
Moja Niepodległa



,,Jakby cierpienie uczyło, to Polska byłaby 
jednym z najmądrzejszych krajów"

Maria Dąbrowska



Sławetne „123 lata 
niewoli” są w dużej 
mierze skrótem 
myślowym, które czasami 
nijak się ma do 
rzeczywistości.

Rzeczpospolita zniknęła z map Europy w 1795 roku i tę 
datę uważa się za początek okresu nazywanego 
„Polska pod zaborami”. Państwo polskie rzeczywiście 
zniknęło w tym roku, jednak zabory zaczęły się już w 
1772 roku. Wtedy to znaczna część Rzeczypospolitej 
znalazła się w granicach Austrii, Prus bądź Rosji.



Owe słynne 123 lata były
przerywane różnymi wojnami. 
W 1807 r. wkracza Napoleon i
tworzy częściowo niepodległe
Księstwo Warszawskie.
Mimo że żywot tego tworu był
bardzo krótki, to Polacy cieszyli
się w nim znaczną swobodą.

Wraz z początkiem wyprawy
na Moskwę. Księstwo przyjmuje
nazwę Królestwa Polskiego i wraca
do rodziny monarchii
europejskich.



Powstanie listopadowe

Spiskowcom, którzy
zorganizowali powstanie

listopadowe, nie udało się zabić
ani wziąć do niewoli wielkiego

księcia Konstantego. Z tego
powodu podziały między
Polakami umocniły się, co 

doprowadziło do ostatecznej
klęski powstania, które mogło

wyzwolić Polskę.

Polacy! Wybiła godzina zemsty. 
Dziś umrzeć lub zwyciężyć 
potrzeba! Idźmy, a piersi wasze 
niech będą Termopilami dla 
wrogów” – tymi słowy porucznik 
Piotr Wysocki przerwał wykład z 
taktyki w Szkole Podchorążych w 
Warszawie. 
Był poniedziałek, 
29 listopada 1830 r. około godziny 
20.00.

noc z 29 na 30 listopada 1830 r.

WARSZAWA



POWSTANIE 
STYCZNIOWE

22 stycznia 1863 r

Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego 
rozpoczęło się Powstanie Styczniowe, 
największy w XIX w. polski zryw narodowy. 
Pochłonęło ono kilkadziesiąt tysięcy ofiar i w 
ogromnym stopniu wpłynęło na dążenia 
niepodległościowe następnych pokoleń.

Pod koniec stycznia 1862 r. car podjął decyzję o 
utworzeniu w Królestwie władz cywilnych. 
Określając granice reform stwierdzał: 
"Ani konstytucji, ani armii polskiej; żadnej 
autonomii politycznej; duża autonomia 
administracyjna".



1914 -1918r



Droga Polski do niepodległości była 
długa i ciężka. Mimo licznych 
powstań, wielu stoczonych bitew i 
oporu przeciwko zaborcom, dopiero w 
1914 roku pojawiła się nadzieja na 
faktycznie odzyskanie kraju.

W trakcie I wojny światowej po dwóch 
przeciwnych stronach stanęli dwaj zaborcy –
Niemcy i Rosja, a Austro-Węgry, trzeci z 
zaborców, targane wewnętrznymi sporami i 
słabościami zaczynały tracić kontrolę nad 
zajmowanymi ziemiami.



W pierwszych latach wojny
sytuacja międzynarodowa
chociaż ogólnie dawała szansę na
zmiany, nie stwarzała realnych okazji do 
rozpoczęcia działań.
Dopiero pod koniec 1916 roku zaczęło
się to zmieniać. W grudniu car Mikołaj II 
ogłosił zamiar stworzenia wolnego
Państwa Polskiego. Chociaż było to 
zagranie czysto propagandowe, mające
na celu zachęcenie ludności do walki z 
Niemcami, był to również sygnał, że
sprawa Polski nie została zapomniana.

Car Mikołaj II



10 listopada Józef Piłsudski po opuszczeniu twierdzy w Magdeburgu przyjechał do Warszawy i
nawiązał współpracę z Radą Regencyjną, która 11 listopada przekazała mu pełnię władzy nad

odtwarzanymi oddziałami Wojska Polskiego. Tego samego dnia Niemcy skapitulowały, kończąc
tym samym I wojnę światową. 16 listopada do państwa Ententy wysłana została notyfikacja

ogłaszająca powstanie niepodległego Państwa Polskiego.



Niepodległość Polska odzyskała w 
1918 roku.

Jednak i tej daty nie można przypisać do 
terenów całej Drugiej Rzeczypospolitej, 
znaczne jej tereny przyłączone zostały 

(np. w drodze plebiscytów) po 1918 roku.

,,Obawiam się, że nowa Polska cierpieć będzie na
te same choroby, które dawniej ją zgubiły; że

będzie ona widownią ciągłych intryg pomiędzy
Niemcami a Rosją; że jej istnienie nie będzie
utrwalało pokoju w Europie, lecz przeciwnie, 

będzie wieczną przyczyną europejskich konfliktów. 
Co więcej, nawet gdyby taka Polska była zdolna
do odgrywania roli państwa buforowego – w co 
wątpię – nie jestem pewien, czy takie państwo

przyniosłoby korzyść Europie Zachodniej”
potwierdzał słowa Sokolnickiego brytyjski 

sekretarz stanu Arthur J. Balfour.



1918-1939r



Dwadzieścia lat między dwiema wojnami światowymi to nie 
tylko czas ogromnego rozwoju cywilizacyjnego, mediatyzacji i 
demokratyzacji społeczeństwa, unowocześnienia technicznego, 
wzrostu roli kobiet, czy rewolucyjnych teorii naukowych 
Einsteina i Freuda. To także okres, który miał ogromy wpływ 
na literaturę polską. Dwudziestolecie zmieniło sposób patrzenia 
na kulturę. Choć jest to krótki czas, to obfituje w wydarzenia 
zarówno historyczne, jak i artystyczne, filozoficzne czy literackie.



1939-1945r



1 września 1939 roku Wojska III Rzeszy bez wypowiedzenia wojny przekroczyły 
granice z Polską i po niewiele ponad miesiącu walk doprowadziły do kapitulacji 
państwa polskiego. 17 września 1939 roku kampanię wsparły wojska 
sowieckiej Armii Czerwonej.



Polacy walczyli na wielu frontach

Bitwa pod Monte cassino Bitwa o Anglię Brygada gen. Andersa



II wojna światowa była największym konfliktem 
w dziejach ludzkości. Łączna liczba ofiar 
szacowana jest na ponad 60 mln ludzi, przy czym 
dane nie są możliwe do zweryfikowania wobec 
skali zniszczeń i ogromu zbrodni wojennych. 
Wyjątkowo śmiertelne żniwo zebrał niemiecki 
program eksterminacji narodu żydowskiego. 
Krajem, który ucierpiał szczególnie mocno w 
wyniku działań wojennych i planowej 
eksterminacji ludności była Polska.
Szacuje się, że w latach 1939-1945 straciła ponad 
20% populacji, co przekłada się na ok. 6 mln 
obywateli. Straty materialne sięgały ponad 30% 
stanów sprzed wojny, a niemal całkowitemu 
zniszczeniu uległa Warszawa.



Bezpośrednim efektem podziału
stref wpływów w Europie
Środkowej i Wschodniej było
podporządkowanie państw
regionu Związkowi Radzieckiemu i
zainstalowanie
tam kontrolowanych przez
Moskwę władz komunistycznych.



1945-1989r



W Polsce rozpoczął się ustrój polityczno-
społeczny będący niczym innym jak
kontynuacją zapoczątkowanej w 
1939 roku niewoli.
Niechęć społeczna do komunistycznych
haseł sprawiała, że początkowo komuniści
ukrywali swój prawdziwy program.
Akcentowali natomiast rzekomo
demokratyczny i narodowy charakter swej
partii.
Ponadto, wbrew komunistycznej
ideologii, manifestowali swą domniemaną
przychylność dla Kościoła i religi.



Życie Polaków w nowym ustroju



Sekretarze PRL-u

Władysław Gomułka Bolesław Bierut
Edward Gierek



Wszechobecna korupcja, puste półki, 
produkcja wadliwych, nienadających się
do użytku towarów i pełzające
podwyżki, a przy tym lekceważenie
potrzeb społeczeństwa przy
jednoczesnym bogaceniu się partyjnych
dostojników powodowały nastrój
frustracji i złości.Podłoże pod rewolucję
Solidarności było gotowe.

Strajki ogarnęły w sumie 
177 zakładów pracy i 81 
tys. strajkujących.



6 lutego 1989 r. w Pałacu Namiestnikowskim w 
Warszawie rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu. 
Porozumienia między opozycją solidarnościową a 
władzą, podpisane 5 kwietnia 1989 r., znacząco
wpłynęły na upadek systemu komunistycznego i
przemiany polityczne nie tylko w Polsce, ale również w 
całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Oceniając po latach Okrągły Stół Lech Wałęsa w 
książce „Droga do prawdy. Autobiografia” pisał: 
„Strona solidarnościowa uzyskała wówczas 
maksimum tego, co było możliwe. W tamtym czasie 
nie było innego rozwiązania jak kompromis z 
rządzącymi. Spotkanie przy Okrągłym Stole było 
konieczne. W łańcuchu walki narodu z komunizmem 
to było ogniwo. Komunizm i tak by się 
prawdopodobnie skończył, tylko znacznie później i 
może też krwawo".



Proces odzyskiwania pełnej suwerenności państw byłego bloku
wschodniego rozpoczął się dopiero wraz z pierwszymi wolnymi

wyborami w czerwcu 1989 roku w Polsce, upadkiem muru
berlińskiego w listopadzie 1989 roku i wreszcie rozpadem Związku

Radzieckiego w grudniu 1991 roku.



Dziękujemy za 
uwagę

prezentacje wykonały:
Natalia Miśkowicz
Katarzyna Sofińska
kl 4c


