
Niepodległa 

polska  

100 lat 
1918-2018 



 Ostatni z trzech rozbiorów Polski przypieczętowała klęska powstania 
kościuszkowskiego w lipcu 1794 roku. W roku następnym 3 stycznia 
1795 Rosja, Prusy i Austria podpisały traktat potwierdzający trzeci 
rozbiór Polski. 
Władcy państw zaborczych podpisali dokument,  
w którym zobowiązali się do tego, że imię  
Polski nigdy więcej już nie pojawi się na  
żadnych dokumentach, mapach, i w dyskusjach 
międzynarodowych. Polska miała przestać istnieć.  
  

UTRATA NIEPODLEGŁOŚCI 



Rosja zajęła obszar największy powierzchniowo – wszystkie 

ziemie na wschód od Niemna i Bugu. Austria zajęła 

Lubelszczyznę.  

Otrzymała tereny  

najliczniej zaludnione.  

Prusom przypadła  

najmniejsza zdobycz.  

Musiały zadowolić się  

częścią Mazowsza. 



  Polacy mimo utraty niepodległości za wszelką cenę 
walczyli o swój kraj. Przykład tego widzimy w powstaniach: 

Listopadowym  
1830-1831 

Krakowskim  
1846 

Styczniowym 
1863-1864 



Mimo przegranych bitew Polacy nie chcieli wyrzec się swojej narodowości. 
Symboliczny stał się opór dzieci ze szkoły we Wrześni oraz Wóz Drzymały 

WÓZ DRZYMAŁY 
Michał Drzymała w roku 1904 

chciał postawić na swojej ziemi 
mieszkanie, jednak rząd się na 

to nie zgodził, bo był on 
Polakiem. W odpowiedzi 
zamieszkał on w wozie 

cyrkowym, który przesuwał 
codziennie, by nie łamać prawa. 

DZIECI Z WRZEŚNI 
W roku 1901 188 uczniów w 

Szkole Podstawowej we Wrześni 
sprzeciwili się germanizacji. 

Niemieccy nauczyciele 
wymierzali kary cielesne na 

dzieciach. Natomiast ich rodzice 
zostali ukarani więzieniem. 



W przededniu wojny wyłaniają nam się dwie 
koncepcje odzyskania niepodległości: 

 Józef Piłsudski sądził, że aby Polska odzyskała niepodległość powinna być zwrócona 

na wschód przeciw Rosji. Ze względów bezpieczeństwa należy Rosję odsunąć 

daleko od granic Polski poprzez oderwanie od niej Litwy, Białorusi i Ukrainy. 

 Natomiast Roman Dmowski uważał, że  

Polska powinna być zwrócona na  

zachód i oparta na Bałtyku w pozycji  

obronnej wobec Niemiec. Dmowskiemu  

chodziło przede wszystkim o powstanie  

państwa polskiego w miarę jednolitego  

etnicznie. 



Po wybuchu wojny Józef Piłsudski tworzy 
pierwszą polską formację wojskową. 

Pierwsza polska formacja wojskowa w XX w. Skupiła w sobie 
oddziały Strzelca Józefa Piłsudskiego, Drużyny Strzeleckie, Polowe 
Drużyny Sokoła oraz inne organizacje  
paramilitarne działające przed  
I wojną światową głównie na  
terenie zaboru austriackiego.  
Legiony powołane zostały 16  
sierpnia 1914 r. przez Naczelny  
Komitet Narodowy, jako próba  
ratowania wojskowej inicjatywy  
Józefa Piłsudskiego. Działały w  
ramach armii austro-węgierskiej 
i podlegały dowództwu Landwehry. 



Polska odzyskuje niepodległość – 11 listopada 1918 

Działania polskich środowisk 

politycznych poprzez 

tworzenie dyplomacji, 

formacji wojskowych a także 

ententy i klęska państw 

centralnych doprowadza do 

odzyskania niepodległości 

przez Polskę po 123 latach 

niewoli. 



Odzyskanie niepodległości nie zakończyło jednak 
długotrwałych walk o granice z sąsiadami. 

Polska walczyła o swoją granicę  
wschodnią z Litwą o Wileńszczyznę,  
z Rosją bolszewicką o Białoruś i z  
Ukraincami o Galicję Wschodnią 
(Lwów).  
Duży wpływ na sytuację na 
wschodzie miał fakt, iż Rosja 
wycofała się z I wojny światowej na 
początku 1918 r. W marcu 1918 r. 
podpisano układ pokojowy w 
Brześciu nad Bugiem, który 
przesuwał granicę niemiecką daleko 
na wschód.  



Cud nad Wisłą – Bitwa warszawska 

 W dniach 13-15 sierpnia 1920 r. 

na przedpolach Warszawy 

rozegrała się decydująca bitwa 

wojny polsko-bolszewickiej. 

Określana mianem "cudu nad 

Wisłą" i uznawana za 18. 

przełomową bitwę w historii 

świata zadecydowała o 

zachowaniu przez Polskę 

niepodległości i uratowaniu 

Europy przed bolszewizmem. 



Traktat ryski 
Traktat zawarty w Rydze 18 marca 1921 r. kończył wojnę polsko-
bolszewicką i wyznaczał granice państwa polskiego na wschodzie. 
Stanowił o odszkodowaniach dla Polski i miał regulować sprawy 
repatriacji oraz polityki wobec ludności polskiej na terenie  
Rosji Sowieckiej. Dziś,  
podobnie jak bezpośrednio  
po podpisaniu traktatu,  
jego oceny są rozbieżne.  
Dla jednych był on porażką  
polskich elit politycznych,  
dla drugich zwycięstwem  
ich realizmu. Jedno jest pewne,  
granice które wyznaczył  
traktat przetrwały do 1939 r. 



Ojcowie niepodległości 
Nasi „Ojcowie”, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości: 



Ziemie Polskie po I wojnie światowej: 


