






Święto Niepodległości 
jest polskim świętem narodowym, 
obchodzonym co roku 11 listopada, 

na pamiątkę odzyskania przez Polskę 
niepodległości w 1918 roku, 

po 123 latach rozbiorów dokonanych 
przez Rosję, Austrię i Prusy.



I rozbiór Polski – 1772 
(Rosja, Prusy, Austria)

II rozbiór Polski – 1793 
(Rosja, Prusy)

III rozbiór Polski – 1795 
(Rosja, Prusy, Austria)



Ziemie Rzeczypospolitej 
po III rozbiorze. 



Tadeusz Rejtan – szlachcic.
Jego bohaterski opór przeciw 

skonfederowaniu Sejmu Rozbiorowego 
uznawany jest za jedną z ostatnich 

pozytywnych prób zastosowania                    
liberum veto.



Rejtan – Upadek Polski – obraz Jana Matejki z 1866 
przedstawiający protest Tadeusza Rejtana przeciwko 

I rozbiorowi Polski na Sejmie Rozbiorowym.



Od 1795 aż do 1918 roku nie było Polski. 
Została wymazana z map przez 

Austrię , Rosję i Prusy.

Kraje te podzieliły się polskimi ziemiami i 
starały, by Polska już nigdy na mapach 

Europy się nie pojawiła.



FOT. WIKIMEDIA. 
Alegoria I rozbiór Polski. Rycina z XVII w. Od lewej caryca Katarzyna 
II, Stanisław August, cesarz Austrii Józef II i król Prus Fryderyk II.



Zaborcy narzucali Polakom 
obce języki i kulturę, surowo karali 

za każdy przejaw polskości, 
krwawo tłumili próby 

odzyskiwania niepodległości.



Polacy nie czekali biernie na 
niepodległość, podejmowali nierówną, 

powstańczą walkę o wolną 
i suwerenną Ojczyznę. 

Wielu Polaków straciło życie walcząc 
o Polskę. Najwięcej w czasie powstania 

listopadowego w latach 1830 -31 i 
powstania styczniowego 1863 – 64.



Maksymilian Gierymski: 
Patrol powstańczy (1873)



Wojciech Kossak:
Starcie belwederczyków z kirasjerami rosyjskimi 

na moście w Łazienkach 29 listopada 1830



Chorągiew 
Za wolność naszą i waszą 1831



Józef  Chełmoński:
Epizod z powstania 1863 r.



Dopiero I wojna światowa dała Polakom 
realną szansę na wolność. 

Historia Polski w latach 1914–1918 to 
okres zabiegów dyplomatycznych i 

działań militarnych, którego 
zwieńczeniem było odbudowanie 

niepodległego państwa polskiego w 1918 
roku, związane z upadkiem wszystkich 

trzech mocarstw zaborczych.



W dniu, w którym zakończyły się walki, 
11 listopada 1918 roku, Rada Regencyjna 

przekazała władzę nad podległym jej 
wojskiem Józefowi Piłsudskiemu –

człowiekowi, który w czasie I wojny 
światowej starał się odbudować państwo 

polskie, walcząc na czele legionów. Wojska 
niemieckie zaczęły się wycofywać z 

Królestwa Polskiego. 







W czasach komunistycznych 
nie obchodzono tego święta. 
Dopiero w 1989 roku sejm 

odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej 
przywrócił dzień 
11 listopada jako 

Narodowe Święto Niepodległości.



To Święto sprawia, 
że w zabieganym życiu stajemy na 

chwilkę i wspominamy naszych dziadków i 
pradziadków walczących o wolność. 

Składamy kwiaty pod pomnikami tych, 
którzy poświęcili dla nas życie. 

Oglądamy transmitowane przez telewizję 
defilady wojskowe i Grób Nieznanego 

Żołnierza w Warszawie. 



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. Dzięki 
którym przetrwał nasz język, nasza 

kultura i tradycja .

















Informacje i obrazki do prezentacji pochodzą ze stron internetowych:

https://www.youtube.com/watch?v=uMw4-ND82ns
https://www.youtube.com/watch?v=I9JXOhMReGg
https://www.slideshare.net/cytryn/prezentacja-11-listopada-41459451
https://www.pwz.pl/140,1,1,swieto-niepodleglosci-11-listopada,czytaj-wiecej.html
https://pl.wikipedia.org/
https://pl.fotoomnia.com/szukaj/bialo-czerwone
https://dziennikpolski24.pl/rozbior-polski-system-naczyn-polaczonych/ar/4871599
https://pl.pinterest.com/pin/350647520972755968/
https://memy.tapeciarnia.pl/powiewa-flaga-gdy-wiatr-sie-zerwie-a-na-tej-fladze-biel-i-czerwien
http://lesnickieskrzaty.blogspot.com/2017/11/swieto-niepodlegosci-w-naszej-szkole.html
https://grybow.pl/2017/10/narodowe-swieto-niepodleglosci-3/
https://demotywatory.pl/4708629/11-listopada
https://polishgeno.com/cytaty/2921
https://niezalezna.pl/208331-swietujemy-11-listopada-nie-tylko-na-ulicach-polskich-miast-pamietaja-takze-internauci
http://przedszkole187.zs-p1.pl/narodowe-swieto-niepodleglosci-2/
https://www.wroclaw.pl/go/wydarzenia/rozrywka/13528-11-listopada-wydarzenia-we-wroclawiu
http://zs.zaczernie.pl/2017/11/11/akademia-z-okazji-11-listopada/
http://spskudzawy.pl/flaga-godlo-hymn-jak-dbac-o-symbole-narodowe,333,pl

https://www.youtube.com/watch?v=n0WtSWVgXG0  - podkład muzyczny Requiem for a Tower | Dream - RFAT – DNC

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


