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AKTUALNOŚCI



WIADOMOŚCI z KRAJU i ze ŚWIATA

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
11.11.1918 r. Polska odzyskała niepodległość

po 123 latach zaborów i to właśnie 11 listopada
każdego roku obchodzimy Narodowe Święto

Niepodległości.
Na przełomie października i listopada 1918 r.,

wobec rozpadu monarchii
austrowęgierskiej i zapowiedzi bliskiej klęski
Niemiec, Polacy coraz wyraźniej odczuwali,

że odbudowa niepodległego państwa
polskiego jest bliska.

Zaistniała sytuacja międzynarodowa była dla
Polski wyjątkowo korzystna. Cztery lata

wcześniej, w chwili wybuchu I wojny
światowej, Polacy mogli jedynie pomarzyć o

tym, że, w momencie jej zakończenia
wszystkie trzy państwa zaborcze będą

właściwie bezsilne. Szansy danej przez historię
Polacy nie zmarnowali i aktywnie przystąpili

do przejmowania władzy na ziemiach
polskich, okupowanych przez państwa
centralne. Wybór 11 listopada uzasadnić

można zbiegiem wydarzeń w Polsce z
zakończeniem I wojny światowej, dzięki
zawarciu rozejmu 11 listopada 1918r. ,

pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec.
Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef

Piłsudski. W tych dwóch dniach, 10 i 11
listopada 1918r., naród polski uświadomił
sobie w pełni odzyskanie niepodległości, a

nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu
ogarnął kraj.

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

walki o jej granice.
Dzisiaj jest to święto przede wszystkim

jedności (wszystkie ugrupowania polityczne
oficjalnie razem uczestniczą w obchodach), w

imię jedności.
Daria i Aneta

Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_Ś

więto_Niepodległości
http://www.fokus.tv/news/coupamietnia

narodoweswietoniepodlegloscijak
obchodzimy11listopada/795

http://dzieje.pl/aktualnosci/11listopada
swietoniepodleglosci

Zmarł Fidel Castro

Były przywódca Kuby zmarł dnia 25.11.2016r.
w godzinach wieczornych. Miał 90 lat.
Castro zwany też "Ojcem kubańskiej

rewolucji" należał do Komunistycznej Partii
Kuby.

Tytuł ten otrzymał ze względu na swój czyn:
obalił rządy dyktatorskie gen. Batisty, po czym

sam objął władzę na Kubie.

Wybory w Stanach Zjednoczonych

8 listopada odbyły się wybory prezydenta
Stanów Zjednoczonych. Wygrał je Donald

Trump.
Kandydat Partii Republikańskiej wygrał

przewagą 58 głosów.

Borussia Dortmund kontra Legia Warszawa

We wtorek 22 listopada odbył się mecz
Borussii z Legią. Spotkanie zakończyło się
miażdżącym zwycięstwem Borussii (8:4).
Legia znajduje się na ostatniej pozycji w
grupie F z zaledwie jednym punktem.
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