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Tytułem wstępu:

Drodzy Czytelnicy
Oddajemy w Wasze ręce czwarty numer gazetki „Historyczne
LOS – y”. Tak jak poprzednio chcemy zachęcić młodych czytelników do poznawania historii. Opisujemy najciekawsze wydarzenia,
jakie miały miejsce w Polsce i na świecie. Pokazujemy również, że
Częstochowa to bardzo ciekawe miasto. „Odkrywamy” dla Was zapomniane fakty, wydarzenia, wspominamy ciekawych ludzi, którzy
tworzyli naszą, częstochowską społeczność. Nie zabraknie również
krzyżówki i ikonografii – oglądajcie, rozwiązujcie, odpowiadajcie na
pytania, prawidłowe odpowiedzi będą nagrodzone!!!
W czwartym numerze kontynuujemy cykl „Szpiedzy tacy jak
oni”. Na łamach naszej gazetki będziecie mogli prześledzić losy wybitnych postaci, związanych z historią II wojny światowej. Osoby
te pracowały jako szpiedzy, dostarczając bardzo istotnych informacji nie tylko dla nas, Polaków, ale również dla naszych aliantów.
Kolejna odsłona cyklu to artykuł o Janie Karskim, który jako pierwszy przekazał światu informację o masowej zagładzie Żydów, czyli
holocauście.
W gazetce pojawił się również następny artykuł z cyklu „LOS –
owych spotkań z duchami”. Opowiadamy w nim historie niesamowite, z „dreszczykiem”, związane z naszym regionem – mamy nadzieję, że się Wam spodobają. Jeśli znacie jakieś ciekawe opowieści
z duchami w roli głównej – dajcie nam znać! Opiszemy je w następnym numerze.
Zachęcamy wszystkich do współtworzenia tej wyjątkowej gazetki szkolnej.
Z serdecznymi pozdrowieniami Zespół Redakcyjny pod kierunkiem
Teresy Rygalik-Weżgowiec
Renaty Białowąs
Eweliny Noszczyk

Koło Dziennikarskie
oraz członkowie Koła Miłośników Dawnej Częstochowy
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Koło Miłośników Dawnej Częstochowy przedstawia:

Wrzesień 1939 w Częstochowie
1 września 1939 – wybuch II wojny światowej – to dzień, który wstrząsnął całą Polską.
Także Częstochowa ucierpiała w skutek ataku III Rzeszy na nasz kraj.
Miasto na Wartą stało się miejscem jednej z pierwszych bitew kampanii wrześniowej.
Walki rozpoczęły się już 1 i trwały do 3 września. W tym czasie polskie wojska walczyły z naporem wroga, wykorzystując do tego bunkry, przygotowane już w marcu tego
samego roku. Żołnierze 7 Dywizji Piechoty, dowodzeni przez generała Janusza Gąsiorowskiego, zdołali zadać duże straty przeciwnikowi, lecz zostali ostatecznie zmuszeni
do odwrotu na Janów i Złoty Potok. Podczas odwrotu dywizja została jednak rozbita
przez wojska nieprzyjaciela, a sam generał trafił do niewoli.

Jeden z bunkrów, w których chronili się walczący

Gen. Janusz Gąsiorowski
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Koło Miłośników Dawnej Częstochowy przedstawia:

Wrzesień 1939 w Częstochowie
Niemieckie oddziały mogły wkroczyć do Częstochowy. Ku ich zdziwieniu nie spotkali się
z oporem ze strony mieszkańców, którzy, jak określiły niemieckie dokumenty:
„zachowali spokój’’.
4 września w kilku rejonach miasta miały miejsce strzelaniny. Niemcy winą za te sytuacje obarczyli polskich partyzantów, co nie miało żadnego potwierdzenia w rzeczywistości, gdyż nie znaleziono żadnego Polaka lub Żyda, który posiadałby broń. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem tych zajść było rozpoczęcie ostrzału przez zdenerwowanych i niedoświadczonych rekrutów niemieckich. Akcja represyjna rozpoczęła
się zaraz po zakończeniu strzelaniny. Naziści wyciągali ludzi z domów i zbierali ich z
ulic, po czym transportowali ich na plac Magistracki, Nowy Rynek, lub plac przed katedrą. Tam mieszkańcy miasta mieli leżeć z twarzą do ziemi lub stać z rękami skierowanymi do góry. Każdy, kto się poruszył, miał zostać rozstrzelany. Przeprowadzano także
rewizje osobiste, podczas których znalezienie każdej rzeczy, która mogła stanowić
potencjalną broń, było jednoznaczne ze śmiercią. Jednocześnie Niemcy maltretowali
i upokarzali osoby, które zostały złapane. Po zakończeniu akcji, kobiety i dzieci zostały zwolnione do domu. Mężczyźni natomiast trafiali do aresztu. Dokładna liczba ofiar
tego wydarzenia nie jest znana, lecz wiadomo, iż jest na tyle duża, by nazwać ten
dzień „krwawym poniedziałkiem”.

Obelisk przed archikatedrą, upamiętniający dzień „krwawego poniedziałku”.

Krzysztof Klingenberg kl.2c
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Koło Miłośników Dawnej Częstochowy przedstawia:

Konfederacja barska 1768-1772

Jasna Góra – twierdza konfederatów
Wywiezienie przywódców konfederacji radomskiej w głąb Rosji, rządy ambasadorsko-królewskie,
przyznanie w pełni praw dysydentom, a wreszcie protektorat Rosji, wszystkie te czynniki spowodował
silny sprzeciw szlachty W Rzeczpospolitej. Konserwatyści zawiązali w lutym 1768 roku konfederacje
w Barze przeciwko Rosji, dysydentom i królowi. Przywódcami jej zostali bp. Adam Stanisław Krasiński
i Józef Pułaski (wybitny prawnik). Króla poparły oddziały rosyjskie, a także niewielkie oddziały RP.
Państwa europejskie biernie
przyglądały się temu co dzieje
się w Rzeczpospolitej. Rosnąca
potęga Rosji zaniepokoiła Turcję, która wypowiedziała jej
wojnę.
Francja
potajemnie
wspierała konfederatów wysyłając im sprzęt, pieniądze i wojskowych, którzy instruowali
konfederatów.
Początkowo walki toczyły
się na Ukrainie, ale tam na skutek między innymi działań wojskowych doszło do zaostrzenia
konfliktów społecznych. Otwarty buntu chłopów, zwany koliszczyzną, doprowadził do niepoArtur Grottger - Modlitwa konfederatów barskich
kojów na tle społecznym i religijnym. Doszło tam do rzezi
ludności katolickiej w Humaniu.
Wśród wojskowych największą chwałą cieszył sie Kazimierz Pułaski, który swoja załogą obsadził
klasztor jasnogórski, ściągając tym samym nienawiść Stanisława Augusta Poniatowskiego na paulinów
częstochowskich. Konfederaci w 1770 roku ogłosili detronizacje króla, a rok później próbowali go porwać, aby zmusić go do abdykacji. Ten ruch zaważył na losach konfederatów, którzy utracili sympatię
i poparcie. Klęska konfederatów przypieczętowały działania
rosyjskiego generała Aleksandra Suworowa i przegrana Turcji
w wojnie z Rosją. W 1772 roku poddała się ostatnia twierdza
konfederatów –Jasna Góra.
Ów zryw niepodległościowy, który był pierwszym tego typu
działaniem Polaków przesądził o dalszym losie RP. w 1772
roku miał miejsce I rozbiór RP.

Teresa Rygalik-Weżgowiec

Kazimierz Pułaski pod Częstochową, akwarela Juliusza Kossaka
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Konfederacja_barska
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Z Polski

Atak ZSRR na Polskę
17 września 1939 r. ZSRR zaatakowało Polskę.
Sowieci pod pretekstem ,,opieki” wkroczyli na wschodnią część
Polski. Na drodze wojskom ZSRR stanął Korpus Ochrony Pogranicza.
Marszałek Edward Rydz-Śmigły w pierwszym odruchu chciał stawić przeciwnikowi zdecydowany opór. Później zastanawiał się
jednak nad sensownością prowadzenia walki z Sowietami. Ostateczna dyrektywa ogólna, nadana przez radiostację naczelnego
wodza wieczorem 17 września, brzmiała:
,,Sowiety wkroczyły. Nakazuję ogólne wycofanie na Rumunię
i Węgry najkrótszymi drogami. Z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony
albo próby rozbrojenia oddziałów. Zadanie Warszawy i miast, które miały bronić przed Niemcami
– bez zmian. Miasta do których podejdą bolszewicy powinny z nimi pertraktować w sprawie wyjścia garnizonów do Węgier lub Rumunii”.
Dyrektywa wprowadziła dezorientację i różną możliwość interpretacji. Dawała praktycznie wolną
rękę dowódcom jednostek, które znalazły się w styczności z jednostkami Armii Czerwonej. To
oni mieli zadecydować czy walczyć, czy nie.
Jedną z najsłynniejszych bitew z Sowietami była obrona Wilna - które było najsilniejszym okręgiem
wojskowym we wschodniej części Polski. Po wybuchu wojny, miasto podjęło przygotowania do
odparcia ataku. 14 września większość młodzieży została przeszkolona do obrony miasta. Niestety
zaledwie połowa stacjonujących tam żołnierzy oraz ochotników była uzbrojona. Brakowało również granatów przeciwpancernych, jednak zastąpiono je butelkami z benzyną. 18 września nieuzbrojone oddziały zostały wycofane na Litwę.
Tego samego dnia czołgi ZSRR zaatakowały miasto, lecz zostały odparte na przedpolach Wilna. 19 września wrogie czołgi ponownie uderzyły na miasto i przełamały
opór, zajmując między innymi lotnisko.
Wróg był bezwzględny i często dochodziło
do rozstrzeliwania zarówno żołnierzy, jak
i cywilów. Śmierć poniosły dziesiątki tysięcy osób.
Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/
Obrona_Wilna_(1939)
https://dzieje.pl/aktualnosci/sowieckaagresja-na-polske
https://pl.wikipedia.org/wiki/
Agresja_ZSRR_na_Polsk%C4%99
wiedza własna

Maciej Nowak kl.1a
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Z Polski

Początki państwa polskiego.
Chrzest Polski.
Gocki historyk Jordanes w VI wieku opisał słowiańskie plemiona Wenetów mieszkające nad Wisłą. Jest to pierwsza informacja o terenach znajdujących się obecnie w granicach państwa polskiego. Anonimowy kronikarz zwany Geografem Bawarskim, który pisał w IX wieku podaje nazwy
ludów zamieszkujących tereny wzdłuż Odry i Wisły. Niestety, informacje dotyczące początków
państwa polskiego są nieliczne. Hagiograficzne źródło z końca IX wieku „Żywot świętego Metodego”, dostarcza nam informacji na temat księcia Wiślan i jego władztwa, które znalazło się pod
czeskim panowaniem. Dopiero Polanie mogli rozpocząć długi i żmudny proces konsolidacji państwa, którego kolebką stały się ziemie przez nich zamieszkane. Potwierdzają to prace archeologiczne prowadzone na terenie Wielkopolski, która już w X wieku całkowicie była podporządkowana
Piastom.
O pierwszym znanym z imienia władcy Polan – Mieszku I, jego militarnej sile oraz podległym mu państwie, pisał żydowski kupiec i podróżnik Ibrahim ibn Jakub. Przebywał on na dworze
cesarza Niemiec Ottona I w 966 roku i opisywał państwo, które wyrastało na wschód od cesarstwa
niemieckiego. Paweł Jasienica uważa, że jego charakter był militarno – patrymonialny, a grupa rządząca była skupiona wokół osoby księcia. Dogodne położenie państwa, pomiędzy Morzem Bałtyckim a Karpatami, sprzyjało rozwojowi handlu.
Pod koniec I połowy X wieku Polanie wybudowali wiele grodów wokół Gniezna, które stało
się ich główną siedzibą. Prowadząc intensywną ekspansję , na podporządkowanych sobie terenach
osadzali załogi zbrojne w wybudowanych grodach. Podbili ziemię lubuską, wchodząc tym samym
w kontakt z niemieckim awanturnikiem Wichmanem. W wyniku szybkiego rozwoju terytorialnego
państwo Mieszka I zaczęło graniczyć z Czechami i Niemcami. Książę Polan uznał zwierzchność
cesarza, a także zapłacił mu trybut z przygranicznych terenów. Oba te państwa były schrystianizowane, natomiast państwo gnieźnieńskie było pogańskie. Nadal czczono tam bóstwa: Peruna, Światowita i Swarożyca. Nie posiadamy wielu informacji na temat wierzeń Słowian, którzy w zjawiskach przyrody doszukiwali się znaków nadprzyrodzonych, nie mieli kapłanów, a cześć bóstwom
oddawali w świętych gajach.

Dobrawa

Mieszko I

Rysunek autorstwa Magdaleny Weżgowiec
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Z Polski

Początki państwa polskiego.
Chrzest Polski.
Bezpośrednie sąsiedztwo państw chrześcijańskich musiało wcześniej, czy później doprowadzić do
próby chrystianizacji państwa Polan. Ówczesna Europa Zachodnia była już schrystianizowana i tylko
kwestią czasu, miejsca i okoliczności pozostawało przyjęcie chrztu przez księcia Mieszka.
Wraz z nawiązaniem kontaktów z cesarstwem niemieckim, Mieszko porozumiał się w 965 roku z władcą czeskim – księciem Bolesławem I Srogim. Zbliżenie się obu władców zostało przypieczętowane małżeństwem Mieszka z córką Bolesława I – Dobrawą. Książę podjął również decyzję o przyjęciu chrztu.
Mieszko I wraz ze swoją drużyną i najbliższym otoczeniem przyjął chrzest w 966 roku za pośrednictwem czeskim. Nie jest znane miejsce ceremonii przyjęcia sakramentu. Możemy jedynie podejrzewać, że mogła to być Ratyzbona, jako siedziba biskupstwa, któremu podlegał Kościół w Czechach.
Jako ewentualne miejsce chrztu Mieszka I brane są pod uwagę również Gniezno, Poznań, czy Ostrów
Lednicki. Wiele słów, które do dziś funkcjonują w języku polskim, takich jak na przykład apostoł, biskup, kazanie pochodzi z języka czeskiego.
Przyjęcie przez władcę nowego wyznania zapoczątkowało długi proces chrystianizacji i związanej z nią zmiany mentalności mieszkańców księstwa polskiego, budowy świątyń, klasztorów oraz tworzenie hierarchii kościelnej. W wyniku zabiegów Mieszka I w 968 roku powstało w Poznaniu biskupstwo misyjne, na czele którego stał biskup Jordan. Podlegało ono bezpośredniej zwierzchności papieża, a nie niemieckiemu arcybiskupstwu w Magdeburgu, które znajdowało się najbliżej granicy państwa polskiego.
Pierwsi duchowni byli cudzoziemcami i w większości pochodzili z Europy Zachodniej. Wraz z
ich przybyciem do państwa polskiego dotarła oświata i kultura zachodnioeuropejska. Kapłani byli
krzewicielami nie tylko wiary, ale również nauki. W znaczny sposób przyczynili się do poszerzenia
horyzontów myślowych ówczesnych mieszkańców ziem polskich.
Równocześnie przyjęcie chrztu wiązało się z licznymi konsekwencjami politycznymi. Z perspektywy czasu widać, że decyzja Mieszka I była bardzo przemyślana. Po pierwsze akt przyjęcia
chrztu wzmocnił pozycję władcy. Książę dołączył do grona monarchów z kręgu kultury łacińskiej.
Mógł rozpocząć starania o koronę królewską. Wyzbycie się dawnych zwyczajów pogańskich, które
był odmienne dla poszczególnych plemion, pozwoliło na wprowadzenie jednolitej religii, która stała
się czynnikiem integrującym społeczności plemienne. Utworzenie wspomnianego już wcześniej biskupstwa misyjnego w Poznaniu, pozwoliło Kościołowi polskiemu zachować niezależność od wpływów niemieckich. Biorąc pod uwagę, że arcybiskupstwo w Magdeburgu uzurpowało sobie prawo do
zwierzchności nad ziemiami polskimi, posunięcie to pozwoliło kształtować się hierarchii Kościoła
polskiego bez niemieckiej ingerencji.
Przyjęcie chrztu przez Mieszka I stało się kamieniem milowym w historii Polski. Skutki tej decyzji były dalekosiężne, a chrystianizacja okazała się procesem wielowiekowym. Polska została przyjęta do społeczności państw chrześcijańskich z kręgu kultury zachodnioeuropejskiej. Hierarchia kościelna wzmocniła struktury państwa. Chrzest zapoczątkował również rozwój kultury. W kilka lat po
tym doniosłym wydarzeniu Mieszko I podporządkował sobie Pomorze, co spowodowało niezadowolenie możnych niemieckich, z którymi rozprawił się w bitwie pod Cedynią w 972 roku. Opłacanie trybutu cesarzowi wiązało się z jego przychylnością.
Śmierć Dobrawy umożliwiła Mieszkowi I zerwanie sojuszu z Czechami. Odzyskał zajęte przez
Przemyślidów tereny Wiślan wraz z Krakowem oraz Śląsk. U schyłku swojego życia pozostawił państwo rozciągające się od Morza Bałtyckiego po Tatry, z ugruntowaną pozycją wśród innych monarchii
europejskich. W dokumencie Dagome iudex powierzył swoje państwo pod opiekę następcy świętego
Piotra. Wolą Mieszka I było, aby to jego synowie z drugiego małżeństwa z Odą przejęli po nim sukcesję.
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Teresa Rygalik-Weżgowiec

LOS-owe spotkania z duchami

Ogrodzieniec
Zamek Ogrodzieniec to ogr omne, monumentalne r uiny obr onnej r ezydencji Boner ów z XVI
wieku, malowniczo położone na najwyższym wzniesieniu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej –
Górze Janowskiego. Z miejscem tym związane są ciekawe legendy. Poznajmy kilka z nich :)
Piękna i młoda żona Seweryna Bonera, krakowskiego bankiera i żupnika, będącego również właścicielem Ogrodzieńca, w czasie nieobecności pana zamku umilała sobie czas flirtując z młodymi żołnierzami. Pewnego razu, przed powrotem męża, udała się do kaplicy zamkowej modlić się, by jej
grzechy nie wyszły na jaw. Nagle zerwał się straszliwy wiatr i drzwi do kaplicy raptownie się zatrzasnęły. Zarówno służba, jak i sam Seweryn, przetrząsnęli cały cały zamek, ale nigdzie jej nie znaleziono. Jedynym miejscem, w którym nie szukano, była kaplica zamkowa, ponieważ drzwi kaplicy nie
dały sie otworzyć. Na rozkaz pana wyważono je i wtedy oczom wszystkich ukazała się żona Seweryna, leżąca martwa na schodach.
Po pewnym czasie na zamek napadli zbójcy. Spłoszeni przez służbę, nie zdołali się dostać do skarbca. Ratując się ucieczką zabrali leżące nadal na dziedzińcu żelazne drzwi. Zanieśli je do swej siedziby i umieścili w skale. Odtąd zamykały one wejście do ich kryjówki. Obecnie te legendarne drzwi
znajdują się w zakrystii pobliskiego kościoła.
Stanisław Boner miał córkę niezwykłej urody, Olimpię. Niejeden z okolicznych rycerzy chciał ją pojąć za żonę, lecz Olimpia oddała swe serce młodziutkiemu, również zakochanemu w niej bez pamięci
rycerzowi - Stanisławowi Kmicie. Jednak ojciec nie chciał słyszeć o tej miłości, gdyż młody Kmita
był katolikiem a Boner zażartym zwolennikiem protestantyzmu. W tym czasie wybuchła wojna. Młody rycerz, wyruszając na nią, obiecał ukochanej, że będzie do niej pisał. Dowiedział się o tym Seweryn i przechwytywał wszystkie listy do i od córki. Młody rycerz nie rozumiał tego, co sie dzieje i po
powrocie wysłał do ukochanej giermka z listem. Sam oczekiwał na odpowiedź na wysokiej i stromej
skale. Jednak i ten list trafił w ręce ojca, który przekazał list niby od Olimpii, w którym ta informuje
rycerza, iż widząc beznadziejność ich miłości i upór ojca, oddaje rękę komu innemu. Kmita, otrzymawszy list, w przypływie rozpaczy rzucił się w przepaść. Olimpia jednak dowiedziała się w końcu
o podstępie ojca i tragicznej śmierci ukochanego. Z rozpaczy wyskoczyła z górnego okna południowej wieży. Od tego czasu nocami na zamku można ujrzeć ją spacerującą w białej sukni po blankach.

Źródło: https://gdziewpolscenaweekend.pl/miejsce-w-ktorym-kreconowiedzmina-zamek-ogrodzieniec/
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LOS-owe spotkania z duchami

Ogrodzieniec
Legendy mówią, a obecni mieszkańcy potwierdzają, że na zamku nocami pojawia się ogromny
czarny pies, pobrzękujący długim na trzy metry łańcuchem. Starsi mieszkańcy opowiadają, że nocą
żaden koń nie ośmielił się przejść przez zamkową bramę, choć na zamkowym dziedzińcu nigdy nie
brakowało soczystej trawy. Pewien młodzieniec, który nie chciał wierzyć opowieściom, postanowił
zanocować na zamkowym dziedzińcu. Jak później wyznał, w środku nocy usłyszał pobrzękiwania
łańcucha, a następnie usłyszał za plecami powarkiwanie. I choć księżyc był w pełni, kiedy sie odwrócił - niczego nie zobaczył, jednak dźwięk nie ustawał. Wystraszony pobiegł przed siebie co sił
w nogach, czując na karku trupi oddech, aż dotarł do stawu. Kiedy wskoczył do wody, przed nim
ukazał się ogromny psi łeb.
Korzenie tej legendy sięgają XVII wieku, kiedy to Mikołaj Firlej sprzedał zamek Stanisławowi
Warszyckiemu. Miłośnicy historii zapewne dobrze znają barwne dzieje tego patrioty, który w czasie Potopu Szwedzkiego stał u boku Jana Kazimierza, bronił między innymi Częstochowy i gościł
najznamienitszych dygnitarzy polskich. Co więcej był też świetnym gospodarzem, który dbał o rozwój rzemiosła i rękodzieła na swych ziemiach.
Jednak pojawiają się tu i ówdzie opowieści o jego okrucieństwie. Uwielbiał ponoć tortury i folgował sobie w ich stosowaniu pod błahymi nawet pretekstami. Szczególnie okrutny miał być wobec
swych kolejnych żon, z których jedną chłostał na oczach poddanych, drugą miał zamurować żywcem. Według opowieści, przekazywanych z pokolenia na pokolenie, Warszycki jeszcze za życia
został porwany przez diabła do piekła i stamtąd nocami powraca na zamek jako czarny pies, pilnować swoich ukrytych skarbów.

Źródło: https://ciekawostki.online/ciekawostki/222/o-zamku-ogrodzieniec/
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Ogrodzieniec
Swego czasu zamkiem władało dwóch braci. Obaj odznaczali się niezwykłą łatwością w realizacji swych pomysłów i zamierzeń, toteż szybko się bogacili. Wraz ze wzrostem bogactwa
bracia stawali się coraz bardziej chciwi i w dążeniu do pomnażania bogactw niejednego człeka
skrzywdzili. Obaj bracia zmarli równocześnie. Pozostawili jednak testament, w którym zamiast rozporządzić swym majątkiem, zostawili instrukcję nakazującą pochowanie ich na zamkowym dziedzińcu i wystawienie straży, która będzie ich nagrobków pilnować we dnie
i w nocy. Słuszne to było posunięcie, bo już pierwszej nocy duchy skrzywdzonych przez nich
ludzi zaczęły nawiedzać ich groby, nie dając im spocząć w spokoju. Wartownicy miecze musieli w wodzie święconej zanurzać, by zjawy odpędzać. Niektórzy mówią, że do dnia dzisiejszego duchy rycerzy walczą nocami ze zjawami ludzi skrzywdzonych przez braci.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogrodzieniec_(gmina)

Źródło:
https://www.napokladziezycia.pl/zamek-ogrodzieniec-ciekawostki-legendy-zwiedzanie/
http://www.legendyzwypraw.pl/legenda-o-czarnym-psie-z-ogrodzienca/

Renata Białowąs
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Zabawa z historią w tle - krzyżówka

Ikonografia
Hamlet polski
Zadanie: Podaj imię i nazwisko autora
oraz tytuł dzieła.
Kim był sportretowany na obrazie mężczyzna?

Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres
mailowy:
biblioteka8los@8los.pl
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Źródło: https://pl.wikipedia.org
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Narodziny faszyzmu we Włoszech
W latach 20 XX wieku brak stabilizacji politycznej, czy ekonomicznej powodował, że do władzy dochodziły jednostki o
aspiracjach dyktatorskich. W wielu państwach europejskich
doszło wówczas do zamachu stanu i przejęcia władzy przez
jednostkę silną, charyzmatyczną. Przykładem mogą być Węgry, Włochy, Turcja, Hiszpania, Polska, Rumunia, Estonia,
Łotwa, Bułgaria, Grecja itd.
Po I wojnie światowej we Włoszech był potężny kryzys. Koszty wojny przewyższały łączne wydatki państwa z
poprzednich 40 lat. Śmierć na frontach poniosło ok. 700 000
żołnierzy. Zadłużenie kraju, próby emitowania pieniędzy doprowadziły Włochy do inflacji. Brak zamówień wojskowych
spowodował kryzys w przemyśle. Zyski z prowadzonej wojny były niewspółmierne do strat. W 1915 roku ententa obiecywała nabytki terytorialne dla Włoch, natomiast po wojnie
otrzymały one jedynie pd. Tyrol i Istrię. Dalmację otrzymało
Królestwo SHS (Królestwo Serbów Chorwatów i Słoweńców, które od 1929 roku nosiło nazwę Jugosławia). Grupa
włoskich weteranów z Gabriele D`Annunzio na czele we
wrześniu 1919 roku zajęła port Fiume (dzisiejsza Rijeka) i
ogłosiła jego włączenie do Włoch. Liga Narodów uznała
aneksję w 1924 roku, co było sprzeczne z jej założeniami,
ponieważ zalegalizowano narzucenie granic.
Rozczarowanie
społeczeństwa wynikiem wojny,
kryzys gospodarczy i dodatkowo kryzys systemu demokratycznego nie wróżył nic dobrego. Rozdrobnienie partyjne nie
zapowiadało stabilnych rządów. Radykalizacja nastrojów
społecznych
powodowała
zwrot ku osobom, które obiecywał szybką poprawę sytuacji
w państwie. Do głosu zaczęła
dochodzić Włoska Partia Komunistyczna (WPK), która powstała w 1921 roku na skutek
rozłamu w partii socjalistycznej i należała do Kominternu
(Międzynarodówki Komunistycznej) oraz faszyści.
Ugrupowanie to wyłoniło się
Uczestnicy Marszu na Rzym
ze Związku Weteranów (Fascio
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Faszyzm_w%C5%82oski
Italiana di Combattimento),
który powstał z inicjatywy
Mussoliniego. Już w 1921 roku przekształcił się w Narodową Partię Faszystowską (Il Partito
Nazionale Fascista). W kolejnych latach il Duce, czyli Benito Mussolini, odegra ogromną rolę nie
tylko w samych Włoszech, ale i w polityce międzynarodowej.
Teresa Rygalik-Weżgowiec
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Dzień, który wstrząsnął światem...
Zamachy z 11 września 2001 to seria czterech ataków terrorystycznych, przeprowadzonych rano we wtorek 11 września 2001 roku na terytorium Stanów Zjednoczonych za
pomocą uprowadzonych samolotów pasażerskich. Sprawcami byli przedstawiciele organizacji Al-Ka’ida, którzy po opanowaniu samolotów skierowali je na obiekty dwóch wież World
Trade Center oraz budynku Pentagonu.
Ustalono ostatecznie, iż łącznie, w wyniku czterech zamierzonych katastrof lotniczych,
w zamachu zginęły 2973 osoby, nie licząc 19 porywaczy i 26 osób nadal oficjalnie uznawanych za zaginione. Zamach na World Trade Center był pierwszą skuteczną operacją tego
typu i pociągnął za sobą więcej ofiar i strat materialnych niż jakikolwiek inny akt terroru
w dotychczasowej historii Stanów Zjednoczonych i świata.
Ataki z 11 września były bezpośrednią przyczyną rozpoczęcia tak zwanej „wojny z terroryzmem”, której pierwszym etapem był atak na rządzony przez talibów Afganistan,
gdzie przebywał Osama bin Laden oraz zaostrzenie środków bezpieczeństwa (m.in. na lotniskach) i wprowadzenie w wielu krajach ustaw antyterrorystycznych, które w niektórych
przypadkach ograniczają prawa obywatelskie.
Zamachów dokonało 19 porywaczy, którzy kupili bilety na 4 loty krajowe amerykańskich
linii lotniczych. Po przejęciu kontroli nad samolotami skierowali je na znane obiekty na terenie USA.
Dwa spośród porwanych samolotów – Boeingi 767 – rozbiły się o bliźniacze wieże World
Trade Center w Nowym Jorku, które po kilkudziesięciu minutach uległy zawaleniu na skutek
naruszenia stalowej konstrukcji nośnej budynków, co było efektem uderzenia samolotów
i spowodowanych w ten sposób intensywnych i rozległych pożarów.
Trzeci samolot, Boeing 757, zniszczył część Pentagonu, a ostatni (opóźniony) Boeing 757
linii United Airlines nie dotarł do celu – rozbił się na polach w pobliżu Shanksville w Pensylwanii ok. 15 min. lotu od Waszyngtonu. Przypuszcza się, że ostatni samolot miał uderzyć
w Biały dom lub Kapitol, jednak nie ma na to dowodów. Nie doleciał on do celu, ponieważ
pasażerowie, którzy dowiedzieli się co stało się z innymi samolotami, zaatakowali porywaczy. W rezultacie walki, która się wywiązała, doszło do rozbicia się samolotu na
niezaludnionym terenie.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamach_z_11_wrze%C5%9Bnia_2001_roku
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Źródło zdjęć: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamach_z_11_wrze%C5%9Bnia_2001_roku

Karolina Pośpiech kl.2c
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Wojna domowa w Hiszpanii
Destarbilizacja polityczna i społeczna w Hiszpanii zaczęła się od obalenia monarchii
(Królestwa Hiszpanii) w 1931 roku i wprowadzenia Drugiej Republiki Hiszpańkiej, jednak nie
ucziszyło to sporów społecznych i politycznych w kraju. W 1931 roku w Hiszpanii władzę
sprawowała partia PSOE - ugrupowanie lewicowe. W 1933 roku wybory wygrała partia CEDA ugrupowanie prawicowe, a w wyborach w 1936 roku Front Ludowy, który skupiał w sobie republikanów, socjalistów oraz komunistów. Zyskał on również poparcie anarchistów oraz Basków
i Katalończyków, którzy starali się o uzyskanie własnego, autonomicznego regionu. Powstał
wówczas lewicowy rząd, który wprowadził radykalne reformy społeczne. Głównym celem było
zreformowanie rolnictwa, ograniczenie roli Kościoła i zmiejszenie jego majątku oraz rozwijanie
szkolnictwa świeckiego. Reforma ta miała doprowadzić do powstania świeckiego państwa. Armię
poddano ścisłej kontroli cywilnej, aby zapobiec przewrotom wojskowym. Plany rządu wywołały
kategoryczny sprzeciw wśród prawicowego spółeczeństwa hiszpańskiego, duchowieństwa oraz
dowódców armii. Zaczęło dochodzić do krwawych porachunków między lewicowymi i prawicowymi bojówkami oraz mordów politycznych.
17 lipca 1936 roku rozpoczęła się wojna domowa – wojskowy spisek (bunt) antyrządowy.
Na czele buntu stanął gen. Francisco Franco. Główne siły, które stały za faszystami, to: Włosi, III
Rzesza, Portugalia, Karliści (Hiszpański ruch społeczny) i Falanga (Hiszpańska organizacja polityczna), zaś główne siły, które walczyły po stronie Komunistów, to: Front Ludowy (Rządząca partia polityczna), ZSRR, Kraj Basków, Katalonia, Giustizia e Libertà (Po Polsku Sprawiedliwość
i Wolność - Włoska organizacja antyfaszystowska), Francja, Meksyk i Brygady Międzynarodowe:

XI – brygada im. Ernsta Thälmanna
[niemiecko-austriacka brygada],
XII – brygada im. Giuseppe Garibaldiego
[włoska brygada],
XIII – brygada im. Jarosława Dąbrowskiego
[polska brygada],
XIV – brygada im. Marsylianki [francuska
brygada],
XV – brygada im. Abrahama Lincolna
[amerykańsko-angielska brygada],
129 – brygada bałkańsko-czechosłowacka)

Francisco Franco
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Wojna domowa w Hiszpanii
28 marca 1939 roku faszystom udało się wygrać wojnę domową. W kraju ustanowiono reżim faszystowski. Ogółem trzyletni konflikt pochłonął prawie pół miliona ofiar. Po wojnie domowej
około pół miliona ludności Hiszpanii poddano represjom lub zmuszono do emigracji.

Padający żołnierz. Zdjęcie autorstwa Roberta Capy zrobione
na froncie w Hiszpanii w 1936 r.
Źródło: https://www.newsweek.pl/wiedza/historia/hiszpanska-wojnadomowa-dlaczego-wygral-gen-franco/me1grgq

Źródła:
- „Historia Powszechna 1871-1939” Jerzego Prokopczuka – Wydanie piąte poprawione – WSiP, 1984.
- „Wojna Domowa w Hiszpanii 1936-1939” Francisco Romero Salvado - Bellona, 2009.
- „Poznać przeszłość. Wiek XX.” Podręcznik do historii dla szkoły ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy. Klasa 1 Stanisława Roszaka i Jarosława Kłaczkowa – Nowa Era, 2011.
- Wikipedia (dane statystyczne).

Plakat z czasów wojny domowej
Źródło: http://www.hiszpania-apartamenty.pl/
przewodnik-po-hiszpanii,wojna-domowa-whiszpanii,871.html
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Jan Karski super-szpieg
Dziś każdy z nas zna bohatera wykreowanego przez Iana Fleminga, wspaniałego Jamesa Bonda.
Autor stworzył super agenta, o ponadludzkich umiejętnościach i opisał jego nadzwyczajne wyczyny.
Jednak postać 007 jest fikcją literacką, a nasza historia pokazuje, że agent Jej Królewskiej Mości
mógłby pobierać nauki u naszego rodaka, który w czasie II wojny światowej dokonał brawurowych
akcji, narażając swoje życie dla dobra ludzkości.
Niestety, niewiele osób zna postać naszego wielkiego rodaka Jana Karskiego, którego działalność w czasie II wojny światowej stanowi świetny materiał na powieść o super-szpiegu. Jan Karski,
a właściwie Jan Romuald Kozielewski przyszedł na świat w Łodzi w 1914 roku, gdzie jego rodzina
mieszkała przy ulicy Kilińskiego 71. Był absolwentem wydziału prawa na Uniwersytecie Lwowskim
(1935) oraz Szkoły Podchorążych artylerii konnej we Włodzimierzu Wołyńskim. Po ukończeniu praktyk dyplomatycznych od 1939 roku rozpoczął pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Szarmancki, przystojny i dobrze wykształcony był ozdobą warszawskich salonów.
Po agresji III Rzeszy na Polskę brał czynny udział w wojnie obronnej Polski. Został jednak
aresztowany przez sowietów i trafił do łagru. Nie przyznał się, że jest porucznikiem, a jako zwykły
szeregowiec został objęty wymianą jeńców i trafił do niewoli niemieckiej. W listopadzie 1939 roku
uciekł z transportu i dotarł do stolicy państwa polskiego, gdzie podjął działalność jako kurier dla rządu polskiego na uchodźctwie we Francji. W czasie jednej z misji, na Słowacji wpadł w ręce Gestapo.
Ze względu na okrutne traktowanie jakiego doświadczył od Niemców, w obawie, że może wyjawić
im tajne informacje, Karski targnął się na swoje życie podcinając sobie żyły. Trafił do szpitala w Nowym Sączu skąd został odbity przez oddział ZWZ dowodzony przez podchorążego Zbigniewa Rysia.

Źródło: https://www.jankarski.net/pl/o-janie-karskim/historia-jana-karskiego.html
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Jan Karski działał nadal w Podziemnym Państwie Polskim, które było fenomenem na skalę
światową. Namówiony przez przywódców żydowskich dwukrotnie przedostał się na teren warszawskiego getta, gdzie był świadkiem najgorszych zbrodni hitlerowskich. W przebraniu strażnika ukraińskiego przedostał się do obozu tranzytowego w Izbicy, z którego Niemcy wysyłali Żydów do niemieckich obozów zagłady.
Swoje spostrzeżenia i wnioski dotyczące zagłady Żydów umieścił Jan Karski w kilku raportach. Rząd Władysława Sikorskiego postanowił przedstawić aliantom materiał zgromadzony przez
polskiego emisariusza, w tym również mikrofilmy pochodzące z miejsc kaźni. W dniu 28 lipca 1943
roku Karski został przyjęty przez Franklina Delano Roosevelta, prezydenta USA. Polski wysłannik
przekazał przedstawicielom najwyższych władz alianckich postulaty przywódców żydowskich, ich
prośbę o ratunek dla Żydów. Proponował wystosowanie ultimatum wielkich mocarstw wobec Niemiec, że jeżeli nie zaprzestaną mordu na Żydach, zbombardowane zostaną ich miasta. Innym rozwiązaniem byłoby bombardowanie linii kolejowych do obozów zagłady lub dostarczanie broni, pieniędzy oraz paszportów partyzantom i uciekającym przed zagładą Żydom. Prezydent USA podczas spotkania nie wykazał się najmniejszym zainteresowanie względem sprawy żydowskie. W luźnej rozmowie powiedział do Karskiego, że z Niemcami policzymy się po wojnie. Brak reakcji Zachodu na
potworne zbrodnie niemieckie jest do dziś niezrozumiały, a ówcześni, którzy znali skalę zbrodni, nie
mogli pogodzić się z bezczynnością aliantów.
W 1944 roku na polecenie rządu emigracyjnego w Londynie Karski napisał książkę pod tytułem „Tajne Państwo”, w której opisuje cierpienie, walkę, heroizm narodu polskiego oraz zagładę Żydów. Książka ta szybko stała się bestsellerem, którą chętnie czytali Amerykanie i z której mogli się
dowiedzieć o tym co się dzieje w okupowanej Polsce. Książka została wydana również w kilkudziesięciu państwach min. w Szwecji, Francji i Wielkiej Brytanii. Stała się głosem sumienia całego cywilizowanego świata.

Źródło: https://www.jankarski.net/pl/o-janie-karskim/historia-jana-karskiego.html
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Jan Karski po wojnie związał się z Uniwersytetem Georgetown w Waszyngtonie. Zdobył tu
stopień naukowy doktora, później profesora nauk politycznych i przez 40 lat wykładał na Wydziale
Służby Zagranicznej stosunki międzynarodowe i teorię komunizmu. W 1970 roku napisał książkę
„Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945. Od Wersalu do Jałty”, a w lipcu tego roku został odznaczony Krzyżem Armii Krajowej. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (od 1985). W Dniu 16 lipca 1986 został odznaczony przez prezydenta RP na uchodźstwie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za długoletnią pracę i wysiłek w szerzeniu
prawdy o rzeczywistości w Kraju w walce Narodu przeciw niemieckiemu najeźdźcy, oraz za obronę
dobrego imienia Narodu Polskiego na arenie międzynarodowej.
Jan Karski zmarł w lipcu 2000 roku. W wieku 86 lat. Za swoją niebywale odważną służbę
państwu polskiemu był wielokrotnie odznaczany, wyróżniany i nagradzany. W 1982 roku otrzymał
tytuł Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata i posadził drzewko na terenie Instytutu Jad Waszem w Jerozolimie. Został przyjęty przez prezydent Izraela. W 1994 roku otrzymał honorowe obywatelstwo państwa Izrael. W dniu 8 maja 1995 roku w 50. rocznicę kapitulacji hitlerowskich Niemiec otrzymał Order Orła Białego. Osiem uniwersytetów amerykańskich i polskich
(m.in. Uniwersytet Warszawski 18 czerwca 1991, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 28 czerwca
1995, i Uniwersytet Łódzki 1996) uhonorowało go doktoratami honoris causa. Podczas pobytu
w Polsce na początku lutego 1997 otrzymał Nagrodę im. brata Alberta za heroiczną służbę Polsce.
W 1998 roku, w 50. rocznicę powstania państwa Izrael, otrzymał nominację do Pokojowej Nagrody
Nobla.

Źródło: https://www.znak.com.pl/ksiazka/tajne-panstwo-jan-karski-4454
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W 2016 r. Minister Obrony Narodowej wystąpił do Prezydenta RP z wnioskiem o awans. Postanowieniem Prezydenta RP z 2 września 2016 r. porucznik Jan Karski pośmiertnie został mianowany
generałem brygady. Nominację ogłoszono z okazji Święta Niepodległości 11 listopada 2016 r.
Amerykański tygodnik „Newsweek” uznał Karskiego za jedną z najwybitniejszych postaci
XX wieku, zaś jego misję wojenną określił mianem jednego z moralnych kamieni milowych cywilizacji upływającego stulecia.
Pokolenia Jana Karskiego nie zaznało pokoju i wolności. W dwudziestoleciu międzywojennym przywódcy państw europejskich nie zdawali sobie sprawy, że działalność Adolfa Hitlera doprowadzi do kolejnego globalnego konfliktu. II wojna światowa przekreśliła marzenia Polaków o wolnym, suwerennym państwie, aż do 1989 roku, kiedy to przedstawiciele opozycji i władz zasiedli do
rozmów przy okrągłym stole. Najbardziej przykrym jest fakt, że wielcy Polacy, wspaniali bohaterowie tamtych czasów nie mogli, po zawierusze wojennej, wrócić do ojczyzny, ponieważ w PRLowskiej rzeczywistości nie było dla nich miejsca…

Teresa Rygalik-Weżgowiec

Źródło: https://www.jankarski.net/pl/o-janie-karskim/historia-jana-karskiego.html
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Kalendarium historyczne
Wrzesień
1 września – w 1939 roku atakiem nazistowskich Niemiec na Polskę rozpoczęła się II wojna światowa.
2 września – w 1621 roku rozpoczęła się bitwa pod Chocimem, zakończona zwycięstwem wojsk polskich dowodzonych przez Jana
Karola Chodkiewicza, który zmarł podczas oblężenia twierdzy przez wojska tureckie.
3 września – w 1939 roku Francja i Wielka Brytania wypowiedziały wojnę nazistowskim Niemcom.
4 września – w 1725 roku Maria Leszczyńska poślubiła króla Francji Ludwika XV, zostając tym samym królową Francji.
5 września – w 1812 roku rozpoczęła się bitwa pod Borodino, w której taktyczne zwycięstwo odnieśli Francuzi, którzy otwarli sobie
drogę do stolicy Rosji – Moskwy.
7 września – w 1939 roku skapitulowała po siedmiu dniach obrony Westerplatte.
8 września – w 1514 roku pod Orszą wojska polsko-litewskie dowodzone przez hetmana wielkiego litewskiego Konstantego Ostrogskiego pokonały wojska moskiewskie pod wodzą Iwana Czeladnina.
9 września – w 1939 roku nad Bzurą rozpoczęła się największa bitwa wojny obronnej w 1939 roku. Wojska armii Poznań generała
Tadeusza Kutrzeby i Pomorze generała Władysława Bortnowskiego starły się z niemiecką 8 Armią generała Johannesa Blaskowitza i
10 Armią generała Waltera von Reichenaua
11 września - w 2001 roku około 3 tysięcy osób zginęło w serii największych w historii ataków terrorystycznych na World Trade
Center w Nowym Yorku oraz Pentagon w Waszyngtonie, dokonanych przez członków Al-Kaidy przy użyciu uprowadzonych samolotów pasażerskich.
12 września - w 1683 roku pod Wiedniem król Polski Jan III Sobieski rozgromił armię turecką
14 września - w 1812 roku Napoleon Bonaparte wkroczył do opuszczonej przez Rosjan Moskwy.
15 września - w 1697 roku August II Mocny został w katedrze wawelskiej zaprzysiężony na króla Polski.
17 września – w 1939 roku Związek Radziecki wypełniając układ Ribbentrop – Mołotow zaatakował terytorium Polski od wschodu.
23 września – w 1492 roku Jan I Olbracht został koronowany na króla Polski.
24 września – w 1676 roku wojska polskie dowodzone przez Jana III Sobieskiego pokonały pod Wojniłowem wojska Tatarów.
25 września – w 1648 roku wojska polskie zostały rozgromione pod Piławcami przez Kozaków.
27 września – w 1940 roku w Berlinie III Rzesza Niemiecka, Włochy i Japonia podpisały Pakt Trzech, który był zarówno sojuszem
obronnym, jak również określał współpracę sygnatariuszy paktu.
28 września – w 1939 roku w Moskwie podpisano radziecko – niemiecki traktat o granicach i przyjaźni, potwierdzający IV rozbiór
Polski.
29 września – w 1669 roku na króla Polski koronowano Michała Korybuta Wiśniowieckiego.
30 września – w 1794 roku pod Łabiszynem wojska Jana Henryka Dąbrowskiego pokonały wojska pruskie.
Październik
2 października – w 1413 roku w Horodle zawarto unię polsko - litewską.
3 października – w 1501 roku Aleksander Jagiellończyk został wybrany na króla Polski.
4 października – w 1705 roku Stanisław Leszczyński został koronowany na króla Polski.
7 października – w 1620 roku pod Mohyłowem zginął hetman Stanisław Żółkiewski.
8 października – w 1939 roku Adolf Hitler podpisał dekret o włączeniu do Rzeszy polskich ziem zachodnich i północnych.
9 października – w 1626 roku doszło do bitwy z Tatarami pod Białą Cerkwią;
10 października – w 1794 roku wojska polskie doznały klęski pod Maciejowicami, co zwiastowało upadek powstania kościuszkowskiego.
11 października - w 1779 roku w bitwie pod Savannah zginął w wyniku odniesionych ran bohater Polski i Stanów Zjednoczonych Kazimierz Pułaski.
12 października - w 1921 roku dokonano podziału Górnego Śląska między Polskę a Niemcy.
13 października - w 1943 roku zakończyła się bitwa pod Lenino.
15 października – w 1917 roku Mata Hari uznana za niemieckiego szpiega została we Francji rozstrzelana.
16 października – w 1384 roku Jadwiga Andegaweńska została koronowana na króla Polski.
17 października – w 1863 roku Romuald Traugutt przejął władzę od Rządu Narodowego i został ostatnim dyktatorem Powstania
Styczniowego.
18 października – w 1523 roku urodziła się Anna Jagiellonka, ostatni król Polski z rodu Jagiellonów;
20 października – w 1655 roku w Kiejdanach Janusz Radziwiłł zerwał unię Litwy z Koroną.
21 października – w 1805 roku doszło do morskiej bitwy pod Trafalgarem.
22 października – 1873 roku Rosja, Niemcy i Austro-Węgry zawarły Sojusz Trzech Cesarzy.
27 października – w 1922 roku Benito Mussolini rozpoczął marsz na Rzym.
28 października – w 1918 roku Czechosłowacja odzyskała niepodległość.
29 października – w 1918 roku proklamowano powstanie Państwa Słoweńców, Chorwatów i Serbów.
31 października – w 1918 roku Węgry ogłosiły niepodległość, doprowadzając tym samym do rozpadu Austro – Węgier
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Listopad
1 listopada – w 1918 roku rozpoczęły się polsko - ukraińskie walki o Lwów.
3 listopada - w 1918 roku Karol I Habsburg, ostatni władca Austro-Węgier podpisał zawieszenie broni z państwami Ententy, oznaczające
kapitulację Monarchii Habsburgów w I wojnie światowej
4 listopada – w 1794 roku wojska rosyjskie dokonały rzezi warszawskiej Pragi.
5 listopada – w 1370 roku zmarł Kazimierz Wielki, ostatni król Polski z dynastii Piastów.
6 na 7 listopada - w 1917 roku wybuchła rewolucja w Rosji. Rządy przejęli bolszewicy kierowani przez Włodzimierza Lenina
7 listopada – w 1918 roku rozpoczęła się rewolucja w Niemczech.
8 listopada – w 1632 roku Sejm Elekcyjny wybrał na króla Polski Władysława IV Wazę
9 listopada – w 1799 roku Napoleon Bonaparte dokonał zamachu stanu, przejmując we Francji władzę.
9 na 10 listopada - w 1938 roku doszło do tzw. Nocy Kryształowej w wyniku której na bezprecedensową skalę dewastowano żydowskie
miejsca kultu, niszczono własność, a samych Żydów zabijano lub osadzano w obozach koncentracyjnych.
10 listopada – w 1483 roku urodził się Marcin Luter, niemiecki teolog i reformator.
11 listopada – w 1918 roku w Compiegne podpisano zawieszenie broni, kończące I wojną światową. Jest to równocześnie rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 latach zaborów.
15 listopada - w 1920 roku utworzono Wolne Miasto Gdańsk.
16 listopada – w 1918 roku Józef Piłsudski poinformował telegramem rządy państw zachodnich i Stany Zjednoczone o powstaniu Państwa
Polskiego.
17 listopada – w 1370 roku Ludwik Węgierski został koronowany w Krakowie na króla Polski.
18 listopada – w 1655 roku wojska szwedzkie rozpoczęły oblężenie Jasnej Góry.
20 listopada – w 1648 roku Jan II Kazimierz Waza został wybrany na króla Polski.
22 listopada – w 1963 roku zginął w zamachu w Dallas w Texasie prezydent Stanów Zjednoczonych - John Fitzgerald Kennedy
25 listopada – w 1795 roku ostatni król Rzeczypospolitej Obojga Narodów Stanisław August Poniatowski abdykował na rzecz Rosji.
28 listopada – w 1627 roku flota polska pokonała flotę szwedzką pod Oliwą.
29 listopada – w 1812 roku zakończyła się bitwa francusko – rosyjska pod Berezyną.
29/30 listopada - wybuchło powstanie listopadowe, jeden z największych zrywów niepodległościowych w okresie zaborów. Powstanie zakończyło się klęską 21 października 1831 roku, kiedy padł Zamość - ostatni punkt oporu powstańców.
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