
100 lecie odzyskania 
przez Polskę 

Niepodległości



Narodowe Święto Niepodległości   

 

Święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia 
odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów 
(1795–1918).

Święto zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej 
Rady Narodowej 22 lipca 1945, przywrócono je ustawą w okresie transformacji 
systemowej w 1989.



Znaczenie daty
 
 
Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym.

Wybór 11 listopada uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w Polsce                           
z zakończeniem I wojny światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compiègne             
11 listopada 1918, pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec.

Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski.

W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918, naród polski uświadomił sobie          
w pełni odzyskanie niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu 
ogarnął kraj.



Wycinek z historii – kalendarium 1918
 
 
7 października – ogłoszenie niepodległości Polski przez Radę Regencyjną.
23 października – powołanie rządu Józefa Świeżyńskiego.
30 października – Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego proklamowała przynależność 
państwową do Polski.
31 października - rozpoczęło się rozbrajanie garnizonów austriackich.
1 listopada - oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) rozpoczęły rozbrajanie 
żołnierzy niemieckich i austriackich (m.in. w Radomiu). W Lublinie powstał Związek 
Harcerstwa Polskiego, scalając polskie organizacje skautowe z trzech zaborów.
5 listopada – powstaje Rada Delegatów Robotniczych w Lublinie.
6/7 listopada – w nocy w Lublinie powstaje Rząd Ignacego Daszyńskiego.
10 listopada - na dworzec główny w Warszawie w specjalnym pociągu z Berlina przybył 
Józef Piłsudski.



11 listopada - przekazanie przez Radę Regencyjną zwierzchniej władzy nad wojskiem 
Józefowi Piłsudskiemu. Po pertraktacjach Piłsudskiego z Centralną Radą Żołnierską wojska 
niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego. W ciągu 7 dni ewakuowano ok. 55 
tys. żołnierzy niemieckich. 
12 listopada - Rada Regencyjna powierza Józefowi Piłsudskiemu misję utworzenia Rządu 
Narodowego. Józef Piłsudski zostaje Naczelnym Wodzem.
14 listopada - rozwiązanie się Rady Regencyjnej i przekazanie zwierzchnictwa nad państwem 
Józefowi Piłsudskiemu.Mianowanie Ignacego Daszyńskiego prezydentem gabinetu ministrów.
15 listopada – Zmiana nazwy państwa z „Królestwo Polskie” na „Republika Polska”. 
16 listopada – Józef Piłsudski podpisuje depeszę notyfikującą powstanie niepodległego 
Państwa Polskiego.
17 listopada – po dymisji Daszyńskiego Józef Piłsudski mianuje premierem Jędrzeja 
Moraczewskiego.
19 listopada - koniec ewakuacji wojsk niemieckich z Republiki Polskiej. Nadanie z aparatu 
w Cytadeli Warszawskiej depeszy notyfikującej powstanie niepodległego Państwa Polskiego
29 listopada – Józef Piłsudski obejmuje urząd Naczelnika Państwa jako „Tymczasowy 
Naczelnik Państwa”.



Józef Piłsudski
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Powitanie Józefa Piłsudskiego na dworcu kolejowym w Warszawie.

Źródło: http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/foto/powitanie-jozefa-pilsudskiego-na-dworcu-wiedenskim-w-warszawie-po-przybyciu-z-krakowa-12121916-r

http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/foto/powitanie-jozefa-pilsudskiego-na-dworcu-wiedenskim-w-warszawie-po-przybyciu-z-krakowa-12121916-r


Pomnik Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Źródło: https://dzieje.pl/aktualnosci/w-warszawie-odbedzie-sie-marsz-pamieci-marszalka-jozefa-pilsudskiego 
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Odezwa Rady Regencyjnej o przekazaniu 
władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu 

Plik dźwiękowy:

https://dzieje.pl/sites/default/files/mp3files/11listopada/dokumenty/15.mp3

Źródło: https://dzieje.pl/aktualnosci/odezwa-rady-regencyjnej-o-przekazaniu-wladzy-wojskowej-jozefowi-pilsudskiemu-11 
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Więcej informacji:

• https://niepodlegla.dzieje.pl - Serwis jest częścią obchodów stulecia odzyskania 
niepodległości. Znaleźć tutaj można m.in. kalendarz oficjalnych obchodów stulecia 
odzyskania Niepodległości.

• http://www.jpilsudski.org - Kopalnia wiedzy o Józefie Piłsudskim jak również wydarzeniach 
związanych z obchodami 100 - lecia Niepodległości.

• https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/list-men.pdf - list Minister Edukacji 
Narodowej Anny Zalewskiej do Dyrektorów Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowych w 
sprawie obchodów 100 lecia.

• https://men.gov.pl/niepodlegla/dzialania-men-i-jednostek-podleglych-w-ramach-100-lecia-ni
epodleglosci-rp - Działania MEN i jednostek podległych w ramach rocznicy 100 - lecia 
odzyskania Niepodległości.
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Zestawienie bibliograficzne 
Odzyskanie Niepodległości przez Polskę 

opracowane na podstawie zbiorów CDN PBP 
w Koninie i filiach w Kole, Słupcy, Turku
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epodleglosci_przez_Polske_1.pdf 
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