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Trzej zaborcy: Rosja, Prusy i Austria

wymazały nas z mapy Europy;

sądziły, że na zawsze....



EPOKA NAPOLEOŃSKA
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gen. Jan Henryk Dąbrowski

Polacy nie pogodzili się z utratą Ojczyzny.

Sprawę walki o wolność związali z

Napoleonem tworząc Legiony Polskie we

Włoszech. U boku cesarza walczyliśmy w

całej Europie, jednak jego klęska rozwiała

nadzieje na odzyskanie niepodległości.



Kongres wiedeński 1815

Car Aleksander I
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Kongres wiedeński w 1815 roku przywrócił

wprawdzie nazwę "Królestwo Polskie”

jednak miało ono na zawsze wchodzić w

skład rosyjskiego imperium.



1846

1848

1831

1830

WIELKA EMIGRACJA

POWSTANIA 

NARODOWE
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Cały wiek XIX naznaczony jest próbami 

odzyskania niepodległości



POWSTANIE STYCZNIOWE 

1863 - 1864

Romuald Traugutt
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Ostatnią wielką próbą zbrojnego odzyskania niepodległości było Powstanie Styczniowe -

największe z powstań narodowych, w którym uczestniczyło ponad 200 tysięcy powstańców.

Także to powstanie zostało krwawo zdławione przez Rosję a brutalne represje

popowstaniowe, jak wydawało się, skutecznie pozbawiły Polaków marzeń o niepodległości



Bolesław Prus

Eliza Orzeszkowa

Maria Konopnicka
Hipolit Cegielski

Henryk Sienkiewicz

Jan Matejko

Michał Drzymała

Karol Marcinkowski
Maksymilian Jackowski 6

Rozpoczyna się okres pracy organicznej 

na polu gospodarczym, kulturowym i 

politycznym przeciwstawiającej się 

rusyfikacji i germanizacji Polaków. 

Praca ta okaże się skuteczna - poczucie 

narodowej dumy stanie się udziałem 

wszystkich warstw społecznych.
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Przełom wieku XIX i XX wydawał się spokojnym i szczęśliwym dla Europy 

okresem, na horyzoncie zaczęły się jednak gromadzić czarne chmury wielkiego 

konfliktu, o który modlił się Mickiewicz upatrując w nim szansy na 

niepodległość.
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W 1914 roku po raz pierwszy mocarstwa rozbiorowe stanęły po

dwóch różnych stronach barykady tocząc ze sobą wojnę. Pod

broń powołano prawie 3 miliony Polaków, którzy walczyć mieli

w zaborczych armiach. Europa przez ponad wiek zdążyła

zapomnieć o Polsce, a sprawę polską wszystkie strony konfliktu

traktowały jak wewnętrzną sprawę mocarstw rozbiorowych
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Przełom nastąpił w 1916 roku - w Pszczynie cesarze niemiecki i 

austriacki wydali Akt 5 listopada, który umiędzynarodowił 

sprawę polską. Rozpoczęła się wielka gra w której Polacy  

stopniowo zyskiwali podmiotowość.



POLACY NA FRONTACH WIELKIEJ WOJNY
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ROMAN  DMOWSKI IGNACY  PADEREWSKI

Komitet Narodowy Polski w Paryżu – założony 

15 sierpnia 1917 w Lozannie przez Romana Dmowskiego. 

Jako siedzibę obrał Paryż. Celem Komitetu była odbudowa 

państwa polskiego przy pomocy państw Ententy.

11



1918
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Klęska wszystkich mocarstw rozbiorowych 

wydaje się być cudem; Niemcy i Austria 

przegrały wojnę natomiast Rosja po 

rewolucji bolszewickiej sama wykluczyła się 

z grona zwycięzców zawierając z państwami 

centralnymi separatystyczny pokój  w 

Brześciu.

Rozejm w Compiegne 11.11.1918 r.



Powstają pierwsze ośrodki władzy 
na ziemiach polskich
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7 października 1918 r. - Rada Regencyjna ogłasza niepodległość Polski 

Zdzisław ks. 

Lubomirski

Rada Regencyjna

Józef Ostrowski abp Aleksander 

Kakowski
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Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego 

19 października 1918 roku

Ksiądz Józef Londzin

27 X 1918 - 50 tys. mieszkańców Śląska Cieszyńskiego na 

Rynku w Cieszynie świętujący przyłączenie regionu do Polski
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30 października  1918 r.

Polska Komisja Likwidacyjna w 

Krakowie przejęła władzę 

w Galicji Zachodniej.

Wincenty Witos
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Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie 

6/7 listopada 1918 roku

Stanisław Thugutt

Ignacy Daszyński

płk Edward Śmigły - Rydz 
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Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu 

10 listopada 1918 roku

Władysław Seyda Wojciech Korfanty Józef Rymer

Adam PoszwińskiStefan Łaszewski

Wielkopolska

ks. Stanisław Adamski

Śląsk

Pomorze Gdańskie
Kujawy
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10 listopada 1918 r, przybycie Józefa Piłsudskiego do Warszawy
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Rozbrajanie Niemców i przejmowanie przez Polaków budynków władz 

i urzędów w Warszawie.
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Rząd Jędrzeja Moraczewskiego – gabinet utworzony 

17 listopada 1918 roku przez Józefa Piłsudskiego
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Pierwszy uznany na arenie międzynarodowej 

rząd RP Ignacego Paderewskiego  

16 stycznia 1919 roku
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LWÓW – ZAWSZE WIERNY
SEMPER FIDELIS

Antoś 

Petrykiewicz

1905 - 1919

Jurek 

Bitschan

1904 - 1918

ORLĘTA  LWOWSKIE
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Walki z Ukraińcami o Lwów 1.11.1918 – 22.05.1919



Śląsk Cieszyński
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Na Śląsku Cieszyńskim Rada Ludowa już 19 października 1918 roku ogłosiła niezależność 

od władz wiedeńskich ogłaszając swe dążenie do zjednoczenia z niepodległą Polską
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27. 12.1918 r.

Powstanie Wielkopolskie, którego zwycięstwo zdecydowało o przyłączeniu 

naszej dzielnicy do Polski.



Powstania Śląskie1919 – 1920 - 1921
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Na Górnym Śląsku w wyniku trzech powstań, kolejno w 1919,1920 i w 1921 r. 

Rada Ambasadorów zdecydowała o jego podziale;

Polska uzyskała 29 %  spornego terenu.
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Krytycznym okresem w walce o niepodległość i granice 

była wojna polsko - bolszewicka 1918 - 1921. Byt 

odrodzonego państwa polskiego stanął wówczas pod 

znakiem zapytania. Dopiero zwycięska bitwa 

warszawska a następnie bitwa nad Niemnem w 1920 r.  

zdecydowały o klęsce sowietów, z którymi 18 marca 

1921 roku w Rydze zawarto traktat pokojowy.

WOJNA 

POLSKO – BOLSZEWICKA 

1918 - 1921



Ostatecznie odrodzona po 123 latach Polska wróciła na mapy Europy. Państwo polskie 

miało obszar liczący ponad 389 tysięcy km kwadratowych z około 30 milionami 

mieszkańców. Rozpoczynał się żmudny proces odbudowy zniszczonego wojnami kraju.



JÓZEF PIŁSUDSKI ROMAN  DMOWSKI

Ojcowie Niepodległości
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Odbudowa niepodległego bytu Polski była dziełem zbiorowym jednak w 

procesie tym palma pierwszeństwa należy się dwu wielkim politykom, którzy 

mimo dzielących ich różnic potrafili dojść do porozumienia stawiając ponad 

swe ambicje dobro Ojczyzny



… Więc bawcie się lalkami, chłopcy zniewieściali,

Pokój nie będzie wieczny… Gdy hordy ze stali

Zabiorą wam, co macie najdroższego w świecie,

Gdy na szali postawią życie waszych dzieci,

Nie skamlajcie o litość – wasz świat już przeminął.

Do gardła trzeba skoczyć! Wygrać – albo zginąć…

Niepodległość nie jest dana raz na zawsze !
To coś czego należy pilnować nieustannie, dowodem na to 

jest nasza historia zatem warto wziąć  sobie do serca ten 

cytat:
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Jestem Polakiem  - więc mam obowiązki polskie.


