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Rocznica odzyskania 
niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z 

najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów nasz 

kraj odzyskał suwerenność. W wyniku upadku potęg zaborczych i 

własnych działań Polska po wielu dziesięcioleciach powróciła na 

mapy Europy. Stało się to głównie dzięki wytrwałości i ofiarności 

aktywnej części polskiego społeczeństwa, które w okresie niewoli 

przekazywało młodym Polakom przywiązanie do języka i kultury 

narodowej.



Walka o 
niepodległość
1914-1918

• 11 listopada 1918 r. Rada 
Regencyjna przekazała
uwolnionemu z twierdzy
magdeburskiej Józefowi
Piłsudskiemu władzę wojskową i
naczelne dowództwo podległych jej
wojsk polskich. Tego samego dnia
Niemcy podpisały zawieszenie
broni kończące działania bojowe
Wielkiej Wojny. Po ponad 120 
latach Polska odzyskiwała
niepodległość.



BOHATEROWIE 
NIEPODLEGŁEJ

POLSKI



Józef Piłsudski
• Wielki polityk, Naczelnik Państwa, Wódz Naczelny 
i Pierwszy Marszałek Polski. Główny autor procesu powrotu 
ojczyzny na mapę Europy po latach rozbiorów. Józef Piłsudski 
oddał ogromne zasługi dla naszego narodu poprzez swoją 
wieloletnią i bezkompromisową walkę o niepodległość i rolę 
w odrodzeniu Rzeczypospolitej po I wojnie światowej. Jako 
autor „cudu nad Wisłą” w wojnie polsko-bolszewickiej 
w latach 1919–1921 już za życia stał się ikoną niepodległej 
Polski. Mimo, że był samoukiem – nie odbył zasadniczej 
służby wojskowej i nie uczył się w żadnej szkole wojskowej –
z powodzeniem dowodził ponadmilionową armią. Ślady 
tej wielkiej postaci do dziś są widoczne na Kresach.



Roman Dmowski

• Od początku 1919 r. Dmowski uczestniczył jako
przewodniczący polskiej delegacji na konferencji
pokojowej w Wersalu. To głównie dzięki jego
staraniom i wybitnym, politycznym zdolnościom
Polska uzyskała szerokie cesje terytorialne, 
maksymalne jakie mogła w tamtych warunkach
otrzymać, co potwierdzone zostało Traktatem
Wersalskim, podpisanym właśnie przez
Dmowskiego 28 czerwca 1919 r. Polska po 124 
niemalże latach niewoli oficjalnie powróciła na
mapę Europy jako jeden ze zwycięzców wojny.



Ignacy Daszyński
• W listopadzie 1918 roku Daszyński stanął
na czele Tymczasowego Rządu
Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie, który
ogłosił bardzo postępowo-demokratyczny
program reform społeczno-gospodarczych. 
Daszyński skupił się całkowicie na pracy
parlamentarnej, wciąż popierał poczynania
Piłsudskiego. Zmieniło się to po Maju 1926 roku
– Daszyński stał się jednym z przywódców
opozycji wobec autorytarnych rządów
piłsudczyków.



BoBohaterowie z 
radomia



Józef Marjański

• ps. „Marski”, „Roman”, „Wrzos” (ur. 10 

sierpnia 1892 w Radomiu, zm. 22 

sierpnia 1920 w Białymstoku) – działacz

niepodległościowy i socjalistyczny, 

żołnierz POW i oficer legionów Piłsudskiego, 

uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. 

Odznaczony pośmiertnie orderem Virtuti

Militari oraz Krzyżem Niepodległości z Mieczami.



JACEK 
MALCZEWSKI

• JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH MŁODOPOLSKICH 
MALARZY, OKREŚLANY BYWA JAKO OJCIEC 
POLSKIEGO SYMBOLIZMU. SYMBOLIZM, POPULARNY 
W KULTURZE EUROPEJSKIEJ DRUGIEJ POŁOWY XIX 
W., POSŁUGIWAŁ SIĘ WIELOZNACZNYMI 
METAFORAMI, PREFERUJĄC TREŚCI METAFIZYCZNE. 
W PRZYPADKU TWÓRCZOŚCI MALCZEWSKIEGO 
SYMBOLISTYCZNE DZIEŁA CZĘSTO MIAŁY WYMOWĘ 
PATRIOTYCZNO-MARTYROLOGICZNĄ. SIĘGAŁ ON DO 
MESJAŃSKICH TRADYCJI ROMANTYCZNEJ 
LITERATURY, WIELOKROTNIE TAKŻE MALOWAŁ 
PERSONIFIKACJĘ POLSKI.



Stanisław Kelles-
Krauz

• Syn Michała, brat Kazimierza. W 1901 ukończył
gimnazjum w Radomiu, 1902–1909 studiował medycynę
na Uniwersytecie Wiedeńskim i na Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, od 1904 
członek PPS. 1 października 1904 jego żoną została Maria 
z d. Nynkowska (1882–1969)[. W latach 1915–1919 był
ordynatorem szpitala w Radomiu, w 1918 delegatem na XV 
Kongres PPS i współautorem statutu partii, od 1919 
lekarzem wojskowym. Po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości w marcu 1919 Maria i Stanisław uzyskali
mandat radnych Rady Miasta Radomia.



kalendarium



W naszej historii jest wiele dat mogących konkurować z 11 listopada:

5 listopada 1916 r. – Akt o utworzeniu Królestwa Polskiego

15 stycznia 1917 r. – rozpoczęcie działalność i Rady Stanu

13 grudnia 1917 r. – utworzenie rządu Królestwa Polskiego

13 lutego 1918 r. – Rada Regencyjna wypowiada posłuszeństwo niemieckim i austro-węgierskim okupantom

7 października 1918 r. – ogłoszenie niepodległości Polski przez Radę Regencyjną

12 października – Rada Regencyjna przejmuje władzę zwierzchnią nad wojskiem.

10 listopada 1918 r. – Józef Piłsudski przybywa do Warszawy.

11 listopada 1918 r. - Rada Regencyjna powierza Piłsudskiemu zwierzchnią wladze nad wojskiem.

12 listopada 1918 r. – Rada Regencyjna powierza Piłsudskiemu misję utworzenia Rządu

Narodowego.

13 listopada 1918 r. – Francja uznaje Komitet Narodowy Polski w Paryżu za rząd Polski.

14 listopada 1918 r. – Rada Regencyjna rozwiązuje się i przekazuje władze nad Polską w ręce Józefa Piłsudskiego

15 listopada 1918 r. – urzędowa zmiana nazwy z Królestwa Polskiego na Republikę Polską.

16 listopada 1918 r. – Piłsudski wysyła depesze notyfikujące powstanie państwa polskiego.



Dziękuję za 
uwagę
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