11 listopada
Narodowe Święto
Niepodległości

Państwo polskie powstało w X wieku. Przez tysiąc lat różnie układały się losy Polski
i Polaków. Były czasy świetności, kiedy nasz kraj był bogaty i silny. Były i takie, kiedy
jego słabość wykorzystywali sąsiedzi. Pod koniec XVIII wieku Rosja, Prusy i Austria
porozumiały się między sobą i siłą zajęły terytorium naszej Ojczyzny.
Polska przestała istnieć. Nie było jej na mapie Europy. W szkołach i urzędach
zabroniono mówić po polsku. Polacy nigdy jednak nie pogodzili się z utratą Ojczyzny
i walczyli z zaborcami. Tadeusz Kościuszko dowodził w pierwszym powstaniu przeciw
Rosjanom. Henryk Dąbrowski organizował we Włoszech polskie legiony.
W XIX wieku przeciwko zaborcom wybuchały jeszcze inne powstania zbrojne, między
innymi listopadowe i styczniowe. Jednak działania te nie dały upragnionej wolności.
Taka szansa pojawiła się dopiero wtedy, gdy nasi zaborcy się pokłócili i zaczęli walczyć
między sobą...

11 listopada 1918 r. był przełomowym dniem w dziejach
Polski i całej Europy. W lasku Compiégne pod Paryżem
Niemcy podpisali rozejm kończący I wojnę światową.
W tym samym dniu w Warszawie Rada Regencyjna
przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. Dzięki temu
Polsce udało się odzyskać niepodległość. Po 123 latach
niewoli nasza Ojczyzna odrodziła się i wróciła na mapę
Europy, a dzień 11 listopada obchodzony jest w Polsce
jako Narodowe Święto Niepodległości.
Na wieść o przyjeździe marszałka Józefa Piłsudskiego
oraz podpisaniu rozejmu w Compiègne, ludność stolicy
ogarnęła euforia. Niepodległość stała się faktem. Na
ulicach panował powszechny entuzjazm; wywieszano
polskie flagi i zdejmowano ślady niemieckiej obecności.

Ferdinand Foch, francuski dowódca,
szef Sztabu Generalnego i naczelny
wódz sił sprzymierzonych,
przed wagonem kolejowym
w lesie Compiègne.

Symbolem tego dnia stało się również masowe rozbrajanie Niemców wciąż
znajdujących się w stolicy. Odbywało się to nie tylko siłami żołnierzy z Polskiej
Organizacji Wojskowej (POW), ale także mieszkańców miasta. Do wieczora stolica
była wolna od władz okupacyjnych. Kolejnego dnia dotychczasowy generalny
gubernator gen. Hans von Beseler uciekł w przebraniu z Warszawy, a do 19 listopada
z terenów byłego Królestwa Polskiego ewakuowano wszystkie jednostki niemieckie.

Rozbrajanie Niemców w Warszawie, 11 listopada 1918 r.

Koniec I wojny światowej to jednak nie tylko radość związana z odzyskaniem
niepodległości. Wydarzenia te zapoczątkowały proces trudnego jednoczenia
podzielonego przez dziesiątki lat społeczeństwa. Głównym problemem były fatalna
sytuacja gospodarcza i wszechobecna bieda, spowodowane nie tylko działaniami
wojennymi, ale także wcześniejszą eksploatacją ziem polskich przez państwa zaborcze.
Przeszkodą do unormowania sytuacji był również fakt, że tereny dotychczas
podzielone przez zaborców posiadały odrębne waluty czy systemy prawne.
Mimo że 11 listopada stał się symboliczną datą odzyskania przez Polskę niepodległości,
nie było to równoznaczne z przejęciem władzy we wszystkich częściach kraju
i ustaleniem granic państwa. Centrum wydarzeń stała się Warszawa, natomiast w wielu
kluczowych miastach sytuacja wciąż była niepewna: Lwów od 1 listopada pogrążony
był w walkach z Ukraińcami, Wilno znajdowało się pod okupacją niemiecką,
a w Poznaniu niebawem doszło do antyniemieckiego powstania. Również Śląsk,
kontrolowany przez Niemców, miał przed sobą niepewną przyszłość. Na dodatek
w składzie ziem uważanych za bezspornie polskie jedna trzecia ludności
identyfikowała się z inną narodowością.

Słaby rozwój gospodarczy
Bieda polskich chłopów
Brak pieniędzy na reformę rolną

Konflikty narodowościowe
Niepokoje społeczne
Brak pomysłu na edukację
Problemy z unifikacją ziem
Konieczność obrony granic

Zagrożenie ze strony bolszewickiej

10 listopada 1918
Uwolnienie Józefa Piłsudskiego
z twierdzy w Magdeburgu i jego
powrót do Warszawy

14 listopada 1918

11 listopada 1918
Podpisanie rozejmu w Compiégne pomiędzy państwami ententy
a Cesarstwem Niemieckim, który zakończył I wojnę światową. Oddanie
przez Radę Regencyjną władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu

Rozwiązanie Rady Regencyjnej
i przekazanie Józefowi Piłsudskiemu
władzy cywilnej

18 listopada 1918
Powołanie koalicyjnego rządu z Jędrzejem Moraczewskim na czele

22 listopada 1918
Józef Piłsudski zostaje
Tymczasowym Naczelnikiem
Państwa

16 stycznia 1919

26 grudnia 1918
Przyjazd do Poznania Ignacego Paderewskiego, przedstawiciela Komitetu
Narodowego Polskiego w Paryżu

Powołanie nowego rządu z Ignacym
Paderewskim na czele

26 stycznia 1919
Wybory do Sejmu Ustawodawczego - Polska była jednym z pierwszych
krajów świata, w którym czynne i bierne prawo wyborcze przyznano także
kobietom.

Rząd Jędrzeja Moraczewskiego

Józef Piłsudski i Ignacy Jan Paderewski,
styczeń 1919 r.
Rząd Ignacego Jana Paderewskiego

Polskie symbole narodowe
Do polskich symboli narodowych zaliczamy flagę, godło oraz hymn. Te symbole
narodowe są ustalone prawnie i opisane w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle,
barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.
Niektórzy uważają, że za symbole narodowe można uznać także inne rzeczy -

takie jak tradycje, stroje ludowe, legendy, a nawet mundury wojskowe.

Mówiąc o fladze Polski, należy odróżnić ją od barw
narodowych i tzw. bandery. Barwy narodowe ustalono
już w XVIII wieku i są to kolory biały i czerwony,
ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach
tej samej szerokości. Flaga RP składa się z barw
narodowych, ale ma kształt prostokąta o stosunkach
boków 5:8 i jest umieszczona na maszcie.
Kolory (odcień czerwieni) i kształt flagi uchwalono, po raz pierwszy po odzyskaniu
niepodległości, w ustawie z 1 sierpnia 1919 roku. Jest jeszcze jeden symbol – flaga
państwowa z godłem RP, ale ją podnoszą tylko przedstawicielstwa dyplomatyczne,
urzędy konsularne i misje za granicą, cywilne lotniska i lądowiska, cywilne samoloty

komunikacyjne podczas lotów za granicą, kapitanaty (bosmanaty) portów i polskie
statki morskie jako banderę. Flaga z godłem nie powinna być używana w domach.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą, to
wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej
w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami
złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy. Jest to

najstarszy symbol narodowy – niektórzy eksperci uważają,
że ma już ponad 1000 lat!
Godło RP towarzyszy Polakom głównie w budynkach publicznych: urzędach,
szkołach, sądach, obiektach wojskowych czy należących do innych służb
mundurowych, m.in. Policji, Straży Granicznej czy Państwowej Straży Pożarnej.

Ten symbol jest też bliski sportowi – umieszcza się go na strojach reprezentacji
kraju, reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej.

Hymnem państwowym Rzeczypospolitej
Polskiej jest „Mazurek Dąbrowskiego”.
Ta polska pieśń patriotyczna powstała
w 1797 roku, a od 26 lutego 1927 stała się
oficjalnym hymnem państwowym.

Tekst napisał Józef Wybicki.
Publicznie hymn państwowy wykonuje
się lub odtwarza w czasie uroczystości
oraz świąt i rocznic.

• https://epodreczniki.pl/a/urodziny-ojczyzny/DKIB2Fvr0
• https://epodreczniki.pl/a/trudy-niepodleglosci/DbF7u0LRB
• https://epodreczniki.pl/a/przeczytaj/DvTvZKISV

• https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/flaga-godlo-hymn-jak-dbac-osymbole-narodowe-bezplatne-plansze-do-pobrania/
• https://www.ore.edu.pl/2018/11/wiwat-niepodlegla/

