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PRZYWRÓCONO JE W 1989R.. 

JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY.



 Jedenasty listopada został ustalony jako rocznica odzyskania
niepodległości, bo tego dnia nastąpił faktyczny koniec
Pierwszej Wojny Światowej i przekazanie Józefowi
Piłsudskiemu władzy przez Radę Regencyjną, tzn. rząd.



JÓZEF PIŁSUDSKI



Urodził się 5 grudnia 1867 roku
w Zułowie pod Wilnem. Pochodził
z zamożnej rodziny ziemiaoskiej,
w której pielęgnowano polskie
tradycje i patriotycznego ducha.
Jego ojciec, również Józef, brał
udział w Powstaniu Styczniowym w
1863 roku, kiedy to Polacy
próbowali po raz kolejny odzyskad
niepodległośd straconą w latach
1772 - 1795 podczas trzech
kolejnych rozbiorów rosyjsko-
prusko-austriackich.



 W chwili wybuchu I wojny światowej stanął na czele dobrze wyszkolonych
oddziałów, z którymi wkroczył do Królestwa Polskiego, gdzie zajął
opuszczony przez Rosjan pas ziemi przygranicznej. Następnie
podporządkowawszy się Austrii stworzył Legiony Polskie
i osobiście dowodził ich I Brygadą.

 Kiedy w roku 1917 Legiony odmówiły złożenia przysięgi na wiernośd
Austrii i Niemcom, Piłsudskiego, aresztowano i osadzono
w więzieniu w Magdeburgu, gdzie przebywał do listopada 1918 roku.

 Po klęsce Niemiec zwolniony z więzienia Piłsudski udał się do Warszawy,
gdzie otrzymał dowództwo nad polskimi wojskami oraz misję utworzenia
w wyzwolonym paostwie rządu. Zmarł 12 maja 1935.



POLSKA W 1918 ROKU



DZIEJE OBCHODÓW

ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

 W latach 1919–1936 rocznicę Odzyskania

Niepodległości świętowano w Warszawie jako

uroczystości o charakterze wojskowym.

Organizowano je zazwyczaj w pierwszą

niedzielę po 11 listopada.



 W 1919 roku nie było sprzyjającej sytuacji by

uczcić rocznicę odzyskania niepodległości,

ponieważ trwały jeszcze wojny o granice

Rzeczypospolitej.



 Pierwszy raz w pełni uroczyście

upamiętniono odzyskanie niepodległości 14

listopada 1920. Tego dnia uhonorowano

Józefa Piłsudskiego jako zwycięskiego

Wodza Naczelnego w wojnie polsko-

bolszewickiej wręczając mu buławę

marszałkowską- symbol władzy.





 Podczas okupacji niemieckiej w latach 1939–1945
jawne świętowanie polskich świąt paostwowych
było niemożliwe. Organizatorzy przygotowywanych
potajemnie obchodów rocznicy 11 listopada, byli
narażeni na dotkliwe represje. Jednak mimo to
pamięd o Święcie Niepodległości starano się
podtrzymywad.



 Święto Niepodległości obchodzone w dniu 11 listopada zostało
przywrócone przez Sejm ustawą z 15 lutego 1989 pod nazwą
„Narodowe Święto Niepodległości”. 11 listopada 1997 Sejm podjął
uchwałę głoszącą m.in. „Ta uroczysta rocznica skłania także do
refleksji nad półwieczem, w którym wolnościowe i demokratyczne
aspiracje Polaków były dławione przez hitlerowskich i sowieckich
okupantów, a następnie - obcą naszej tradycji - podporządkowaną
Związkowi Radzieckiemu komunistyczną władzę”.

 Dzieo ten jest dniem wolnym od pracy. Główne obchody, z udziałem
najwyższych władz paostwowych, odbywają się w Warszawie na
Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego
Żołnierza.



Paostwowe obchody Święta Niepodległości jak co roku 
rozpoczynają  się od uroczystej zmiany warty przy              

Grobie Nieznanego Żołnierza.



Około godziny 13 rozpoczyna się marsz  „Razem dla Niepodległej”. 
W paradzie bierze udział wojsko, obecne są też grupy 

rekonstrukcyjne. 

Na czele marszu pojawia się  historyczny czołg Renault FT-17 z 1920 roku.



MIEJSKIE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI- W OSTROWCU

ŚWIĘTOKRZYSKIM Z UDZIAŁEM UCZNIÓW PSP NR 9









A TY JAK OBCHODZISZ NARODOWE ŚWIĘTO

NIEPODLEGŁOŚCI? 


