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POLSKI CZERWIEC, W NASZYM ŻYCIU!
Pięknie się wpisują w czerwcowe święta /nie jako dni wolne od pracy/ dwa
ważne wydarzenia, to: 01.06 - DZIEŃ DZIECKA i 23.06 - DZIEŃ OJCA! Święta,
które są z sobą ściśle połączone: OJCIEC i DZIECKO, a w połączeniu z DNIEM
MATKI /26.05/ - MATKA + OJCIEC + DZIECKO mamy podstawową komórkę
każdego państwa!
DZIEŃ DZIECKA – na świecie obchodzony w
różnych dniach. W Polsce od 1950 r. w dniu 1
czerwca /podobnie jak wówczas we
wszystkich krajach socjalistycznych/. Od
1994 r. w Warszawie obraduje SEJM DZIECI i
MŁODZIEŻY! Przed II w.św. od 1929 r. w dn.
22.09 obchodzono ŚWIĘTO DZIECKA. Tak, że
mamy w tym względzie tradycje! Co ciekawe
dzieci na wycieczkach i zabawach po mszy
św., akademii w szkołach dostawały
słodycze!
ONZ w 1954 r. ustalił Międzynarodowy Dzień
Dziecka, jako następstwo ustanowionych praw dziecka w Karcie Narodów
Zjednoczonych w 1945 r.
Informacyjnie pamiętajmy, że dzieci są bardzo poszkodowani w różnych
krajach, dlatego też, tylko w czerwcu ustanowione są:
- 4.06 – Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji;
- 12.06 - Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci;
- 16.06 – Dzień Dziecka Afrykańskiego.
MY – jako starsi powinniśmy pamiętać, że w tym dniu również obchodzimy:
POLSKI DZIEŃ BEZ ALKOHOLU! Dzień ten został ustanowiony uchwałą SEJMU
24.05.2016 r.
DZIEŃ OJCA – od 1965 r. obchodzimy w dniu 23 czerwca. Święto jest w cieniu
Dnia Matki, ale mężczyźni muszą się starać, aby zdobyć szacunek od dzieci!
Nieoficjalnie święto obchodzone było w USA w 1910 roku. Inicjatorką była
córka weterana wojny secesyjnej Williama Smarta – p. Sonora Smart Dodd.
Święto oficjalnie w USA ustanowiono w 1972 r.
4 CZERWCA 1989 r. – odbyły się pierwsze częściowo wolne
wybory parlamentarne, jako następstwo ustaleń obrad
„Okrągłego Stołu”. Wówczas władza komunistyczna przydzieliła
odpowiednią ilość miejsc w sejmie i senacie. Była to kompletna
wówczas porażka rządzących. Dzisiaj na ten temat są różne
zdania? Komitet Obywatelski odniósł zdecydowane zwycięstwo
w Senacie na 100 miejsc - zdobyli 99!
Natomiast do Sejmu:
- PZPR, ZSL, SD oraz chrześcijańskie stronnictwa prorządowe otrzymały – 65%
- kandydaci bezpartyjni – 35%, jako następstwo uzgodnień z 7.04.1989 r.
PODZIAŁ MANDATÓW POSELSKICH
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To zwycięstwo spowodowało, że Sejm RP dla uczczenia wyborów 4 czerwca
ustanowił tę datę DNIEM WOLNOŚCI i PRAW OBYWATELSKICH.

28.06.1956r. –

pod tą datą znany jest POZNAŃSKI CZERWIEC! Był to
pierwszy strajk w PRL z głównym hasłem:
„CHCEMY CHLEBA”! Dzisiaj można
powiedzieć, ze to wstyd dla ówczesnej władzy,
która rzekoma miała być najlepszą dla
Polaków od powstania POLSKI! Protesty
„poznańskiego buntu” zostały krwawo
zduszone przez wojsko i milicję! W tym dniu
robotnicy ZPM Hilipota Cegielskiego wyszli na
ulicę i dali przykład dla Wielkopolski… i Polski
/z czasem/. Do walki ze strajkującymi użyto
10000 żołnierzy i 400 czołgów pod
dowództwem St. Popławskiego. Zginęło w
walce lub w odniesionych ranach 57 osób. /…w toku walk i pacyfikacji miasta
zginęło, w zależności od szacunków, 70 osób cywilnych oraz 4 żołnierzy i 4
funkcjonariuszy UB i MO lub 57 osób (w tym 49 cywili i 8 spośród żołnierzy i
aparatu bezpieczeństwa), około 600 osób (po obu stronach) zostało
rannych…/. Robotnicy 28.06 w godzinach rannych w dużych zakładów
Poznania zorgani-zowali strajki, a następnie wyszli na ulice Poznania. 100 tys.
robotników i mieszkańców Poznania /w czasie trwania Targów Poznańskich/
zgromadziło się przed Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
z hasłami:
podwyżki płac, obniżeniem ceny oraz obniżeniem norm pracy. Część
postulatów dzień wcześniej zostało załatwionych w Warszawie przez delegację
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robotników /17/ i dyrekcję /10/, to jednak w dniu 28.06 zostało większość
wycofanych i to spowodowało niezadowolenie strajkujących! Od 6.00 do 10.30
trwał strajk pokojowy! Próbowano rozmawiać z władzą Poznania, a nawet
chcieli spotkać się z premierem J, Cyrankiewiczem! Kiedy wstępne rozmowy
nie dawały rezultatów, treść strajku zmieniała się o czym świadczą hasła:
„Precz z wyzyskiem świata pracy”, „Precz z czerwoną burżuazją”, „My chcemy
wolności”, „Precz z bolszewizmem”, „Precz z komunistami”, „Żądamy wolnych
wyborów pod kontrolą ONZ”, a nawet „Niech żyje Mikołajczyk”. W końcu
pojawiły się też okrzyki o treści antyrosyjskiej i antyradzieckiej: „Precz z
Rosjanami”, „Precz z Moskalami”, „Precz z Ruskami, Żądamy prawdziwie
wolnej Polski”. W następstwie determinacji strajkujących, ich walka o
uczciwość społeczną i ekonomiczną przerodziła się … poniekąd w strajk
polityczny, narodowy, walkę o wolną Polskę! O użyciu wojska zdecydowało
Biuro Polityczne KC PZPR na wniosek K. Rokossowskiego. Ponadto gen. St.
Popławski powołał sztab do nadzoru pacyfikacji Poznania, a gen. J.
Bordziłowski rozkazem dla Komendanta OSWPiZ użycia broni! W kolejnej fazie
większość udała się pod więzienie. Wypuszczono 257 więźniów, jednak
aresztowanych z delegacji, która 26.06 była w Warszawie tutaj nie było.
Zniszczono akta więźniów. Opanowano gmachy prokuratury i sądu.
Zarekwirowali znalezioną broń.
Druga grupa /mniejsza/ udała się pod budynek Wojewódzkiego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego /gdzie była grupa kierująca/ i stąd /10.40/ padły
strzały do manifestujących.
Po południu ze strajkującymi „władze komunistyczne”, które chyba nie
wiedziały co to jest komunizm skierowały na walczących hasłami: 19 i 10
DPanc, a z czasem 4 i 5 DP. Manifestujący zdobyli w czasie walki 250 szt. broni.
Posiadali też butelki z benzyną. Siły niewspółmierne, nawet
nieporównywalne… Zdobyli „Powstańcy” nawet dwa czołgi, ale zostały odbite
przez podchorążych.
Sukcesem strajkujących było zniszczenie 31 czołgów, uwolnienie więźniów, a
także więźniów politycznych w Mrowinie /obóz NKWD i UB/, który istniał do
tego dnia od 1945 roku! Walki trwały w dn. 28-30.06.1956 r.
Warto zapamiętać słowa Józefa Cyrankiewicza - więźnia KL Auschwitz i KL
Mauthausen /4.09.1942 – styczeń 1945/, które padły 29.06 w radiu: „Każdy
prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy
ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie! Wielu z
pośród nas może jeszcze pamiętać te słowa. Wypowiedziane przez J.C. lub
przez naszych nauczycieli w szkołach!
Mało kto dzisiaj pamięta, że jedną z pierwszych ofiar o prawa społeczno-ekonomiczne, a także z czasem polityczne był 13-latek Roman STRZAŁKOWSKI.
Cześć Jego Pamięci.
Podobnie hołd należy oddać mec. St. HEJMOWSKIEMU, który podjął się bronić
ok. 250 osób aresztowanych /w tym 196 robotników/. Oskarżył władze
komunistyczne o spowodowanie śmierci niewinnych ofiar! Pozbawiono Go
wykonywanie zawodu. Słowa J.C. sprawdzają się w praktyce w kolejnych
latach…
Poznański Czerwiec – otworzył Polakom szerzej oczy na naszą wówczas
rzeczywistość. Polacy stali się bardziej aktywni w życiu politycznym. Popierali
strajk robotników w swoich listach i pismach… Studenci nosili marynarki z
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jednym rękawem pustym …Nie wszystkie organizacje partyjne popierały
działanie rządu w Poznaniu! Szkoda, że słowa Władysława Gomułki / I sekretarz
KC PZPR na VIII Plenum/ pozostały tylko na papierze, a mianowicie:
„Robotnicy Poznania, chwytając za oręż strajku i wychodząc manifestacyjnie
na ulicę w czarny czwartek czerwcowy, zawołali wielkim głosem : Dosyć! Tak
dalej nie można! Zawrócić z fałszywej drogi! (...) Robotnicy Poznania nie
protestowali przeciwko Polsce Ludowej, przeciwko socjalizmowi, kiedy wyszli
na ulice miasta. Protestowali oni przeciwko złu, jakie szeroko rozkrzewiło się w
naszym ustroju społecznym i które ich również boleśnie dotknęło, przeciwko
wypaczeniom podstawowych zasad socjalizmu, który jest ich ideą”.
POZNAŃSKI CZERWIEC jest ciągle żywy, w kulturze, w dziejach naszego
Narodu. Był prekursorem kolejnych wydarzeń! Ważny jest nie tylko dla historii,
ale oceny władz rządzących, bez względu z jakiej opcji pochodzą… Dla
uczczenia pamięci 4 października 2007 w Zamku Cesarskim w Poznaniu
otwarto Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956.
CHWAŁA POLEGŁYM I RANNYM! CHWAŁA POZNANIAKOM!

NASI KRÓLOWIE
20 CZERWCA – w 1566 roku urodził się Zygmunt III Waza, król
Polski i Wielki Książę Litewski oraz król Szwecji.
30 czerwca – w 1587 roku w podwarszawskiej Woli rozpoczęła się
wolna elekcja, w wyniku której nowym królem Polski został
Zygmunt III Waza.
Był jednym z najdłużej panujących władców w dziejach Polski, od
1587 do 1632 roku. Za jego rządów wojska polskie opanowały
Moskwę, a terytorium Rzeczypospolitej powiększono o ziemię
smoleńską, czernichowską i siewierską, dzięki czemu Polska
osiągnęła obszar 990 tys. km², co stanowiło największą
powierzchnię, jaką nasze państwo miało w swej historii.
9 CZERWCA – w 1595 roku urodził się Władysław IV Waza, król
Polski, tytularny król Szwecji i car Rosji, jeden z najwybitniejszych
władców Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
19 CZERWCA – w 1669 roku Michał Korybut Wiśniowiecki
został wybrany na króla Polski. Za jego rządów doszło do
podpisania w 1672 roku upokarzającego pokoju w
Buczaczu, na mocy którego Polska zrzekała się na rzez
Imperium Osmańskiego Podola i części Ukrainy oraz
stawała się lennem tureckim. Czyli nie zawsze w historii byliśmy
„górą”!
22 CZERWCA – w 1792 Stanisław
August Poniatowski ustanowił
o r d e r Vi r t u t i M i l i t a r i – j a k o
odznaczenie wojenne, dla
uczczenia bitwy pod Zieleńcami w
wojnie polsko-rosyjskiej /
przeciwko Imperium Rosyjskiego i
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konfederatom z Targowicy w obronie Konstytucji 3 Maja/. HONOR i OJCZYZNA
– to dewiza orderu! Order na wniosek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti
Militari nadaje Prezydent RP. Dotychczas order otrzymało ponad 26 tys.
bohaterów w obronie naszej Ojczyzny!
WOJSKO POLSKIE I WROGOWIE
13 CZERWCA – w 1611 roku wojska polskiego
zdobyły Smoleńsk, oblegany od września 1609
roku.

13 CZERWCA – w 2004 roku w Polsce po raz
pierwszy przeprowadzono wybory do Parlamentu
Europejskiego. Jesteśmy w UE i cieszmy się, chociaż nie wszyscy są
zadowoleni. „WSZYSTKIM NIE DOGODZISZ, ALE PRÓBOWAĆ TRZEBA” – to
powinno przeświecać każdemu rządowi Polski.
13 CZERWCA – ze względu, że w ostatnich latach w
Polsce imię Antoni jest w czołówce nadawanych imion
dla chłopców, to kilka słów – na temat patrona.
Przykładowo: 2017 – 9183, 2018 r. – 9329, 2019 – 8032.
2020 – 4037!
Antoni Padewski /Fernando Martins de Bulhões, pol.
Ferdynand Bulonne/
(ur. 1195 w Lizbonie, zm. 13
czerwca 1231 w Arcelli k. Padwy) – portugalski teolog,
franciszkanin, święty Kościoła katolickiego, prezbiter i
doktor Kościoła. Od czasów Piusa XII nazywany Doctor
Evangelicus. Pochodził z bogatej rodziny.
W 1219 otrzymał święcenia kapłańskie. Kiedyś przez
przypadek poznał pięciu franciszkanów podążających
do Maroka, aby nauczać muzułmanów. Ferdynand był
pod wrażeniem ich prostego, ubogiego, ale jakże pogodnego stylu życia. Rok
później otrzymał wieści, że zginęli oni śmiercią męczeńską.
W 1220 opuścił zakon kanoników regularnych św. Augustyna i wstąpił do
zakonu franciszkanów (Zakon Braci Mniejszych) z nadzieją wyjazdu na misje
do Maroka i poniesienia tam śmierci męczeńskiej za głoszenie Ewangelii. W
zakonie franciszkańskim przyjął imię Antoni i rozpoczął studiowanie myśli św.
Franciszka, Pisma Świętego, udzielał się w pracy duszpasterskiej i
kaznodziejskiej. Jego kazania stały się sławne. W pracy nad kazaniami
posługiwał się „metodą konkordancji tematycznej” łącząc ze sobą cztery
rodzaje tematyki: historię Starego Testamentu oraz trzy części Mszy św. –
introit, epistołę i ewangelię[1]. Szczególny dar wymowy gromadził przy nim
wielkie tłumy.
Wkrótce wyruszył do Maroka, aby tam nauczać. Jednak choroba nie pozwoliła
mu kontynuować podróży. Podjął pracę w przytułku dla ubogich w pobliżu Forlì
we Włoszech. Antoni pracował jako wykładowca na uniwersytetach w
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Montpellier i Tuluzie. 30 maja 1227 mianowano go prowincjałem obszaru
Emilia-Romania. Przez trzy kolejne lata Antoni pisał kazania niedzielne. W
czerwcu 1230 papież zwolnił go z tych obowiązków. Antoni osiadł w klasztorze
Świętej Marii w Padwie. Następnego roku ciężko zachorował na puchlinę
wodną i zmarł, mając 36 lat. Za życia zwano go „młotem na heretyków”. Był
jednym z najbardziej cenionych kaznodziei XIII w.; elokwentny, ze świetną
pamięcią, szeroką wiedzą i silnym, czystym głosem. Jego proces
kanonizacyjny jest najkrótszym w historii Kościoła katolickiego, kanonizowany
30 maja 1232 przez papieża Grzegorza IX (ogłoszony świętym 352 dni po
śmierci). Na miejscu grobu św. Antoniego w Padwie wznosi się poświęcona
jego czci bazylika, jedno z najpopularniejszych sanktuariów w Europie.
Święty Antoni jest patronem osób i rzeczy zaginionych, Lizbony, Padwy,
franciszkanów, antoninek, licznych parafii, kościołów i bractw; dzieci,
górników, małżeństw, narzeczonych, położnic, ubogich, podróżnych. Patronuje
ok. 150 parafiom na terenie Polski. Święty Antoni ustanowiony został też
patronem miast: Jasła (od 1996), Rybnika (od 2007), Lipna (od 2009), Brodnicy
(od 2014), Przeworska (od 2015), Tomaszowa Mazowieckiego (od 2015) oraz
Lublina.
WARTO ZNAĆ ŻYCIORYSY LUDZI SŁAWNYCH, DOBRYCH…bez względu na
przekonania! Proszę wybaczyć, że na ten temat aż tyle, chyba wiadomo
dlaczego?...
14 CZERWCA – w 1634 roku Rzeczpospolita Obojga Narodów zawarła w
Polanowie pokój wieczysty z Rosją, który kończył wojnę smoleńską w latach
1632 – 1634. Polska utrzymała nabytki terytorialne na mocy rozejmu w
Dywilinie z 1619 roku, jednak Władysław IV Waza zrzekł się z tytułu cara
moskiewskiego oraz pretensji do tronu carskiego.
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14 CZERWIEC – w Polsce z ponad 100 krajami obchodzimy w
tym dniu od 2004 r. Międzynarodowy Dzień Krwiodawstwa.
Dzień ten obchodzony jest w dniu urodzin Karla
LANDSTEINERA, który w 1901 odkrył grupy krwi ABO /1930 –
nagroda Nobla/. W tym dniu są uhonorowani osoby, które
bezinteresownie oddają swoją krew – ratując innym życie!
Cieszmy się, że w Polsce jest spora grupa HONOROWYCH
KRWIODAWCÓW, godnych do naśladowania, szczególnie dla
młodzieży i dla żołnierzy! Honorowych Krwiodawców w XXI
wieku co roku ok. 500000 – 600000 osób. MOŻESZ – RATUJ ŻYCIE!
16 CZERWCA 2021 r. – z okazji
Święta Głównej Książnicy Wojska
Polskiego oraz 100 rocznicy
kwartalnika Polskiej Bibliografii
Wojskowej w Warszawie dokonano
odsłonięcia tablicy pamiątkowej –
poświęconej Marszałkowi Józefowi
PIŁSUDSKIEMU, który był inicjatorem
utworzenia Centralnej Biblioteki
Wojskowej. CBW została powołana
przez Ministra Spraw Wojskowych
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13.06.1919 r. - jest książnicą obrony narodowej /102 rocznica/. W czasie II w.św.
z 409 tys. jednostek zostało zniszczonych 406 tys. co stanowiło 99%. Aktualnie
wg fachowców w tej dziedzinie CBW jest unikatem w dziedzinie wojskowości i
liczy ponad 600 000 jednostek bibliotecznych. Warto to wiedzieć i być
dumnym!
17 CZERWCA 1991 – Podpisano Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobry sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
Podpisali traktat w Bonn:
- Jan Krzysztof Bielecki i Krzysztof Skubiszewski,
- Helmut Kohl i Hans-Dzietrich Genscher.
Główne cele umowy:
- znaczenie stosunków polsko-niemieckich dla jedności Europy;
- uregulowanie kwestii niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce oraz
polskiej w Niemczech na zasadzie wzajemności;
- konieczność intensyfikacji i rozbudowy wymiany kulturalnej;
zapewnienie współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej (wraz z
podpisaniem traktatu podpisano odrębną umowę założycielską organizacji
międzynarodowej o nazwie Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.
Dzisiaj mało kto się na nią powołuje. Pani Merkel nawet nie wspomina, że
najwięcej zginęło w II w. św. Polaków w stosunku do stanu osobowego we
wrześniu 1939 r., a o odszkodowaniu nawet się nie zająknie!
5 CZERWCA 1894 r. nastąpiło odsłonięcie PANORAMY RACŁAWICKIEJ we
Lwowie.
Przyczynkiem do odsłonięcia dzieła pod kierunkiem Wojciecha KOSSAKA i
Jana STYKI było m.in. 100-na rocznica bitwy Tadeusza KOŚCIUSZKI z
Rosjanami. Obraz do dzisiaj przybliża nam pole bitwy z 1794 roku i zwycięstwa
Polaków pod zaborem z ciemięzcą /Rosją carską/.

Panorama to piękne i ważne dzieło w XIX w. w kulturze Polski. Obraz olejny ma
wymiary 114 x 15 m i aktualnie znajduje się w Muzeum Panoramy Racławickiej
we Wrocławiu. Dzieło, które powstało dzięki zaangażowaniu wiceprezydenta
Lwowa i dyrektora Wystawy Kościuszkowskiej /Zdzisława Marchwickiego/.
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Dzieło powstało szybko, ale z problemami, szczególnie na gruncie Styka –
Kossak. Tadeusz Boy-Żeleński w „Psychologii sukcesu” techniki
marketingowe Styki i stwierdził, że im mniej czasu Styka poświęcał
malowaniu… tym było lepiej. Był powołany rozjemca malarzy: „w październiku
1893 r., został Ludwik Baldwin-Ramułt, architekt rotundy, budowanej dla
obrazu we Lwowie i członek Komitetu Budowy Panoramy. Uzgodnił formalny
podział zakresu prac: "Ze względu na konieczną potrzebę jednolitego działania
około prac artystyczno-malarskich przy wykonaniu Panoramy przyznaje się
Panu Wojciechowi Kossakowi wewnętrzne kierownictwo a to za zgodą
dobrowolną Pana Jana Styki. Panu Janowi Styce, jako inicjatorowi Panoramy,
przyznaje się prawo dyspozycji figur i ugrupowania obrazu pod względem
historycznym. Następnie w dokumencie stwierdzono, że dawne różnice zostają
puszczone w niepamięć, zaś malarze podali sobie ręce na znak zgody.
Ustalono także, że nazwiska dwójki twórców będą podawane w kolejności
alfabetycznej".
„Przy malowaniu kosynierów Stykę wspierał Włodzimierz Tetmajer, a Wincenty
Wodzinowski w scenie chłopów nacierających z kosami na armaty. Kossak
współpracował zaś z batalistą Zygmuntem Rozwadowskim i Teodorem
Axentowiczem. Ludwik Boller wykonał partię nieba i dalszoplanowy pejzaż.
Bollerowi pomagał Tadeusz Popiel oraz Michał Sozański. Autorstwa Popiela
jest również chałupa i krzyż z gromadką modlących się ludzi”.
9 kwietnia 1944 r., w czasie bombardowania Lwowa uległa uszkodzeniom
rotunda "Panoramy". Bomba zapalająca, o wadze 250 kg, nie eksplodowała,
lecz przebiła dach i zaryła się w sztucznym terenie obok sceny z płonącą chata
i grupką ludzi pod krzyżem. Cztery mniejsze bomby uderzyły w wiązania
dachu: obraz oberwał się na szerokości 50 m, spadł na sztafaż.
W pierwszych dniach czerwca 1944 r., w obawie, że Armia Czerwona dokończy
zniszczenia, obraz pospiesznie zakonserwowano, nawinięto na walec
transportowy, zapakowano do skrzyni, obkładając trutkami na myszy, i 16
czerwca ewakuowano do klasztoru bernardynów we Lwowie.
"Właśnie upływa 50 rocznica tej ewakuacji, która pozwoliła uratować Panoramę
dla nas wszystkich – dla Wrocławia. To takie święto dla nas, muzealników.
Gdyby Leon Matwijowski nie zdjął wtedy obrazu z rusztowania i nie
przeprowadził operacji profesjonalnego zrolowania, szanse na ocalenie
+Panoramy+ byłoby nikłe: Sowieci nie zainwestowaliby w to ani grosza" –
przypomina w rozmowie z PAP obecny opiekun dzieła.
Po wojnie Nikita Chruszczow postulował, aby "Panoramę" pociąć na kawałki,
jednak Stalin rozkazał, aby jako "dar narodu ukraińskiego" znalazła się w
nowych granicach Polski. Polacy nie mieli złudzeń. We Wrocławiu można było
usłyszeć, że „wielką łaskę nam Rosjanie robią, Lwów i Wilno zabrali, a
Panoramę zwracają".
Dalszy ciąg spisał Wojciech Trębacz z wrocławskiego oddziału IPN w artykule
"Obraz Panoramy Racławickiej w obiektywie +bezpieki+". „W lipcu 1946 roku
władze sowieckie zdecydowały się przekazać Panoramę Racławicką Polsce.
Był to propagandowy zabieg, dokonany na czas powojennej walki o władzę.
(…). Po początkowym rozgłosie zapanowała wokół niej cisza, a samo
malowidło niszczało pozbawione przez wiele lat odpowiedniej konserwacji".
Władze PRL nie zamierzały firmować decyzji o wystawieniu obrazu, który
przedstawiał tryumf wojsk polskich nad Rosją - nawet Rosją Katarzyny II.
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Decyzję o wystawieniu "Panoramy Racławickiej" we Wrocławiu podjęto dopiero
w 1980 r. W latach 1981-85 przeszła kompleksową konserwację i 14 czerwca
1985 r. - pierwszy raz od 41 lat - została zaprezentowana w specjalnie
wybudowanej rotundzie wg projektu Ewy i Marka Dziekońskich.

W ciągu 125 lat Panoramę Racławicką obejrzało ponad 15 mln widzów – z
czego okrągłe 10 mln tylko we Wrocławiu.
19 CZERWCA 1963 – rozpoczął się I-szy Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w
Opolu i trwał do 23 czerwca 1963. Piękną imprezę kulturalną, która trwa do dziś
/58!/ zorganizowali Jerzy Grygolunas /reportażysta/ i Jerzy Święcicki /
Kompozytor/ - pracownicy Programu III Polskiego Radia. Pierwszy
przewodniczącym jury był Stefan Kisielewski.
Najczęściej konkursy odbywały się w miesiącu – czerwcu /54/. Inne w lipcu /
1986, 2010, 2017/ i we wrześniu /2020/. Nie odbył się tylko raz w 1982 r. Do
dzisiaj jest to najważniejszy koncert piosenki polskiej!
W czasie trwania KFPP najczęściej odbywają się koncerty:
- przeglądy osiągnięć /koncert Superjedynki/ od Opola do Opola;
- koncert Premiery;
- koncert Debiuty;
- przegląd kabaretów /Kabareton/.
Dzięki KFPP nucimy wiele piosenek i znamy wielu wykonawców począwszy od
Ewy Demarczyk…
NA KONIEC, KILKA DAT WAŻNYCH DLA SERCA KAŻDEGO ŻOŁNIERZA:
24 CZERWCA – w 972 roku pod Cedynią Mieszko I pokonał wojska
margrabiego Marchii Łużyckiej Hodona i jego sojuszników.
Wyprawa była wbrew umowie Mieszka z Ottonem I. Informacja
pochodzi z Kroniki Thietmara. Wojami polskimi pod Cedynią
dowodził brat Mieszka – Czcibor. Pomorze zostało w gestii
Polaków do czasów panowania Bolesława Chrobrego.
„Sukces militarny Mieszka zaniepokoił Ottona I i zdecydował on
o podjęciu kroków zabezpieczających Cesarstwo przed
ewentualnym atakiem rosnącego w siłę księcia Polan. Jego
interwencja polegała na wezwaniu obu stron na zjazd w
Quedlinburgu w roku 973. Pomorze zostało w rękach polskich, aczkolwiek
Mieszko musiał zgodzić się na oddanie swego syna w roli zakładnika –

11

gwaranta pokoju na wschodniej granicy Cesarstwa. Umocnienie się na Odrze
pozwoliło w przyszłości zwrócić ambicje Mieszka I na ziemie graniczące z jego
państwem od południa”.
Bitwa pod Cedynią była ważna w wyznaczaniu granic po II w. św. – historyczna
walka Polaków o swoje ziemie… W 1972 r. /24.06/ na górze Czcibora został
odsłonięty Pomnik Polskiego Zwycięstwa nad Odrą, zaś w 1990 r. umieszczone
tablicę „CEDYNIA 24 VI 972” na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
27 CZERWCA - w 1629 roku wojska polskie pod dowództwem
hetmana polnego koronnego Stanisława Koniecpolskiego /z
pomocą cesarza Ferdynanda II – 5 tys, piechoty i 4000 jazdy/
rozbiły wojska szwedzkie dowodzone przez króla Gustawa
Adolfa pod Trzcianą. Był to największy polski triumf nad
Szwedami od czasów Kircholmu w 1605 roku.
Po dwóch starciach, w trzecim sam król Szwecji był w
niebezpieczeństwie. Walka była zacięta, jednak w końcu lepsze
wyszkolenie indywidualne polskich jeźdźców doprowadziło do
tego, że szyk szwedzki uległ załamaniu. Gustaw Adolf zbiegł z
pola walki w kierunku Sztumu, a syn feldmarszałka /Johann/ kosztem własnego
życia /wstrzymywał jazdę polsko – austriacką/, tym samym ocalił szwedzką
piechotę /która dotarła do Sztumu/.
Po tej bitwie, gdzie Szwedzi stracili w jeździe /600 zabitych i 200 wziętych do
niewoli oraz w piechocie / odpowiednio: 600 i 300/ nie odzyskali inicjatywy do
końca wojny /1629/, a król Gustaw Adolf ledwo uszedł z życiem.
Te zwycięstwo również zostało upamiętnione tabliczką na grobie Nieznanego
Żołnierza!, chociaż z mylnym napisem „TRZCIANA 25 VI 1629” a nie 27 06!
28 CZERWCA – w 1651 roku rozpoczęła się bitwa pod Beresteczkiem /Wołyń/,
jedna z największych bitew lądowych XVII
wieku w czasie Powstania
Chmielnickiego. Zakończyła się 10 lipca
zwycięstwem wojsk polskich, pod
dowództwem Jana Kazimierza. Król
zastosował taktykę tzw. szachownicową /
ustawiając na przemian jazdę z piechotą/,
co w decydujący sposób umożliwiło
wykorzystanie broni palnej /muszkietów/ i
artylerii! 30 czerwca główne siły pod
Janem Kazimierzem i jazda Jeremiego
Wiśniowieckiego rozbiły wojska tatarskokozackie, a wodzowie: chan Islam III Gireja i Bogdan Chmielnicki uciekli z pola
bitwy!
Król Jan Kazimierz dysponował ok. 34 tys. regularnego wojska i ponad 30 tys.
z pospolitego ruszenia oraz 95 armatami różnego kalibru. Ponadto Wielkie
Księstwo Litewskie posiadało siły prywatne podkanclerzego Kazimierza
Sapiehy i koniuszego Bogusława Radziwiłła i dwie chorągwie nowogródzkie w
sile 3600 żołnierzy. Tak, że w sumie była to wojsko liczące ok. 80 tys. żołnierzy i
10 tys. czeladzi.
Siły kozaków /d-ca B. Chmielnicki/ wynosiły w granicach 80 – 100 tys. żołnierzy,
w tym 40000 zaporożców i do 60000 czerni /chłopstwo/ oraz do 145 dział.
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Tatarzy, pod dowództwem osobistym chana Islama Gireja, przybyli na wojnę w
sile ok. 30 tys. świetnie wyszkolonych, odważnych lecz słabo uzbrojonych
wojowników, w większości uzbrojonych w masłaki /broń obuchowa/ oraz łuki.
Wojna zakończyła się 10 lipca, kiedy w pościgu zginęło ok. 30 tys. Kozaków.
Część Iwan Bohun wyprowadził z pola walk. Ponoć w taborze zwycięzcy
znaleźli dużo sprzętu wojskowego, zrabowanych dóbr, insygnia hetmana
zaporoskiego i jego korespondencję z chanem, sułtanem, carem i Rakoczym,
czyli poplecznikami Chmielnickiego. Brawo król Jan Kazimierz, który
wykorzystał nie tradycyjną ale zachodnią taktykę walki.
ŚWIĘTA JW…ZGODNIE Z DECYZJA Nr 432 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych
oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
1 CZERWCA - Święto Służby Ruchu Lotniczego ustalone
jest przez Ministra Obrony Narodowej obchodzone jest od
2002 r. Aktualne Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego SZ
RP przyjęło tradycje lotniczego lotnictwa wojskowego, w
związku z budową prawdziwego lotniska na Polu
Mokotowskim /1910 r./ - jednego z niewielu w Europie.
Dzisiaj wynika z Koncepcji Jednolitego Systemu
Zarządzania Ruchem Lotniczym. Z chwilą odzyskania
Niepodległości 1.06.1919r. rozpoczęło się szkolenie
polskich lotników, mechaników i oficerów obsługi – którzy
doskonali się spisali się w II w. św.
SSRL SZ RP współpracuje z Urzędem Lotnictwa Cywilnego /ULC/, z Polską
Agencją Żeglugi Powietrznej /PAŻP/, itp. Związanymi z lotnictwem. Również
sprawuje nadzór nad stosowaniem jednolitych procedur i kwalifikacji
personelu ustalonymi przez North Atlantic Threaty Organization /NATO/ i
International Civil Aviation Organization /ICAO/.
6 CZERWCA - Święto Wojsk Chemicznych – jeden z rodzajów
wojsk,
przeznaczony do wykonywania specjalistycznych
zadań podczas prowadzenia działań bojowych (wojny) jak i w
różnych sytuacjach kryzysowych, np. podczas katastrof /np.:
uczestnictwo w monitoringu zmian zachodzących w sytuacji
chemicznej i radiologicznej w określonym obszarze
(okręgu, regionu, kraju), utrzymywanie w
gotowości do użycia i wydzielanie do akcji
ratowniczej, chemicznych i radiacyjnych zespołów
awaryjnych (ChRZA), współdziałanie z jednostkami
ratowniczymi w usuwaniu: skutków awarii
chemicznych, wypadków radiacyjnych, zagrożeń
epidemiologicznych (np. po
powodziach), wykonywanie zadań
wynikających z umów międzynarodowych.
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13.06 – ŚWIĘTO ŻANDARMERII WOJSKOWEJ - polskie
święto Żandarmerii Wojskowej obchodzone corocznie 13
czerwca, na mocy ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku.
Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy. Data obchodów
nie jest przypadkowa i nawiązuje do dziedzictwa tradycji
Dywizjonu Karabinierów Konnych z 1831 oraz formacji
żandarmerii z lat 1914-1945. W historii polskiej żandarmerii
13 czerwca 1831 powołano "Służbę Polową" na mocy
rozkazu wydanego przez gen. Tomasza Łubieńskiego. Z
kolei 12 grudnia 1935 Minister Spraw Wojskowych unieważnił daty świąt
dywizjonowych oraz zatwierdził dzień 13 czerwca jako datę święta żandarmerii.
W 1946 roku rząd brytyjski przejął na siebie przeprowadzenie demobilizacji
Polskich Sił Zbrojnych, tworząc Polski Korpus Przysposobienia i
Rozmieszczenia. Utrzymano w nim formacje żandarmerii, które miały pomóc w
zapewnieniu ładu, porządku i dyscypliny wśród demobilizowanych żołnierzy.
Był to tym samym koniec żandarmerii wojskowej II Rzeczypospolitej. 1
września 1990 roku Żandarmeria Wojskowa została reaktywowana. Święto
obchodzono od czerwca 1994 r. i było utożsamiane z rocznicą bitwy pod
Dębem Wielkim /31.03.1831 r./.
17 CZERWCA ŚWIĘTO WOJSK PANCERNYCH I ZMECHANIZOWANYCH
–
DZIEŃ CZOŁGISTY. Pierwszy raz święto było obchodzone w 2009 r. w Żaganiu
w rocznicę powołania 1 pcz.
WOJSKA PANCERNE – jeden z głównych rodzajów wojsk
lądowych. Gen Haller
w 1919 r. na terenie Francji
stworzył 1 pcz. Wojska pancerne do walki zostały
wprowadzone w 1916 r. przez Anglię, a rok później przez
Francję /I w.św./. Uzbrojenie wojsk pancernych, to: czołgi,
działa pancerne, bwp i opancerzone. W naszym rejonie są
w:
- Świętoszowie /10 Brygada Kawalerii Pancernej/;
- Żaganiu /34 Brygada Kawalerii Pancernej/.
WOJSKA ZMECHANIZOWANE – też jeden z głównych
rodzajów wojsk lądowych, lecz z mniejszą ochroną i siłą ognia.
Głównym wyposażeniem wojsk są bojowe wozy bojowe /bwp/.
Jednostka wojsk pancernych i zmechanizowanych w zasadzie
działają łącznie, co zwiększa oddziaływanie na nieprzyjaciela.
29 CZERWCA Święto Wojskowych Oddziałów Gospodarczych
- Wojskowe Oddziały Gospodarcze zapewniają jednostkom
wojskowym możliwość oddzielenia funkcji operacyjno - szkoleniowych od
finansowo - gospodarczych. Święto ustanowiono w grudniu 2013 roku, jest
ono okazją do nagrodzenia najlepszych żołnierzy.
OSTATNIA NIEDZIELA CZERWCA – TO ŚWIĘTO MARYNARKI WOJENNEJ
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Marynarka Wojenna (MW) – jeden z pięciu rodzajów Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obok Wojsk
Lądowych, Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych i Wojsk
Obrony Terytorialnej. Broni Polskę na polskich obszarach
wodnych /Głównie Bałtyk/ oraz współdziała z innymi
wojskami w ramach NATO.
W strukturę MW wchodzą flotylle okrętów, Brygada
L o t n i c t w a M W, b r z e g o w e j e d n o s t k i w s p a r c i a i
zabezpieczenia, jak i ośrodki szkolne.
„Początek wojenno-morskiej obecności Polski datuje się
na 1463, kiedy to zaimprowizowane oddziały elbląskogdańskie pokonały flotę krzyżacką w bitwie na Zalewie Wiślanym. W 1561, w
odpowiedzi na manifest królewski powstała zorganizowana flota kaperska,
zwana także flotą strażników morza. Podjęto też wtedy budowę pierwszego
polskiego okrętu – galeonu „Smok”. Od 1601 zaczęto budować pierwsze
zawodowe siły morskie – królewską flotę wojenną, która prowadziła działania
przeciwko Rosjanom i Szwedom. Największym i zarazem ostatnim
zwycięstwem okrętów królewskich było pokonanie eskadry szwedzkiej w bitwie
pod Oliwą”.
Z chwilą uzyskania niepodległości Józef Piłsudski w rocznicę bitwy pod
Oliwą, /28.11.1918/ powołał Marynarkę Polską /Monitor Polski nr 217 z dn.
30.11.1918 r./. Szefem został płk mar. Bogumił Nawrotny.
Jako ciekawostka. Gdy Agresorzy Niemcy /01.09.1939/ i ZSRR /17.09.1939/
dokonały tzw. czwartego rozbioru Polski, to do Wielkiej Brytanii skierowano 3
niszczycieli, które stały się zalążkiem Polskiej Marynarki Wojennej. Okręty,
które nie dotarły do WBr i Szwecji praktycznie zostały zatopione.
„Od chwili zajęcia całego kraju przez wojska Niemiec i Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich okręty Marynarki Wojennej stały się
jedynym wolnym terytorium państwa polskiego. Dzięki nim po zajęciu kraju
przez wojska dwóch agresorów Polska jako państwo istniejące de iure nie
przestała egzystować de facto, zgodnie z prawem międzynarodowym okręty
wojenne są bowiem uznawane za cząstkę terytorium państwa, którego noszą
banderę, i nie podlegają jurysdykcji żadnego innego państwa (handlowe statki
tej jurysdykcji podlegają)”.
W czasie II w. św. polskie okręty działały na Oceanie Atlantyckim oraz Morzach:
Arktycznym, Śródziemnym i Północnym – poprzez udział w konwojach oraz w
lądowaniu w Normandii.
Warto wiedzieć: „lata 50. XX w. nasycone były represjami okresu
stalinowskiego. W sfingowanych procesach skazano bezpodstawnie stu
pięćdziesięciu marynarzy, z czego ponad 20 zostało straconych (między innymi
komandorzy Stanisław Mieszkowski, Jerzy Staniewicz, czy Zbigniew
Przybyszewski za udział w rzekomym spisku komandorów). W więzieniu zmarł
kontradmirał Adam Mohuczy, a wielu oficerom – w tym kontradmirałowi
Włodzimierzowi Steyerowi czy też kmdr. Bolesławowi Romanowskiemu i kmdr
por. Franciszkowi Dąbrowskiemu – zabroniono przebywania na wybrzeżu”.
W III Rzeczpospolitej – wycofano środki desantowe i lekkie siły uderzeniowe
oraz lotnictwo uderzeniowe /ze względu, że w latach poprzednich zgodnie z
doktryną wojenną „szliśmy” na półwysep Jutlandzki. Zbudowano 3 korwety
rakietowo-artyleryjskie /niedozbrojone/ oraz w latach 2002-2005 dostaliśmy
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fregaty rakietowe /USA/ i okręty podwodne /Norwegia/ - co prawda sprzęt
przestarzały, ale pozwoliły wymienić jednostki radzieckie - podobny! Od roku
2013 zlikwidowano 100 okrętów bojowych i pomocniczych /62%/. Z MW odeszło
11 tys. osób.
Najważniejszymi działaniami polskiej Marynarki Wojennej po 1989 były
operacje „Pustynna Burza” (1990-1991), „Iracka Wolność” (2002-2003) oraz
„Aktywny Wysiłek” (2005-2006).
Od 2016 roku na okręcie ORP „Lublin” kapitanem została pierwsza kobieta –
kap. mar. Katarzyna MAZUREK. Okręt transportowo-minowy ma 100 m
długości i 11 szerokości. Załoga to 50 osób. Stacjonuje w świnoujskim Porcie
Wojennym.
INNE WAŻNE WYDARZENIA W MIESIĄCU CZERWIEC:
27. CZERWCA 1315 r. – Władysław Łokietek w Krakowie
zawarł przymierza z wrogami Brandenburgii: Danią,
Szwecją, Norwegią, Rugią, Pomorzem Zachodnim i
Meklemburgią. NAJLEPIEJ OKRĄŻYĆ WROGA!

30 CZERWCA – PRZEPRAWA wojsk polskich po moście
pontonowym pod Czerwińskiem w 1410 r. CHWAŁA
SAPEROM!
25 CZERWCA 1447 - koronacja Kazimierza Jagielończyka na
króla Polski. Zmarł 7 czerwca 1492 r. ZWYCIĘZCA WOJNY
TRZYNASTOLETNIEJ Z KRZYŻAKAMI.

18/19 CZERWCA 1574 R. potajemnie ucieka z Krakowa król
Henryk Walezy. Zmarł jako król Francji w 1589 r. PIERWSZY
KRÓL ELEKCYJNY.

16 CZERWIEC – pierwsza wyprawa Stefana Batorego
przeciwko Moskwie z Węgrami. Zdobycie Połocka i innych
twierdz. 1625 – trzeci najazd szwedzki na Inflanty, przy biernej
postawie wojsk litewskich. Po bitwie 17.01.1626, Birże wróciło
do Radziwiłłów, a Inflanty /większość z portami zostały przy
Szwecji. Żartem pisząc, ponoć 3 noce małżeńskie … poświęcił
Annie Jagiellonce?
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CZERWIEC 1624 – najazd Tatarów na Polskę. Obrona wsi Nowosielce przez
chłopów pod wodzą wójta Michała Pyrza. Ostatecznie rozbił ich hetman polny
Stanisław Koniecpolski.
CZERWIEC 1655 – najazd cara Aleksieja na Polskę. Podbił Litwę z Wilnem,
Białoruś z Mińskiem i cz. Ukrainy…

11 CZERWIEC 1675 – tajny traktat króla Jana III Sobieskiego
z Francją przeciwko elektora brandenburskiego Fryderyka
Wilhelma. Francja po wypowiedzeniu wojny Brandenburgii
miała wypłacać Polsce m. in. 200 tys. talarów rocznie.

13 CZERWCA 1716 r. – kongres w Lublinie przedstawicieli
wrogich obozów do Polski, dążących do poparcia państw
ościennych. Protektorem cara był Grigorij Dołgoruki.
28 CZERWIEC do założonej w maju 1765 r. SZKOŁY
RYCERSKIEJ, król Stanisław August dokonał osobiście
pierwszego naboru: „wybrał spośród milicji nadwornej 30
szlachty młodych a urodziwych”.
Wychowankami Szkoły
Rycerskiej byli m.in.: Tadeusz Kościuszko, Jakub Jasiński,
Julian Ursyn Niemcewicz, Józef Sowiński i inni.
23 CZERWCA 1767r. – konfederacja radomska pod auspicjami
Karola Radziwiłła, podporządkowanego rozkazom ambasadora
Rosji Nikołaja Repnina. Związek opozycji magnackiej przeciwko Stanisławowi
Augustowi Poniatowskiemu
SMUTNY CZERWIEC 1794r.
- 6.06 – klęska wojsk polskich pod Szczekocinami z siłami rosyjsko-pruskimi
dowodzonym przez Fryderyka Wilhelma II;
- 8.06 - klęska gen Józefa Zajączka pod Chełmem;
- 15.06 – Kraków został zdobyty przez wojska pruskie. Kradzież insygnii
koronacyjnych. Tylko szczerbiec wrócił do Polski z Petersburga w 1921 r.;
- 25.06 – porażka pod Libawą i jej zajęcie przez Rosjan;
- 28.06 – krwawe rozruchy wywołane przez jakobinów w Warszawie. Powiesili
targowiczan /Jakuba Massalskiego i Antoniego Czertwertyńskiego bez sądu;
- 30.06 – Austriacy wkraczają do wojewódzkiego lubelskiego.
15 CZERWIEC 1845 r. – powstał pierwszy odcinek Kolei WarszawskoWiedeńskiej. Warszawa – Grodzisk Mazowiecki /Henryk Łubieński i Piotr
Steinkellerem;
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16 CZERWIEC 1854 – W Paryżu „Hotelu Lambert” rozpoczął wydawanie
„Wiadomości Polskich”. Wielka Emigracja.
19 CZERWIEC 1876 – Sejm pruski przyjął ustawę, że język niemiecki – ma być
językiem urzędowym w całej Wielkopolsce i we wszystkich urzędach, szkołach,
sądach, itp.
9-10 CZERWIEC 1905 r. – pierwsze wolne wybory w Wilnie do Rady Miejskiej.
Na 64 mandaty Polacy zdobyli 46. Podobnie w Mińsku. Także w tych miastach
Prezydentami zostali Polacy /Michał Węsławski i Michał Wołłowicz/.
28 CZERWIEC 1919 – w Wersalu podpisano traktat pokojowy z Niemcami /
Ignacy Paderewski i Roman Dmowski/.
28 CZERWCA 1927 r. na Wawelu złożone zostały proch Juliusza Słowackiego.
14 CZERWCA 1958 r. w Świerku uruchomiono
jądrowy /Ewa/.

pierwszy polski reaktor

25 CZERWIEC 1976 r. – „Wydarzenia czerwcowe”, związane z podwyżkami cen
żywności /np. mięsa 69%/ przez premiera Piotra Jaroszewicza. Strajki
największe nasilenie było w Radomiu, Płocku i Ursusie, a także we: Wrocławiu,
Gdański, Poznaniu, itd. Strajki zostały brutalnie zdławione. Zginęły 2 osoby i
ponad 200 było rannych. Wiele osób zostało zwolnionych z pracy /np. w
Ursusie ponad 1100 osób/.
CZERWIEC /MAJ/ - ujawnia się „Solidarność Walcząca” Kornela
Morawieckiego, działająca szczególnie na Dolnym Śląsku. Było to następstwo
rozłamu w
NSZZ
„Solidarność” bardzo silnej struktury podziemnej.
„PROWADŹ NAS POLSKO”!
4 CZERWIEC 1995 r. – w Katyniu wmurowano kamień węgielny pod cmentarz
zamordowanych polskich oficerów w Katyniu. Nie było właściwej delegacji
rosyjskiej. Rodziny Katyńskie w imię „ mocy ducha i miłości” wyraziły
gotowość wybaczenia mordercom radzieckim!
14 CZERWIEC 1996 r. – Sejm uchwalił ustawę o służbie cywilnej. Prezydent
podpisał 16. Lipca 1996 r. Ciekawostką była zmiana obsady stanowisk wraz ze
zmianą układu politycznego.
18 CZERWCA 1998 r. – Sejm potępił głosami AWS i UW totalitaryzm
komunistyczny.
CZERWIEC MIESIĄCEM PIELGRZYMEK POLSKIEGO PAPIEŻA JP II DO POLSKI
Polski Papież odwiedził w ciągu swego pontyfikatu /1978 – 2005/ aż 8 razy, w
tym 6 razy w miesiącu czerwcu.
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I pielgrzymka do Polski: 2-10
czerwca 1979 pod hasłem
„Gaude Mater Polonia” i padły
słowa w Warszawie: „Niech
zstąpi Duch Twój i odnowi
oblicze Ziemi. Tej ziemi!”.
II pielgrzymka do Polski: 16-23
czerwca 1983 - „Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja!”. Padły piękne słowa:
„miłość jest potężniejsza niż śmierć”.
III pielgrzymka do Polski: 8-14 czerwca 1987 - „Do końca ich umiłował”. Jan
Paweł II bronił godności Polaków wobec ówczesnej władzy podkreślając, że
każdy człowiek ma swoją osobistą godność, zasługuje na to, aby traktować go
podmiotowo, a obywatele powinni mieć wpływ na losy swojego kraju.
IV pielgrzymka do Polski: 1-9 czerwca „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”.
13-20 sierpnia 1991 – przyjazd w związku z VI Światowym Dniem Młodzieży na
Jasnej Górze
VI pielgrzymka do Polski: 31 maja – 10 czerwca 1997 - „Chrystus wczoraj, dziś
i na wieki”. Papież apelował do hierarchów kościelnych o większe otwarcie na
Europę
VII pielgrzymka do Polski: 5-17 czerwca 1999 „Bóg jest miłością” Ojciec Święty beatyfikował
108 Polaków – męczenników z okresu II wojny
światowej. Stanowczo poparł ideę integracji
Polski z Unią Europejską.

23 CZERWIEC – EURO 2020 przeniesione na 2021 r. nic nie pomogło w
„zbudowaniu” dobrej drużyny. Ponieśliśmy porażkę ze Szwecją 3 : 2 i
odpadliśmy się z dalszych rozgrywek. Sankt Petersburg nie był szczęśliwy dla
polskiej drużyny. Przegraliśmy ze Słowacja 2 : 1 i Szwecją, a remis z Portugalią
w Sewilli 1 : 1, tylko to „jedna jaskółka” … JUTRO BĘDZIE LEPIEJ…
2021 ROK – to czas obchodzenia rocznicy 40-cia ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY
WOJSKA POLSKIEGO. Związek kontynuuje działalność powołanego do życia w
1981 r. Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych /ZBŻZ/, zmienionego w 1997 r.
na Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska
Polskiego /ZBŻZiORWP/. Aktualna nazwa obowiązuje od 26.05.2010 r.
Czyli święto ZŻWP powinniśmy obchodzić razem z naszymi Matkami!
UWAGA:
Warto zapoznać się z artykułem p. Mirosława Wierciocha pt.: „Oleśnickie
obchody 40 rocznicy powstania ZŻWP” pod datą 16.06.2021. Nasza Historia ze
zdjęciami. Osobiście dziękuję.
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Miesiąc czerwiec, jest bogaty w różne wydarzenia, polityczne, społeczne, a
także patriotyczne… związane z wolnością słowa, państwa, itp. Ważny jest
także z punktu wojskowego: walki o OJCZYZNĘ.
Podałem najważniejsze /wg mnie/, a także najciekawsze wydarzenia w naszej
historii … chociaż CZERWIEC jest jeszcze bogatszy w różne wydarzenia
szczególne w latach XVIII – XXI w.
Nie musimy, ze wszystkimi „godnymi” wydarzeniami się zgadzać, ale
powinniśmy je znać…
24. CZERWIEC - a może najważniejsze /żart/ dla dzieci i młodzieży uczącej się:
Na świadectwach, wzbici w radość, odlecieli
uczniowie,
drży powietrze po ich śmigłym zniku.
Wakacje, panie profesorze!
Julian Przyboś

„CZERWIEC SIĘ CZERWIENI? BĘDZIE DOŚĆ W KIESZENI”
Sprawdzimy, czy polskie przysłowia się sprawdzają!
Opracował:
Antoni Tunkiewicz
Wrocław
Podstawa:
1. Wikipedia;
2. Kronika Polski. Przegląd Reader's Digest. Warszawa 2000;
3. Encyklopedia Powszechna. Wydawnictwa Gutenberga.

