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Oto wydarzenia mające bezpośredni 
wpływ na odzyskanie niepodległości:

5 listopada 1916 – wydanie aktu gwarantującego 
powstanie Królestwa Polskiego w bliżej nieokreślonych 
jeszcze granicach.

14 stycznia 1917 – rozpoczęcie działalności Tymczasowej 
Rady Stanu, oznaczające formalne zaistnienie Królestwa 
Polskiego.

12 września 1917 – przejęcie obowiązków głowy państwa 
przez Radę Regencyjną.

7 października 1918 – ogłoszenie niepodległości Polski 
przez Radę Regencyjną

23 października 1918 – powołanie rządu Józefa 
Świeżyńskiego.

31 października 1918 – rozbrojenie wojsk austro-węgierskich w Krakowie.

z 6 na 7 listopada 1918 – powstanie w Lublinie Tymczasowego Rządu Ludowego 
Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele.

10 listopada 1918 – przyjazd Józefa Piłsudskiego do Warszawy.

11 listopada 1918 przekazanie przez Radę Regencyjną władzy wojskowej Józefowi 
Piłsudskiemu. Piłsudski zostaje Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich;

12 listopada 1918 – Rada Regencyjna powierza Józefowi Piłsudskiemu misję 
stworzenia rządu narodowego.

14 listopada 1918 – rozwiązanie się Rady Regencyjnej i przekazanie zwierzchniej 

władzy państwowej w ręce Józefa Piłsudskiego. Piłsudski zostaje głową państwa.osia 
M. Zosia M.Zosia M.



15 listopada 1918 – Nr 204 „Monitora Polskiego” otrzymuje podtytuł „Dziennik Urzędowy 
Republiki Polskiej”. Zmiana nazwy państwa polskiego z „Królestwa Polskiego” na 
„Republikę Polską”.

17 listopada 1918 – Józef Piłsudski mianuje Jędrzeja Moraczewskiego prezydentem 
ministrów Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej.

19 listopada 1918 – wojska niemieckie zakończyły wycofywanie się z Republiki Polskiej.

22 listopada 1918 – podpisanie dekretu o podstawach ustrojowych państwa polskiego. 
Józef Piłsudski obejmuje urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa.

27 grudnia 1918 – wybuch powstania wielkopolskiego w Poznaniu.

Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937 
roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości i do czasu wybuchu II wojny 

światowej święto obchodzono tylko dwa razy – w roku 1937 i 1938. 
Od 1926 r. 11 listopada był dniem wolnym od pracy w administracji rządowej i szkolnictwie 

na podstawie okólnika wydanego przez Prezesa Rady Ministrów Józefa Piłsudskiego.
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Znaczenie daty
11 listopad 1918 rok

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było 
procesem stopniowym. Wybór 11 listopada uzasadnić 
można zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakończeniem I 
wojny światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compiègne 
11 listopada 1918, pieczętującego ostateczną klęskę 
Niemiec. Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef 
Piłsudski. W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918, 
naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie 
niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia i 
entuzjazmu ogarnął kraj.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa
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Jak obchodzimy 
Dzień Niepodległości

11 listopada 1918 roku odzyskaliśmy Niepodległość.
W tym dniu spotykamy się z rodziną przy stole i 
jemy wspólnie obiad i rogale marcińskie.
Jest to tradycja znana w Wielkopolsce.
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11 listopada - Dzień Niepodległości
Józef Piłsudski - Symbol niepodległej Polski

Rada Regencyjna 11 listopada 1918 roku przekazała dowództwo wojskowe Józefowi 
Piłsudskiemu. Kilka dni później objął on pełnię władzy w kraju. Po 123 latach 
zaborów Polska odzyskała niepodległość. Dzień ten jest obecnie naszym 
najważniejszym świętem Narodowym. 
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 Zdjęcia I Wojna Światowa

.
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Święto 11 listopada
Jest to święto państwowe, które rokrocznie obchodzone jest właśnie 11 listopada dla 
upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę. 
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Jak świętowano odzyskanie niepodległości?

W latach 1919–1936 rocznice odzyskania niepodległości świętowano w 
Warszawie jako uroczystości o charakterze wojskowym. Organizowano je 
zazwyczaj w pierwszą niedzielę po 11 listopada. 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.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Marsza%C5%82ek_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marsza%C5%82ek_Polski


Postacie, które odegrały kluczową rolę 
w procesie odzyskania niepodległości
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Józef Piłsudski 
to polski żołnierz. 
Służył w latach 1914-1935

urodził się 5 grudnia 1867 r. w Zułowie, guberni wileńskiej ( Imperium Rosyjskie )
                         zmarł 12 maja 1935 r. w Warszawie 
                                                             

 Miał 2 córki ( Jadwigę i Wandę ) oraz 2 żony ( Maria Piłsudska 1899 r. - 1921 r. i 
Aleksandra Piłsudska 1921 r. - 1935 r. ).

11 listopada - Polski Dzień Niepodległości

Kornelia, Maja, Konrad 





Roman Dmowski
Roman Dmowski (1864 - 1939) - polski polityk, 

minister spraw zagranicznych, współzałożyciel 

demokracji narodowej.

Antoni



Co Dmowski zrobił dla Polski?
- pisał w gazecie sprzeciwiającej się Rosjanom,
- zorganizował demonstrację 3 majową,
- pisał książki sprzeciwiające się zaborcom Polski,
- starał się przekonywać ludzi do przeciwstawienia się zaborcom Polski,
- założył tzw. Błękitną Armię, czyli początek nowego wojska polskiego.

Antoni



Paderewski zbierał m.in. fundusze na pomoc ofiarom wojny i 
był jednym ze współzałożycieli komitetów pomocy Polakom w 

Paryżu i Londynie. W 1915 roku wraz z Henrykiem 
Sienkiewiczem założył w Vevey Szwajcarski Komitet Generalny 

Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce.

Ignacy Jan Paderewski 
nosił wąsy jednak resztę 
zarostu jednak golił. Miał 
on dość duży nos. Często 

nosił on garnitur.

Ignacy Jan Paderewski herbu 
Jelita (ur. 6 listopada/ 18 
listopada 1860 w Kuryłówce, 
zm. 29 czerwca 1941 w Nowym 
Jorku) – polski pianista, 
kompozytor, działacz 
niepodległościowy, mąż stanu 
i polityk. Ignacy Paderewski 
był absolwentem Instytutu 
Muzycznego (późniejszego 
Konserwatorium Warszawskiego

Julia, Laura, Malwina, Franek
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