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Jak to się zaczęło…



5 sierpnia 1772 roku  Rosja, Prusy 

i Austria podpisały w Petersburgu traktaty 

rozbiorowe dotyczący podziału ziem 

Rzeczypospolitej, jako powód swoich 

działań podały „ całkowity rozkład państwa 

” i „duch frakcyjny utrzymujący w Polsce 

anarchię ”.

I Rozbiór Polski





Konstytucja

 3 maja 1791 r. uchwalona została 

ustawa rządowa, która przeszła do 

historii. Konstytucja 3 Maja była 

drugą na świecie, a pierwszą             

w Europie, spisaną konstytucją. 

Zmieniła ustrój państwa na 

monarchię konstytucyjną oraz 

ograniczyła demokrację szlachecką. 





II Rozbiór Polski

 Po niepowodzeniu Konstytucji z 3 maja 

1791r, Rosja i Prusy dokonały kolejnego 

rozbioru ziem polskich



Powstanie Kościuszkowskie

 Powstanie Kościuszkowskie wybuchło   

w 1794r. Było I zbrojną próbą 

odzyskania przez Polskę niepodległości. 

To narodowe powstanie przeciwko Rosji, 

obróciło się też przeciw Prusom. Trwało 

od 24 III do 16 XI 1794. Swym 

zasięgiem objęło  praktycznie wszystkie 

ziemie ówczesnej Polski.





III Rozbiór Polski
 Już w czasie trwania insurekcji kościuszkowskiej 

11 lipca 1794 poseł pruski w Petersburgu Leopold 

Heinrich von Goltz pisał w swym raporcie, że cała 

Rosja domaga się rozbioru Polski           

i wymazania imienia polskiego.

 Trzeci rozbiór to był ostateczny zabór polskich 

ziem, jakiego dokonały Rosja, Prusy oraz Austria 

na podstawie traktatu podpisanego 

24 października 1795 roku. Zaborcy powoływali 

się w nim na rewolucyjne zagrożenie ze strony 

Rzeczpospolitej. Po przewlekłych sporach 

ustalono granice rozbiorów. Przy podziale 

nie kierowano się żadnymi kryteriami 

narodowościowymi ani gospodarczymi. 





Powstanie listopadowe

 Powstanie listopadowe wybuchło w nocy 

z 29 na 30 listopada 1830 roku. 

 Skierowane przeciwko Rosji, było próbą 

odzyskania utraconej w 1795 roku 

niepodległości



Powstanie listopadowe, wojna polsko-

rosyjska 1830–1831 – polskie powstanie 

narodowe przeciwko Imperium 

Rosyjskiemu, które wybuchło w nocy z 29 

na 30 listopada 1830 roku, a zakończyło 

się 21 października 1831 roku



Powstanie styczniowe

 Powstanie styczniowe – polskie 

powstanie narodowe przeciwko 

Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone 

Manifestem 22 stycznia wydanym w 

Warszawie przez Tymczasowy Rząd 

Narodowy. Wybuchło 22 stycznia 1863   

w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na 

Litwie, trwało do jesieni 1864, zasięgiem 

objęło ziemie zaboru rosyjskiego, 

tj.Królestwo Polskie i ziemie zabrane.





I Wojna Światowa

 Wybuch I wojny światowej dał Polakom 

nadzieję na odzyskanie niepodległości. 

Po raz pierwszy zaborcy Polski stanęli 

przeciwko sobie.



Smak wolności
W dniu 11 listopada 1918 r. marszałek francuski F. Foch w imieniu 

państw sprzymierzonych podyktował delegacji niemieckiej warunki 

zakończenia działań wojennych. Niemcy podpisały rozejm. Było to 

w wagonie kolejowym niedaleko Compiegne pod Paryżem. W ten 

sposób zakończyła się I wojna światowa. Brały w niej udział 33 

państwa; w czasie jej trwania zmobilizowano 70 milionów ludzi, 10 

milionów poniosło śmierć, a prawie 20 milionów zostało rannych. 

Upadły 3 cesarstwa, zniszczono dorobek, na który pracowały całe 

pokolenia. Po wojnie zawarto nowe traktaty pokojowe, zmieniły się 

granice państwowe oraz formy rządów.

Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem           

w dziejach Europy, ale przede wszystkim w dziejach Polski.  Po 123 

latach niewoli narodowej i powstańczych zrywów wolnościowych 

Polska odzyskała niepodległość. Nadeszła upragniona wolność. 

Dnia 10 listopada 1918 r. do kraju powrócił Józef Piłsudski, od 

lipca 1917 r. internowany przez Niemców w Magdeburgu. 11 

listopada Rada Regencyjna przekazała mu naczelne dowództwo 

polskich sił zbrojnych. W Warszawie rozpoczęło się, trwające już    

w innych miastach, rozbrajanie wojsk okupacyjnych.



Krzyż niepodległości



Józef Piłsudski



„Naród, który traci pamięć przestaje być 

Narodem – staje się jedynie zbiorem 

ludzi, czasowo zajmujących dane 

terytorium”

„Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej 

przeszłości, nie jest godzien szacunku 

teraźniejszości ani ma prawo do 

przyszłości.”

J. Piłsudski




