
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA 

 

 

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy 

magdeburskiej Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych 

jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące 

działania bojowe Wielkiej Wojny. 

Po ponad 120 latach Polska odzyskiwała niepodległość. Przyjazd Piłsudskiego do 

Warszawy wywołał powszechny entuzjazm jej mieszkańców i tylko o jeden dzień wyprzedził 

wiadomość o tym, że w okolicach Compiegne delegacja rządu niemieckiego podpisała 

zawieszenie broni, które kończyło działania bojowe I wojny światowej. 

W tych dniach Polacy uświadomili sobie, że po latach niewoli odzyskali 

niepodległość. Atmosferę tej wyjątkowej chwili tak opisywał Jędrzej Moraczewski: 

„Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie 

ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma ich. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! 

Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy 

wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. (...) 

Kto tych krótkich dni nie przeżył, kto nie szalał z radości w tym czasie wraz z całym 

narodem, ten nie dozna w swym życiu najwyższej radości”. 

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna „wobec grożącego niebezpieczeństwa 

zewnętrznego i wewnętrznego, dla ujednolicenia wszelkich zarządzeń wojskowych 

i utrzymania porządku w kraju” przekazała władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk 

polskich, jej podległych, brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu. 

Trzy dni później Rada Regencyjna rozwiązała się, oświadczając jednocześnie, 

iż „od tej chwili obowiązki nasze i odpowiedzialność względem narodu polskiego w Twoje 

ręce, Panie Naczelny Dowódco, składamy do przekazania Rządowi Narodowemu”. 

https://dzieje.pl/postacie/jozef-pilsudski


Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę Józef Piłsudski jako Naczelnik Państwa 

zajmował jedną z najważniejszych funkcji w odrodzonym kraju.  

A oto zestawienie jedenastu trafnych przemyśleń Marszałka Piłsudskiego. 

1. Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. 

2. Głową muru nie przebijesz, ale jeśli zawiodły inne metody należy spróbować i tej. 

3. Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, 

teraźniejszości ani prawa do przyszłości. 

4. Czego krzyczysz… co noga? A tamtemu głowę urwało i nie krzyczy, a ty o takie 

głupstwo. 

5. Gdy dookoła nas wre wszędzie kłótnia i zawiść partyjna, gdy dygoce i rozpala się 

niechęć  

6. Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem - staje się jedynie zbiorem ludzi, 

czasowo zajmujących dane terytorium. 

7. Pamiętaj, że wartość ma nie to, co ty mówisz, ale to jak się to odbija w mózgu 

słuchającego 

8. Panie marszałku, a jaki program tej partii? - Najprostszy z możliwych. Bić k*rwy 

i złodziei, mości hrabio. 

9. Pokora i uległość tylko do wzmocnienia i utrwalenia niewoli prowadzi. 

10. Uczcie się historii, znajomość jej jest bardzo potrzebna w życiu. 

11. Wam kury szczać prowadzić, a nie politykę robić. 

 

„Polska” 

Antoni Słonimski 

I cóż powiedzą tomy słowników, 

Lekcje historii i geografii, 

Gdy tylko o niej mówić potrafi 

Krzak bzu kwitnący i śpiew słowików. 

 

Choć jej granice znajdziesz na mapach, 

Ale o treści, co je wypełnia, 

Powie ci tylko księżyca pełnia 

I mgła nad łąką, i liści zapach. 



Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka? 

W niewymierzonej krainie leży. 

Jest w każdym wiernym sercu Polaka, 

Co o nią walczył, cierpiał i wierzył. 

 

W szumie gołębi na starym rynku, 

W książce poety i na budowie, 

W codziennej pracy, w życzliwym słowie, 

Znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku. 

 

Listopad 1918 r. był dopiero początkiem budowy niepodległej Polski i początkiem 

walki o jej granice. 

29 listopada 1918 r. Józef Piłsudski zwracając się w Belwederze do grona najbliższych 

współpracowników tak mówił o odzyskanej niepodległości: „Jest to największa, 

najdonioślejsza przemiana, jaka w życiu narodu może nastąpić. Przemiana, w której 

konsekwencji powinno się zapomnieć o przeszłości; powinno się przekreślić wielkim 

krzyżem starem porachunki (...) A czas przed nami jest krótki i tylko wspólnym wysiłkiem 

możemy zdecydować na jakiej przestrzeni, w jakich granicach naszą wolność obwarujemy 

i jak silnie staniemy na nogach, zanim dojdą z powrotem do siły i pełnego głosu sąsiedzi 

ze wschodu i z zachodu”.  

 

Katarzyna Ziętara 


