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W związku z Narodowym Świętem Niepodległości, 
zapraszam do obejrzenia krótkiej prezentacji. 

Uwaga, zaczynamy…………………..



Bardzo, bardzo dawno 
temu w 1795r. trzej nasi 
sąsiedzi: Prusy, Austria i 

Rosja, zabrali NAM nasze 
państwo.



Od tego czasu rządzili w 
Polsce sami, a NAS 

POLAKÓW uważali za 
gorszych i źle traktowali.



Nie godziliśmy 
się na takie 

niesprawiedliwe 
traktowanie. 

Postanowiliśmy 
WALCZYĆ!

Wybuchały powstania: listopadowe i styczniowe. Walczyliśmy w Wiośnie Ludów, ale bezskutecznie.



Nie godziliśmy 
się na takie 

niesprawiedliwe 
traktowanie. 

Postanowiliśmy 
WALCZYĆ!

Wielu z NAS zapłaciło wysoką cenę i zginęło. Wielu musiało uciekać za granicę.



Najdłuższa wojna nowożytnej Europy

Klęski podczas powstań narodowych 
były dla nas nauką. Skoro nie siłą, to 

rozsądkiem odzyskamy niepodległość. 
Musimy wychować i wykształcić nowe 

pokolenie. Zaczyna się „praca u 
podstaw” i „praca organiczna”.



Aż w końcu wybuchła 

WIELKA WOJNA,
w której nasi zaborcy zaczęli 

walczyć między sobą.



To była długa i 
straszna wojna.



Na wszystkich frontach 
Wielkiej Wojny, POLACY 

walczyli w różnych 
armiach, często strzelając 

do siebie.



W trakcie wojny Józef Piłsudski 
organizuje Legiony, chce 

stworzyć przyszłą polską armię.



Wojna się w końcu skończyła, nasi 
zaborcy ją przegrali, teraz głos mają 
politycy. Nie możemy zmarnować 

szansy na odzyskanie państwa.

Wojna się w końcu skończyła, nasi 
zaborcy ją przegrali, teraz głos mają 
politycy. Nie możemy zmarnować 

okazji na odzyskanie państwa.

11 listopada
do Warszawy przybył Józef Piłsudski. Jest to 
symboliczna data odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI, 
po 123 latach niewoli.



W wyniku rozmów, podczas konferencji 
pokojowej, udaje się polskim politykom 
wynegocjować możliwość odtworzenia 

państwa polskiego.



Niech żyje

POLSKA!!!



Wolności odzyskanej strzec będziemy!!!



Naszą wolność zawdzięczamy wielu pokoleniom patriotów. PAMIĘTAJMY O NICH.
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