
                    Slajd 1 – 11 Listopada – Narodowe Święto Niepodległości 

 

Obchodzimy dziś niezwykłą uroczystość. 102 lata temu, po 123 latach niewoli Polska 

wyzwoliła się spod jarzma zaborców: Rosji, Prus i Austrii. Przez ponad wiek nasz kraj nie 

istniał na mapie. Żył jednak naród i jego kultura. Prześledzimy dziś wspólnie, co działo 

się na terenie Polski w ciągu tych 123 lat niewoli. 

 

Slajd 2 – 1772, 1793, 1795 (na tle map rozbiorów) 

 

Te trzy daty rozpoczęły tragedię naszego narodu – trzy rozbiory dokonane przez Rosję, 

Prusy i Austrię 

Rozbiór – to zagarnięcie terytorium danego państwa przez inne państwo. 

 

Slajd 3 - 1794 – Powstanie Kościuszkowskie (na tle portretu Tadeusza Kościuszki 

namalowanego przez Kazimierza Wojniakowskiego) 

 

Slajd 4 – Przysięga Kościuszki na Rynku w Krakowie (obraz Wojciecha Kossaka) 

 

 W 1794 roku próbowano jeszcze pod wodzą Tadeusza Kościuszki zapobiec ostatniemu 

rozbiorowi. 24 marca 1794 roku na Rynku w Krakowie wśród wielkiej radości zebranych 

ogłoszono akt insurekcji, w którym zapowiedziano walkę o przywrócenie wolności 

ojczyzny. 

Insurekcja – to inaczej zbrojne powstanie przeciw zaborcy 

 

Slajd 5 – Bitwa pod Racławicami (obraz Jana Matejki) 

 

Pod Racławicami doszło do bitwy, w której wojska polskie pokonały przeważające siły 

Rosjan. W boju szczególnie zasłużyli się kosynierzy – chłopi uzbrojeni w kosy. 

Szczególną odwagą wyróżnił się chłop Wojciech Bartos, który swoją czapką zasłonił lont 

armaty i udaremnił jej wystrzał. W nagrodę został oficerem i otrzymał nazwisko Bartosz 

Głowacki. Niestety przewaga wroga była ogromna-po wkroczeniu Rosjan do Warszawy 

powstanie upadło. Nastąpił ostatni rozbiór Polski. 

 

Slajd 6 – 1797 – utworzenie Legionów Polskich we Włoszech 

 

Slajd 7 – Jan Henryk Dąbrowski (obraz Juliusza Kossaka) 

 

Po upadku Polski wielu Polaków udało się na emigrację, gdzie chcieli kontynuować walkę 

o niepodległość. Swoje nadzieje wiązali z Francją, która w tym czasie na terenie Włoch 

walczyła z Austrią. W 1797 roku we Włoszech za zgodą generała Napoleona Bonaparte – 

Jan Henryk Dąbrowski utworzył Legiony Polskie mające przy boku Francji walczyć z 

zaborcami. 

 

      Slajd 8 – Oddział Legionistów (obraz Józefa Peszki) 

 

       Slajd 9 – Józef Wybicki - twórca „Pieśni Legionów Polskich” (na tle oryginalnego         

                      tekstu) 

 

Wielu legionistów walczących we Włoszech tęskniło za ojczyzną. Aby podnieś ich na duchu, 

jeden z oficerów, Józef Wybicki napisał „Pieśń Legionów Polskich”. Zdobyła ona wśród 



żołnierzy ogromną popularność, dlatego z czasem zaczęto ją nazywać „Mazurkiem 

Dąbrowskiego”. W 1927 roku w niepodległej Rzeczpospolitej pieśń ta stała się polskim 

hymnem państwowym. 

 

Slajd 10 – 1807 – utworzenie Księstwa Warszawskiego 

 

Niestety Napoleon  zawarł wkrótce pokój z Austrią i Legiony przestały mu być potrzebne. 

Polacy poczuli się zawiedzeni jego postępowaniem, ale mimo tego nadal mu ufali. W 1807 

roku  Napoleon utworzył z ziem drugiego i trzeciego rozbioru pruskiego niewielkie państwo – 

Księstwo Warszawskie. Było ono zależne od Francji, a najważniejsze decyzje dotyczące niego 

podejmował Napoleon. Jednak urzędy, sądownictwo oraz armia były polskie. Na czele armii 

Księstwa Warszawskiego stał książę Józef Poniatowski. Cesarz Francuzów nowemu państwu 

konstytucję, przyznającą jego mieszkańcom wiele praw obywatelskich. 

 

Slajd 11 – Książę Józef Poniatowski (obraz Józefa Grassiego) 

 

Slajd 12 – Nadanie konstytucji Księstwu Warszawskiemu (obraz Marcello                

Bacciarellego) 

 

Slajd 13 - 1815 – utworzenie Królestwa Polskiego 

 

Po klęsce Napoleona w wojnie z Rosją Księstwo Warszawskie zlikwidowano, a z większości 

jego ziem utworzono w 1815 roku nowe państwo -  Królestwo Polskie. Było ono połączone z 

Rosją i całkowicie od niej zależne. Królem Polski był odtąd car rosyjski. Car również nadał 

Królestwu konstytucję, ale nie przestrzegał zagwarantowanych Polakom swobód. 

 

Slajd 14 – Herb Królestwa Polskiego 

 

Slajd 15 – Królestwo Polskie – mapa 

 

Slajd 16 – Polskie Powstania Narodowe 

 

Slajd 17 – 1830 - Powstanie Listopadowe 

 

Nadszedł pamiętny rok 1830. 30 listopada młodzi żołnierze ze Szkoły Podchorążych w 

Warszawie pod wodzą Piotra Wysockiego, chwycili za broń i ruszyli przeciwko wojskom 

rosyjskim. Tak rozpoczęło się Powstanie Listopadowe. 

 

Slajd 18 – Generał Piotr Wysocki (litografia Francois Le Villain) 

 

Slajd 19 – Wybuch Powstania Listopadowego (obraz Marcina Zaleskiego) 

 

W początkowym okresie powstania Polacy odnieśli kilka zwycięstw nad Rosjanami. 

Zatrzymali nacierające na Warszawę wojska rosyjskie w największej bitwie powstania, 

stoczonej pod Olszynką Grochowską. 

 

Slajd 20 – Zwycięska bitwa pod Olszynką Grochowską (obraz Wojciecha Kossaka) 

 



Jednak w maju 1831 roku wojska polskie poniosły klęskę w bitwie pod Ostrołęką, a latem 

tego roku Rosjanie zdobyli Warszawę, co przesądziło o upadku powstania. Car zlikwidował 

konstytucję, rozwiązał polską armię i sejm, a uczestników powstania prześladował. 

 

Slajd 21 – 1863 – Powstanie Styczniowe 

 

Brutalna polityka cara spowodowała, że Polacy znowu zaczęli myśleć o kolejnym powstaniu.  

 

Slajd 22 – Branka (obraz Artura Grottgera) 

 

Aby nie dopuścić do walki zbrojnej, rząd carski zarządził tzw. brankę, czyli nadzwyczajny i 

przymusowy pobór do wojska rosyjskiego. Młodzi ludzie, aby uniknąć poboru ( a do wojska 

rosyjskiego szło się na 20-25 lat), uciekali do lasu, a zwolennicy walki z Rosjanami 

rozpoczęli 22 stycznia 1863 roku powstanie. 

 

Slajd 23 – Kucie kos (obraz Artura Grottgera) 

 

Powstańcy byli słabo uzbrojeni, prowadzili z liczniejszymi wojskami przeciwnika wojnę 

partyzancką, atakując je z ukrycia i zaskoczenia. Przewaga Rosjan była jednak ogromna, toteż 

rozbijali oni kolejne oddziały powstańcze. W 1864 roku powstanie upadło. 

 

Slajd 24 – Bój (obraz Artura Grottgera) 

 

Slajd 25 – Pobojowisko (obraz Artura Grottgera) 

 

Slajd 26 – Wielka Emigracja 

 

Po upadku Powstania Listopadowego wielu polskich patriotów wyemigrowało na zachód 

Europy, głównie do Francji. Wśród nich znaleźli się między innymi najsłynniejsi polscy poeci: 

Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki i wybitny kompozytor i pianista Fryderyk Chopin. Wielki  

ich wkład w kulturę narodową oraz ich znaczna ilość spowodowały, że emigrację po powstaniu 

listopadowym nazwano Wielką Emigracją. 

 

Slajd 27 – Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Fryderyk Chopin (fotografie) 

 

Slajd 28 – „Ku pokrzepieniu serc” 

 

Upadek powstania styczniowego wywołał wśród Polaków powszechne przygnębienie. 

Dlatego artyści i pisarze czuli się w obowiązku podnieść ich na duchu. Malarze tacy jak Jan 

Matejko ukazywali w swoich dziełach potęgę dawnej Polski – w tym także zwycięstwa nad 

wojskami sąsiednich państw. Na obrazach Matejki Polacy mogli zobaczyć między innymi 

Stefana Batorego tryumfującego nad Rosjanami czy polsko-litewskie zwycięstwo nad 

Krzyżakami pod Grunwaldem. 

 

Slajd 29 – Jan Matejko –„Bitwa pod Grunwaldem” (obraz) 

 

Wśród pisarzy tego okresu największą popularnością cieszył się Henryk Sienkiewicz. Pisał on 

między innymi powieści historyczne, w których przypominał czasy, kiedy Polska byłą 

potężnym państwem. Bohaterowie utworów Sienkiewicza często wykazywali się 

patriotyzmem i wielką odwagą w walce z wrogami. Miało to pomagać czytelnikom w 



odzyskaniu poczucia dumy z bycia Polakiem. Dlatego mówiono, że twórczość ta powstaje 

„ku pokrzepieniu serc”. 

 

Slajd 30 – Henryk Sienkiewicz – „Ogniem i mieczem” (fotografia pisarza wraz ze      

zdjęciem reklamowym filmu) 

 

Slajd 31 – Rusyfikacja i germanizacja 

 

Po upadku Powstania Styczniowego car ukarał Polaków mieszkających w zaborze rosyjskim. 

Z jego rozkazu rozpoczęto rusyfikację, czyli narzucanie Polakom języka i kultury rosyjskiej. 

Zmuszano ich do posługiwania się językiem rosyjskim – zarówno w urzędach, jak w 

rozmowach prywatnych. W szkołach wprowadzono nauczanie wszystkich przedmiotów po 

rosyjsku. Historii Polski uczono zaś w sposób obraźliwy dla Polaków. Wszystkie te działania 

miały na celu upodobnienie mieszkańców dawnej Rzeczpospolitej do Rosjan. 

 

Slajd 32 – Michał Drzymała – Wóz Drzymały (fotografie) 

 

Również Polacy mieszkający w zaborze pruskim byli prześladowani przez zaborcę. Władze 

niemieckie rozpoczęły germanizację, czyli działania zmierzające do uczynienia z nich 

Niemców. Władze niemieckie zamierzały również utrudnić Polakom osiedlanie się w 

Wielkopolsce i zabroniły im budowy nowych domów. Prusacy myśleli, że w ten sposób 

zmuszą ich do sprzedaży ziemi. Chcąc ominąć ten zakaz, polski chłop Michał Drzymała w 

proteście przeciw władzom pruskim zamieszkał w wozie cyrkowym. Wóz Drzymały stał się 

symbolem sprzeciwu Polaków wobec przepisów władz niemieckich. 

 

Slajd 33 – Dzieci z Wrześni (fotografia) 

 

Walkę z germanizacją prowadzono wszędzie, ale najgłośniejszym jej przejawem był w 1901 

roku strajk szkolny we Wrześni. Uczniowie tej miejscowości nie podporządkowali się nowej 

ustawie, która nakazywała naukę religii w języku niemieckim. Dzieci bito i zastraszano w 

kilkugodzinnym areszcie. Pod wpływem wydarzeń w zaborze pruskim pisarka Maria 

Konopnicka napisała utwór „Rota”. Posłuchajmy go teraz w pieśni. 

 

Slajd 34 – Polska odzyskuje niepodległość 

 

W 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Rozbudziła ona w Polakach nadzieję na 

odzyskanie niepodległości. Po raz pierwszy od czasu rozbiorów zaborcy Polski stanęli do 

walki przeciwko sobie. Osłabieni działaniami wojennymi zaborcy zgadzali się na tworzenie 

polskich oddziałów. Najsłynniejszym z nich była I Brygada Legionów Polskich, dowodzona 

przez Józefa Piłsudskiego. 

 

Slajd 35 – „My Pierwsza Brygada” (fotografia legionistów w otoczeniu Józefa         

Piłsudskiego) 

 

Slajd 36 – Józef Piłsudski (fotografia i obraz Wojciecha Kossaka) 

 

W listopadzie 1918 roku wojna dobiegała końca. Polacy postanowili wykorzystać szansę na 

utworzenie własnego państwa. Na czele państwa stanął Józef Piłsudski. Był on człowiekiem, 

który zniewolony naród nauczył bronić honoru i wskrzesił w nim wiarę we własne siły. W 

oczach Marszałka budziło się szczególnie serdeczne ciepło, kiedy patrzył na dzieci. Kochał 



dzieci, a w młodzieży – młodą Polskę widział. Wierzył, że młodzi, gdy dorosną kochać będą 

Ojczyznę, tak jak On.  11 listopada 1918 roku Józef Piłsudski przejął władzę nad 

powstającym wojskiem polskim. Dzień ten uznany został za moment, w którym Polska po 

123 latach niewoli odzyskała niepodległość. Na pamiątkę tego wielkiego wydarzenia dzień 11 

listopada obchodzony jest przez Polaków jako Święto Niepodległości. 
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