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11 listopada 
         to rocznica trzech wydarzeń, które miały 

miejsce 11 listopada 1918 roku:  

 
 

• przyjazdu Józefa Piłsudskiego do Warszawy,  

• przejęcia przez Józefa Piłsudskiego dowództwa nad  
Wojskiem Polskim, 

• podpisania przez strony walczące w I wojnie 
światowej rozejmu w Compiègne 

 

 



 
Początkowo Polacy nie byli zgodni  

co do tego, który dzień należałoby uznać  
za początek polskiej niepodległości 

 
Spierano się o to, ponieważ: 

• 7 października wydana została odezwa Rady 
Regencyjnej głosząca odzyskanie niepodległości, 

• 7 listopada sformowany został rząd Ignacego 
Daszyńskiego, 

• 12 listopada miało miejsce opuszczenie Warszawy 
przez wojska niemieckie (sam Piłsudski postulował 
tę datę).  

 

 

 

 



Fot. Wikipedia 



 
Jednak 11 listopada obchodzono w całym kraju uroczyście, 
mimo że nie było to ustawowe święto:  
 

• od 1921 r. corocznie 11 listopada wręczano zasłużonym 
Order Polonia Restituta, 

• tradycją stały się nabożeństwa za ojczyznę odprawiane  
w pierwszą niedzielę po 11 listopada, połączone  
z wojskowymi marszami, defiladami, 

•  od 1926 r.  11 listopada był dniem wolnym od pracy dla 
urzędników państwowych; wydano okólnik do wojewodów 
zalecający organizowanie w tym dniu lokalnych uroczystości 
państwowych i kościelnych, 

• od 1932 roku 11 listopada stał się dniem wolnym od nauki. 

 

 

 



11 listopada 1926 r., Warszawa 

Fot.: NAC/AC/ONLINE 



11 listopada świętem oficjalnym 

W 1937 roku Sejm RP ustawą z dnia 23 kwietnia 
oficjalnie uznał, że: 

Święto Niepodległości obchodzone będzie 11 
listopada (...) jako rocznica odzyskania przez 

naród polski niepodległego bytu państwowego  
i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim 
imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego 
wodza narodu w walkach o wolność Ojczyzny. 

 



Pierwsze oficjalne obchody 11 listopada, 
Warszawa 1937 

Fot.: Dzieje.pl 



Linki, pod które warto zajrzeć: 

• Dzieje.pl. 11 Listopada - Święto Niepodległości.  
https://dzieje.pl/aktualnosci/11-listopada-swieto-
niepodleglosci [dostęp 09.11.2020] 

• Górny M. Jak świętować niepodległą ? 
https://muzeumpilsudski.pl/wp-
content/uploads/2019/09/MJP20190314-jak-swietowac-
niepodlegla.pdf [dostęp 09.11.2020] 

• Niepodległa. Kalendarium niepodległościowe 
https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/kalendarium-
niepodleglosciowe/ [dostęp 09.11.2020] 

 

https://dzieje.pl/aktualnosci/11-listopada-swieto-niepodleglosci
https://dzieje.pl/aktualnosci/11-listopada-swieto-niepodleglosci
https://dzieje.pl/aktualnosci/11-listopada-swieto-niepodleglosci
https://dzieje.pl/aktualnosci/11-listopada-swieto-niepodleglosci
https://dzieje.pl/aktualnosci/11-listopada-swieto-niepodleglosci
https://dzieje.pl/aktualnosci/11-listopada-swieto-niepodleglosci
https://dzieje.pl/aktualnosci/11-listopada-swieto-niepodleglosci
https://dzieje.pl/aktualnosci/11-listopada-swieto-niepodleglosci
https://dzieje.pl/aktualnosci/11-listopada-swieto-niepodleglosci
https://dzieje.pl/aktualnosci/11-listopada-swieto-niepodleglosci
https://dzieje.pl/aktualnosci/11-listopada-swieto-niepodleglosci
https://dzieje.pl/aktualnosci/11-listopada-swieto-niepodleglosci
https://dzieje.pl/aktualnosci/11-listopada-swieto-niepodleglosci
https://dzieje.pl/aktualnosci/11-listopada-swieto-niepodleglosci
https://dzieje.pl/aktualnosci/11-listopada-swieto-niepodleglosci
https://muzeumpilsudski.pl/wp-content/uploads/2019/09/MJP20190314-jak-swietowac-niepodlegla.pdf
https://muzeumpilsudski.pl/wp-content/uploads/2019/09/MJP20190314-jak-swietowac-niepodlegla.pdf
https://muzeumpilsudski.pl/wp-content/uploads/2019/09/MJP20190314-jak-swietowac-niepodlegla.pdf
https://muzeumpilsudski.pl/wp-content/uploads/2019/09/MJP20190314-jak-swietowac-niepodlegla.pdf
https://muzeumpilsudski.pl/wp-content/uploads/2019/09/MJP20190314-jak-swietowac-niepodlegla.pdf
https://muzeumpilsudski.pl/wp-content/uploads/2019/09/MJP20190314-jak-swietowac-niepodlegla.pdf
https://muzeumpilsudski.pl/wp-content/uploads/2019/09/MJP20190314-jak-swietowac-niepodlegla.pdf
https://muzeumpilsudski.pl/wp-content/uploads/2019/09/MJP20190314-jak-swietowac-niepodlegla.pdf
https://muzeumpilsudski.pl/wp-content/uploads/2019/09/MJP20190314-jak-swietowac-niepodlegla.pdf
https://muzeumpilsudski.pl/wp-content/uploads/2019/09/MJP20190314-jak-swietowac-niepodlegla.pdf
https://muzeumpilsudski.pl/wp-content/uploads/2019/09/MJP20190314-jak-swietowac-niepodlegla.pdf
https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/kalendarium-niepodleglosciowe/
https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/kalendarium-niepodleglosciowe/
https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/kalendarium-niepodleglosciowe/
https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/kalendarium-niepodleglosciowe/
https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/kalendarium-niepodleglosciowe/
https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/kalendarium-niepodleglosciowe/
https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/kalendarium-niepodleglosciowe/
https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/kalendarium-niepodleglosciowe/
https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/kalendarium-niepodleglosciowe/
https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/kalendarium-niepodleglosciowe/
https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/kalendarium-niepodleglosciowe/

