
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 listopada 1918 r. to jedna z najważniejszych dat w dziejach Polski - święto odzyskania 
niepodległości. Przez 123 lata nasz kraj nie istniał na mapie, istniał jednak naród i jego kultura.        
Wierzono, że tak długo jak oni trwają, nie trzeba tracid nadziei i wiary na niepodległośd.                                                                                          
Dzięki temu nie było pokolenia Polaków, które zrezygnowałoby z próby jej odzyskania.      

           Tragedię narodu skazanego na nieistnienie rozpoczyna rok 1772, gdy Rosja, Prusy i Austria 
przystąpiły do I rozbioru Polski. Polacy nigdy nie pogodzili się z rozbiorami. Zawsze wysoko cenili wolnośd     
i swobody narodowe. Po II rozbiorze w 1793 w kolejnym roku wybucha powstanie przeciwko zaborcom 
pod wodzą Tadeusza Kościuszki, niestety przegrane. W koocu października 1795 roku Rosja, Austria i Prusy 
podpisały porozumienie, na mocy którego Królestwo Polskie „obecnie i na zawsze uznane jest za 
nieistniejące’’ to był III rozbiór i upadek Polski. Rok 1830 na nowo rozpalił nadzieje Polaków. Doszło do 
wojny z armią carską, rozegrał się bitwy: Olszynka Grochowska, Stoczek, Dębie Wielkie… Jednak męstwa 
armii polskiej, nie wykorzystali politycy i dowódcy naszej armii.  Zryw listopadowy zakooczył się klęską 
Polaków. Postępująca rusyfikacja, prześladowanie patriotów i bezwzględne tępienie wszelkich przejawów 
polskości spowodowały, że Polacy zdecydowali się na kolejny zryw zbrojny.    

              W roku 1863 wybuchło największe z polskich powstao narodowych – styczniowe. Przez szeregi 
powstaoczej armii przewinęło się blisko 200 tysięcy osób, wśród nich gorący patriota i dyktator Romuald 
Traugutt. Nie pomogło bohaterstwo i poświęcenie, powstanie upadło ostatecznie w 1865 roku. Na kolejną 
możliwośd podjęcia walki o niepodległośd trzeba było czekad pół wieku. Rok 1914 kooczący okres pokoju w 
Europie, dla Polaków stał się  szansą. Bohaterem wydarzeo I wojny światowej był Józef Piłsudski - dowódca 
Pierwszej Brygady, a następnie Naczelnik Paostwa - symbol bojownika o wolnośd niepodległej Polski.        
11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu władzę wojskową, a później także 
cywilną. I w koocu przyszła Polska, wywalczona z trudem krwią ochotników, krwią kilku pokoleo, tych, 
którzy święcie wierzyli, że jeszcze nie zginęła. Wnukowie powstaoców z 1863 r wypełnili ich patriotyczny 
testament: Wywalczyli Wolną Polskę. 

Kliknij link:        https://youtu.be/M55hKTnUbKk                 Warto! 
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