




 Chrzest Mieszka I uznaje się 

również za chrzest Polski. 

Chrześcijaństwo w Polsce 

zapoczątkował Mieszko I. Chrzest 

odbył się na wyspie Ostrów 

Lednicki. Mieszko I przyjął 

chrzest, ponieważ nie chciał 

narażać Polski na napaści innych 

krajów, które tworzyły 

chrześcijańską wspólnotę. 



 Była to jedna z największych bitew 

w historii średniowiecznej Europy, 

stoczona pomiędzy zakonem 

krzyżackim, a wojskami Polaków  

i Litwinów. 

 Bitwa zakończyła się zwycięstwem 

polsko-litewskim, lecz stolica 

zakonu; Malbork nie została 

zdobyta.



 Nastąpił w 1772 r. przez Prusy, 

Austrię i Rosję. W wyniku tego, 

Austria otrzymała ziemie sięgające 

po Zbrucz z Lwowem. Rosja 

otrzymała Inflanty Polskie oraz 

wschodnie krańce 

Rzeczypospolitej. Prusy otrzymały 

Warmię i Prusy Królewskie, lecz 

bez Gdańska i Torunia.



 23 października 1793 r. 

kontrolowany przez Rosjan sejm  

w Grodnie zgodził się na II rozbiór 

Polski, w wyniku którego Prusy 

otrzymały Wielkopolskę, Gdańsk, 

Toruń oraz ziemię sieradzką. Rosja 

zagarnęła szerokie tereny 

kijowszczyzny i mińszczyzny.     

W II rozbiorze nie wzięła udziału 

Austria, zajęta w tym czasie 

prowadzeniem wojny z Francją. 



 W 1795 r. Rosja, Prusy i Austria 

podjęły decyzję o trzecim 

rozbiorze Polski. Prusy zagarnęły 

część Mazowsza z Warszawą, 

Austria zajęła pozostały obszar 

Mazowsza oraz terytorium między 

Pilicą a Bugiem, natomiast Rosja-

Litwę, ziemie białoruskie, Polesie  

i Wołyń. Stanisław August 

Poniatowski zrzekł się korony. 

Polska utraciła niepodległość         

i zniknęła z mapy Europy na 123 

lata.



 Po upadku Rzeczypospolitej 

Polskiej, większa część ludności 

polskiej wyemigrowała do Francji. 

W 1797 r. rząd francuski zgodził 

się na utworzenie Legionów 

Polskich. Na ich czele stanął Jan 

Henryk Dąbrowski. Legiony 

tworzyli emigranci oraz Polacy, 

którzy dostali się do niewoli lub 

sami przeszli na stronę Francji.    

W 1797 r., aby zmotywować 

Polsków do dalszej walki, Józef 

Wybicki, jeden z oficerów 

Legionów, napisał tekst Pieśni 

Legionów Polskich we Włoszech. 



 105 lat temu, 28 lipca 1914 r., 

wybuchła I wojna światowa. 

Przez wówczas żyjących była 

nazywana „Wielką Wojną”.

 Bezpośrednią przyczyną wybuchu 

wojny było zamordowanie           

w Sarajewie, 28 czerwca 1914 

roku, następcy tronu Austro-

Węgier, arcyksięcia Franciszka 

Ferdynanda. Zabójcą był Gawriło 

Princip, młody serbski 

nacjonalista, członek organizacji 

„Czarna Ręka”.

 W wojnie wzięły udział 33 

państwa. Zginęło około 10 

milionów żołnierzy, drugie tyle 

zostało rannych. Niemal we 

wszystkich państwach 

europejskich, które wzięły udział 

w wojnie nastąpił kryzys 

ekonomiczny. 



 11 listopada 1918 roku, po 123 

latach nieobecności na mapach 

politycznych Europy Polska 

odzyskała niepodległość.

 Odzyskiwanie przez Polskę 

niepodległości było procesem 

stopniowym. Przełomowym 

momentem było przybycie do 

Warszawy Józefa Piłsudskiego, 

który został mianowany 

naczelnym dowódcą wojska 

polskiego, a następnie 

Tymczasowym Naczelnikiem 

Państwa. 

.



 II wojna światowa rozpoczęła się  

1 września  1939 r. atakiem  

Niemiec na Polskę. 

 II wojna światowa była 

największym konfliktem               

w dziejach ludzkości. Łączna 

liczba ofiar szacowana jest na 

ponad 60 mln ludzi. Krajem, który 

ucierpiał szczególnie była Polska. 

Szacuje się, że w latach 1939-1945 

straciła ponad 20% populacji.

 Oficjalnie działania wojenne 

zakończyły się 2 września 1945 r.



 6 lutego 1989 r. w Pałacu 

Namiestnikowskim w Warszawie 

rozpoczęły się obrady Okrągłego 

Stołu. Porozumienia między 

opozycją solidarnościową              

a władzą, podpisane 5 kwietnia 

1989 r., znacząco wpłynęły na 

upadek systemu komunistycznego               

i przemiany polityczne nie tylko   

w Polsce, ale również w całej 

Europie Środkowo-Wschodniej.



 1 maja 2004 r. Polska wraz            

z Cyprem, Czechami, Estonią, 

Litwą, Łotwą, Maltą, ze Słowacją, 

Słowenią i z Węgrami wstąpiła do 

Unii Europejskiej. Było to 

największe w historii rozszerzenie 

UE. 

 Polska znajduje się w Unii od 15 

lat. Ponad dekadę temu 

rozpoczęliśmy jeden z najbardziej 

owocnych sojuszy w historii 

Polski. 





 Władca Polski wywodzący się       

z dynastii Piastów, pierwszy 

koronowany król Polski. W latach 

1003-1004 był księciem Czech 

jako Bolesław IV. Był synem 

Mieszka I. Rządy w Polsce objął   

w 992 r. Przydomek „Chrobry” 

został mu nadany za czasów 

panowania Mieszka II (jego syna), 

oznaczało to człowieka mężnego, 

dzielnego.



 Polski pisarz i polityk. Autor słów 

Pieśni Legionów Polskich we 

Włoszech znanej później jako 

"Mazurek Dąbrowskiego”, który  

w 1927 r. oficjalnie stał się 

hymnem państwowym 

Rzeczypospolitej Polskiej.



 Działacz niepodległościowy, 

dowódca wojskowy, polityk, 

Naczelnik Państwa i Marszałek 

Polski. Dwukrotnie pełnił funkcję 

premiera i tworzył rządy 

sanacyjne. Jego głównym celem 

była walka o niepodległość Polski. 

11 listopada 1918 r. Rada 

Regeneracyjna przekazała mu 

władzę wojskową. Dzień ten jest 

symboliczną datą odzyskania 

niepodległości przez Polskę.



 Nazywał się Karol Wojtyła. 

 Polski duchowny 
rzymskokatolicki, biskup, 
arcybiskup, kardynał, a od 
16.10.1978 r. do 2.04. 2005 r. -
papież.  Człowiek wrażliwy            
i mądry, rozumiejący ludzi i ich 
problemy. 

 Wybór Karola Wojtyły na papieża, 
a następnie jego pontyfikat,          
w dużej mierze przyczyniły się do 
obalenia komunizmu w Europie 
Środkowo- Wschodniej i powrotu 
wolności  i demokracji w tym 
regionie świata.


