysztof Chmielowski



Wolność

Wolność to mądrość,
Wolność to radość,
Wolność to lojalność,
Wolność to niepodległość,
Człowiek wolny własne decyzje podejmuje,
Człowiek wolny taki się czuje,
Wolność to skomplikowana sprawa,
Lecz pamiętaj jedno -11 listopada!

Marcelina Przychodzeń



Prezentację przygotowała klasa VI A


