


W latach 1772 – 1795 Prusy, Rosja i Austria dokonały podziału ziem 
polskich. Rzeczpospolita Obojga Narodów przestała istnieć. Od 1795 

aż do 1918 r. Polska została wymazana z map.



Obraz Europy w lipcu 1772, satyryczna rycina brytyjska





Traktat Rzeczypospolitej z Królestwem Prus z 25 września 1793, 
sankcjonujący II rozbiór Polski











Strajk dzieci wrzesińskich – strajk uczniów 
we Wrześni, w latach 1901–1902. 

Skierowany był on przeciw germanizacji 
szkół, głównie przeciw modlitwie i nauce 
religii w języku niemieckim. Obejmował 
również protest rodziców przeciw biciu 
dzieci przez pruskie władze szkolne.





Brama Straceń Cytadeli 
Warszawskiej



25 lutego 1831 r. pod Olszynką 
Grochowską rozegrała się jedna z 
najkrwawszych bitew powstania, 
która powstrzymała marsz armii 
carskiej na Warszawę. W starciu 

został ranny gen. J. Chłopicki.



Bitwa Siemiatycka – największa bitwa 
powstania styczniowego, stoczona 6 i 7 

lutego 1863 roku między rosyjskimi 
oddziałami gen. Maniukina, a polskimi 
oddziałami powstańców płk. Walentego 

Lewandowskiego, Romana Rogińskiego i 
płk. Władysława Cichorskiego-Zameczka.







Józef Piłsudski - polski działacz społeczny i 
niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu; od 

1892 członek Polskiej Partii Socjalistycznej i jej 
przywódca w kraju, twórca Organizacji Bojowej PPS 

(1904) i Polskiej Organizacji Wojskowej (1914), 
kierownik Komisji Wojskowej i Tymczasowej Rady 
Stanu (1917), od 11 listopada 1918 naczelny wódz 

Armii Polskiej, w latach 1918–1922 naczelnik 
państwa, pierwszy marszałek Polski (1920); 

przywódca obozu sanacji po przewrocie majowym 
(1926), dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 

1930); wywarł decydujący wpływ na kształt polityki 
wewnętrznej i zagranicznej II RP.



Roman Dmowski - polski polityk, mąż 
stanu, publicysta polityczny, minister 
spraw zagranicznych, poseł na Sejm 

Ustawodawczy II Rzeczypospolitej, poseł 
II i III Dumy Państwowej Imperium 

Rosyjskiego. Współzałożyciel Narodowej 
Demokracji (endecji, ruchu narodowego), 
główny ideolog polskiego nacjonalizmu. 



Ignacy Jan Paderewski - polski pianista, kompozytor, 
działacz niepodległościowy, mąż stanu i polityk. Pod jego 

bezpośrednim wpływem prezydent Woodrow Wilson 
umieścił w swoim ultimatum uzależniającym podpisanie 
przez Stany Zjednoczone traktatu wersalskiego 13 punkt 

domagający się zgody stron traktatu na suwerenność Polski 
– dzięki któremu w traktacie zapisano utworzenie 

niepodległego państwa polskiego. Od 1919 roku sprawował 
funkcje premiera i ministra spraw zagranicznych RP. 
Paderewski był absolwentem Instytutu Muzycznego 

(późniejszego Konserwatorium Warszawskiego). Otrzymał 
m.in. Order Orła Białego, francuski Krzyż Wielki Legii 

Honorowej oraz tytuł Rycerza Wielkiego Krzyża Orderu 
Imperium Brytyjskiego.























Niepodległa do Hymnu 2020 - dołącz do akcji!
https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/niepodlegla-do-hymnu-2020-dolacz-do-akcji/

IPNtv: Gra o Niepodległość
https://www.youtube.com/watch?v=M55hKTnUbKk

Wirtualne Lotnicze Święto Niepodległości
https://www.youtube.com/watch?v=pf96PPNbKSM

https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/niepodlegla-do-hymnu-2020-dolacz-do-akcji/
https://www.youtube.com/watch?v=M55hKTnUbKk
https://www.youtube.com/watch?v=pf96PPNbKSM
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