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POLSKI PAŹDZIERNIK W HISTORII POLSKI

Październik – to najdłuższy miesiąc w roku, ponieważ następuje zmiana czasu
z  letniego  na  zimowy  o  1  godzinę.  Nazwa  miesiąca  pochodzi  od  słowa
paździerze /”plewy” od lnu, konopi/. Inna nazwa, to: paździerzec,  paździerzeń,
pościernik.  Łacińska  nazwa  „october”  –  i  obowiązuje  w  większości  krajów
europejskich.

Historia Polski jest przewrotna. Najpierw się rozwijamy i jesteśmy chlubą nie
tylko sami-sobie, jak np. w XVII wieku. Ale wkrótce schodzimy z map świata,
jak było 24.10.1795 r. po trzecim rozbiorze Polski, czy też po wojnie obronnej
2.10.1939 r. /po ostatniej walce/! Walczymy jednak dalej na wszystkich frontach
nie  tylko  Europy,  ale  i  świata,  łącznie  z  najkrwawszym  Powstaniem
Warszawskim – Powstańcy skapitulowali dopiero po 63 dniach 2.10.1944 r.  
Mimo wszystko jesteśmy dzielnym NARODEM i obok porażek mamy sukcesy.
Przykładowo:  wybór  Polaka  kardynała  Karola  Wojtyły  na  Papieża  /biskupa
Rzymu/.  Nagrody  Nobla:  pokojową  Lech  Wałęsa  –  5.10.1983  r.  czy  też  w
dziedzinie literatura w ostatnim okresie: Czesław Miłosz /9.10.1980/, Wisława
Szymborska  /3.10.1996/,  Olga  Tokarczuk  /za  2018  r.  otrzymała  w 2019  r./  w
dziedzinie  literatura.  Dbajmy,  aby  więcej  Polaków  było  godnymi  do
naśladowania!

 28.10.1138 – zmarł  Bolesław Krzywousty /ur.  20.08.1086/  – w
wyniku testamentu Bolesława III, Polska została podzielona na
dzielnice, dla 5 synów /Władysława II Wygnańca, Bolesława IV
Kędzierzawego, Mieszka III Starego, Henryka Sandomierskiego i
Kazimierza II Sprawiedliwego/ i oprawa wdowia. Krzywousty /z
dynastii  Piastów/  nie  przewidywał  dziedziczenia  ziem  przez
potomków dzieci, ale miały być włączone do dzielnicy seniora –
jednak tak się nie stało. 

26.10.1206 – bulla papieża Innocentego III dla klasztoru cystersów w Łeknie, na
prowadzenie  chrystianizacji  Prusów.  Prowadził  opat  Godfryd,  następnie  też
opat  Chrystian  i  mnich  Bogichwał-Filip  z  rodu  Pałuków  /zginął  śmiercią
męczeńską ok. 1213 r./.

 18.10.1330 – Władysław Łokietek zawarł pod Lipienkiem rozejm z
Krzyżakami  do  26.05.1331  r.  Zachłanność  Krzyżaków,  a  później
Niemców – ciągle dostarczała Polsce … problemów i bólu!

1.10.1331 – Jan Luksemburski najechał na ziemie polskie. Zajął Głogów i wcielił
do Czech. Nie zdobył Poznania, zawarł rozejm z Polakami i wrócił do Czech.
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10.1356  –  Kazimierz  Wielki  ustanowił  Sąd  Wyższy  Prawa
Niemieckiego  dla  spraw  wójtowsko-sołtysowych  i  udzielania
pouczeń, oraz sąd odwoławczy od ww. Sądu. Zrobił to aby nie
trzeba było odwoływać się o pouczenia  do Magdeburga.  A co
jest dzisiaj w UE?

16 października – w 1384 roku Jadwiga Andegaweńska
została  koronowana  na  króla  Polski.  Córka  Ludwika
Węgierskiego  i  Elżbiety  Bośniackiej.  Pierwsza  żona
Władysława  Jagiełły.  Apostołka  Litwy,  patronka  Polski.
Święta Kościoła katolickiego. Urodzona między 3.10.1373
a 18.2.1374 w Budzie, zmarła 17.07.1399 w Krakowie.

6.10.1409 – wojska polskie zdobyły Bydgoszcz.

10.10.1410  –  pod  Koronowem  /wódz  Sędziwój
Ostroróg  –  wojewoda  poznański  i  Piotr
Niedźwiedzki/ Polska – 2000 zbrojnych pokonała
Krzyżaków  /d-ca  Michał  Küchmeister  von
Sterberg  z  Nowej  Marchii/.  Walczył  rycerz  z
rycerzem.  Było  dwie  przerwy.  W  trzecim
zmaganiu Polacy zdobyli  chorągiew i Krzyżacy
pierzchli …  W Bydgoszczy Władysław Jagiełło
wydał ucztę łącznie z jeńcami, aby na zachodzie
nie gadali /i teraz nie wszyscy wiedzą gdzie leży
Polska i jak jest/, że Polacy i Litwini to dzikusy.
Bitwa  przyczyniła  się  do  zawarcia  pokoju  w
Toruniu.  Mimo  to  walki  z  zakonem  trwały  do
1411  r.,  kiedy  zawarto  tzw.  Pokój  Toruński
/1.02.1411  na  wiślanej  Kępie  Bazarowej
k/Torunia/,  który  kończył  wielką  wojnę  z
Krzyżakami.  Krzyżacy nie  dostali  Żmudzi  i  nie
mogli się połączyć z Inflantami.

Październik  1410  –  na  Sądecczyznę  najechał
Zygmunt  Luksemburski  ze  Słowacji.  Jan  ze
Szczekocin  /kasztelan  lubelski/  w  wyprawie
pościgowej pokonał  Węgrów pod Bardiowem –
popleczników Krzyżaków.
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2 października – w 1413 roku w Horodle zawarto unię polsko – litewską w celu
wspólnej obrony przed Krzyżakami. Podstawą Unii było zrównanie bojarów ze
szlachtą polską.
28.10.1423 – szlachta w Warce uzyskała prawo rugowania ze wsi krnąbrnych
sołtysów,  a  także  nakładanie  wysokich  kar  za  przechowywanie  zbiegów.
Ponadto,  ceny  na  produkty  rolne  miały  być  ustalane  przez  wojewodę  ze
starostami. 
10.10.1430  –  porozumienie  króla  Polski  z  ks.  Witoldem  –  co  do  korony
królewskiej. Witold miał dostać od papieża dożywotnie, a następnie syn tego,
który będzie królem. 27.10.1430 – zmarł Witold /Wielki Księże Litewski/.  Tron
wielkoksiążęcy na Litwie przyjął król Władysław Jagiełło i następnie przekazał
najmłodszemu bratu - Świdrygiełłe. 
15.10 1432 – Zugmunt Kiejstutowicz doprowadził do nowej umowy z Polską w
Grodnie.
19.10.1466  –  zawarcie  pokoju  z  Krzyżakami  w  Toruniu,  kończący  13  letnią
wojnę. Polska odzyskała Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską i michałowską
a  także  część  Prus  z  Malborkiem,  Elblągiem  i  Sztumem  oraz  biskupstwo
warmińskie /księstwo biskupie/. Pozostałe ziemie krzyżackie zostało jako lenne
polskie. 

Obraz M. Jaroczyńskiego II Traktat toruński
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3.10.1501 roku Aleksander Jagiellończyk został wybrany na króla Polski.

25.10.1501 – wynik wojny z Moskwą skłonił Litwę do sojuszu z Koroną. Polska
jednak pomocy nie udzieliła i w 1505 r. Litwinie odmówili zatwierdzenia unii, a
Aleksander przed śmiercią zapisał Litwę bratu – Zygmuntowi.

25.10.1520 – przymierze Polski z chanem krymskim Mechmedem Girejem, co
przyczyniło się do zerwania więzów moskiewsko – tatarskich. Tatarzy z czasem
uderzyli  na  księstwo  moskiewskie.  Zdobyli  Kazań  i  pokonali  armię
moskiewską.

18.10.1523 roku urodziła się Anna Jagiellonka /zm. 09.09.1596/,
ostatni  król  Polski  z  rodu  Jagiellonów  /1575  –  1576,  po
poślubieniu  Stefana Batorego,  to on został  iure uxoris królem
Polski. Córka Zygmunta I Starego i Bony Sforzy. 

15.10.1526  –  wprowadzenie  ordynacji  menniczej  dla  Korony.  Bito  monety:
grosze, ternary i denary. 1 ternar = 6 denarów. 1 grosz = 3 ternary. Z czasem
wprowadzono grosze potrójne /trzeciaki/ i poszóstne /szóstaki/. Do obrachunku
wprowadzono 1 złoty = 30 groszy.

5.10.1563  –  przymierze  polsko  –  duńskie  /dzięki  Lubece/  zawarte  w
Kopenhadze.  Umowa  gwarantowała  zachowanie  zdobyczy  terytorialnych,
swobodną  żeglugę  po  Bałtyku  oraz  walka  ze  Szwecją  o  zwrot  kosztów
wojennych. Daremna umowa … tylko na papierze.

5.10.1587  –  najazd na  Polskę Maksymiliana  Habsburskiego  przez Śląsk.  Od
Olkusza  z  oddziałami  Jana  Zborowskiego  ruszył  na  Kraków.  Po  wycofaniu
się /30.11/ zajął Krzepice i Wieluń. 

6-10.10.1596 – Unia Brzeska, w celu połączenia prawosławia z katolicyzmem w
celu  jedności  chrześcijaństwa  /ważne  od  unii  florenckiej  z  XV  w./  i  obrona
przed patriarchatem moskiewskim. Unia z inicjatywy biskupów prawosławnych.

10.1604  –  pierwsza  dymitriada  –  zbrojna  wyprawa  na  Moskwę  po  tron
moskiewski  dla  Dymitra  Samozwańca.  26-27.05.1606  wybuchło  powstanie  w
Moskwie, zginął Samozwaniec /ponoć syna Iwana IV Groźnego/. Nowym carem
został Wasyl Szujski, który szukał sojuszników przeciwko Rzeczpospolitej. 
10.1609  –  armia  polska  rozpoczęła  dwuletnie  oblężenie  Smoleńska,  ważnej
twierdza  na  drodze  do  Moskwy  /w  tamtych  wojennych  czasach!/.  Sierpień–
październik  1610 – Polska zajęła moskiewski Kreml.  Dzisiaj  4  listopada jest
rosyjskie święto. Ustalone w rocznice odbicia Kremla w 1612 r. od Polaków w
wyniku  wojny  1609-1618  przez  powstańców  dowodzonych  przez  Dymitra
Pożarskiego i Kuźmy Minina. 

9.10.1621  –  podpisanie  traktatu  pokojowego  z  Turcją  /Chocim/.  Chocimia
broniło  35 000  żołnierzy  Korony  i  30 000  Kozaków.  Turcy  –  100000  armia
dowodzona przez sułtana Osmana II. 
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W  wyniku traktatu zachowano granicę na Dniestrze i obie strony miały walczyć
z grabieżczymi atakami Kozaków i Tatarów. Obrona twierdzy chocimskiej, to
wg  papieża  Grzegorza  XV  obrona  przed  ekspansją  islamu  i  dzień  10.10.
ustanowił świętem Najświętszej Marii Panny i patronów Polski.

9.10.1626  roku  doszło  do  bitwy  z  Tatarami  pod  Białą  Cerkwią.   Wojna  ze
Szwecją  zmusiła  aby  Stanisław  Koniecpolski  z  Ukrainy  ruszył  nad  Wisłę.
Obrona  Kresów  z  małą  ilości  wojska  spoczywała  w  rękach  regimentarza
Stefana Chmielnickiego  /5000 żołnierzy  w tym 1500  Kozaków rejestrowych/.
Tatarzy  krymscy  i  Nogajowie  wykorzystując  osłabienie  Polski  na  Ukrainie
ruszyli  we  wrześniu  pod  Białą  Cerkiew  nad  rz.  Roś.  Polacy  pokonali
najeźdźców, odebrali łup i jasyr.

Potyczka Kozaków. Józef Brandt
24.10.1648  –  Pomorze  Zachodnie  zostało  podzielone  między  Brandenburgię
/Pomorze kołobrzeskie/ i Szwecję / ujście Odry z wyspami na Bałtyku/.
1.10.1653  –  Moskwa  uchwaliła  rozciągnięcie  protektoratu  nad  Ukrainą  i
wypowiedziano wojnę Rzeczpospolitej.
17.10.1655 – król Jan Kazimierz opuścił Polskę i udał się na austriacki Śląsk.
Wrzesień–październik 1655 – oblężenie Krakowa.  19.10.1655 – wyniku braku
odsieczy  Stefan  Czarnecki  skapitulował  z  obrony  Krakowa  /3.10  –  Szwedzi
pokonali  armię  Korony  pod  Wojniczem,  a  30.09  pod  Nowym  Dworem  –
pospolite ruszenie województwa mazowieckiego/. 

Śluby Jana Kazimierza
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20.10.1655 – Traktat w Kiejdanach. Janusz i Bogusław Radziwiłłowie zdradzili
Rzeczpospolitę i weszli pod kuratelę króla Szwecji Karola X Gustawa. Zerwali
Unię z Polską. Zdrady nie uznało wojsko litewskie pod komendą Wincentego
Gosiewskiego.  21.10.1655  –  szlachta  województw  południowo-wschodnich
uznała władzę Karola Gustawa. 26.10.1655 – kapitulacja wojsk koronnych przed
Szwedami.

10.1658  –  zerwanie  rozejmu  przez  Rosję.  W.  Gosiewski  wyparł  armię  Jurii
Dołgorukiego ze Żmudzi,  lecz 21.10 poniósł klęskę pod Werkami  /kniaź Iwan
Chowański/. Do 1659 r. wojska moskiewskie opanowały Litwę, aż po Podlasie.
Ze względu na planowany atak na Ukrainę, Rosja zawarła układ ze Szwedami.
W tym też okresie Polska udzieliła pomocy Danii w wojnie ze Szwecją. Słynne
walki Stefana Czarneckiego /np. na wyspach Alsen, Koldynga, Fionia/ zostały
uwieńczone w naszym hymnie. 

14.10.1660 – rozpoczęła się bitwa pod Cudnowem, pomiędzy Rzeczpospolitą a
Rosją.  Wojna  toczyła  się  w  latach  1654-1667.  Polacy  zwyciężyli.  Walki  pod
Cudnowem po  1990  r.  upamiętniona  Grobie  Nieznanego Żołnierza  napisem:
„CUDNÓW 14.09 -3.101660

6-16.10.1667 roku rozpoczęła się bitwa pod Podhajcami. Wojna zaś trwała w
latach 1666-1671 z oddziałami kałga sułtana Krym-Gireja i Piotra Doroszenki.
Im przeciwstawił się hetman polny Jan Sobieski, który nawet uzbroił chłopów –
Rusinów.  Zwyciężył  pod Pomorzanami,  Buczaczem i  Narajowem. Poddał  się
tylko Zborów. Pod Podhajcami Kozacy i Tatarzy idąc na Lwów w sile ok. 20-30
tys. napotkali armię Sobieskiego /3000/. Mimo, że wojsko polskie było w końcu
okrążone, to miejscowe oddziały odcięli armii kozacko-tatarskiej zaopatrzenie,
a ataman Iwan Sirko najechał  na Krym. 16.10 Tatarzy zaproponowali  sojusz
przeciwko Rosji, a 19.10 – Doroszenko uznał zwierzchność króla polskiego. Jan
Sobieski otrzymał buławę wielką koronną!

2  października  jest  wspomnienie  liturgiczne  Święto  Aniołów  Stróżów,  które
obchodzone było w czasach starochrześcijańskich. Ponoć przejawem tego jest
modlitwa  /wiersz/  do  Anioła  stróża  –  od  XV  w.  obchodzone  w  Hiszpanii  i
Francji.  Ta  informacja wynikła  z  faktu,  że dużo dzieci  znana ten „wiersz” –
starsi też… /to nie znaczy, jak trwoga, to …/

Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, w wieczór, w dzień i w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy.

Strzeż duszy i ciała mego
I doprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Święto  Świętych  Aniołów  Stróżów  dla  całego
Kościoła  katolickiego  wprowadził  na  stałe  do
kalendarza papież Klemens X w 1670 r. 
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16.10.1672 – haniebny dla Polski układ w Buczuczu z Turcją. Rzeczpospolita
miała płacić 42 000 czerwonych złotych tzw. upominku oraz utraciła Podole z
Kamiencem  Podolskim.  Ponadto  przekazali  Kozakom  województwa  bracła-
wskie i i kijowskie. Sejm układu nie zatwierdził, lecz straty ziemskie były na ok.
30 lat.

16 października 1672 – prokrólewska konfederacja w Gołąbiu ogłosiła zdrajców
narodu (m.in. Jana Sobieskiego oraz prymasa Mikołaja Prażmowskiego). 

17 października 1676 – Polska zawarła z Turcją rozejm w Żórawnie, na mocy
którego Turcja otrzymała Podole i Ukrainę Prawobrzeżną, zaś Rzeczpospolita
nie musiała od tego momentu płacić haraczu

7–9 października  1683 –  odbyły  się  dwie  bitwy  pod zamkiem Parkany /koło
Ostrzyhomia/,  pierwsza  wygrana  przez  Turków,  druga  przez  Polaków  z  ks.
Karolem Lotaryńskim.

17.10.1685 – nawiązanie zwieszonych od 1683 r. stosunków z Francją. Posłem
do  Paryża  był  Jan  Wielopolski.  Nie  było  jednak  pełnego  „odbudowania”.
Podobnie było 01.09.1939 …

13.10.1703 – zdobycie Torunia  przez Szwedów. Kapitulacja saskiej  piechoty.
100 lat zajęło miastu … odbudowa.

4.10.1705  –  koronacja  Stanisława  Leszczyńskiego  i  żony  Katarzyny  z
Opalińskich w katedrze warszawskiej. Karol XII sprawił nową koronę i insygnia
królewskie, gdyż poprzednie były w posiadaniu Augusta II. Większość uważała
to za zły znak, że koronacja nie odbyła się na Wawelu.

Polskie insygnia koronacyjne 
/Repliki wykonane przez zespół Adama Orzechowskiego/

29.10.1706 – pierwsze zwycięstwo Augusta II nad Szwedami pod Kaliszem. To
była bratobójcza bitwa, gdyż po oby stronach byli Polacy.
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22 października 1770 – władze konfederackie ogłosiły detronizację monarchy i
bezkrólewie. To osłabiło Stanisława Augusta Poniatowskiego w rozmowach z
Rosją.  Konfederaci  chcieli  wybrać  na  króla  Wettina  lub  księcia  Henryka
Hohenzollerna.

PO PIERWSZYM ROZBIORZE POLSKI

14 października 1773 – powstała Komisja Edukacji Narodowej /KEN/ – pierwsze
w Europie ministerstwo oświaty.

11.10.1779  roku  w bitwie  pod  Savannah  zginął  w  wyniku  odniesionych  ran
bohater  Polski  i  Stanów  Zjednoczonych  -  Kazimierz  Pułaski.  Organizator
kawalerii  amerykańskiej.  13.10.1780 –  Tadeusz Kościuszko otrzymał  stopień
generała  armii  amerykańskiej,  za  ufortyfikowanie  Filadelfii  oraz  systemy
fortyfikacyjne w Charleston i West Point /T. Kościuszko zmarł w Szwajcarii w
Solurze - 15.10.1817/.

                                            
                    Tadeusz Kościuszko                          Kazimierz Pułaski 
                  /4.02.1746 – 15.10.1817/                /4(6).03.1745 – 11.10.1779/

10-22.10.1788  –  Sejm  Wielki  podniósł  etat  armii  do  100000  żołnierzy  oraz
powołano Komisję Wojskową Obojga Narodów.

2.10.1794 – gen. Henryk Dąbrowski zdobył Bydgoszcz. 4-9.10.1794 – oddziały
rosyjskie  sforsowały  Wisłę  pod  Maciejowicami  w  celu  połączenia  się  z
korpusem  Aleksandra  Suworowa.  10.12  -  bitwa  pod  Maciejowicami.  Polacy
ponieśli klęskę. Oficerowie sztabu razem z pięciokrotnie rannym T. Kościuszko
dostali się do niewoli. Poległo ok. 4000 powstańców. 22.10 – Rada Najwyższa
Narodowa wybrała  na naczelnika powstania  gen.  Policji  żmudzkiej  Tomasza
Wawrzeckiego. 22.10 uczestnicy powstania dostali ziemie na własność przez
uchwałę  Rady  Najwyższej.  26.10  –  oddziały  Suworowa  połączyły  się  z
korpusem gen. Jakuba Fersena i pod Mińskiem przełamały straże tylne wojsk
polskich pod Kobyłką.

24.10.1795 – III ROZBIÓR POLSKI

 10.1805 – z inicjatywy Tadeusza Czackiego /28.08.1765 – 8.02.1813/
powstało  Liceum Krzemienieckie.  To  polski  działacz  oświatowy  i
gospodarczy,  pedagog,  historyk,  ekonomista  …  członek  KEN.
Współtwórca Konstytucji 3 Maja i Towarzystwa Przyjaciół Nauki. 
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5.10.1807  –  powołano  rząd  Księstwa  Warszawskiego.  Fryderyk  August
rozwiązał  Komisje  Rządową  i  powołał  Radę  Ministrów  Księstwa.  Ks.  Józef
Poniatowski został ministrem wojny. W tym okresie Księstwo liczyło 4.3 mln.
Ludności, a powierzchnia wynosiła – 142 000 km kw.

14.10.1809 – na mocy pokoju francusko-austriackiego w Schönbrunn, Księstwo
Warszawskie uzyskało Nową Galicje. 

19.10.1813 – podczas Bitwy pod Lipskiem /Bitwa Narodów /zginął książę Józef
Poniatowski  –  wcześniej  Napoleon  nadał  księciu  Józefowi  tytuł  marszałka
Francji.

17.10.1849  –  w  Paryżu  zmarł  Fryderyk  Franciszek  Chopin  /ur.  22.02  lub
01.03.1810  w  Żelazowej  Woli/.  Polski  kompozytor  i   ekspresyjny  pianista.
Dzisiaj znany na całym świecie. „Poeta fortepianu”. 

25.10.1850 – zniesiono granicę celną /od dn. 01.01.1851/ między Królestwem
Polskim a Cesarstwem Rosyjskim – to jakby car wcielił Królestwo do Rosji. 

1.10.1857 – w Warszawie otwarto Akademię Medyczno-Chirurgiczną.  Pierwsze 
ustępstwo rządu na rzecz aspiracji Królestwa.

14.10.1861  –  władze  carskie  /car  Aleksander  II/  ogłosiły  stan  wojenny  w
Królestwie  Polskim.  Wszystkie  sprawy o  udział  w nabożeństwach  i  demon-
stracjach patriotycznych od tego momentu podlegały  sądom wojennym. 15-
16.10.1861 – wojsko rosyjskie stłumiło demonstracje w Warszawie. 

01.10.1862 – w Puławach powstał  Instytut Politechniczny i  Rolniczo-Leśny z
pięcioma oddziałami.  Instytut powstał na bazie Instytutu Agronomicznego w
Marymoncie i innych szkół.
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17.10.1863 – Romuald Traugutt przejął władzę od Rządu Narodowego i został
ostatnim  dyktatorem  Powstania  Styczniowego.  Oddziały  partyzanckie
zamierzał  przekształcić  w wojsko regularne.  Ponadto dążył  do uwłaszczenia
chłopów. 

23.10.1870 – w szwajcarskim Rapperswilu Władysław Plater założył  Muzeum
Narodowe Polskie. W 1881 r. zbiory zostały przekazane narodowi polskiemu. 
22.10.1873 roku Rosja, Niemcy i Austro-Węgry zawarły Sojusz Trzech Cesarzy.
Dążyli do zachowani pokoju w Europie oraz wzajemnej pomocy w razie agresji
państw trzecich.  Chcieli  wskrzesić  Święte  Przymierze  z  1815  r.  Te  państwa
zajmowali 2/3 powierzchni Europy!

                                                                
 Aleksander II Romanow         Wilhelm I Hohenzollern           Franciszek Józef I    
    – cesarz Wszechrusi                – cesarz niemiecki                 – cesarz Austrii 
                                                                                                            i król Węgier

 27.10.1873  –  władze  pruskie  w  szkołach  elementarnych  wprowadzili  język
niemiecki. W języku polskim można było nauczać religie i pieśni kościelne. 

17-20.10.1904  –  powstała  Organizacja  Bojowa  PPS,  na  mocy  V  Konferencji
Centralnego Komitetu Robotniczego PPS w Krakowie. Głównym zadaniem była
ochrona demonstrantów przed policją i wojskiem zaborców. 

7.10.1905  –  w  krakowskiej  kawiarni  „Jama  Michalikowa”  powstał  kabaret
literacko-artystyczny  „Zielony  Balonik”  –  to  była  „frajda”  dla  znakomitych
artystów i licznej publiczności…

18-19.10.1905 – PPS ogłosiło odezwę do Polaków, aby zbojkotowali wybory do
Dumy rosyjskiej, jako ciała niedemokratycznego.

6-24.10.1914 – oddziały  II  Brygady Legionów na pograniczu Węgier  i  Galicji
walczą z oddziałami kozackimi; 12 - w Ameryce organizacje polonijne powołali
Polski  Centralny  Komitet  Ratunkowy  /PCKR/  jako  konkurencja  do  Komitetu
Obrony Narodowej Józefa Piłsudskiego; 18- Sowieci pozwolili  płk.  Witoldowi
Gorczyńskiemu zezwolenia na utworzenie polskiego ochotniczego oddziału w
Puławach, stąd „Legion Puławski”; 22- powstała Polska Organizacja Wojskowa
jako cel nadrzędny uzyskanie niepodległości; 22-26 - I. pułk Legionów stoczył
bój  pod  Laskami  k/Dęblina.  Polska  odżywa  i  dąży  do  niepodległości  pod
względem organizacyjnym, politycznym i wojskowym!

https://pl.wikipedia.org/wiki/Austro-W%C4%99gry
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4.10.1916  –  generał-gubernator  Hans  von  Besler  wydał  rozporządzenie  o
przymusowym poborze mężczyzn do pracy w wieku 18-45 lat. Wywieziono do
pracy w Rzeszy ok. 300000, zaś opornych do obozów.

10.10.1917 – PCKR wydało apel do Polaków o wstępowanie do armii polskiej. 

15.10.1917  –  Wielka  Brytania  uznaje  rząd  KNP  za  polityczną  reprezentacje
Polski.  27.10.1917  –  zaprzysiężenie  i  intronizacja  Rady  Regencyjnej  w
Warszawie, która przejęła władzę od Hansa von Beselera /najpierw nad oświatą
i sądownictwem/. 

1918 październik: 7- Rada Regencyjna przejęła władzą nad Polską Siłą Zbrojną.
Premierem został  Józef  Świeżyński;  8-  rozpoczęła  działalność  Towarzystwo
Polskiego  Czerwonego Krzyża;  11-  Wielka  Brytania  uznała  armię  polską  we
Francji  za  „sprzymierzoną  i  współwalczącą”;  12-  Rada  Regencyjna  wydała
dekret o przyjęciu zwierzchnictwa nad Wojskiem Polskim; 14- wymarsz 1DWP
we  Francji  na  front  w  Lotaryngii  /pod  Moyen  Montrer/;  14  -  16-  PPS
przeprowadził strajk polityczny przeciw okupantowi niemieckiemu i zwolnienie
J. Piłsudskiego i K. Sosnkowskiego z Magdeburga; 17- w Poznaniu odbył się
tajny  zjazd  przedstawicieli  Sokolstwa  Wielkopolskiego  i  powołani  Straży
Obywatelskiej,  dozbrajanej  przez  POW.  20-  manifestacja  w  Wilnie  o
przyłączenie  Litwy  do  Polski  /zmasakrowani  przez  wojsko  niemieckie/;  21  –
Austria  ustaliła  granicę  pomiędzy  Galicją  od  terenów  okupowanych  byłego
Królestwa;  27-  rząd  ogłosił  ustawę  o  powszechnym  obowiązkiem  służby
wojskowej  i  stworzenie  narodowej  armii  regularnej.  Tadeusz  Rozwadowski
został szefem sztabu; 28- w Krakowie powstała Polska Komisja Likwidacyjna;
30-  Rada  Narodowa  w  Cieszynie  proklamowała  przynależność  państwową
Księstwa Cieszyńskiego do Polski i 31- Polacy rozbroili garnizony austriackie
np. w Krakowie, Lwowie, Cieszynie, itd.

11.10.1919  –  polski  Uniwersytet  im.  Stefana  Batorego  w  Wilnie  uroczyście
wznowił działalność; w Krakowie utworzono Polski Związek Lekkoatletyczny.
Natomiast 12.10 – też w Krakowie powołano Polski Komitet Igrzysk Olimpijskim
na  czele  z  ks.  Stanisławem  Lubomirskim.  Również  w  Krakowie  15.10  –
zainaugurowała techniczna – Akademia Górnicza.

7.10.1920  –  w  Suwałkach  podpisano  umowę  polsko-litewską.  Granicę  jako
tymczasową uznano linię Focha.

09.10.1920 – na opanowanym przez gen. Lucjana Żeligowskiego
powstało  terytorium Litwy  Środkowej  –  jako niezależny  organ
państwowy,  ale  nieformalnie  zależne  od  Polski,  ze  stolicą  w
Wilnie. 18.04.1922 – przyłączone do Polski – jako Wileńszczyzna.
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12.10.1920 – w Rydze podpisano umowę pokojową i o rozejmie między RP a
RSFRS i USRS. Ustalono granicę od Dniestru rzeką Zbrucz, obok m. Sarny i
Łuniniec, Nieświeża, na zach. od Mińska, aż do rz. Wilejka i do ujścia Dzisny do
Dźwiny.  18.10.1920  rozejm miał  wejść  w  życie.  15.10.1920  –  Polacy  zdobyli
Mińsk  i  wycofali  się  na  ustaloną  granicę.  Sejm  zażądał  od  Naczelnego
Dowództwa rozbrojenia  niepolskich formacji antybolszewickich i usunięcia ich
z kraju. 18.10.1920 – wstrzymano działania wojenne na całym froncie polsko-
sowieckim.  Wojnę  zakończono.  Polska  obroniła  niepodległość  stratami  ok.
130000 poległych i zmarłych i ok. 110000 rannych. Granica wschodnia została
ustalona.

7.10.1921  –  podpisano  polsko-sowiecki  protokół  o  wykonaniu  traktatu
ryskiego.

12.10.1921 – Rada Ligi  Narodów dokonała  podziału  Górnego Śląska między
Polskę  /29% terenu  i  46% ludności/  a  Niemcy.  Polsce  przypadło  ok.  3  tys.
km.kw.  i  1  mln  ludności,  76$  kopalń  węgla  i  50%  hut.  20.10  –  Rada
Ambasadorów zatwierdziła decyzję Ligi Narodów.

1.10.1922  –  w  Toruniu  rozpoczęła  działalność  Oficerska  Szkoła  Marynarki
Wojennej.

30.10.1922 – polsko-rosyjsko-ukraińska Mieszana Komisja Specjalna uchwaliła
uchwałę w sprawie wydanie Polsce zrabowanych dzieł sztuki. Faktycznie nigdy
nie została zrealizowana. Co na to dzisiejsi rządzący w Rosji?

Październik  1922  –  Ukraińska  Organizacja  Wojskowa  wysłała  do  walki  50
osobowy  oddział  Stepana  Melnyczuka  do  walki  z  polskimi  osadnikami.
Nacjonaliści w 1922 r. podpalili ok. 2300 obiektów w Galicji Wschodniej.

Październik 1923 – to głownie strajki ekonomiczne górników na Górnym Śląsku
/9-17.10/ i Zagłębiu Dąbrowskim /od 15.10/, robotników włókienniczych /25.10/.

2.10.1926 – Józef Piłsudski objął urząd premiera.

Październik 1931 – na uczelniach Krakowa, Warszawy, Poznania, Lwowa, Wilna
i Lublina – doszło do antysemickich wystąpień młodzieży, głownie należącej do
obozu Narodowej Demokracji.

27.10.1931  –  w  Warszawie  Robotnicze  Towarzystwo  Służby  Społecznej
otworzyło  pierwszą  w  Polsce  Poradnię  Świadomego  Macierzyństwa  w  celu
„regulacji” urodzeń.

Październik  1935  –  władze  Ukrainy  Sowieckiej  rozwiązały  polski  rejon
narodowościowy na Wołyniu.

4.10.1937 – Zarządzenie rektorów szkół wyższych w sprawie rozdziału miejsc
dla studentów Polaków i Żydów. 15-19.10 – strajk studentów żydowskich,  w
związku z ww. zarządzeniem.
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2.10.1938 – polskie oddziały /z Grupy Operacyjnej „Śląsk” pod dowództwem
gen. Władysława Bortnowskiego/ wkroczyły do Zaolzia w celu przyłączenia do
Polski. 11.10 - dekret prezydenta Mościckiego w sprawie przyłączenia Zaolzia
do Polski /800 km kw. z 227000 mieszkańców.

24.10.1938 – Niemcy /Joachim von Ribbentrop/ wysunęły propozycje polityczne
wobec Polski /Józef Lipski/, a mianowicie:
- przyłączenie Gdańska do Rzeszy;
- przeprowadzenie przez Pomorze autostrady i wielotorowej linii kolejowej;
- przystąpienie Polski do paktu antykominternowskiego.

III Rzesza dla Polski:
- linia kolejowa, autostrada i port na terenie Gdańska;
- niestosowanie przemocy przez okres 25 lat.

2.10.1939  –  kapitulacja  załogi  Helu  /brak  morale  u  miejscowych  żołnierzy/.
Francja,  USA  uznały  prezydenta  Raczkiewicza  i  rząd  gen.  Sikorskiego.
Podobnie zrobił rząd brytyjski.  

3.10.1939 – ostatnią bitwę z ACz pod Annopolem stoczył 135 pp.

 
2-6.10.1939 – gen. Franciszek Kleeberg /d-ca grupy operacyjnej
„Polesie” po zwycięskich walkach z ACz /np.  stoczył  ostatnią
zwycięską  bitwę  w dniach 30.09  zwycięstwo pod  Parczewem/
stoczył ostatnią bitwę pod Kockiem, gdzie złożyła broń. 

5.10.1939 – Adolf Hitler odebrał w Warszawie defiladę wojsk niemieckich. 

6.10.1939 – w odezwie do narodu gen. Sikorski /ur. 20.05.1881/ w imieniu Rządu
Jedności Narodowej stwierdził, że „odbudowanie Polski wielkiej i rządnej, która
będzie dla wszystkich swoich obywateli  na równi sprawiedliwa”.  Szkoda, że
zginął w katastrofie lotniczej 4.07.1943 k/Gibraltaru.

8.10.1939 roku Adolf  Hitler  podpisał  dekret  o  włączeniu do Rzeszy polskich
ziem  zachodnich  i  północnych.  Do  III  Rzeszy  Niemieckiej  wcielone  zostały
województwa:  pomorskie,  poznańskie,  śląskie,  większa  część  łódzkiego,
zachodnia  część  krakowskiego,  część  kieleckiego  i  warszawskiego.
Wymienione obszary zostały włączone do istniejących prowincji  niemieckich
oraz do dwóch nowych okręgów: Wartheland (Kraj Warty) oraz Gdańsk-Prusy
Zachodnie.  Łącznie  Niemcy  zaanektowali  ok.  92  tys.  km  kw.,  na  których
mieszkało ponad 9 mln osób.

10.10.1939  –  w  Moskwie  podpisano  sowiecko-litewskiego  pakt  o  wzajemnej
pomocy. 
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Litwa otrzymała zabrany Polsce przez ZSRR okręg wileński o powierzchni  6800
km  kw.  i  550000  ludności  /w  tym:  321000  Polaków,  107000  Żydów,  75000
Białorusinów i 31000 Litwinów!/. W zamian Litwa zgodziła się na stacjonowanie
ACz na jej terenie.

14.10.1939  –  rząd  Litwy  ogłosił,  że  nie  uznają  państwa polskiego.  Wspólna
historia dla Litwinów, nie miała żadnego wówczas znaczenia…

22.10.1939 – Związek Sowiecki przeprowadził wyboru na Zachodniej Białorusi i
Ukrainy /na ziemiach zagarniętych Polsce/. Wybory wygrali komuniści nieznane
miejscowej  ludności.  Tradycyjnie  …  głosowało  ponad  90%  ludności  i
kandydaci, którzy wygrali wybory również mieli ponad 90% głosów. NKWD –
miała te liczby chyba we krwi …, a ich przełożonym się to podobało, nawet do
końca XX w. Co ciekawe, że i współcześnie jest … podobnie!

31.10.1939  –  Hans  Frank  z  Josephem  Goebbelsem   podjęli  decyzję  o
wyniszczeniu kultury polskiej. Frank zamknął wszystkie szkoły średnie. Na V
sesji  Rady  Najwyższej  ZSRR  W.  Mołotow  stwierdził  że  ACz  razem  z
Wehrmachtem  rozbiła  państwo  polskie,  które  wg  jego  słów:  „pokracznego
bękarta traktatu wersalskiego”. O jakiej historii, nie tylko Polski uczyło się moje
pokolenie i starsze?

Październik 1939 – z Kresów Wschodnich w głąb ZSRR wywieziono ok. 55000
Polaków!

 
Znam to z autopsji …

1.10.1941 – Niemcy rozpoczęli budowę w Brzezince obozu koncentracyjnego –
Auschwitz II.

4.10.1941 – Japonia zerwała stosunki dyplomatyczne z Polską.

5-7.10.1941 – Niemcy aresztowało  ok.  600 księży, jako element przywódczy
narodowości  polskiej  /dotyczyło  tylko  Kraju  Warty/.  Na  innych  terenach
zagarniętych przez Niemcy również prowadzono podobne akcje.

15.10.1941  –  Hans  Frank  zakazał  pod  karą  śmierci  opuszczanie  gett.  Kara
śmierci dotyczyła osób ukrywających Żydów.
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Była mała różnica w postepowaniu sąsiadów /Niemiec i ZSRR/

13.10.1942 –  zapowiedź  przekazania  orzecznictwa sądowego nad:  Polakami,
Rosjanami,  Żydami  i  Cyganami  w  ręce  SS.  Minister  Sprawiedliwości  Otto
Thierack  stwierdził,  że  sądownictwo  ogólne  opieszale  przyczynia  się  do
wytępienia  tych  narodowości.  Obaj  najeźdźcy  chcieli  Polaków  wytępić  …
wysoka kultura, nie ma co?

31.10.1942 – rząd ZSRR oskarżył rząd polski o odmowe użycia armii Andersa
na froncie wschodnim przeciwko Niemcom /byłym przyjacielem!/ i stanowczo
odmówił dalszej rekrutacji do oddziałów polskich.

12.10.1943 – 1DP im. T. Kościuszki wchodząca w skład 33 ACz wzięła udział w
bitwie  pod  Lenino.  Dowodził  już  gen.  Z.  Berling.  Przy  nieumiejętnym
dowodzeniu  i  braku  wsparcia  z  sąsiednich  oddziałów,  w  bagnistym  terenie
została  powstrzyma  przez  obronę  niemiecką  ponosząc  duże  straty:  510
zabitych, 1776 rannych i 652 zaginionych /część przeszła na stronę niemiecką/.
„Chrzest  bojowy”  choć  smutny  ale  rozreklamowany  przez  komunistyczną
propagandę jako sukces, największy sukces Polaków w czasie wojny!

28.10.1943  -  partyzancki  oddział  AK /d-ca  por.  Jan Piwnik/  stoczył  bitwę  z
niemieckim  oddziałem  na  Wykusie.  Ponury  walczył  z  10-krotną  przewagą
niemiecką i wyprowadził pododdział z okrążenia. 

2.10.1944  –  kapitulacja  Powstania  Warszawskiego.  Powstańcy  złożyli  broń  i
mieli  korzystać z praw  kombatanckich jeńców wojennych.  W czasie 63 dni
straty niemieckie wyniosły: ok. 10000 zabitych, 7000 zaginionych i ok. 19000
rannych. Straty Powstańców wyniosły: 18000 zabitych, ponad 20000 rannych i
15000  wraz z  dowództwem AK i  Komendantem /gen.  Tadeusz  Komorowski/
poszli  do  niewoli.  Straty  ludności  ponad  150000.  Ponadto  ponad  50000
wywieziono do obozów, a 150000 – na roboty do Niemiec. Pozostałą ludność
wywieziono w Kieleckie i Krakowskie. D-ca SS Heinrich Himmler wydał rozkaz
zrównania  Warszawy  z  ziemią  i  to  było  realizowane  do  ofensywy  ACz
/17.01.1944  r./.  I  co  aktualnie  Niemcy  i  niektórzy  politycy  Polski  mówią  i
rekompensacie Niemców – nie tylko za zniszczoną Warszawę.

3.10.1944  –  na  obradach  PKWN  w  Lublinie  szef  resortu  bezpieczeństwa
publicznego  Stanisław  Radkiewicz  wezwał  do  zaostrzenia  walki  z
niepodległościowym  podziemiem.  Do  tego  celu  powołano  SB,  a  Urzędy
Bezpieczeństwa powołano na szczeblu powiatów i województw. 
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Do SB przeszli żołnierze z AL, szkoleni przez NKWD. W tym okresie było ok.
500 funkcjonariuszy UB i ok. 14000 milicjantów.

9-18.10.1944  –  premier  Churchill  i  minister  Eden  rozmawiali  ze  Stalinem  w
Moskwie  o  Polsce.  Na  pierwsze  spotkanie  9.10  –  byli  zaproszeni
przedstawiciele PKWN oraz Rządu w Londynie. Stalin zaproponował granicę na
linii Curzona. Bierut zrzekł się Lwowa.

23.10.1944  –  PKWN  powołał  Uniwersytet  im.  Marii  Skłodowskiej-Curie  w
Lublinie z czterema wydziałami / lekarski, przyrodniczy, rolny i weterynaryjny/.
Uniwersytet to miała być przeciwwaga do reaktywowanego KUL.

29.10.1944 – Dywizja Pancerna gen. Stanisława Maczka po bitwie pod Falaise,
walcząc  w  ramach  kanadyjskiej  1A  zdobyła  Bremę  w  Holandii.  Mieszkańcy
Bremy za wyzwolenie i niezniszczenie miasta w dniu 11.11.1944 r. nadali 1D
honorowe obywatelstwo i do dziś o tym pamiętają!

30.10.1944 – PKWN wydał dekret o „ochronie państwa”. Dekret przewidywał
karę  więzienia  lub  śmierci,  m.in.  za:  sprzeciwianie  się  reformie  rolnej;
wyrabianie, przechowywanie lub zbywanie bez zezwolenie aparatu radiowego;
za  niedoniesienie  władzy  o  przestępstwie.  Dekret  dawał  aparatowi  terroru
organizowanemu  przez  PKWN  nieograniczonych  możliwości  działania  i
obowiązywał od 15.08.1944.

16.10.1945  –  Polska,  jako  uczestnik  koalicji  antyhitlerowskiej  /miała
zarezerwowane miano członka założyciela/ zgłosiła akces do ONZ.

22.10.1948  –  zmarł  kardynał  August  Hlond,  jego  następcą  został  Stefan
Wyszyński.

30.10.1951 – Sejm mając na uwadze decyzję I Kongresu Nauki Polskiej powołał
PAN – jako najwyższą instancje naukową /ale upolitycznioną/

19-21.10.1956  –  podczas  VIII  plenum  KC  PZPR  wybrano  Wł.  Gomułkę  na
stanowisko  I  sekretarza  KC  PZPR,  który  12.10  na  posiedzeniu  BP  PZPR
zażądał  tego  stanowiska  oraz  usunięcia  z  BO  Hilarego  Minca  i  K.
Rokossowskiego.

26.10.1956 – zwolniono prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego z internowania.
28.10 powrócił do Warszawy i rozpoczął urzędowanie jako Prymas Polski.

Październik-listopad  1956  –  na  Węgrzech  wybuchło  powstanie  przeciwko
ZSRR. Naród Polski było solidarny z Węgrami. Wysyłano krew i żywność. W
kraju  była  obawa,  żeby Rosjanie  nie  wkroczyli  i  do Polski.  Pamiętam, że w
szkole zbieraliśmy pieniądze dla Węgrów.

9.10.1962  –  na  zakończenie  ćwiczeń  Układu  Warszawskiego  odbyła  się  w
Szczecinie defilada. 
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W czasie niej jeden z czołgów wpadł w poślizg i zginęło kilka osób. Ciekawa
spraw. Podobno zła organizacja i nie było żadnych zabezpieczeń!

10-24.10.1964 – XVIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Polska zdobyła 23
medale w tym 7 złotych.

26.10.1964 – rozpoczął się proces Melchiora Wańkowicza, za
list  34  ludzi  kultury.  A  faktycznie  za  przekazanie  za  granicę
opracowanych  materiałów  szkalujących  PRL.  Był  to  list  do
córki mieszkającej w USA, a przechwycony przez SB. Skazany
na 3 lata więzienia. Na mocy amnestii skrócono do 1,5 roku,
złagodzono o połowę ze względu na zły stan zdrowia.

2.10.1970 – mamy drugi program TV.

5–6.10.1971  –  w  proteście  przeciwko  nieukaraniu  sprawców  masakry  na
Wybrzeżu,  bracia  Jerzy  i  Ryszard  Kowalczykowie  wysadzili  aulę  Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Opolu.

2-6.10.1972  –  Edward  Gierek  we  Francji  podpisuje  wspólną  deklarację  o
przyjaźni i współpracy. 

20.10.1977 – w Warszawie powołano Studencki Komitet Solidarności. Z czasem
powstały w Trójmieście, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie 

16.10.1978 – wybór kardynała Karola Wojtyły na biskupa Rzymu. Nowy papież
przybrał imię Jan Paweł II. Było to wydarzenie na wielką skalę w świecie. Był to
od 455 lat papież nie Włoch.

3.10.1980 – godzinny,  powszechny strajk ostrzegawczy zorganizowany przez
NSZZ „Solidarność”, w proteście nie wywiązywaniu się z umów sierpniowych.

8.10.1980 – NIK został podporządkowany Sejmowi.  Podstawą była zmiana w
Konstytucji.

9.10.1980 – Czesław Miłosz w  dziedzinie literatura otrzymał nagrodę Nobla.
Przyznała  Akademia  Szwedzka.  Ze  względu  na  cenzurę  utwory  nie  były
rozpowszechnione w Polsce. 

18.10.1981 – premier Wojciech Jaruzelski został także I sekretarzem KC PZPR 
w miejsce Stanisława Kani. 

23.10.1981  –  uchwała  RM  powołano  wojskowe  terenowe  grupy  operacyjne.
Oficjalnie  –  do kontroli  administracji,  a  faktycznie  do właściwego przygoto-
wania stanu wojennego.
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5.10.1982 – we Wrocławiu aresztowano Władysława Frasyniuka i skazano na 6
lat  więzienia.  Dzisiaj  ma  wypowiedzi  w  stosunku  do  osób  mundurowych
strzegących granicę z Białorusią - poniżej godności człowieka!

8.10.1982  –  nowa  ustawa  sejmowa  o  związkach  zawodowych  unieważniła
wcześniejsze  rejestracje.  Czyli  zdelegalizowano  zarejestrowane  związki
zawodowe,  a  tym  samym  delegalizację  „Solidarności”.  11-13.10  –  strajki  i
manifestacje  przeciwko delegalizacji „Solidarności”.

5.10.1983 – Lech Wałęsa otrzymał  pokojową Nagrodę Nobla.  Odebrała  żona
Danuta.

 Nobel dla Wałęsy
19.10.1984 – w Toruniu uprowadzono i zamordowano księdza
Jerzego Popiełuszkę. Był duszpasterzem w kościele św.
Stanisława Kostki na Żoliborzu. Zwłoki znaleziono w zalewie
włocławskim 30.10. Na pogrzebie były setki tysięcy ludzi. Dzisiaj
jest błogosławionym.
25.10.1987 – powołano Krajową Komisję Wykonawczą NSZZ
„Solidarność” na wspólnym posiedzeniu TKK i Tymczasowej Rady 
„Solidarności”.

27.10.1991 – odbyły się pierwsze po II w. św. wolne wybory parlamentarne, w
których  UD  i  SLD  zdołały  jako  jedyne  ugrupowania  zdobyć  powyżej  10%
głosów – frekwencja wyniosła 43,2%, zaś do sejmu dostało się 29 partii.

12.10.1989 – prokurator  generalny PRL zwrócił  się  z  prośbą do prokuratora
generalnego ZSRR o wyjaśnienie  sprawy Katynia,  Ostaszkowa,  Starobielska
/czyli miejsc kaźni polskich oficerów w 1940 r./, a także tzw. procesu szesnastu
z 1945 r.

5-6.10.1991 – przewódcy Polski, Czecho-Słowacji i Węgier w Krakowie w celu
uzgodnienia współpracy wstąpienia do NATO i wzajemnej wymiany handlowej. 

26.10.1991 – podpisano umowę o wycofaniu wojsk radzieckich z Polski. Ostatni
żołnierz  radziecki  opuścił  Polskę 17.09.1993r.  Jednostki  bojowe opuściły  do
28.10.1992 r. 600 żołnierzy radzieckich zostało do obsługi tranzytu jednostek z
NRD.

17 października 1992 – uchwalono Małą Konstytucję.  Ustawa Konstytucyjna
dotyczyła  wzajemnych  stosunkach  między  władzą  ustawodawczą  i
wykonawczą oraz samorządu terytorialnego i obowiązywała do 16.10.1997 r.
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 Ostatni żołnierz ACz opuszcza Polską 17.09.1993 r.

26.10.1994  –  prof.  Karolina  Lanckorońska  /11.08.1989  –
25.08.2002/  mieszkająca  w  Rzymie  przekazała  narodowi
polskiemu ok. 300 dzieł sztuki ze zbiorów rodzinnych w tym 120
obrazów  meble,  itp.  Polska  historyk  i  historyk  sztuki.
Nauczycielka  akademicka  Uniwersytetu  Jana  Kazimierza.
Żołnierz AK. Więzień Ravensbrück. Oficer prasowa 2 Korpusu
Polskiego  PSZ.  Pisarka,  członkini  Polskiej  Akademii
Umiejętności.

19.10.1995 – wybory prezydenckie wygrał Aleksander Kwaśniewski. Podobnie
było 9.10.2000.
 
15.10.1996 – KRRiTV przydzieliła koncesje nowym prywatnym stacjom. Obok
istniejących już Polsatu i  Telewizja  Wisła otrzymały  TVN Mariusza Waltera i
Naszej Telewizji  – własność grupy biznesmenów. Ww. stacje reprezentowały
interesy UW i SLD.

23.10.1996 – Sejm głosami SLD i PSL uwolnił W. Jaruzelskiego, Cz. Kiszczaka i
członków WRON od odpowiedzialności konstytucyjnej  za wprowadzenie stanu
wojennego.

 17.10.1997 – w życie weszła Konstytucja – jako najwyższy do
dnia  dzisiejszego  akt  prawny  RP,  który  został  uchwalony
02.04.1997 r. Składa się z preambuły i 13 rozdziałów, razem 243
artykuły!  Konstytucja  wynikała  ze  zmian  ustrojowych,  które
nastąpiły  w  1989  r.  Podpisał  Prezydent  RP  p.  Aleksander
Kwaśniewski.

21.10.1997 – odbyły się wybory parlamentarne, które wygrała Akcja Wyborcza
Solidarność, na czele rządu stanął Jerzy Buzek.

21.10.1999 – głosami UW,SLD i PSL odrzucono wniosek AWS o dekomunizację
wysokich funkcjonariuszy PRL. 

9  października  2005  –  I  tura  wyborów  prezydenckich  wygrał  Donald  Tusk
(36,33%). Drugie miejsce zdobył Lech Kaczyński (33,10%). 23 października 2005
– II tura wyborów prezydenckich wygrał Lech Kaczyński (54,04%).
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21 października 2007 – wybory parlamentarne zwyciężyła PO z wynikiem 41,5%
9 października 2011 – odbyły się wybory parlamentarne. Największe poparcie
uzyskała Platforma Obywatelska (39,18% głosów). 

25.10.2015  –  odbyły  się  wybory  parlamentarne,  które  wygrało  Prawo  i
Sprawiedliwość.  13.10.2019  –  odbyły  się  wybory  do  Sejmu  i  Senatu,  które
wygrało Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 43,59% głosów

ŚWIĘTA WOJSKOWE

 6.10 – Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych obchodzi swoje święto.
Odpowiada za wsparcie logistyczne polskich żołnierzy w kraju i za

granicą. Siedzibą IWSZ jest Bydgoszcz i działa od.01.01.2008 r.
Podlega Szefowi Sztabu Generalnego WP.

10.10- Święto Żołnierza Rezerwy obchodzimy od
2019  r.  /Decyzja  MON nr  196  z  28.11.2019  r./.
Data święta nawiązuje do bitwy 10.10.1410 pod
Koronowem!  Do  boju  stawiło  się  pospolite
ruszenie  na  wezwanie  króla  Władysława
Jagiełły. Podobnie było w 1939 r.!

15.10 –  Święto Wojska Radiotechnicznego odpowiedział-
nego za prowadzenie rozpoznania radiolokacyjnego i po-
wiadamiania o środkach napadu powietrznego nieprzyja-
ciela  oraz  zabezpieczenie  działań  bojowych  wojsk
rakietowych, artylerii plot, lotnictwa, itd. 

18.10 – świętują wojska łączności i informatyki, które są
przeznaczone  do:  zapewnienia  dowodzenia  wojskami
lądowymi  w  czasie  pokoju,  kryzysu  i  wojny.  Zadania
realizują poprzez potencjał telekomunikacyjny kraju i JW.
Świętują:  radiotelegrafiści,  telefoniści,  informatycy,  itp.
Święto nawiązuje do daty 18.10.1558 r. kiedy utworzono
stałe połączenie pocztowe między Krakowem a Wenecją!

25.10  -   Święto  Sztabu  Generalnego  WP,
który  dowodzi  SZ  RP  i  głównie  jest  odpowiedzialny  za
przygotowanie  strategii  działań  Siłami  Zbrojnymi,  a  także
utrzymanie  gotowości  mobilizacyjnej  i  bojowej  żołnierzy.
Programuje też  systemy szkolenia  i  rozwoju  WP.  Święto jest
obchodzone od 25.10.1918 r., kiedy Rada Regencyjna Królestwa

Polskiego ustanowiła urząd Szefa Sztabu Wojsk Polskich. 

 25.10 – święto Wojsk Służb Informacyjnych -  Wojskowe
Służby Informacyjne (WSI), Inspektorat Wojskowych Służb



21

Informacyjnych  wraz  z  podległymi  jednostkami  organizacyjnymi  resortu
obrony  narodowej  –  istniejąca  w latach 1991–2006  polska  służba  specjalna
realizująca  w  szczególności  zadania  w  zakresie  wywiadu  wojskowego  oraz
kontrwywiadu wojskowego podległa MON, działająca na rzecz SZ RP.

Ponadto w październiku swoje święto obchodzi 23 instytucji i JW, w tym m.in.:
01.10 – AON, AMW, CSWL im. Stefana Czarneckiego i in.
12.10 – 1 Warszawska Dywizja Zmechanizowana im. Tadeusza Kościuszki, w
której  w  11  pcz  miałem  możliwość  być  dowódcą  kompanii  saperów
/skadrowanej/ i jednocześnie pełnić obowiązki szefa saperów! 

„W PAŹDZIERNIKU, GDY LIŚĆ Z DRZEWA NIESPORO
OPADA, PÓŹNĄ TO WIOSNĘ ZAPOWIADA”.

Sprawdzimy 

Opracował:
Antoni Tunkiewicz

Koło „SAPER”

Podstawa:
1.Wikipedia; Wikimedia;
2.Kronika Polski. Przegląd Reader's Digest. Warszawa 2000;

           3.Encyklopedia Powszechna. Wydawnictwa Gutenberga;


