
      
 
 

    11 listopada - 100 rocznica 
 
   odzyskania niepodległości 

przez 
                   Polskę 
 



W historii powszechnej dzień 
11 listopada 1918 roku zapisał 
się głównie jako data 
zakończenia I wojny światowej. 



Polacy natomiast kojarzą go 
przede wszystkim jako 
moment odzyskania 
niepodległości po okresie 
zaborów. 





Od 1795 aż do 1918 roku 
nie było Polski. Została 
wymazana z map przez 
Austrię , Rosję i Niemcy. 



I rozbiór Polski-Zabór ziem 
Rzeczypospolitej dokonany przez 

Rosję, Prusy i Austrię na mocy 
traktatu podpisanego 5 VIII 1772 r. 
w którym zaborcy powoływali się 

na rozkład państwa polskiego oraz 
swe rzekome historyczne prawa do 

zajmowanych obszarów. 



Sejm Czteroletni, Sejm Wielki – sejm 

walny zwołany 6 października 1788 za 

zgodą cesarzowej Rosji Katarzyny II w 

Warszawie, obradujący do 29 maja 

1792 pod węzłem konfederacji pod 

laską marszałka konfederacji koronnej 

Stanisława Małachowskiego. Od 

grudnia 1790 roku obradował w 

podwojonym składzie. 



. 



. II rozbiór polski-Zabór ziem 
Rzeczypospolitej dokonany przez 

Rosję i Prusy na mocy traktatu 
podpisanego w styczniu 1793 r., w 
którym zaborcy powoływali się na 
zagrożenie rewolucyjne ze strony 

Polski. 



. 





III rozbiór polski-Ostateczny zabór 

ziem Rzeczypospolitej dokonany 

przez Rosję, Prusy i Austrię na 

mocy traktatu podpisanego 24 X 

1795 r, w którym zaborcy 

powoływali się na zagrożenie 

rewolucyjne ze strony Polski. 

Bezpośrednią przyczyną rozbioru 

było powstanie kościuszkowskie. 







 
 

Powstanie listopadowe, wojna polsko-
rosyjska 1830-1831 – polskie 

powstanie narodowe przeciwko 
Imperium Rosyjskiemu, które 

wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 
1830 roku, a zakończyło się 21 

października 1831 roku. Zasięgiem 
swoim objęło Królestwo Polskie i część 

ziem zabranych (Litwę, Żmudź i 
Wołyń). 



     



 
 



Powstanie styczniowe 

Było największym polskim powstaniem 
narodowym, spotkało się z poparciem 

międzynarodowej opinii publicznej. Miało 
charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono 

ok. 1200 bitew i potyczek. Przez oddziały 
powstania styczniowego przewinęło się około 

200 000 ludzi. 





Legiony Polskie 

Polska formacja wojskowa, utworzona 27 
sierpnia 1914; Legionom Polskim początek dała 

Pierwsza Kompania Kadrowa, sformowana 3 
sierpnia 1914 w Krakowie z inicjatywy Józefa 

Piłsudskiego. 











Józef Piłsudski 

ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie, zm. 12 maja 1935 
w Warszawie) – polski działacz społeczny i 

niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu; 
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. 





Odzyskanie niepodległości przez 
Polskę 


