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POLSKI LIPIEC W HISTORII POLSKI
Nazwa miesiąca pochodzi od kwitnących lip. Jest najcieplejszym miesiącem w 
Polsce.

Im  bardziej  zaglądamy  w  głąb  naszej  historii,  tym  w  lipcu  więcej  mamy
wydarzeń  historycznych.  W  ostatnich  latach  raczej  staje  się  miesiącem
„ogórkowym”.

Mając na uwadze „bogactwo” wydarzeń przedstawiam w czterech okresach.
Jedna jest ciekawostka, że najważniejszym dniem lipca w całej naszej historii
jest data 22 lipca!

I.     POLSKA DO CZASÓW ROZBIORÓW

22.07.1018  r.  Bolesław Chrobry  zwyciężył  pod  grodem Wołyń
n/Bugiem Rusinów. Ten fakt umożliwił osadzenie swego zięcia
Światopełka po zdobyciu Kijowa na tronie Rusi. Z tego okresu
pochodzi  miecz  „SZCZERBIEC”,  którym  uderzył  chrobry  w
„Złotą  Bramę”  wjeżdżając  do  Kijowa.  Nie  mylić  Rusinów  z
Rosjanami … choć pokrewieństwa mogą być…

Lipiec 1300 r. król Czeski Wacław II po pokonaniu
Władysława  Łokietka  został  królem  Polski  /do
1305 r./. W. Łokietek schował się na Rusi Halicko-
Włodzimierskiej.  W  Polsce  ustanowił  urząd
starosty  i  za  ich  pomocą rządził  w Polsce  oraz
wprowadził pieniądz – grosz praski. Pamiętajmy o
królu  Łokietku /1320/  jako pogromcy Krzyżaków
/1331/.

8.07 – w 1343 roku Kazimierz III Wielki zawarty w Kaliszu pokój z
Zakonem Krzyżackim, na mocy którego w zamian za zrzeczenie
się  praw  do  ziemi  chełmińskiej,  michałowskiej  i  Pomorza
Gdańskiego,  król  Polski  odzyskał  od  Zakonu  Krzyżackiego
Kujawy  i  ziemię  dobrzyńską.  Ostatni  król  z  dynastii  Piastów
/1333-1370/. Twórca Akademii Krakowskiej /12.05.1364/.

17.07.1399 r. zmarła Królowa Jadwiga /w 4 dniu po śmierci córki/.
Reaktywowała i wzbogaciła Akademię Krakowską /1390/. 

Kanonizowana w 1997r. Dla Niej sporządzono Psałterz Floriański
w 3 językach.
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15  lipca  –  w  1410  roku wojska  polsko-litewskie  pod  wodzą
Władysława  Jagiełły  rozgromiły  pod  Grunwaldem  armię
Zakonu  Krzyżackiego  /z  rycerstwem  Zachodu  Europy/  pod
wodzą Ulricha von Jungingena /Wielki  mistrz zginął  na polu
walki/. Bitwa pod Grunwaldem była jedną z największych bitew
w  średniowieczu,  a  także  zahamowała  ekspansję  Zakonu
Krzyżackiego  na  wschód.  Tylko  cieszy  zwycięstwo,  a  nie
rozwiązanie problemu z Zakonem…, nawet fakt nie zdobycie
Malborka /oblężenie trwało od 25.07 do 19.08.1410/!

7.07.1440  - Władysław III Jagiellończyk został królem Węgier.
Po zwycięstwie z Turcją i podpisaniem układu. Zerwał i ruszył
na wojnę z Turcją … Zginął w bitwie pod Warną w 1444 r., stąd
„Warnenczyk”.

29.07.1518 – zwycięstwo wojsk polsko-litewskich /Olbrachta Gasztolda, Jerzy
Radziwiłł i Jan Boratyński/ pod Połockiem nad armią moskiewską dowodzona
przez  braci  Wasyla  i  Iwana  Szujskich.  Wojna  trwała  w  latach  1512  –  1522.
Ponoć  wg  współczesnych  przekazów  w  zwycięstwu  pomógł  św.  Kazimierz,
który pokazał się na chmurze i wskazał brody na Dźwinie…

9.07.1521 r. na wieży katedry krakowskiej na Wawelu zawisł
11 tonowy dzwon „ZYGMUNT”. Waga całościowa - 12.6 tony.
Odlany  jako  stop  brązu,  miedzi  i  cyny.  Płaskorzeźby
przedstawiają  św.  Stanisława  i  św.  Zygmunta  oraz  Orła
Polskiego i Pogoń Litwy. Wykonany w Krakowie przez Hansa
Behama  z  Norymbergi.  Napis  z  łaciny  brzmi:  „Bogu
Najlepszemu,  Największemu  i  Dziewicy  Bogurodzicy,
świętym patronom swoim, znakomity Zygmunt,  król  Polski,
ten dzwon godny wielkości  umysłu i  czynów swoich kazał

sporządzić Roku Zbawienia 1520”. Dziś ma już 500 lat!
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Dzwon do dnia dzisiejszego głosi Polsce i Polakom ważne wydarzenia z życia
naszego kraju i Polaków!

Unia Lubelska /Jana Matejko/

1 lipca – w 1569 roku w Lublinie zaprzysiężono realną unię polsko – litewską,
na  mocy  której  powstała  Rzeczpospolita  Obojga  Narodów.  Państwo  to
przetrwało pod taką nazwą do III rozbioru Polski w 1795 roku.

7 lipca - w 1572 w Knyszynie zmarł bezpotomnie król Polski i
wielki książę litewski Zygmunt II  August. Był to ostatni męski
przedstawiciel dynastii Jagiellonów na tronie polskim.

 5  lipca –  w  1607  roku  pod  Guzowem  wojska
królewskie  dowodzone  przez  hetmana  polnego
koronnego  Stanisława  Żółkiewskiego  i  hetmana
wielkiego  litewskiego  Jana  Karola  Chodkiewicza
pokonały  w  trakcie  Rokoszu  Zebrzydowskiego
zbuntowaną armię.

4.07.1610  r.  Bitwa  pod  Kłuszynem.  Bitwę  stoczyły  wojska  polskie  pod
dowództwem hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego, z armią
moskiewską  dowodzoną  przez  kniazia  Dymitra  Szujskiego  oraz  z  posiłkami
szwedzkimi  pod  komendą  Jakuba  Pontussona  De  la  Gardie.  Starcie  wojsk
Żółkiewskiego  rozbiło  wojska  moskiewskie,  a  następnie  skłoniło  do
zaprzestania walki cudzoziemców posiłkujących Szujskiego. Bitwa zakończyła
się  paniczną  ucieczką  Szujskiego  i  ocalałych  Rosjan.  W  następstwie
spowodowało  to  kapitulację  zablokowanej  armii  Grzegorza  Wałujewa  w
Carowym Zamieściu  (ok.  8  tys.  ludzi).  Wojna  trwała  od  1609  do  1618  r.  W
obliczu klęski bojarzy zdetronizowali cara Wasyla Szujskiego i obwołali carem
królewicza polskiego Władysława, a Żółkiewski wkroczył do Moskwy. 
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10.07  –  22.08.1649  –  wojska  kozackie
oblegały  twierdzę  Zbaraż  /Powieść
Henryka  Sienkiewicza  „Ogniem  i
Mieczem”  i  film/  w  okresie  powstania
Chmielnickiego.  Twierdzy  broniła  9  tys.
załoga z chorągwiami wojewody ruskiego
Jeremiego  Wiśniowieckiego  i  oddziałem
piechoty  niemieckiej.  Zbaraż oblegało  70

tys. Kozaków i 40 tys. Tatarów oraz kilka tys. ruskiej czerni. Dowodzili: Bohdan
Chmielnicki  i  chan krymski  Islam III  Girej.  Do „zwycięstwa”  przyczyniła  się
odsiecz króla Jana Kazimierza /któremu o ciężkiej sytuacji obrońców doniósł
towarzysz  husarski  –  Mikołaj  Skrzetuski/.  15000  armia  królewska  została
okrążona  pod  Zborowem  –  gdzie  podpisano  umowę  z  chanem.  Była
niekorzystna dla Polski i dla Kozaków.

19 lipca 1655 –  król  szwedzki  Karol  X wypowiedział  wojnę
Rzeczypospolitej  –początek  potopu  szwedzkiego.  Polska  i
litewska opozycja do króla Jana Kazimierza, zaproponowała
koronę Karolowi X Gustawowi /Układy w Ujściu i Kiejdanach/.
W  wyniku  potopu  Jan  Kazimierz  zrzekł  się  roszczeń  do
korony  szwedzkiej  jak  i  do  posiadłości  szwedzkich  w
Inflantach.  Polska  straciła  też  Prusy  Książęce.  Szwecja
dokonała  grabieży  mienia  polskiego.  Wg  danych  śmierć
Polaków poniosła procentowo więcej  jak podczas II  w.  św.
Potop  szwedzki,  jak  i  zdrada  części  magnaterii  i  szlachty
polskiej  i  litewskiej  doprowadziły  do  osłabienia  kraju  pod  względem:
gospodarczym, ludnościowym, militarnym, a także politycznym…

20.07.1657 – podczas drugiej wojny północnej doszło do bitwy pod Czarnym
Ostrowem.  Armia  koronna  pod  wodzą  hetmanów:  Stanisława  Rewery
Potockiego  i  Jerzego  Sebastiana  Lubomirskiego  razem  z  armią  polsko-
litewsko-tatarską  Stefana  Czarneckiego  rozbiła  siły  księcia  Siedmiogrodu

Jerzego II Rakoczego, który miał zostać królem Polski /traktat z
Radnot  1656  r./  Rakoczy  na  mocy  kapitulacji  zobowiązał  się
zerwać  sojusz  ze  Szwecją,  wyprowadzić  swoje  wojska  z
okupowanych  miast  Krakowa  i  Brześcia  Litewskiego  oraz
zapłacić  Rzeczypospolitej  reparacje  wojenne  w  wysokości  1,2
mln złotych. Poza tą kwotą zobowiązał się wypłacić 1 mln złotych
żołnierzom  armii  polskiej  i  2  mln  dowódcom.  Rakoczy  zdołał
wymknąć  się  z  niedobitkami,  jednak  po  przybyciu  do  swego
księstwa został zrzucony z tronu przez swego pana wasalnego,
sułtana Mehmeda IV. 
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MIMO  PIĘKNEJ  KARTY  NASZEJ  HISTORII.  POWSTANIA  RZECZPOSPOSPO-
LITEJ NAWET OBOJGA NARODÓW /wzór dla dzisiejszej UE/, WARCHOLSTWO,
ZDRADY,  NIEPOSŁUSZEŃSTWO  oraz  SZUKANIA  POPARCIA  U  NIEPRZY-
JACIÓŁ /zaborców: np. w Szwecji, Rosji, itd./ - DOPROWADZIŁO POLSKĘ DO
ROZBIORÓW i 123 – letniej NIEWOLI!

II.     OKRES ROZBIORÓW POLSKI

I rozbiór Polski - 1772 r. – Rosja /92 tys. km²/, Prusy /36 tys./ i Austria /83 tys./;
II rozbiór Polski – 1793 r. – Rosja /250 tys./, Prusy /58 tys./;
III rozbiór Polski – 1795 r. – Rosja /120 tys./, Prusy /55 tys./ i Austria /47 tys.km./.

Poszczególni zaborcy z ogólnej ilości: 732 tys. km² obszaru Polski i 12.3 mln 
ludności, zagarnęli: 

Rosja – 462 tys. km² obszaru i 5,5 mln mieszkańców;
Prusy – 141 tys. km² obszaru ok. 2,6 mln mieszkańców;
Austria – 130 tys. km² obszaru ok. 4,2 mln mieszkańców.

18 lipca – w 1792 roku podczas wojny polsko – rosyjskiej, pod
Dubienką  korpus  generała  Tadeusza  Kościuszki  starł  się  z
przeważającymi  wojskami  rosyjskimi  dowodzonymi  przez
generała  Michaiła  Kachowskiego.  Bitwa  pozostała
nierozstrzygnięta.  Wojska  polskie  zostały  zmuszone  do
odwrotu, jednak wojskom rosyjskim nie udało zniszczyć armii
gen.  Kościuszki,  która  nadal  zachowała  sprawność  bojową.
Wojna z Rosją carską i Targowicą trwała w okresie maj-lipiec w
obronie Konstytucji 3 Maja!

23 LIPCA 1792 r. Stanisław August Poniatowski zmuszony był
przystąpić  do  konfederacji  targowickiej,  na  polecenie
Katarzyny  II.  Ks.  Józef  Poniatowski  i  Tadeusz  Kościuszko
złożyli dymisję jak i innych 200 oficerów.

 

Lipiec  –  październik  1794  –  insurekcja  w  Wielkopolsce
przeciwko Prusom, wsparta przez oddziały powstańcze gen.
Jana  Henryka  Dąbrowskiego.  Z  czasem  objęło  zabór
rosyjski  /jako insurekcja  Kościuszkowska/.  Prusy podnieśli
podatki, wyższe stanowiska obsadzali Niemcy, itp. Rozruchy
w  Wielkopolsce  zostały  krwawo  stłumione  przez  armię
pruską.  Powstanie  w  zaborze  rosyjskim  został  wywołany
przez  Antoniego  Madalińskiego,  który  odmówił  redukcji
wojska o połowę i wyruszył z Ostrołęki na Warszawę. I tak

rozpoczęło się powstanie przeciw Rosji!
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20.07.1797  r.  Pierwsze  publiczne  wykonanie  MAZURKA  DĄBROWSKIEGO
/wersja pierwotna: Jeszcze Polska nie umarła/ Józefa WYBICKIEGO, odbyło się
w  Reggio  –  dokładna  data  nie  jest  znana.  Od  26.02.1927  r.  jest  hymnem
narodowym.

 9.07.1807 roku Napoleon Bonaarte zawarł w Tylży pokój z Królestwem Prus
reprezentowanym  przez  Fryderyka  Wilhelm  III,  na  mocy  którego  Prusy

zrezygnowały  z terenów w zachodnich Niemczech.  Utworzono
tam Królestwo Westfalii, jak również Królestwo Prus zrzekało się
ziem  drugiego  i  części  ziem  pierwszego  i  trzeciego  rozbioru
Polski, z których utworzono Księstwo Warszawskie. 22.07.1807
powstanie  Księstwa  Warszawskiego,  Napoleon  Bonaparte  w
Dreźnie osobiście nadał Księstwu Warszawskiemu konstytucję,
której  przepisy  wzorowano  na  konstytucji  francuskiej  z  1799.
Cesarz nie zgodził  się  bowiem na przywrócenie Konstytucji  3

Maja, jako zbyt konserwatywnej.

4.07.1890  r.  –  sprowadzono  zwłoki  Adama  Mickiewicza  /z  cmentarza
Montmorency/   i  pochowano na  Wawelu.  Manifestacja  o
zasięgu ponadzaborowym. We Lwowie w oknach zapalono
świece - jako oddanie hołdu Wieszczowi! W 1817, wraz z
Tomaszem Zanem i grupą przyjaciół założył Towarzystwo
Filomatyczne,  które  z  czasem  przekształciło  się  w
spiskową  organizację  narodowo-patriotyczną. W  czasie
Wiosny Ludów (1848) utworzył we Włoszech legion polski.
W  1855  /Wojna  Krymska/  utworzył  z  Żydów  „Legion
Żydowski” do walki z Rosją. Wspaniała postać, jako: polski
poeta,  działacz  polityczny,  publicysta,  tłumacz,  filozof,
działacz  religijny,  mistyk,  organizator  i  dowódca  wojskowy,  nauczyciel
akademicki.

1  LIPCA  1914  r.  pierwszy  mecz  międzynarodowy.  Koło  sportowe  „Warsza-
wianka” przegrała z praską „Spartą” 11 : 1.

28  lipca  1914  –   wybuchła  I     wojna  światowa,  która  po  123  latach  zaborów  
doprowadziła 11 listopada 1918 r. do     odzyskania niepodległości przez Polskę.  

Zaborcy już od roku 1882 r. były „wrogie” sobie, gdyż:
- Cesarstwo Niemieckie z C.K. Austro-Węgrami i z czasem z Królestwem Włoch
powołali TRÓJPRZYMIERZE przeciwko Rosji;
-  Rosja z Francją i Wielką Brytanią w 1907 r. zawarły TRÓJPOROZUMIENIE
/ENTENTA/.
Bezpośrednią  przyczyną  wybuchu  I  w.  św.  było  zamordowane  arcyksięcia
Austrii  Franciszka  Ferdynanda  przez  Gavrilo  Principa  /serbski  terrorysta/.
Rosja wspierała Serbie, a Prusy – Austrię. Polacy służyli w trzech armiach –
naszych zaborców i musieli walczyć przeciwko sobie. Z 3 mln żołnierzy poległo
0.5 mln. 
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Zaborcy rozgrywali obiecankami sprawę powołania Polski. Dlatego większość
przywódców poszczególnych partii szukali rozwiązania ponad podziałami. Stąd
padło na Ententy.  W grudniu 1917 r.  za Polską opowiedziała  się Francja,  w
styczniu 1918 – Wielka Brytania i USA – plan pokojowy prezydenta Woodrow
Wilsona.  W  tym  roku  za  Polską  z  dostępem  do  morza  wypowiedziały  się
Francja, Wielka Brytania i Włochy /5.06 – w deklaracji wersalskiej/. Do wolności
Polski przyczyniły się rewolucje w Sankt-Petersburgu, Wiedniu i Berlinie.

1-2 LIPCA 1915 – I Brygada Legionów pod dowództwem Józefa Piłsudskiego
pod Tarłowem i Józefowem odniosła sukces nad Rosjanami. Dnia 2 lipca 1929
roku bitwa została upamiętniona na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie,
napisem  na  jednej  z  tablic  „TARŁÓW  30  VI  -  2  VII  1915",  ponownie  takim
samym napisem upamiętniono bitwę po 1990 roku. W bitwie wyróżnił się d-ca 1
batalionu mir Rydz-Śmigły.

9.07.1917 r. większość legionistów I i III Brygady odmówiło złożenie przysięgi
na  „wierne  braterstwo  broni  z  Niemcami  i  Austrią”.  Większość  kadry  II
Brygady, a także część oficerów dowództwa Legionów złożyło przysięgę /m.in.
Józef Haller, Władysław Sikorski/. 
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Z 16 na 17 lipca 1918 roku Mikołaj II Romanow, ostatni cesarz rosyjski, król
Polski,  wielki  książę  Finlandii,  panujący  w  latach  1894  –  1917,  został
zamordowany na polecenie bolszewików w Jekaterynburgu.

26.07.1918 r. Lew Trocki wydał rozkaz o rozstrzelaniu bez sądu każdego Polaka
przechodzącego do polskich oddziałów  na Murmaniu.

Koniec  I  w.  św.  w  dniu  11.11.1918  r.  –  zastał  Józefa  Piłsudskiego  w
Warszawie  /wrócił  z  więzienia  w  Magdeburgu,  kiedy  22.07.1917  r.  razem  z
Kazimierzem Sosnkowskim był aresztowany/ i rozpoczęto odbudowę i łączenia
ziem polskich z różnych zaborów w jedną całość. 

OD TEJ DATY MAMY II RZECZPOSPOLITĄ – KTÓRA SAMA DECYDOWAŁA O
SWOJEJ WOLNOŚCI I ŻADNE OBCE WOJSKA NIE STACJONOWAŁY

 W NASZYCH GRANICACH!

Październik – grudzień 1918 r.
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III. UZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI 

Mamy WOLNĄ POLSKĘ. Józef Piłsudski 16.11.1918 r. po objęciu władzy poin-
formował państwa ENTENTY o powstaniu niepodległego państwa polskiego.
Pierwszym  państwem  które  uznały  naszą  niepodległość  były  …  NIEMCY
/20.11/,  lecz  Polska  15.12.18  zerwała  stosunki  dyplomatyczne.  Rząd  Polski
uznały:  Rada  Najwyższa  Mocarstw  Sprzymierzonych  /21.02.2019/,  Francja
/24.02/,  Wielka  Brytania  /25.02/,  Japonia  /22.03/  i  Stolica  Apostolska
/27.03.1919/.  
Powierzchnia Polski z chwilą uzyskania niepodległości wynosiła 389 720 km², 
czyli o ponad 47% mniej niż przed zaborami!
Natomiast gwałtownie nastąpił przyrost obywateli Polski i tak wg spisów 
wynosił, w latach:
- 30.09 1921 r. – 27 177 000 /w tym ludność miejska 24.6%/;
- 09.12.1931 r. – 32 107 000 /w tym ludność miejska 27.4%/;
- 31.12.1938 r. – 34 849 000 /w tym ludność miejska 30.00%/.
Polska była krajem wielonarodościowym i głownie mieszkali, np. wg spisu z 
1921 r.: Polacy – 69.2%, Ukraińcy – 14.0, Żydzi – 7.8, Białorusini – 3.9, Niemcy –
3.8 i inni – 1.3.

DO NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ TEGO OKRESU, MOŻNA ZALICZYĆ:

13.07.1919 komisja amerykańska badała ponoć pogromu ludności żydowskiej
przez Polaków /senator Henry Morgenthaua/ stwierdziła, śmierć 280 Żydów w
wyniku głównie  wojny polsko – ukraińskiej  i  polsko -  bolszewickiej.  100 lat
później sytuacja się powtarza…do dziś!

22.07.1919  –  Julian  Marchlewski  /działacz  polskiego  i  międzynarodowego
rewolucyjnego  ruchu  robotniczego  i  komunistycznego,  współzałożyciel
Związku Robotników Polskich i Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy/ -
jako  delegat  Lenina  pertraktował  w  Białowieży  z  Polakami   /Aleksander
Więckowski,  Jerzym  Osmołowskim  i  Michałem  Kossakowskim/  w  sprawie
wymiany zakładników  i  jeńców wojennych  i  ewentualnie  umowy pokojowej.
Oby Polacy reprezentowali zawsze stronę Polski!

Ciekawy LIPIEC 2020 roku:

02.07  –  Michaił  Tuchaczewski  wydał  rozkaz:  przez  „trupa  białej  Polski”  na
Zachód  do  „ogólnoświatowego  pożaru”  rewolucji.  Wiadomo  do  czego  dąży
ZSRR … z czasem do Kanału La Manche …
03.07  -  Rada  Obrony  Państw  wydała  odezwę  do  narodu,  wzywając  do
współdziałania w obliczu zagrożenia bolszewickiego. 
04.07 -  Rozpoczęła  się  ofensywa bolszewicka w sile   ok.  800 tys.  żołnierzy
przeciwko Polakom  ok. 120 tys. dowodzone przez S. Szeptyckiego. 
Kazimierz  Sosnkowski  wydał  rozkaz  o  werbunku  żołnierzy  do  Armii
Ochotniczej w wieku 17 do 42 lat. 
11.07 - odbył się plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu zgodnie z traktatem
wersalskim. Do Polski przyłączono tylko 5 wsi na Powiślu i 3 na Mazurach. 
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12.07 - Rosja zawiera traktat z Litwą, do której ma wrócić Wilno, Lida i Grodno.
Gabinet  Władysława  Grabskiego  poddaje  się  do  dymisji  i  powołano  rząd  z
premierem Wincentym Witosem. 
28.07 - Armia Czerwona w natarciu na Polskę …weszła do Białegostoku… .

5.07.1921 – przerwano walki na Górnym Śląsku. Szczególnie duże były bitwy
pod Górą św. Anny i pod Olzą. III  powstanie śląskie – walka o
przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Była to insurekcja /jedna
z pięciu/  zakończona sukcesem obok II  powstania śląskiego –
1920  r.  Sukcesami  zakończyły  się  powstania  wielkopolskie  z
1806 r. i 1918-1919 oraz powstaniem sejneńskim 1919 r. Wojciech
Korfanty  /20.04.1873  –  17.08.1939/  polski  przywódcę  w  walce  o
przyłączeniu  Górnego  Śląska  do  Polski,  jak  również  jeden  z  ojców
walki o niepodległość Polski i Jej wywalczenie!

16.07.1922 r. w Katowicach podczas uroczystości jednoczenia Górnego Śląska
z Polską podpisano Akt Objęcia Górnego Śląska przez Polskę.

31.07.1928 –  na IX Igrzyskach Olimpijskich  w Amsterdamie,
pierwszy złoty  medal  dla  Polski  zdobyła  Halina Konopacka-
Matuszewska-Szczerbińska  /26.02.1900-28.01.1989/  w  rzucie
dyskiem.

13.07.1930  w  Gdyni  odbyło  się  poświęcenia  żaglowca
szkolnego  „Dar  Pomorza”…pierwszy  statek  ufundowany
przez Komitet Floty Narodowej.

25.07.1932 – w Moskwie podpisano pakt o nieagresji,  państwa wyrzekały się
wojny. Pakt Ribbentrop – Mołotow był ważniejszy, nie dla POLSKI!

4.07.1934 r. zmarła Maria Skłodowska-Curie /ur. 7.11.1867/ –
dwukrotna  laureatka  Nagrody  Nobla.  Prekursorka
radiochemii. Odkryła rad i polon.
1903  –  Nagroda  Nobla  z  mężem  Pierre’em  Curie  i  Henrim
Becquerelem – za badanie promieniotwórczości;
1911  –  z  chemii  za  odkrycie  polonu  i  radu,  wydzielanie
czystego  radu  i  badanie  właściwości  chemicznych
pierwiastków  promieniotwórczych.  Nie  miała  obywatelstwa
polskiego,  tylko  narodowość!  Wyjechała  do  Paryża  z
paszportem Imperium Rosyjskiego.
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8.07.1935 r. – Ustalono nową ordynację wyborczą. Zmniejszono ilość posłów z
444  na  208  wybierani  na  5  lat  w  okręgach  dwumandatowych.  Ordynacja
wyborcza do senatu zmniejszono z 111 do 96 senatorów. Wspaniały przykład
… dla naszych aktualnie „gadających” w tym względzie,  ba nawet likwidacji
Senatu!

Najważniejsze  wydarzenia  II  RP  /nazwa  nieoficjalna/,  to:  uzyskanie  przez
KOBIETY  PRAWA  WYBORCZEGO  /28.11.1918/.  W  tym  okresie  Polska
przeprowadziła kilka wojen i konfliktów z sąsiadami. Są to: bitwa o Lwów /1918-
1919/; powstanie wielkopolskie /1918/; I powstanie śląskie /17.08.1010/; II -gie
19/20.08.1920/ i III-cie /3.05.1921. Odbyły się wojny: polsko-bolszewicka /14 luty
1919 – 18 marzec 1921/, polsko-ukraińska /1 listopada 1918 – 16 lipca 1919/ i
konflikty  graniczne:  z  Litwą  /1  wrzesień  1920  –  7  październik  1920/ i  z
Czechosłowacją  o:  Śląsk Cieszyński  /23 styczeń-25 luty 1919/,  Orawy /1920-
1924-1938-1939/*, Spisz /101801925-1938/. Pamiętajmy także o konflikcie po II
w.św. o ziemię kłodzką i raciborską /1945-1947 i 1958/. 

Uwaga. * - lata, kiedy były zmieniane granica z naszym sąsiadem z południa.

IV. II WOJNA ŚWIATOWA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

2.07.1940 r. – Brygada Strzelców Karpackich przeszła z Syrii do Palestyny pod
komendę brytyjską.

6.07.1940 – NKWD  rozpoczął deportacje w głąb ZSRR Polaków internowanych
w latach 1939-40 na Litwie i Łotwie. Łącznie ok. 8 tys. skierowano do Kozielska
II, Griazowca, i in./.

5.07.1941  r.  spotkanie  gen.  Władysława  Sikorskiego  z  ambasadorem  ZSRR
Iwanem Majskim w Londynie. 

30.07.1941 r. – podpisanie układu /tzw. układ Sikorski-Majski/  między rządem
RP  a  rządem  ZSRR  w  obecności  premiera  Winstona  Churchila  i  ministra
Anthony Edena. Rząd sowiecki pozwalał Polsce na utworzeniu armii polskiej i
udzielał  amnestii  wszystkim  Polakom  /20000???/.  Układ  mimo  sprzeciwu
prezydenta i 3 ministrów został podpisany pod naciskiem Anglii.
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Lipiec  –  sierpień  1942  –  ruszyły  pierwsze  transporty  Żydów  z  getta
warszawskiego  do  Treblinki.  Dotychczas  wywożono  do  obozów  głównie
Polaków.

31.07.1942  wojskowe  władze  ZSRR  zezwoliły  na  ewakuacje  Polskich  Sił
Zbrojnych do Iranu /70 tys. żołnierzy i do 25 tys. ludności cywilnej/.

4.07.1943 r. – zginął w wypadku lotniczym gen. Władysław Sikorski z córką i
gen. Tadeuszem Klimeckim /szef sztabu/  koło Gibraltaru.

11-12.07.1943 – „Zbrodnia Wołyńska” -  masowe mordy Polaków na Wołyniu,
dokonywanych przez UPA równocześnie w 150 miejscowościach. W l. 1943 –

1945  zginęło  ok  100000  Polaków,  zamordowanych  w
najokrutniejszy  sposób!  Wg  Ukraińców  należących  do
Organizacji  Ukraińskich  Nacjonalistów  –  Stefana
Bandery  /OUN-UPA/  była  to  „antypolska  akcja”,  która
polegała  na  wymordowaniu  i  zmuszenia  Polaków  do
opuszczenia  Ukrainy.  Do  dzisiaj  nie  znamy  miejsc
pochówku  Polaków.  Szkoda,  że  władze  Ukrainy  od  lat
„mało” robią w tym kierunku … podobne postepowanie jak
władz  Rosji  do  zamordowanych  Polaków  w  Katyniu  i
innych miejscowościach.
 „Zbrodni  na  Polakach  dokonano  w  1865  miejscach  na

Wołyniu.  Największych  masakr  dokonano  w  Woli  Ostrowieckiej,  gdzie
zamordowanych zostało 628 Polaków, w kolonii Gaj – 600, w Ostrówkach - 521,
Kołodnie - 516.Spalono ok. 50 świątyń”.

6-7.07.1944  r.  oddziały  AK  okręgu  wileńskiego  i  nowogrodzkiego  /d-ca  płk
Aleksander Krzyżanowski „Wilk”/ w ramach akcji „Burza”
podjęły walkę o wyzwolenia Wilna. 

13.07.1944  -  Wilno  zostało  wyzwolone   z  jednostkami
sowieckimi.  Po  wyzwoleniu  Polacy  zaproponowali
utworzyć  polską  dywizję.  Gen  Iwan  Czerniachowski
zaprosił  Wilka  na  omówienie  i  wszystkich  16.07
aresztował,  ba  nawet  tych  co  byli  na  odprawie  /razem
ponad 5 tys.  żołnierzy,  którzy przebijali  się  na Grodno i
Białystok/.  Aresztowanych   osadzono  w  Miednikach,  a
odmawiających służenia  w armii  Z.  Berlinga  wywieziono
do obozów koncentracyjnych w głębi ZSRR.

17-18.07.1944 - II Korpus Polski – atakuję Ankonę we Włoszech. Miasto zdobyto
bez zniszczeń.

22.07.1944. Chełmie ogłoszono przyjęty w Moskwie manifest PKWN uchwalony
przez KRN i ZPP w dn. 21. Lipca. Na czele stanął Edward Osóbka-Morawski
członek KRN. Zastępcą została Wanda Wasilewska, a resort obrony Narodowej
objął Michał Żymierski.
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23.07.1944  –  dekretem  PKWN  sprawy  AK  zostały  podporządkowane  sądom
wojskowym ZSRR.

23-27.07.1944 - walki o wyzwolenia Lwowa walczyły oddziały 5
dywizji  AK  i  14   pułk  ułanów  jazłowieckich.  Po  wyzwoleniu
komendant  obszaru  AK  płk  Władysław  Filipkowski  został
podobnie jak w Wilnie aresztowany z grupą żołnierzy - co nie
chcieli służyć w armii Berlinga.

25.07.1944 - podobnie było po wyzwoleniu z Rosjanami Lublina /z 27. Wołyńską
Dywizją AK/.

27.07.1944 - przewodniczący PKWN Osóbka-Morawski  podpisał z Wiaczesła-
wem Mołotowym tajne porozumienie w sprawie granicy polsko-rosyjskiej. Była
to linia  Curzona,  czyli  bez Grodna,  Wilna i  Lwowa.  Rosjanie mieli  pomóc w
ustaleniu granicy zachodniej na Odrze i Nysie łużyckiej i tak się stało.

29.07.1944 -  po wejściu szpicy ACz do Pragi  radio  ZPP z  Moskwy wezwało
warszawiaków do zbrojnego powstanie. 

31.07.1944 – ACz otoczyła Warszawę od strony południowo-wschodniej.  ACz
miała wkroczyć do Warszawy…01.08 – wybuchło POWSTANIE WARSZAWSKIE,
bez pomocy ACz.

22.07.1944 r.   –   w Moskwie został  ogłoszony
Manifest  Polskiego  Komitety  Wyzwolenia
Narodowego,  który  działał  do 31 grudnia  1944
roku  jako  samozwańczy  organ  państwowy  na
terenach  wyzwalanych  przez  Armię  Czerwoną.
Zgodnie z komunistyczną propagandą, Manifest
miał  zostać  ogłoszony  w  Lublinie,  ale  w
rzeczywistości  PKWN  powstał  w  Moskwie  z
inicjatywy  komunistów  polskich  i  zawierał
przede wszystkim wezwanie Polaków do broni,
do  walki  z  okupantem  niemieckim.  Zawierał
również  sformułowania,  które  miały  stwarzać
wrażenie,  że  rodzi  się  nowe  państwo  ludowo-
demokratyczne,  niepodległe,  gwarantujące
swobody obywatelskie.
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LIPIEC 1945 -  Obława augustowska /Mały Katyń/  –
przeprowadzona  w  celu  likwidacji  oddziałów
podziemia niepodległościowego przez oddziały ACz
/50 A/, NKWD /62DWW/ oraz oddziału LWP /1Praski
Pułk Piechoty dowódca por. Maksymilian Sznepf/ i
UB.  Aresztowano  ok.  7000  osób,  w  tym  252
Litwinów,  których  przekazano  NKWD-NKGB
litewskiej SRR.

Ok.  600  obywateli  Polskich  aresztowanych  przez
organy Smiersz /kontrwywiad wojskowy/  3 Frontu
Białoruskiego –  zaginęło.  Rosyjski  historyk  Nikita
Pietrów  /”Memoriał”/  na  podstawie  depeszy  gen.
Wiktora  Abakumowa /d-ca  Smiersz/  do Ławrentija
Berii  /szefa  NKWD/  stwierdza,  że  592  Polaków
zlikwidowała ekipa Smiersza kierowana przez gen.
Iwana Gorgonowa na polecenie J. Stalina.

„W  sierpniu  1945  roku  podobną  operację
antypartyzancką  z  udziałem  Armii  Czerwonej  i
NKWD przeprowadzono po drugiej stronie granicy,
w okręgu mariampolskim na Litwie”. 

JAK TRUDNO PRZYZNAWAĆ SIĘ DO
MORDERSTW, ZABÓJSTW, BA LUDOBÓJSTW

26.07.1944 –  członkowie  PKWN podpisali  w Moskwie tajne porozumienie,  w
którym m.in. zrzekli się wschodnich województw RP!

17.07  –  2.08.1945  –  odbyła  się  konferencja  poczdamska.  Na  konferencji
ustalono  przebieg  zachodniej  granicy  Polski  na  linii  rzeki  Odry  i  Nysy
Łużyckiej. Ziemie na wschód od tych rzek, tzw. Ziemie Zachodnie, weszły w
skład państwa polskiego.

4.07.1946  –  przeprowadzono  pogrom  Żydów  w  Kielcach.  Zmarło  41  osób.
Inicjatorem  antysemickim  pogromem  był  aparat  bezpieczeństwa,  a  akcją
kierował oficer NKWD Michaił Diomin. Ukarano 9 osób biorących udział.

9.07.1947 – Polska odrzuciła propozycję udziału w Planie Marshalla. 

LIPIEC 1947 r. w Rzymie ukazał się pierwszy numer miesięcznika Kultura pod
redakcją:  Józefa  Czapskiego,  Jerzego  Giedrojcia  i  Gustawa  Herlinga-
Grudzińskiego. Następne numery ukazywały się w Paryżu.
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6  LIPCA  1950  r.  Józef  Cyrankiewicz  i  Otto  Grotewohl  podpisali  układ  o
przebiegu ustalonej granicy polsko-niemieckiej.

22.07.1952 – przyjęto konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej  Ludowej /PRL/ –
czyli  władza  należy  do  „ludu  pracującego  miast  i  wsi”.  Ponoć  sam  Stalin
zatwierdzając konstytucję naniósł 50 poprawek. To była „wolna polska”?

20-21.07.1954 r.  rusza huta aluminium w Skawinie oraz wielki piec hutniczy w
Nowej  Hucie.  Polska  się  rozwija,  a  gdyby  była  samodzielna  …  efekt  byłby
lepszy. Przykład II RP.

18-28 LIPCA 1956 r.  – VI plenum KC PZPR ujawniło kryzys w kierownictwie
PZPR,  zmieniło  ocenę  wypadków  poznańskich  oraz  wyjście  naprzeciwko
postulatom społecznym np. rehabilitacja AK.

15 Lipca 1961 – usunięto nauczania religii ze szkół. Religia w szkołach była w
latach 1945-49, 1956-1961 i od 1989 …

1.07.1980 – władzę przeprowadziły podwyżkę cen na niektóre produkty mięsne,
wybuch fali strajków.

22.07.1983  –  zniesiono  stan  wojenny  trwający  od  13.12.1981  /jest  to  stan
nadzwyczajny,  polegający na przejęciu administracji  przez wojsko.  Stan ten
może  być  wprowadzony  przez  rząd  danego  kraju  w  celu  przywrócenia
porządku publicznego w wypadku takich zdarzeń jak zamach stanu czy w celu
zdławienia opozycji politycznej./.  
WRON przestał działać. Ogłoszono częściową amnestię.

4.07.1989 – odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu III RP.

19.07.1989 – Ryszard Kaczorowski objął urząd Prezydenta RP na uchodźstwie. 
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19.07.1989  –  Zgromadzenie  Narodowe  przewagą  jednego  głosu  wybrało
generała  Wojciecha  Jaruzelskiego  na  urząd  Prezydenta  PRL.  Był  jedynym
kandydatem. 29.07 - W. Jaruzelski zrezygnował z funkcji  I Sekretarza PZPR.

Lipiec  1997  –  powódź  tysiąclecia.  Wrocław  był  zalany…  Z  jednego  sklepu
ratując  obuwie  przed  zalaniem  wywieziono  prawe  buty,  a  lewe  ostały  w
sklepie… no,  i  dobrze,  że  nie  zalało.  Dzisiaj  jest  uśmiech,  ale  wczoraj  było
smutnie!

14.07.2009 – Jerzy Buzek został Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. 

31  LIPCA 1959  r.  –  MHW ogłosiło  poniedziałki  „dniem bez  mięsa”.  Brak  w
zaopatrzeniu…  Jak  można  było  do  tego  doprowadzić?  To  była  polityka  …
biednym narodem łatwiej rzadzic!

17.07-01.08 1976 na XXI letnich Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu Polacy
zdobyli 24 medali w tym 7 złotych i 6 srebrnych. W tym złoto dla siatkarzy po
meczu z ZSRR 3 : 2! W dn. 19.07 – 3.08 na Igrzyskach w Moskwie zdobyliśmy
32  medali,  w  tym  3  złote  i  14  srebrnych.  Pamiętamy  „Gest  Władysława
Kozakiewicza”. W Atlancie w 1996 r. Polacy zdobyli 17 medali w tym 7 złotych.

27.06  –  3.07  1978   –  lot  w  kosmos  mjr.  Mirosława
Hermaszewskiego  na  pokładzie  SOJUZ 30  /ZSRR/.  Cudem
został uratowany przez matkę przed bandytami z UPA w m.
Lipniki  na  Ukrainie  w  1943  r.  Podczas  tzw.  „Rzezi
Wołyńskiej”  zabito  19  członków  Jego  rodziny.  Od  1945
mieszkaniec Wołowa.  Tutaj  ukończył  szkołę  podstawową i
LO im. Mikołaja Kopernika. Pierwszy Polak w Kosmosie.

20-21 LIPCA 1983 r. nowelizacja Konstytucji.

15 LIPCA 1987 r. ustawą powołano rzecznika praw obywatelskich. Została po
konsultacji z PRON prof. Ewa Łętowska.

6  LIPCA  1990  r.  premier  Mazowiecki  odwołał  ministrów  MON  –  Floriana
Siwickiego i MSW – Czesława Kiszczaka. Powołał odpowiednio wiceadmirała
Piotra Kołodziejczyka i Krzysztofa Kozłowskiego.

1 LIPCA 1991 r. rozwiązano UKŁAD WARSZAWSKI.
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11.07.1996 r.  Polska weszła w skład Organizacji  Współpracy Gospodarczej  i
Rozwoju /OECD/. 8.07.1997 r. Polska obok Czech i Węgier została zaproszona
do NATO w Madrycie.

18.07.1998  r.  Sejm  ustanowił  nowy  podział  administracyjny  kraju:  16  woje-
wództw, 372 powiaty ziemskie i 64 – grodzkie /miasta/.

14.07.2009 – Jerzy Buzek został Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. 

 4.07.2010  –  II  tura  wyborów  prezydenckich.
Bronisław  Maria  Komorowski  został  wybrany
prezydentem  Rzeczypospolitej  Polskiej,
pokonując  Jarosława  Aleksandra  Kaczyńskiego.
Historyk. Wiceminister ON /2000-2001/.

J.Kaczyński  –  prezes  PiS  /od  2003  r./.  Prezes
RM /2006-2007/, wiceprezes RM /od 2020 r./.

26.07.2012  –  GUS  opublikował  szczegółowe  wyniki  Narodowego  Spisu
Powszechnego  Ludności  i  Mieszkań  z  2011  r.,  które  wykazały,  że  w  dniu
referencyjnym spisu, czyli 31 marca 2011, ludność faktyczna Polski wynosiła
38 511 824 osoby..

26–31.07.2016  r.,  odbyły  się  31.  Światowe  Dni  Młodzieży  w
Krakowie.  Ich głównym punktem była  pielgrzymka do Polski
papieża Franciszka. 28 lipca, w związku z obchodami 1050-lecia
chrztu Polski, odprawił Papież uroczystą eucharystię z polskimi
biskupami na błoniach jasnogórskich w Częstochowie. 29 lipca
papież  Franciszek  odwiedził  były  niemiecki  obóz
koncentracyjny Auschwitz-Birkenau.

Dzień  Walki  i  Męczeństwa  Wsi  Polskiej  –  polskie  święto  państwowe
obchodzone  12  lipca,  w  rocznicę  pacyfikacji  MICHNIOWA,  poświęcone
mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II w. św. – za
pomoc  udzielaną  uciekinierom,  osobom  ukrywającym  się  przed
prześladowaniami  i  wysiedlanym,  walkę  w  oddziałach  partyzanckich,  za
żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz
z  szacunkiem  dla  ogromu  ofiar  poniesionych  przez  mieszkańców  wsi  –
rozstrzeliwanych,  wyrzucanych  z  domostw,  pozbawianych  dobytku,
wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych,
mordów na Kresach Wschodnich oraz na przymusowe roboty. Święto nie jest
dniem wolnym od pracy. Zostało ono ustanowione przez Sejm RP 29 września
2017  roku.  Pierwsze  obchody  odbyły  się  w  2018  roku.  Gdzie  były  partie
chłopskie, które niby walczyły o godność chłopów i chłopo-robotników… aż do
2017 roku?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarium_historii_Polski#cite_note-gus-83
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12.07.2021  -  uroczyste  otwarcie  Mauzoleum  Martyrologii  Wsi  Polskich  w
Michniowie  –  będzie  kolejna  szansa  lepszego  poznania  polskiej  historii  z
okresu  II  w.  św.,  a  przez  nas  oddanie  hołdu,  tym  wszystkim,  nie  tylko
mieszkańcom wsi, którzy oddali swoje życie w zaszczytnym celu… o Polskę!
Rzeczywistość wojenna jest okrutna, ale historia niech przedstawia ją uczciwie
i prawdziwie!

12.07.2020 – II tura wyborów prezydenckich,
prezydentem
Rzeczypospolitej  Polski został
ponownie  Andrzej  Duda  z wynikiem
51,03%  wygrywając  z Rafałem
Trzaskowskim.

ŚWIĘTA WOJSKOWE:

1  lipca  –  DOWÓDZTWO  OPERACYJNE  RODZAJÓW
SIŁ  ZBROJNYCH  /DORSZ/.  Powołano  do  „życia:  w
dniu  1  lipca  2004  roku.  Rok  później  przejęło
dowodzenie  siłami  biorącymi  udział  w  operacjach
wspierania pokoju i stabilizujących, między innymi w
Iraku  oraz  Afganistanie,  kierowanie  udziałem
wydzielonych  jednostek  wojskowych  w  sytuacjach
kryzysowych  i  klęsk  żywiołowych.  Pierwszym
Dowódcą był generał broni Henryk Tacik.

6 lipca – WOJSKOWY OŚRODEK BADAWCZ0-
WDROŻENIOWY  SŁUŻBY  ŻYWNOŚCIOWEJ
(decyzja Nr 271/MON z 5 lipca 2006)
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JEŚLI UPAŁY W SIANOKOSY I ŻNIWA, 
TO ZIMA OSTRA I DOKUCZLIWA, 

A JEŻELI SŁOTA, TO W ZIMIE DUŻO BŁOTA.

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.


