
DROGA POLAKÓW 
DO 

NIEPODLEGŁOŚCI
Święto Niepodległości, które co roku my Polacy uroczyście obchodzimy 11 listopada, jest naszym 

najważniejszym świętem narodowym. Warto jest przypomnieć historię tej naszej pięknej a 

zarazem trudnej drogi do wolności. Jednym z najtrudniejszych okresów dla naszego kraju był 

okres rozbiorów trwający od 1772 roku, kiedy to Rosja, Prusy i Austria dokonały podziału naszej 

ojczyzny i Polska zniknęła z mapy Europy. Dla Polaków, potomków wspaniałej dynastii 

Jagiellonów, posiadających wielu walecznych i szlachetnych bohaterów w swej historii był to 

prawdziwy cios.





Niezgoda na zaistniałą sytuację oraz odwaga, która nadal w nas żyła 

przejawiła się w powstaniach narodowych przeciwko zaborcom. Polacy 

będąc pod okupacją próbowali odzyskać wolność i zorganizowali 

powstanie zwane Kościuszkowskim (1794r.), powstanie zwane 

listopadowym (1830r.), powstanie zwane krakowskim (1848r.-1849r.) 

oaz powstanie zwane styczniowym (1863r.-1864r.). Niestety pomimo 

poświęcenia tysięcy Polaków nie udało się odzyskać niepodległości, ale 

to nie zniechęciło naszych rodaków, nie poddawali się, wierzyli, że 

nadejdzie właściwy moment i Polska znów będzie wolna. I tak 

rzeczywiście się później stało.





Pod koniec XIX wieku na ziemiach polskich powstał ruch narodowy na czele 

którego stał Roman Dmowski. Założył w 1917r. Komitet Narodowy Polski i 

uzyskał poparcie zachodu (Wielka Brytania i Francja) dla sprawy odzyskania 

przez Polskę niepodległości. W skutek rewolucji w Rosji w 1905roku na terenie 

zaborów pozwolono na tworzenie polskich szkół prywatnych. Rozpoczął swoją 

działalność żołnierz i polityk Józef Piłsudski. Widział on szansę w odzyskaniu 

niepodległości we współpracy z Niemcami i Austro-Węgrami.





Wybuch pierwszej wojny światowej w 1914 r. stał się dla nas szansą na odzyskanie 

wolności. Na jej frontach walczyło trzy miliony Polaków. Z inicjatywy Józefa Piłsudskiego 

w Galicji powstała Kompania Kadrowa (oddział strzelców), która następnie przekształciła 

się w Pierwszą Brygadę Legionów Polskich. Później uformowano drugą i trzecią brygadę. 

W 1917 roku Piłsudski odmówił złożenia przysięgi wierności krajom Ententy i został 

uwięziony w Magdeburgu. W 1916 roku cesarze Niemiec i Austrii wydali dokument 

(zwany Aktem 5 listopada) w którym zapowiedzieli utworzenie Królestwa Polskiego, co 

poparł również w swym orędziu prezydent Stanów Zjednoczonych Wilson. Na mocy 

traktatu wersalskiego (1919 r.) Polska otrzymał Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie. Na 

innych terytoriach miał się odbyć plebiscyt.





8 listopada 1918 roku Niemcy zwolnili J. Piłsudskiego z więzienia, 10 listopada 

przybył do Warszawy a 11 listopada przejął od Rady Regencyjnej władzę wojskową a 

14 listopada władzę cywilną. Stanął na czele odrodzonej Polski jako Naczelnik 

Państwa. 11 listopada jest to symboliczna data odzyskania przez Polskę niepodległości 

po 123 latach zaborów. Historia naszej drogi do odzyskania godności i wolności 

prawdziwymi sprawia słowa naszego hymnu: ,,Jeszcze Polska nie zginęła póki my 

żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła szablą odbierzemy." Dzięki waleczności, odwadze 

i mądrości udało nam się ponownie przywrócić nasz kraj do istnienia na mapie świata.


