POLSKI LISTOPAD W HISTORII POLSKI
Listopad – wg kalendarza gregoriańskiego jest miesiącem jesiennym i ma 30
dni. Liście opadają, stąd wywodzi się nazwa. Natomiast według kalendarza
rzymskiego /aktualnie, również w niektórych krajach europejskich/ nosi nazwę
– November.
Trzeba obiektywnie stwierdzić, że z pośród wielu polskich dat - ważnych są
dwie, które bardzo nas Polaków łączą i nie powinny dzielić. W te dni oddajemy
hołd nie tylko najbliższym, ale wszystkim - co walczyli o Polskę, o Jej
Niepodległość i aby nam lepiej się żyło w naszych domach i w naszej
Ojczyźnie. Tymi datami są:
PIERWSZY LISTOPAD – dzień WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – na ten dzień
większość z pośród obywateli Polski wykonuje porządki na cmentarzach.
Różne organizacje, a szczególnie harcerze, młodzież, żołnierze, itd. dbają o
groby, tych zmarłych, które są opuszczone lub osób zasłużonych dla Polski!
Święto to poprzedza Dzień Zaduszny /2.11/. W doktrynie Kościoła katolickiego
jest wyrazem wiary w obcowanie świętych, czyli każdy z nas może zostać
świętym!
Dzień Wszystkich Świętych w dniu 1.11 rozpoczęto świętować w 741 r. Papież
Grzegorz III ufundował wtedy oratorium w Bazylice św. Piotra na Watykanie.
W tym roku, w ramach ochrony środowiska biegną prośby, aby groby
przyozdabiać kwiatami ciętymi i zapalać tylko 1 znicz! W PRL dzień ten był
obchodzony jako m.in. Święto Zmarłych!;

Gdzieś w Polsce … na cmentarzu!
JEDENASTY LISTOPAD – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI – święto
państwowe, obchodzimy dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez
Polskę po 123 latach zaborów /od 1795 do 1918 r./. Święto ustanowiono
23.04.1937 roku. Po zniesieniu przez Krajową Radę Narodową 22.07.1945 r.
przywrócono w 1989 r.!

11.11 – to dzień kapitulacji Niemiec po I w. św. i przybycie Józefa Piłsudskiego
do Warszawy z więzienia w Magdeburgu.
W sposób uroczysty pierwszy raz to święto obchodzono w Warszawie
14.11.1920 r., podczas wręczania J. Piłsudskiemu Buławy marszałkowskiej
jako
Wodzowi
Naczelnemu
zwycięskiej
wojnie
z
bolszewikami.
Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej 29.10.1930 r. ustanowiono
odznaczenie państwowe „KRZYŻ I MEDAL NIEPODLEGŁOŚCI” dla osób
walczących o niepodległość Polski.
W tym roku w Warszawie zabroniono /Prezydent Warszawy i sądy/ obchodzenia
MARSZU NIEPODLEGŁOŚCI. Jednak i tak się odbył i powinien być obchodzony
i to w sposób poważny i radosny!
24.11.1227 – podczas zjazdu książąt dzielnicowych w Gąsawie
/Władysław Laskonogi, Leszek Biały, Henryk Brodaty i Konrad
Mazowiecki/, ks. gdański Świętopełk z Władysławem Odonicem –
zorganizowali napad. Książe Leszek Biały został zamordowany, a
Henryk brodaty ciężko ranny. Mimo, że Świętopełk uwolnił się od
władzy krakowskiej to i tak w 1231 r. musiał udać się pod opiekę
papieską.
Leszek Biały /ur. 1184 lub 1185/był synem Kazimierza II Sprawiedliwego i
księżniczki znojemskiej Heleny.
13.11.1281 – zmarł Władysław, książę opolski, a księstwo rozpadło się. I tak
dzielnica cieszyńska przypadła dla Mieszka I, bytomska – Kazimierzowi,
opolska – Bolesławowi i raciborska – Przemysławowi.
23.11.1287 - Bogusław IV zwany Ciało i Dusza (ur. między 1254 a 1255, zm. 19
lutego 1309/ książę Pomorza Zachodniego zawarł w Słupsku przymierze z ks.
wielkopolskim Przemysławem II ks. gdańskim Mściwojem II. Z punktu widzenia
politycznego był to układ antybrandenburski.
18.11.1297 – układem w Sieradzu Władysław Łokietek zrezygnował na rzecz
króla czeskiego Wacława II z praw do Małopolski, za 5000 grzywien srebra.
19.11.1335 – Kazimierz Wielki w Wyszehradzie na zjeździe monarchów
zobowiązał się wypłacić 20 tys. kop groszy polskich królowi Czech Janowi
Luksemburskiemu, za zrzeczenie się tytułu króla polskiego i zwrócenie Polsce
zamku w Bolesławcu wraz z przynależnościami. Układ zawarto 19.11.
26.11.1335 - Na mocy sądu polubownego /królowie: Węgier i Czech/ Krzyżacy
mieli zwrócić Polsce Kujawy i ziemię dobrzyńską. Kazimierz zgodził się oddać
Krzyżakom jako „wieczysta jałmużna” Pomorze.
5.11.1370 – zmarł Kazimierz Wielki, w wyniku zapalenia płuc po wypadku na
polowaniu. 17.11 – koronowano Ludwika Węgierskiego w katedrze wawelskiej
na króla Polski. Ludwig zmienił zapis na rzecz Kaźka słupskiego /po złożeniu
hołdu lennego/ przydzielając ziemię dobrzyńską, Kruszwicę, Walcz, Bydgoszcz
i Złotów. Król Ludwig wyjeżdżając na Węgry zabrał insygnia królewskie.

Królewski wypadek na polowaniu wg Ksawerego Pilatiego
11.1382 – w Radomsku rycerstwo małopolskie i wielkopolskie zawiązało
konfederację i przysięgły wierność dla córek króla Ludwika /Jadwigi i Marii/
jako kandydatek na króla Polski.
30.11.1409 – Tajna narada króla Jagiełły z Witoldem i podkanclerzem Mikołajem
Trąbą w Brześciu n/Bugiem. Chodziło o działanie wojsk litewsko-polskich
przeciwko Zakonowi w 1410 r. na ziemi wroga. Czas, miejsce koncentracji i
uderzenia…
Listopad 1411 – wjazd króla Jagiełły w chwale do Krakowa. Zdobyte chorągwie
krzyżackie przekazał do katedry krakowskiej. Za zgoda stanów wprowadził
dzień zwycięstwa był obchodzony w całym Królestwie Polskim /15.07.1410/.
Było to pierwsze obchodzone święto w historii Polski!
10.11.1444 – wojska węgiersko-polskie /20000/ przegrały z Turkami /60000/ pod Warną – podczas bitwy
zginął Władysław III. Zawiodła flota wenecka. W trakcie
ataku, król nie czekając na pomoc Hunyadyego,
zaatakował nadwornym hufcem janczarów. Zabito konia
pod królem, a gdy padał janczar Kodża Hyzyr odciął
głowę królowi, którą sułtan przechowywał w miodzie i
pokazywał gościom. Polowa wojsk została zgładzona, a
resztę Jan Hunyady doprowadził do Węgier. Bułgarzy
nazwali
naszego
króla
Władysława
III
„Warneńczykiem” i jest uznawany za bohatera
narodowego Bułgarii!
14.11.1475 – w Bawarii odbył się ślub Jadwigi Jagiellonki c. Kazimierza z
bawarskim księciem Jerzym Bogatym. Na ślubie był sam cesarz Fryderyk III.
Uczta weselna przeszłą do historii. Od 1903 roku w jej rocznicę w mieście
Landshut organizuje się festiwal. Dzięki mariażowi córka Jagiellończyka stała

się następczynią tronu bawarskiego i rządu, który wraz z mężem objęła w 1479
roku.

11–12.11.1454 – Kazimierz Jagiellończyk wydał przywileje nieszawskie /statuty
nieszawskie/ w czasie wojny trzynastoletniej z Krzyżakami, na mocy którego
pospolite ruszenia miały się odbyć tylko za zgodą sejmików ziemskich.
Wprowadzały one m.in. zakaz łączenia urzędów wojewody i kasztelana z
urzędem starosty /z wyjątkiem krakowskiego/, gwarancje dla Wielkopolan
podobnego jak dla Małopolan w zajmowaniu urzędów nadwornych oraz
zobowiązania króla niezastawiania starostw grodowych. Ponadto regulowały
funkcjonowanie sądownictwa, ograniczenie zbiegostwa chłopów, zniesienia
ograniczeń handlu oraz cofnięcie przywilejów dla Żydów /z 1453 r./. Statuty
nieszawskie powtórzone i rozszerzone w przywileju piotrkowskim 1496, należały, obok
przywileju koszyckiego 1374 i konstytucji nihil novi 1505, do najważniejszych
pomników prawa sprzyjających powstaniu w Polsce demokracji szlacheckiej.

11.1496 – Zjazd Jagiellonów w Parczewie w celu rozwiązania problemów
między Litwą a Polską, a głownie omówienie wyprawy przeciwko Turkom.
25.11.1515 – ślub we Wrocławiu Elżbiety Jagiellonki /13.11.1482-16.2.1517/,
siostry Zygmunta I, z ks. legnickim Fryderykiem II „Wielki” Piastem. Elżbieta
była trzynastym i ostatnim dzieckiem Kazimierza IV Jagiellończyka, króla
Polski i wielkiego księcia litewskiego, i jego żony Elżbiety Rakuszanki,
księżniczki austriackiej, królewny niemieckiej, czeskiej i węgierskiej. Elżbieta
zmarła przy porodzie córki Jadwigi.
28.11.1561 – układ w Wilnie pomiędzy Zakonem Kawalerów Mieczowych
/Gothard Kettler/ a Polską i Litwą /Zygmunt August/. Inflanty zostały włączone
do Polski, a zamki oddane załogom litewskim, ze względu na działania wojenne
Księcia Moskwy /Iwan IV „Groźny”/. Od tego roku również w Inflantach
przebywał korpus polski dowodzony przez hetmana polnego koronnego
Floriana Zebrzydowskiego /10000/.
5.11.1577 – Stefan Batory zawarł układ z Turcją. Tym samym zapewnił Polsce
neutralność Tatarów krymskich w wojnie z Moskwą.

Stefan Batory pod Pskowem. Jan Matejko
23.11.1579 – Sejm warszawski w wyniku zwycięstwa pod Połockiem, uchwalił
nowe podatki na wojnę z Moskwą. Szlachta poparła podatki.

16.11.1611 – hołd lenny z Prus Książęcych złożony przez elektora brandenburskiego Jana Zygmunta Hohenzollerna królowi Zygmuntowi III Wazie, przed
kościołem św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. W
konstytucji za Lenno pruskie, Sejm Rzeczpospolitej uznał go za następcę
Albrechta Fryderyka.
15.11.1620 – Michał Piekarski herbu Topór przeprowadził nieudany zamach na
króla Zygmunta III Wazę. Został osądzony przez sąd i stracony publicznie. Na
szafocie zastosowano tortury i obcięto dłoń /podniósł na króla/, a następnie
zgodnie z sentencją wyroku: „czterema końmi ciało na cztery części
roztargane, a obrzydłe trupa ćwierci na proch na stosie drzew spalone zostaną.
Na koniec proch, w działo nabity, wystrzał po powietrzu rozproszy”. A dzisiaj
na Ojczyznę się psioczy i bez echa zostaje…

Podobnie uśmiercono św. Hipolita
11.1621 – do tego czasu Szwedzi zdobyli część inflant. Rozpoczęła się wojna
północna. W tym czasie Rzeczpospolita robiła przygotowania do wojny z
Turcją.
28.11.1627 – Polska pokonała flotę szwedzką na redzie Gdańska. Przyjęta
nazwa „bitwa pod Oliwą”. Dowódcą nad okrętami i funkcję admirała otrzymał
Arend Dickmann /w zastępstwie chorego Wilhelma Appelmanna/. Dowódcą
piechoty morskiej był kapitan Jan Storc, a artylerii okrętowej – kapitan Herman
Witte. Admirałowie walczących stron Arend Dicmann i Nils Stiernsköld /zmarł
od kul/ zmarli i zostali pochowani z honorami w gdańskiej bazylice Mariackiej.
Po 1990 r. walki marynarzy polskich pod Oliwą upamiętniono na Grobie
Nieznanego Żołnierza w Warszawie, napisem na tablicy: „OLIWA 28 XI 1627”.

8.11.1632 – Władysław IV Waza /9.06.1595-20.051648/ został wybrany na króla
Polski. W latach 1632–1648, tytularny król Szwecji 1632–1648, formalnie car
Rosji w latach 1610–1613, a tytularny do 1634.

20.11.1648 – elekcja Jana II Kazimierza /22.03.1609 – 16.12.1672/ na króla
polskiego /1648 – 1668/. Ostatni król z rodu Wazów. Abdykował 1 668 r.
Maj – listopad 1654 – wojna polsko-moskiewska. Wojna trwała do 1667 r. Znana
jako „potop rosyjski”. Wojna obronna Rzeczypospolitej Obojga Narodów
wobec najazdu wojsk Carstwa Rosyjskiego. W tym czasie był także „potop
szwedzki” /1655-1660/, najazd Rakoczego /1657/ a także trwały powstania
kozackie.
W 1654 armia carska /od 70 do 150 tys. żołnierzy carskich/ zajęła większość
Wielkiego Księstwa Litewskiego i Ukrainę – pod pretekstem pomocy powstaniu
Chmielnickiego. W 1667 doszło do rozejmu andruszowskiego. Polska utraciła:
Smoleńsk, Kijów i Ukrainę Zadnieprzańską.
11.1655 – pod Jezierną Tatarzy pokonali Kozaków – otoczony Bohdan
Chmielnicki uznał zwierzchnictwo Jana Kazimierza. 18.11 – 26.12- oblężenie
Częstochowy przez Szwedów. Ks. Augustyn Kordecki miał przygotowany
klasztor do obrony. Siłami: 150 żołnierzy, 50 puszkarzy, 20 szlachciców i 70
zakonników stawiał opór ok. 3200 żołnierzom szwedzkim. 20.11- Jan Kazimierz
wydał uniwersał opolski w klasztorze franciszkanów w Opolu - wzywający do
walki przeciwko Szwedom. W tym czasie w Opolu odbywał się zjazd senatorów.
3.11.1656 – w Niemieży zawarto rozejm polsko-moskiewski, przeciwko
Szwedom.
21.11.1699 – tajny traktat preobrażeński pomiędzy Polską /August II/ a Rosją
/car Piotr I Wielki/ w celu odebrania ziem nadbałtyckich podbitych przez
Szwedów.
23.11.1672 – wojsko koronne zawiązało w Szczebrzeszynie
konfederację w obronie Sobieskiego, a przeciwko królowi
Michałowi
Korybutowi
Wiśniowieckiemu
/31.05.1640
-

10.11.1773/. Strony doszły do porozumienia na sejmie pacyfikacyjnym w
Warszawie, gdzie oprócz wzajemnego darowania win odrzucono także
wynegocjowany wcześniej upokarzający traktat pokojowy z Turcją.
11.11.1673 – wojska koronne i litewskie pod dowództwem hetmana wielkiego
koronnego Jana Sobieskiego pokonały Turków /wódz Husejn Pasza/ pod
Chocimiem. To zwycięstwo jako odwet za pokój budczacki umożliwił
Sobieskiemu w 1674 r. wygrać elekcję i zostać królem Polski.
30.11.1700 – 10.11.1721 – trwała wojna północna, która toczyła się głównie na
terenie Polski ze Szwedami Karol XII/, przy udziale Rosji, Danii i Saksonii, jak
również Hanoweru i Prusów – aby pozbyć ją hegemonii nad Bałtykiem. W lipcu
1716 roku flota duńsko-norweska pokonała flotę szwedzką w bitwie pod
Dynekilen. Karol XII zginął w 1718 r. podczas oblężenia twierdzy duńskiej w
Fredrikshald. Szwedzką dominację na Bałtyku zakończył przegrana bitwa
morska pod Granhamm z Rosją i ostatecznie pokój Szwecji z Rosją w 1721 r. w
Nystad w Finlandii. Natomiast Saksonia pozostała formalnie w stanie wojny ze
Szwecją do 1728 roku, a Rzeczpospolita Obojga Narodów do 1732.

Polska poniosła nie tylko straty materialne ale również zniszczenia. Zrabowane
skarby z Polski do dzisiaj są w Szwecji. Nie ma w świecie kultury, aby
skradzione oddać nawet po wiekach … właścicielowi!
11.1705 – król August II ustanowił Order Orła Białego. Order był wykonany ze
złota i nosił napis „ Pro Fide, Rege et Lege” / Za Wiarę, Króla i Prawo/.

Awers gwiazdy orderowej

Awers orderu

28.11.1708 – wojska St. Leszczyńskiego dowodzone przez Józefa Potockiego i
Adama Śmigielskiego poniosły klęskę z oddziałami konfederackimi
dowodzonym przez Jakuba Rybińskiego.
26.11.1715 – opozycja przeciwko Augustowi II zawiązała konfederację
tarnogrodzką. Konfederaci nie chcieli wzmocnienia władzy królewskiej i chcieli
wyprowadzenia wojsk saskich z Polski, które musieli utrzymać. Konfederaci
poprosili cara Piotra I o mediację z królem Polski. Po rozmowach została
podpisana ugoda w Warszawie. Zawsze część Polaków szuka u wrogów Polski
wsparcia…

23.11.1732 – Austria, Rosja i Prusy zawarły traktat trzech czarnych orłów w celu
zablokowania ponownego wybrania Leszczyńskiego na króla Polski.
5.11.1734 – zwolennicy Leszczyńskiego zawarli konfederację dzikowską, na
której ogłosili, że August III jest uzurpatorem. Przyczyną wojny była rywalizacja
o koronę polską Stanisława Leszczyńskiego z Augustem III Sasem, a także
dążenie Francji do zdobycia nowych terytoriów w Rzeszy (Lotaryngia) oraz we
Włoszech.
19.11.1765 – otworzono Teatr Narodowy w Warszawie. Pierwsze przedstawienia
to francuskie komedie dostosowane do publiczności przez Józefa
Bielawskiego i Franciszka Bohomolca.
11.1768 – Fryderyk II przedstawił carycy Katarzynie II, plan rozbioru Polski.
Ponoć Rosja nie była jeszcze gotowa do takich działań!, lecz w ciągu 4 lat
wzmocniła się …
3.11.771 – konfederaci barscy dokonali nieudanej próby porwania Stanisława
Poniatowskiego. Nie udana akcja była przyczynkiem do upadku konfederacji.
W 1773 roku sprawiedliwość upomniała się o kilku porywaczy.

Walenty Łukawski został skazany na ścięcie, poćwiartowanie i spalenie. Kary
również były wymierzone w inspiratorów porwania, ale wielu z nich uciekło, tak
jak Kazimierz Pułaski, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, by tam
zostać bohaterem w walce o niepodległość.
4.11.1794 – zdobycie i rzeź Pragi przez wojska gen Aleksandra Suworowa. W
walce poległ gen. Jakub JASIŃSKI /Patron OSWI aż do WSOIW!/. Poległo lub
dostało się do niewoli ok. 10000 żołnierzy i blisko 8 tys. warszawiaków. 9.11 –
bez woli walki po bestialstwach Suworowa – Warszawa poddała się.
16.11.1794 – resztki armii powstańczej
kapitulowały pod Radoszycami, a 19.11 Rosjanie aresztowali ostatniego naczelnika
powstania Tomasza Wawrzeckiego – i to był
koniec insurekcji kościuszkowskiej.
Obrona Pragi. Aleksander Orłowski
30.11.1794 – rozwiązano Szkołę Rycerską,
Kościuszkowskim. Istniała od 15.03.1765 r.!

po

przegranym

Powstaniu

25.11.1795 - król Stanisław August Poniatowski abdykował /zmuszony przez
Nikołaja Repnina/. Zmarł w Petersburgu w Pałacu Zimowym /12.02.1798/,
przeżył swoją protektorkę i kochankę o kilkanaście miesięcy /caryca Katarzyna
II zmarła 17.11.1796 r./.

1.11.1800 – w Warszawie powstało Towarzystwo Przyjaciół Nauk – pierwsze
polskie stowarzyszenie narodowe w Polsce.
6.11.1806 – do Poznania przybyli z
radością witani Jan Henryk Dąbrowski
Józef Wybicki, a dzień później
wybuchło powstanie wielkopolskie.
28.11- wojska francuskie przybyły do
Warszawy /marsz. Joachim Murat/, po
rozgromieniu armii pruskiej pod Jena
Auerstadt i wyzwoleniu Wielkopolski.

i

i

30.11.1808 – Jan Kozietulski dowódca Szwoleżerów zdobył wąwóz Somosiera,
broniony przez trzynastotysięczną armię Hiszpanów, a tym samym pomógł
Napoleonowi zdobyć Madryt.
27.11.1815 – Aleksander I cesarz Rosji i król Polski podpisał Konstytucję
Królestwu Polskiemu /Ustawa Konstytucyjna Królestwa Polskiego/ - jako
wypełnienie postanowień kongresu wiedeńskiego. Konstytucje opracowywał
zespól z ks. Adamem Jerzym Czartoryskim na czele.
Obowiązywała do 26.02.1932 r., gdy car Mikołaj I wprowadził Statut Organiczny
dla Królestwa Polskiego.

Flaga i herb Królestwa Polskiego

19.11.1816 – Aleksander I założył Królewski Uniwersytet Warszawski, z
pięcioma wydziałami: prawa, medycyny, teologii, nauki i sztuki. Rozwiązany w
1831 r. po upadku Powstania Listopadowego.
6.11.1821 – w Królestwie Polskim zdelegalizowano tajne organizacje i loża
masońskie.
18.11.1830 – zmarł Jan Śniadecki /ur. 1756/ wybitny polski uczony doby
oświecenia.
29/30.11.1830 – „noc listopadowa” – początek Powstania
Listopadowego przeciwko Imperium Rosyjskiego i jako
wojna polsko-rosyjska trwała do 21.10.1931 r. Walki trwały w
Królestwie Polskim, Litwie, Żmudzi i Wołyniu. Dobrze że
słowa cara Mikołaja I Romanowa poszły w nicość: „Nie
wiem, czy będzie jeszcze kiedy jaka Polska, ale tego jestem

pewien, że nie będzie już Polaków”. Przyczyną wybuchu powstania było
nieprzestrzeganie przez carów postanowień konstytucji z 1815 r., jak i
prześladowanie organizacji niepodległościowych. Np. w 1827 aresztowanie
członków Towarzystwa Patriotycznego. W Wojsku Polskim 29.11 obchodzimy
„DZIEŃ PODCHORĄŻEGO”!

Początek powstania listopadowego. Podchorążowie po rozmowie z Joachimem
Lelewelem mieli zabić księcia Konstantego /zamach nie udany/, zdobyć
arsenału broni i opanować Warszawę, przy biernej postawie większości kadry
w całości nie udało się.
Na drodze marszu zabito 6 generałów, którzy nie przystąpili do powstańców.
30.11 – Rada Administracyjna powierzyła dowództwo gen. Józefowi
Chłopickiemu i rozpoczęła rozmowy z Konstantym, który z wojskiem
stacjonował w Wierzbnie. Na zdj. Piotr Wysocki /Warszawa/
.

1.11.1831 – ogłoszono amnestię carską dla biorących udział w powstaniu
listopadowym, za wyjątkiem sprawców wybuchu powstania. 6.11 – w Paryżu
powstał Komitet Tymczasowy Emigracji Polskiej. Nie miał popularności i po
miesiącu został rozwiązany. Od tego momentu rozpoczęła się Wielka Emigracja
na zachód powstańców z Polski. 24.11 – car ustanowił granicę celną między
Cesarstwem Rosyjskim a Królestwem Polskim, co spowodowało upadek
ekonomiczny Królestwa.
11.1831 – w Lipsku powstał Związek dla Wsparcia Potrzebujących Polaków.
Zbierano pieniądze na pomoc powstańcom udających się na zachód. Podobne
organizacje powstawały w innych miastach.
Od 22.11.1832 – pod Paryżem działał Komitet Narodowy Emigracji Polskiej,
którym Kierowali m.in.: Józef Dwernicki, Ludwik Pac, Jan Sierakowski,
Joachim Lelewel i inni. Nie przyjęli przywództwa nad emigracją i w maju 1834 r.
Komitet rozwiązał się.
11.1833 – w Szwajcarii powstała Młoda Polska
międzynarodowej organizacji rewolucyjnej Młoda Europa.

–

polska

24.11.1838 – w Paryżu powstała Biblioteka Polska. Założycielem był
Julian Ursyn Niemcewicz. Zadaniem było gromadzenie dzieł
polskich i udzielanie pomocy w zdobywaniu wiedzy.

sekcja

2.11.1848 – Austriacy ostrzelali Lwów i doprowadziło do upadku rewolucji.
Lwów skapitulował. Zlikwidowano gwardię narodową i wszystkie polskie
organizacje. 3.11- w Krakowie ukazał się pierwszy numer dziennika „Czas”.
Założyli: Lucjan Siemieński i Paweł Popiel. Gazeta ukazywała się do 1939 roku.
18.11- Józef Wysocki działacz Towarzystwa Demokratycznego
Polskiego otrzymał zadanie tworzenia legionów polskich na
Węgrzech. Jako już dywizja walczyła wiosną 1849 w ofensywie
wojsk węgierskich. Po upadku powstania przeszła do Turcji. 29.11gen. Józef Bem został mianowany dowódcą powstańczych wojsk
węgierskich w Siedmiogrodzie. W grudniu rozpoczęła się ofensywa
przeciwko wojskom austriackim.
14.11.1855 – Władysław Zamojski zakończył
rokowania z rządem Brytyjskim W sprawie
utworzenia dywizji kozaków sułtańskich. 26.11
–zmarł Adam Mickiewicz w Konstantynopolu.
Dokąd przybył aby wesprzeć starania o
utworzenie dywizji – do walki z Rosją.

1.11.1857 0 w Krakowie uruchomiono gazownię miejską /podobnie w
Warszawie/.
24.11.1857 – w Warszawie powstało Towarzystwo Rolnicze z hr. Andrzejem
Zamoyskim na czele zgodnie z ukazem cara Aleksandra II. .
29.11.1860 – z okazji 30 rocznicy wybuchu powstania listopadowego wybuchła
wielka manifestacja w Warszawie.
25.11.1862 – w Warszawie otworzono Szkołę Główną.
8.11.1864 – Aleksander II ukazem zamknął większość klasztorów w Królestwie
Polskim na tzw. Ziemiach Zabranych. Natomiast na ziemiach litewsko-ruskich
zakazał budowy świątyń, kaplic i stawiać krzyży bez zgody władz. Księża
czynnie poparli powstanie. Wielu duchownych skazano na śmierć, katorgę lub
zesłanie. M.in. Miejscem zesłania było Usole Syberyjskie, w którym osobiście
byłem w 1949 r. /jako zesłaniec – bez prawa do życia/ i w 2007 r. / jako turysta/.
Tam Polacy-Zesłańcy odkryli wody lecznicze i zbudowali sanatorium /m. in. ks.
Rafał Kalinowski – dziś już święty!/.
18.11.1866 – we Włoszech /Turyn/ powstał Komitet Emigracji Polskiej. Po
włączeniu się Włoch do wojny Prus przeciwko Austrii – była szansa Polaków
do włączenia się do walki.
18.11.1868 – władze carskie utworzyły Warszawski Okręg Szkolny – podporządkowany Ministerstwu Oświecenia Publicznego w Petersburgu. Celem było
nauczanie tak jak w cesarstwie. Nie było już odrębnego nauczania, w

Królestwie Polskim. Z czasem obowiązywał język rosyjski nie tylko w szkołach
ale i w urzędach królestwa. W Warszawie zlikwidowana została Akademia
Duchowna Rzymskokatolicka.
23.11.1871 – Reichstag wprowadził poprawkę do konstytucji niemieckiej.
Według której przewidywano karę więzienia za głoszenie podczas kazań treści
zagrażających porządkowi publicznemu. Była to walka z Kościołem a tym
samym z narodem polskim!
11.11.1886 – w Poznaniu założono Bank Ziemski – tzw. ratunkowy. Udzielał
pomocy Polakom przed rugowaniem przez Niemców. Dzięki niemu w
Wielkopolsce
rozwinęła
się
spółdzielczość
/pomoc
podupadłym
gospodarstwom, tanie kredyty oraz skupywanie i parcelację ziemi/.
15.11.1887 – w Poznaniu zorganizowano wiec protestacyjny przeciwko
usunięciu języka polskiego ze szkół. Uczestniczyli Polacy z: Wielkopolski,
Pomorza, Warmii, Mazur i Górnego Śląska. Razem ponad 3000 osób. Powołano
komisję w celu organizacji prywatnej nauki języka polskiego.

17-23.11.1892 – w Paryżu odbył się Zjazd socjalistów polskich. Przyczynkiem
była pacyfikacja strajku łódzkiego w maju 1892 r. Na zjazd przybyli socjaliści z
Królestwa /np. II Proletariat, Związek Robotników Polskich/, jak i z
emigracji /”Przedświt”, „Pobudka”, „Lud Polski” itd./.
1.11.1893 – zmarł Jan Matejko /ur. 1838/ wybitny polski malarz
historyczny. 10.11 – w Krożach doszło do starć ludności z
policją carską w ochronie zamykania kościoła.
Policja i wojsko carskie brutalnie rozprawiła się z
obrońcami. Car dążył do wynarodowienia tych
terenów. Aby przypominać Polakom co grozi za
nieposłuszeństwo carowi w Wilnie w 1898 r. zbudowano pomnik
Michaiła Murawiowa – pogromcy powstania styczniowego na
Litwie /tzw. „Wieszatiela”/.
11.1894 – Car Mikołaj II wprowadził w stosunku do Polski symptomy
liberalizacji. Odwołał m. in. znienawidzonych gubernatorów / Josifa Hurkę –
1894/ czy też Aleksandra Apuchtina /1987/.
17.11.1902 – w Katowicach powstało Towarzystwo Wyborcze na Śląsku.
Twórcą był m.in. Wojciech Korfanty. Celem było wprowadzenie posłów do
parlamentu niemieckiego. Korfanty był pierwszym Polakiem wybranym na
Śląsku.
13.11.1904 – w Warszawie doszło do demonstracji zbrojnej, zorganizowanej
przez PPS czyli Organizacja Bojowa z J. Piłsudskim na czele. Wykorzystując
wojnę rosyjsko-japońską dążyli do wywalczenia niepodległości.

1.11.1905 – wojska rosyjskie stłumiły manifestację w Warszawie: zginęło 40
osób, a 170 zostało rannych. Manifestacja była następstwem ustępstw cara.
Powstała republika ostrowiecka. Robotnicy kierowani przez PPS opanowali
m.in. Ostrowiec Świętokrzyski oraz Zagłębie Dąbrowskie. 5.11- wielki pochód
narodowy w Warszawie. Pochody organizowała również Narodowa Demokracja
w latach 2005-2007. 10.11 - władze rosyjskie wprowadziły stan wojenny w
Królestwie Polskim – w celu ochrony „Kraju Przywiślańskiego” przed
wybuchem powstania narodowego. 25.11 – w Wilnie w 50 rocznicę śmierci A.
Mickiewicza - manifestacja m. in. aby wskrzesić Uniwersytet Wileński. 28.11- w
Warszawie powstał Narodowy Związek Chłopski z inicjatywy Narodowej
Demokracji.
19-25.11.1906 – w Wiedniu obradował IX Zjazd PPS. W trakcie rozłamu w partii
usunięto zwolenników J. Piłsudskiego /tzw. „starych” – którzy powołali do
życia PPS-Frakcja Rewolucyjna wierni ideologii niepodległościowej/. Młodzi
utworzyli PPS-Lewica, była skłonna w kierunku SDKPiL.
28.11.1908 – w Teatrze Miejskim w Krakowie odbyła się premiera Nocy
Listopadowej - dramatu historycznego Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii
Ludwika Solskiego!

I-sza WOJNA ŚWIATOWA
16-19.11.1914 – BITWA I Brygady z Rosjanami pod Krzywopłotem. Cz. Brygady
pod dowództwem J. Piłsudskiego w dn. 9-11.11 przedarła się do Krakowa przez
Uliną Małą. 25.11 – w Warszawie powstał Komitet Narodowy Polski. Skupiał
orientacje antyniemiecką /np. Roman Dmowski, Władysław Grabski/. KNP
powołała Narodowa Demokracja z zamiarem pokonana Niemiec pod berłem
cara. 29.11- polska kompania „bajończyków” w Legii Cudzoziemskiej po bitwie
z Niemcami pod Sillery przeszła na front nad rz. Aisne.
4-6.11.2015 – 2 i 3 pułk II Brygady stoczyły najkrwawszą z walk na froncie
wołyńskim pod Kostiuchnówką, szczególnie w walce o „Polską Górę”.
11.1915 – w Krakowie chleb i mąka na kartki. Przydział dniowy, to: 20 dag mąki
lub chleba!, aż doszło do 25dag mąki i 63 dag chleba na tydzień /10.1918r./. W
Warszawie i innych miastach obowiązywały kartki od 27.11. Dla Żydów dano
kartki na macę zamiast chleba.
5.11.1916 – monarchowie Niemiec i Austro-Węgier ogłosili Akt 5 listopada.
Dotyczyło utworzenie „z ziem polskich pod panowaniem rosyjskim
samodzielnego państwa polskiego z dziedziczną monarchią i konstytucyjnym
ustrojem”. O granicach nie było mowy.
11.11.1916 – Centralna Agencja Polska w Lozannie przyjęła deklarację o
jedności i niepodzielności narodu polskiego dążącego do powstania z ziem, z

trzech zaborów. Gdyż każdy z zaborców chciał dać wolność Polsce, tylko nie
na ziemiach którą sam Polsce zabrał…
9-21.11 – w Warszawie obradowali przedstawiciele miast polskich i powołali
„Związek Miast Polskich”. 10.11 – Stany Zjednoczone uznały Komitet
Narodowy Polski. 20.11.1917 – w Kijowie Ukraińska Centralna Rada
proklamowała utworzenie niepodległej Ukraińskiej Republiki Ludowej. 29.11Naczelny Polski Komitet Wojskowy w Rosji wydał odezwę do Polaków
wzywając do wstępowania do wyodrębnionych oddziałów.
1.11.1918 – wybuchły walki z Ukrainą o Lwów i Galicję Wschodnią. POW
opanowała Radom i rozbroiła oddziały Niemców i Austrii. Rząd Stanów
Zjednoczonych uznał Armię Polską we Francji za armię sojuszniczą. W Lublinie
skautowie z trzech zaborów utworzyli Związek Harcerstwa Polskiego –
niezależny od żadnej innej organizacji. ZHP zrzeszała 9 tys. harcerek i 24 tys.
harcerzy! 4.11- oddziału ukraińskie zdobyły Przemyśl. Polska samoobrona
utrzymała linię kolejową i dzielnicę Zasanie. We Lwowie walki były wokół
lotniska i dworca kolejowego, itp. 5.11- Polska Rada Narodowa i czeski Narodni
Vybor pro Slezsko podzielili Śląsk Cieszyński wg zamieszkania Polaków i
Czechów. Zgromadzenia Narodowe w Jabłonce na Orawie proklamowała
przynależność państwową Orawy i Spiszu do Polski. 6.11- we Lwowie nastąpiło
rozgraniczenie walczących stron.
6-7.11.1918 – w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej
z Ignacym Daszyńskim na czele /socjalista/. 8.11- komitet lubelski SDKPiL
opowiedział się przeciwko idei niepodległości rządu I. Daszyńskiego i wezwał
do tworzenia Rad Delegatów Robotniczych i Chłopskich na wzór Bolszewików.
9.11- w Warszawie przystąpiono do rozbrajania Niemców. Akcję prowadziła
bojówka PPS - POW.
10.11.1918 – do Warszawy przyjechał Józef Piłsudski. Generał-gubernator Hans
von Beseler – przekazał władzę w Warszawie. Żydzi amerykańscy zażądali
przyznania specjalnych praw Żydom i objęcie ich specjalnymi gwarancjami
międzynarodowymi.
Ostatni dzień I w. św. objął ok. 80% terenów Polski z 1921 r. W armiach
zaborców zginęło ok. 450000 Polaków. Dwie wielkie ewakuacje z Galicji /1914/ i
Królestwa /1915/ objęły ok. 1.5 mln osób. Straty były trudne do oszacowania.
Nie narodziło się statystycznie ok. 1 mln Polaków!

II RZECZPOSPOLITA – NIEPODLEGŁA
11.11.1918 – Niemcy i ententa podpisały zawieszenie broni; Rada Regencyjna
przekazała Józefowi Piłsudskiemu dowództwo nad Polską Siłą Zbrojną –
Polska odzyskała niepodległość! Piłsudski po porozumieniu z rządem
lubelskim i istniejącymi stronnictwami politycznymi podjął się utworzenia
rządu narodowego. 30 tys. korpus niemiecki miał się ewakuować z Warszawy.
12.11 – stan wojska obejmował: 24 bataliony piechoty, 3 szwadrony kawalerii i
5 batalionów artylerii. Stąd apel J. Piłsudskiego o zgodę w wojsku „dla

usunięcia różnic i tarć” i potępił brak jedności w WP już w pierwszym rozkazie
do wojska.
Zgodnie z podpisanym przez Niemcy zawieszeniem broni w Compiegne –
traktaty pokojowe w Brześciu Litewskim z Rosją Sowiecką i Ukrainą oraz w
Bukareszcie z Rumunią zostały uznane za nieważne. Wojska niemieckie jako
przeciwwaga dla Sowietów miały jeszcze pozostać na wschodzie.
TWÓRCY PAŃSTWA NIEPODLEGŁEGO, od prawej: Józef PIŁSUDSKI, Wincenty
WITOS, Ignacy DASZYŃSKI, Wojciech KORFANTY, Roman DMOWSKI i Ignacy
Jan PADEREWSKI!

14.11.1918 – Rada Regencyjna rozwiązała się i władzę polityczną przekazała w
ręce
Józefa Piłsudskiego, który powierzył utworzenie rządu Ignacemu
Daszyńskiemu – to wywołano niepokój w Narodowej Demokracji. Rządu nie
utworzył. Ukraińcy podjęli ofensywę na pozycje polskie we Lwowie. 16.11Józef Piłsudski wysłał telegram do państw uczestniczących w I wojnie
światowej, Niemiec
i państw neutralnych mówiący o odzyskaniu
niepodległości. 17.11- zgodnie z rozkazem Naczelnego Dowództwa powołano 5
dowództw okręgowych generalnych: I – warszawskie /gen. Kazimierz
Sosnkowski/, II – lubelskie /gen. Edward Rydz-Śmigły/, III – kieleckie /gen.
Wacław Iwaszkiewicz/, IV – łódzkie /gen. Jan Romer/ i V – krakowskie /gen. Emil
Gołogórski/. Ponadto, od 15.11 – już działał w Poznaniu. 18.11- powołano rząd
Jędrzeja Moraczewskiego. WP na Podhalu zajęło Spisz i Orawę na prośbę i
życzenie tamtejszej Rady Narodowej, uprzedzając zamiar Czechów. 19.11ostatnie oddziały niemieckie ustąpiły z warszawskiej cytadeli; do Warszawy
przybył poseł Harry Kessler, co oznaczało uznanie państwa polskiego przez
Niemców. 20.11- w Warszawie powstał Komitet Obrony Kresów Wschodnich
pod przewodnictwem ks. Eustachego Sapiehy. Powstawała dywizja LitewskoBiałoruska. 21.11- wyparto oddziały ukraińskie ze Lwowa. Listy
uwierzytelniające złożył – poseł Niemiec hr. Harry Kessler. 22.11- ustanowiono
dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej do czasu
zwołania Sejmu Ustawodawczego; Tymczasowym Naczelnikiem Państwa został
Józef Piłsudski, który 23.11 – wydał dekret o 8 godzinnym dniu pracy i 46
godzinnym tygodniu /6 godzin w sobotę/. 28.11- dekretem Naczelnika Państwa
powołano Polską Marynarkę Wojenną, którą tworzył płk Bogumił Nowotny.
3.11.1919 – rząd wniósł do Sejmu projekt konstytucji. 16.11- WP zajęło
Kamieniec Podolski. 21.11 – Rada Najwyższa Ententy podjęła decyzję o
oddaniu Galicji Wschodniej pod administrację Polski na 25 lat. 27.11- rząd
Ignacego Paderewskiego podał się do dymisji.
1.11.1920 – rozpoczęto budowę portu wojennego i schroniska dla rybaków w
Gdyni. Rada Ministra przeznaczyła 40 mln marek! 14.11 – J. Piłsudski na placu
Zamkowym odebrał buławę marszałkowską!

7.11.1922 – papież Pius XI na cz. Górnego Śląska administratorem uczynił
salezjanina ks. Augusta Hlonda. To znak o polskości. 12.11- odbyły się wybory
do 111-osobowego senatu I kadencji.

3.11.1923 – CKW PPS proklamował strajk generalny, przy finansowym
wsparciu z ZSRR. 4.11 – rząd wprowadził stan wyjątkowy w Warszawie,
Lwowie, Krakowie i Łodzi. 26.11- podpisano traktat handlowy i nawigacyjny z
Wielką Brytanią.
2.11.1925 – w Warszawie odbył się pogrzeb Nieznanego Żołnierza /obrońcy
Lwowa z 1918 r./ na placu Saskim /8.11.1928 przemianowano na plac Marszałka
Piłsudskiego/! 13.11 – dymisja rządu Władysława Grabskiego. 20.11- powołano
rząd Aleksandra Skrzyńskiego. W Warszawie zmarł Stefan ŻEROMSKI. 25.11 –
komisja wojskowa odrzuciła 100000 masek pgaz wartości 2 mln zł. Oskarżono
wiceministra spraw wojskowych gen. Michała Żymierskiego-Rolę.

1925 r.
19-20.11.1926
–
Zjazd
Ukraińskiego
Narodowo-Demokratycznego
Zjednoczenia /UNDO/ zanegował przynależność ziem ukraińskich do Polski i
chce utworzyć niepodległą Ukrainę. 25.11 – w Nowym Jorku polscy jeźdźcy
zdobyli Puchar Narodów!
12.11.1927 – powstał teatr „Nowe Perskie Oko”, od 03.1928 – jako „Morskie
Oko” konkurent kabaretu literackiego „Qui Pro Quo”. 28.11 – Prezydent
rozwiązał Sejm i Senat I kadencji.

29.11.1929 – inauguracja w Warszawie Centralnego Instytutu Wychowania
Fizycznego z połączenia Państwowego Instytutu Wychowania Fizycznego w
Warszawie i Centralnej Wojskowej Szkoły Gimnastyki i Sportów w Poznaniu.
7.11.1930 w Warszawie odbyła się inauguracja roku akademickiego w
Państwowej Wyższej Szkole Medycznej /rektor Karol Szymanowski/. 24.11- za

kaucja zwalniano więźniów z Brześcia więźniów politycznych. 28.11- w
Warszawie powołano do życia Bibliotekę Narodową z 300 tys. książek!
10.11.1931 – starcie studentów narodowców ze studentami żydowskimi na
Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Zginął student polskiej narodowości.

2.11.1932 – ministrem spraw zagranicznych został Józef Beck. 30.11- napad
nacjonalistów ukraińskich na pocztę w Gródku Jagiellońskim. Zabito 2 osoby.
Sprawcy skazani zostali na karę śmierci.
11.11.1936 – marszałkiem Polski został gen. broni Edward Śmigły-Rydz.
5.11.1937 – Adolf Hitler przedstawił jako cel polityczny Niemiec zwiększenie
przestrzeni życiowej na terenach przyległych do Rzeszy. Za wrogów uważał
Francję i Wielką Brytanię. Planował likwidację Austrii i Czechosłowacji. Uważał,
że Polska będzie w tym czasie neutralna. 11.11 – obchodzono pierwszą
rocznicę Święta Niepodległości – jako dzień świąteczny w Polsce.

6 i 13.11.1938 – odbyły się wybory parlamentarne. 23.11- prezydent nie przyjął
dymisji Felicjana Sławoja-Składkowskiego. 24.11- dekret prezydenta o
rozwiązaniu zrzeszeń wolnomularskich w Polsce, aby nie było kontaktów z
masonerią włoską i bałkańską opanowana przez Niemcy/.

II – ga WOJNA ŚWIATOWA
1–2.11.1939 – do ZSRR wcielono Zachodnią Ukrainę i Zachodnią Białoruś. 6.11sonderaktion „Krakau” - Niemcy aresztowali 183 pracowników UJ i AG-H i
wywieźli do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen /13 osób tam zmarło/.
7.11- gen. Władysław Sikorski został Naczelnym Wodzem Polskich SZ. 15.11rozporządzenie Hansa Franka o konfiskacie majątku Polski na terenie GG i
utworzenie sądów specjalnych /do niszczenia narodu polskiego/. 16.11porozumienie niemiecko sowieckie w sprawie przesiedlenia ludności między
strefami. 18.11- polsko-brytyjska umowa wojskowa. 20.11- depolonizacja
Uniwersytetu w Wilnie /decyzja rządu litewskiego/. 29.11- Rada najwyższa
ZSRR wszystkim byłym obywatelom polski nadaje obywatelstwo sowieckie
/przymusowo/ w zachodnich okręgach Białorusi i Ukrainy, gdy weszły w skład
ZSRR /1-2.11/1939/.

11.11.1940 - deklaracja między Czechosłowacją a Polską w Londynie /o
współpracy gospodarczej i politycznej w „przyszłości”/. 23.11 – Rumunia
zerwała stosunki dyplomatyczne z Polską.
10.11.1941 – Sowieci obniżyli racje żywnościowe dla Armii Polskiej z 44 tys. do
30 tys. Ambasada polska skierowała notę protestacyjną aby nie wcielać
obywateli polskich narodowości białoruskiej, ukraińskiej i żydowskiej do
ACz /odpowiedź z 1.12 – rząd sowiecki tylko stwierdził, że są to już obywatele
sowieccy!/. Obietnic bez względu na warunki i czas należy dotrzymywać…,
nawet i dzisiaj!

J.Stalin, W.Sikorski i W.Anders
/Moskwa, 12.1941/

Od lewej: M.Tokarzewski-Karaszewicz,
Z. Bohusz-Szyszko, W.Anders,
L.Okulicki i M. Bouta-Spiechowicz /ZSRR 1942/

6-7.11.1942 – Niemcy dokonali aresztowań w Warszawie byłych polityków i
inteligencję polską. Mieli listę imienną ok. 2000 Polaków. 12.11- Heinrich
Himler wydał rozporządzenie, że Polacy z Zamojszczyzny zostaną wysiedleni i
będzie to pierwszy obszar osadniczy dla Niemców.
30.11.1943 - I sekretarz Białorusi /Pantelejmon Ponomarienko/ i przewodniczący sowieckiego sztabu partyzanckiego wydali rozkaz o rozbrajaniu polskich
oddziałów za Bugiem i rozstrzeliwanie stawiających opór.
2-3.11.1944 – Winston Churchill na spotkaniu z premierem Stanisławem
Mikołajczykiem nakazał by rząd polski w ciągu 24 godzin zaakceptował granicę
polski na linii Curzona – jako wschodnią granicę Polski. 4.11- dekret PKWN w
stosunku do zdrajców Narodu zastosować m.in. obozy pracy przymusowej,
konfiskata majątku, utratę praw rodzicielskich, publicznych i obywatelskich.
17.11 – Franklin D. Roosevelt nie wypowiedział się w sprawie pozostawienia
Lwowa Polsce. 24.11- premier Stanisław Mikołajczyk podał się do dymisji.

Winston Churchill

Franklin Delano Roosevelt

Józef Stalin

POLSKA WSPÓŁCZESNOŚĆ
28.11.1946 – umowa PPR i PPS o jedność w działaniu. PPS wystąpiło przeciw
PSL.
6.11.1948 – wodowanie w Stoczni Gdańskiej
Dzisiaj jest w Muzeum Morskim w Gdańsku.

rudowęglowca

SS „Soldek”.

6.11.1949 – zależność Polski od ZSRR była nominacja Konstantego Rokossow
skiego na ministra obrony narodowej
i
marszałka Polski. 13.11.1956 – został
odwołany z tej funkcji i wyjechał do
ZSRR. Przeprowadził reorganizację
WP wg wzorów w ZSRR. Michał
Żymierski- Rola został odsunięty, a w
1952 aresztowany pod zarzutem
współpracy z władzami zachodnimi.
27.11- w wyniku połączenia PSL i SL
powstało ZSL.
16-18.11.1956 – rozmowy polsko-radzieckie w Moskwie w sprawie umorzeniu
długu Polski, uzyskanie kredytu na dostawę zboża, zwiększenie repatriacji
Polaków z ZSRR oraz ustalono warunki przebywania wojsk radzieckich w
Polsce. 28.11.1956 – przejęcie kompetencji Komitetu ds. Bezpieczeństwa
Publicznego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW). Utworzenie
Służby Bezpieczeństwa (SB).
18.11.1965 – polscy biskupi ogłosili orędzie do narodu niemieckiego,
zawierające słowa „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”.
29.11.1975 – rozpoczęła pracę Rafineria Gdańska.
10.11.1980 - rejestracja NSZZ „Solidarność” przez Sąd Najwyższy, z uznaniem
kierowniczej roli PZPR. Do Solidarności wstąpiło 10 000 000 Polaków.
4.11.1981 – w Warszawie odbyło się spotkanie Wojciecha Jaruzelskiego, Lecha
Wałęsy i kard. Józefa Glemba w sprawie powołania Rady Porozumienia
Narodowego.

W.Jaruzelski
J.Glemb
L.Wałęsa
10.11.1982 – strajki „Solidarności” m.in. we Wrocławiu, Warszawie i Nowej
Hucie… 12.11 – Lech Wałęsa został zwolniony z internowania w Arłamowie.
1.11.1985 – zniesiono kartki na cukier /reglamentacja była od 13.08.1976/.
Ciekawe… 6.11- Sejm odwołał z funkcji przewodniczącego Rady

Państwa Henryka Jabłońskiego, a powołał Wojciecha Jaruzelskiego.
Marszałkiem Sejmu został Roman Malinowski z ZSL /odwołano Stanisława
Gucwę/.
9.11.1987 – we Wrocławiu aresztowano przywódcę „Solidarności Walczącej”
Kornela Morawieckiego. 29.11- odbyło się referendum, w którym wyborcy
odrzucili rządowy program reform, frekwencja wyniosła 68%.
8.11.1989 – rozwiązano PRON. 9 -14- Kanclerz RFN Helmut Kohl w Krzyżowej
na Dolnym Śląsku z premierem Polski Tadeuszem Mazowieckim pokazali gest
pojednanie w czasie mszy św. Wizyta przerwana ze względu na upadek „muru
berlińskiego”. 23.11- Tadeusz Mazowiecki w Moskwie potwierdził bez
zastrzeżeń układ „sojusznicy” z 1945 r.!, który miał być realizowany bez
względu na inne okoliczności polityczne!

12.11.1990 – Polska i Niemcy /po zjednoczeniu/ podpisały układ o
nienaruszalności granic. 25.11- odbyła się pierwsza tura wyborów
prezydenckich /wygrał ją Lech Wałęsa. Stanisławem Tymińskim był drugi/. W II
turze wygrał Lech Wałęsa.
17.11.1991 – papież JP II kanonizował brata Rafała. 26.11- Polska została
przyjęta do Rady Europy.
5.11.1995 – I tura wyborów prezydenckich. Było 17 kandydatów. Do II tury
przeszli: Lech Wałęsa z Aleksandrem Kwaśniewskim. 19.11 – w II turze
prawyborów prezydenckich A. Kwaśniewski wygrał, uzyskując 51.72% przy
frekwencji 68.23%.
21.11.1997 – Sąd Wojewódzki w Katowicach w sprawie śmierci górników
kopalni „Wujek” w grudniu 1981 r. uniewinnił wszystkich oskarżonych. Opinia
publiczna była wówczas b. oburzona! 11.1997 – delegacja polskich biskupów
po rozmowach w Unii Europejskiej wsparła dążenie Polski do wstąpienia do
Unii.
12.11.2006 – odbyły się wybory samorządowe. 21.11- wybuch metanu w kopalni
Halemba w Rudzie Śląskiej. Zginęło 23 górników.
16.11.2014 – odbyły się wybory samorządowe.
5.11.2015 – zmarł gen. broni Czesław Kiszczak, premier w roku 1989, współodpowiedzialny za wprowadzenie stanu wojennego w 1981. 16.11zaprzysiężenie Rady Ministrów Beaty Szydło i inauguracyjne posiedzenie
rządu.
11.11.2018 – 0bchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

12.11.2019 – pierwsze posiedzenie Sejmu IX kadencji i Senatu X kadencji.
Marszałkiem Sejmu została Elżbieta WITEK PiS/, Senatu – Tomasz GRODZKI
/PO/. 15.11- zaprzysiężenie drugiego rządu Mateusza Morawieckiego. 24.11Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci w Polsce. Zwyciężyła Polka – Viki
Gabor /w 2018 – Roksana Węgiel/. Cieszmy się, że mamy zdolne dzieci!

Roksana

Viki

13.11.2021 - 215. rocznica urodzin Emilii Plater (1806 - 1831),
polskiej hrabianki, kapitan WP w
czasie powstania listopado-wego.
Warto przeczytać wiersz:
„Śmierć Pułkownika”
…
Lecz ten wódz, choć w żołnierskiej odzieży,
Jakie piękne dziewicze ma lica?
Jaką pierś? - Ach, to była dziewica,
To Litwinka, dziewica-bohater,
Wódz Powstańców - Emilija Plater!
Adam Mickiewicz

ŚWIĘTA WOJSKOWE:
11 listopada – ORDER VIRTUTI MILITARI
W latach 1919-1933 święto obchodzono 3 maja.
Od 1933 11 listopada i tak jest do dnia dzisiejszego!
Orderem wyróżniono ponad 1500 zasłużonych!

13 listopada – SŁUŻBA UZBROJENIA i ELEKTRONIKI /Jest
obchodzone na podstawie: Zarządzeniem nr 32/MON
Ministra Obrony Narodowej z 23 lipca 2009 roku –
nawiązującego do 13.11.1918 r. – kiedy rozkazem Ministra
Spraw Wojskowych powołano Departament TechnicznoArtyleryjski/.

15 listopada – WOJSKOWE CENTRUM GEOGRAFICZNE (Decyzja Nr 111/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 kwietnia 2009 r.). WCG kontynuuje
tradycje:
Samodzielnego Oddziału Fotogrametrycznego (1951-1988);
Wojskowego Obserwatorium Astronomiczno-Grawimetrycznego (1969-1988); Oddziału Zabezpieczenia Topograficznego
(1974-2003);
Wojskowego Ośrodka Geodezji i Teledetekcji (1988-2003).
21 listopada – SŁUŻBA CZOŁGOWO-SAMOCHODOWA
obchodzi swoje święto zgodnie z zarządzeniem nr
14/MON z 16 marca 2010. Działa w WP od 1966 r.,
chociaż służba samochodowa już działała w 1944 r. w
Subrach /ZSRR/. Głównym zadaniem jest organizacja
systemu
eksploatacji,
remontów
sprzętu
oraz
transportu i ruchu wojsk, jak również przewozów ludzi i
sprzętu…
23 listopada – WOJSKOWA SŁUŻBA PRAWNA
(decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 4/MON 8
stycznia 2007 r.). WSP przeznaczona jest do prawnej
ochrony interesów SZ RP oraz wspieranie dowódców
w wykonywaniu zadań służbowych /zgodnie z
obowiązującym stanem prawnym/.

29 listopada – DZIEŃ PODCHORĄŻEGO –
obchodzony w WP, głównie w uczelniach
wojskowych /Wojskowa Akademia Techniczna,
Akademia
Wojsk
Ladowych,
Akademia
Marynarki Wojennej, Lotnicza Akademia
Wojskowa oraz w Szkole Głównej Służbie
Pożarniczej/ - pamiętajmy, że 29.11.1830
kadeci Szkoły Podchorążych Piechoty w
Warszawie rozpoczęli powstanie atakiem na Belweder. Dzisiaj Podchorążowie
przygotowują inscenizację nocy listopadowej, pełnią służbę wewnętrzną i
wartowniczą w historycznych mundurach z 1830 r., a co ważne organizują
okolicznościowe bale podchorążych. To zostaje w pamięci!

OSWI – 29.11.1965 r. – „Niby nasza wolność była”. Wyszła 1kpchor Romana
Byłenia /OSWI/ na plac musztry i z radością zaśpiewaliśmy pieśni patriotyczne.
To było i radosne, i poważne. i trochę śmieszne /jak dzisiaj patrzę!/, ale
wiedzieliśmy co oznacza data 2911.1830 r.
Ponadto w listopadzie wiele jednostek wojskowych, jak i instytucji wojskowych
obchodzi swoje święto, i tak:
3 listopada: 22 Pułk Piechoty /IIRP/;
6 listopada: 5 Zgierski Batalion Radiotechniczny;
7 listopada: 5 Pułk Artylerii;
8 listopada: 18 Skierniewicki Batalion Radioliniowo-Kablowy;
49 Pułk Śmigłowców Bojowych;
10 listopada: 12 Batalion Zaopatrzenia 12 DZ (daw. 14 Batalion Zaopatrzenia)
13 listopada: Jednostka wojskowa Formoza;
20 listopada: 11 Pułk Łączności Marynarki Wojennej im. płk. Kazimierza
Pruszkowskiego;
22 listopada: 2 Inowrocławski Pułk Komunikacyjny im. gen. Jakuba
Jasińskiego;
24 listopada: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza
Kościuszki we Wrocławiu;
29 listopada: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
w Warszawie.

Jak listopad ciepły - marzec mrozem przewlekły.
Zobaczymy. Listopad faktycznie jest ciepły.
Opracował:
Antoni Tunkiewicz
Koło „SAPER”
Podstawa:
1.Wikipedia; Wikimedia;
2.Kronika Polski. Przegląd Reader's Digest. Warszawa 2000;
3.Encyklopedia Powszechna. Wydawnictwa Gutenberga.

