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POLSKI STYCZEŃ W HISTORII POLSKI

STYCZEŃ – to miesiąc zimowy, który rozpoczyna u nas każdy rok /na półkuli
południowej  jest  miesiącem  letnim/.  Nazwa  pochodzi  od  słów  „tyki”  lub
„styku”. W pierwszym przypadku w tym okresie gospodarze sporządzali tyki
/niezbędne  w  gospodarstwie/,  w  drugim  –  jako  miesiąc  na  przełomie  roku.
Kiedyś  styczeń  nazywano  tyczniem  czy  godnikiem  lub  zbliżoną  nazwą  jak
obecnie  w  Czechach  /Leden/  -  ledniem.  W  krajach  europejskich  –  nazwa
pochodzi od boga początku Janusa – i w języku łacińskim nosi nazwę - Ianuarii

Styczeń to piękny miesiąc w naszym życiu. Rozpoczynamy i spotykamy  go
„Balem Sylwestrowym”.  Rozpoczynamy nowy rok w swoim życiu… Dzieci  i
Młodzież  cieszy  się  z  ferii  zimowych  /sanki,  narty  i  łyżwy  –  są  podstawą
przebywania  na  świeżym  powietrzu/.  Mamy  Trzech  Króli  /lub  Magów/.  W
setkach miejscowości są orszaki Trzech Króli – cieszą się nie tylko … dzieci!

Lecz  były  również  walki  w  ramach  np.  Powstania  Styczniowego  o
niepodległość i jedność Królestwa Polskiego, nawet za cenę zesłania na Sybir,
czy też, nawet oddanie życia…

Zapewne były wydarzenia w wcześniejszych styczniach, ale nie zostały przez
kronikarzy  zapisane,  gdyż  miały  mniejszą  wartość  historyczną.  Stąd
rozpoczynam, od:

25.01.1306  –  układ   w  Toruniu  pomiędzy  czeskim  starostą  wielkopolskim
Pawłem z Pavelsteinu a kujawskimi sprzymierzeńcami Władysława Łokietka.

 

01.1306 – książę inowrocławski Leszek /poplecznik
W. Łokietka/ w walce z  Wacławem III, dostał się do
niewoli czeskiej.

01 i 02.1341 – Kazimierz Wielki powstrzymał Turków i Rusinów w bitwach nad
Wisłą i pod Lublinem.

20.01.1320  –  w  Krakowie  koronowano  Władysława  Łokietka.  Ponowne
zjednoczenie Polski i koniec rozbicia dzielnicowego. 
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01.1377 – wyjazd z Krakowa regentki, królowej Elżbiety, w wyniku krwawych
zajść w Krakowie.

18.01.1383 – na zjeździe ziemian w Pyzdrach, potwierdzono wierność królewnie
Marii i zarządzono jej przybycia do Polski.

            
                                Jadwiga                Maria               Władysław
18.01.1385 – do Krakowa przybyło poselstwo litewskie od ks. Jagiełły z prośbą
o rękę królowej Jadwigi, oczywiście dla Jagiełły. 11.01.1386 – panowie polscy
wystawili akt preelekcji, stwierdzający, że zaakceptowano Jagiełłę jak małżonka
Jadwigi i króla Polski.
 
11.01.1397 – Bulla papieża Bonifacego IX zezwalająca na powołanie w Krakowie
–  wydziału  teologicznego.  Było  to  skutkiem  zabiegów  pary  królewskiej  i
ufundowanie przez królową Jadwigę bursy w Pradze dla młodzieży litewskiej,
by mogła się tam kształcić.

18.01 i 11.03.1401 nowa ugoda między Polską a Litwą. Witold,
który  dostał  władzę  wielkoksiążęcą  na  Litwie,  złożył  hołd
Koronie  Polskiej  i  Jagielle  –  jak  największemu  księciu
litewskiemu  i  zobowiązał  się  zawierać  żadnych  układów  z
Krzyżakami.  Po jego śmierci  Litwa miała  wrócić do Jagiełły  i
Korony Polskiej.

01.1402  –  ślub  Jagiełły  z  Anną,  córką  Wilhelma,  hrabiego  Cylii  i  Anny
Piastówny – córki Kazimierza Wielkiego.
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Władysław Jagiełło i jego żony: Jadwiga Andegaweńska, Anna Cylejska,
Elżbieta Granowska i Zofia Holszańska /dałą królowi następcę tronu/

06.01.1420 – Zygmunt  Luksemburski,  bez procesu zatwierdził  we Wrocławiu
postulaty  krzyżackie,  co  było  niezgodne  z  wolą  króla  polski  i  ks.  Witolda.
Delegaci Jagiełły odmówili przyjęcia wyroku!

01.1429  –  na  zjeździe  w  Łucku  /Zygmunt  Luksemburski,  król  Jagiełło  z
małżonką,  ks.  Witold,  posłowie  Zakonu,  delegat  papieski  i  książęta
mazowieccy/  rozpatrzono  udział  Polski  z  Turkami  oraz  problem  Mołdawii.
Zygmunt  Luksemburski  wystąpił  z  propozycją  korony  dla  ks.  Witolda.  Król
Jagieło  zgodził  się,  ale  dostojnicy  polscy nie  zgodzili  się  i  wymogli  wyjazd
króla z Łucka.

 

3.01.1455  –  Polska  przekazała  ks.  słupskiemu  Erykowi  II  w
zarząd  Lębork  i  Bytów  pod  warunkiem  ich  ochrony  przed
Krzyżakami.

18.01.1493  –  zjazd  w  Piotrkowie,  uznawany  za  pierwszy  dwuizbowy  sejm
polski!. Tzn. był Senat oraz przedstawiciele szlachty. Król uzyskał na zjeździe
środki na wojsko i wykup kilku królewszczyzn.

 24 stycznia – w 1507 roku Zygmunt I Stary został koronowany
na Wawelu w Krakowie na króla Polski. W tym dniu rozpoczęły
się obrady sejmu koronacyjnego na zamku wawelskim. 

7.01.1520 – szlachta na sejmie w Toruniu uzyskała jako jedyna grupa przywilej
bez opłat celnych przewóz towarów Wisłą na całej jej długości aż do Gdańska. 
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Wymiar  pańszczyźniany  wynosił  jeden  dzień  roboczy  z  łanu  kmiecego  w
dobrach szlacheckich, królewskich i duchownych.

01-02.1564 – rozbicie armii moskiewskiej idącej na Wilno. Hetman w. lit. Mikołaj
Radziwiłł „rudy” zadał klęskę 26.01 pod Czaśnikami nad Ułą.

6–28.01.1573 – odbył się sejm konwokacyjny w Warszawie. 28.01.1573 – odbyła
się konfederacja warszawska, podczas której zapewniono swobodę wyznania
dysydenckiej szlachcie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

12.01.1578 – na scenie w Ujazdowie wystawiono przed parą królewską / Anną
Jagiellonką i Stefanem Batorym/ z okazji ślubu Jana Zamojskiego z Krystyną
Radziwiłłówną ODPRAWĘ POSŁÓW GRECKICH – Jana Kochanowskiego – to
jest pierwszy i najwspanialszy dramat polski z epoki renesansowej.

  
15.01.1582 – w Jamie Zapolskim Polska zawarła z Moskwą rozejm – Moskwa
zwróciła Polsce Inflanty i ziemię połocką.
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30.01.1587 – zakończył obrady sejm koronacyjny w Krakowie. Uzgodniono, że
przez 15 lat będzie wspólne administrowanie nad Inflantami Polski i Litwy oraz
wzmocniono  stosunki  pańszczyźniane  na  Litwie  /w  ramach  tzw.  III  statusu
litewskiego/.

20.01.1605 – starcie króla na sejmie z opozycją.  Mimo to poparto:  wojnę ze
Szwecją,  pokój  z  Turcją,  oraz  zgodzono  się  na  ustępstwa  wobec
Hohenzollernów.  Nie  zgodzono  się  na  ożenek  króla  z  arcyksiężniczką
austriacką – Konstancją. 

3.01.1619  –  rozejm  w  Dywilinie  między  Polską  a  Moskwą  na  14.5  roku.
Rzeczpospolita zatrzymała ziemie: smoleńską, czernihowską, siewierską jak i
miasta: Wieliż, Siebież i Newel. Pominięto pretensję królewicza Władysława do
korony carów oraz skargi Moskwy o wywiezienie w 1612 r. skarbów z Kremla.

29–30.01.1644  –  hetman  w.  kor.  Stanisław  Koniecpolski  z  ks.  Jeremim
Wiśniowieckim pokonał pod Ochmatowem wyprawę tatarską Tuhaj beja w sile
20000. 

17–18.01.1654 – Ukrainę włączono do Rosji w wyniku rady perejasławskiej.

 01-07.1657  –  najazd  ks.  siedmiogrodzkiego
Jerzego  II  Rakoczego  na  Polskę.  Razem  z
Kozakami  podbił  Małopolskę  i  uwolnił
Szwedów z Krakowa i razem rozpoczęli pościg
za  wojskiem  S.  Czarnieckiego.  Z  czasem
przegrał  bitwy  z  wojskami  polskim  i  23.07
podpisał akt kapitulacji. 

3.01.1661  –  ukazał  się  pierwszy  numer  Merkuriusza  Polskiego –  pierwszej
polskiej gazety. Założycielami byli sekretarz królewski Hieronim Pinocci oraz
pisarz i muzyk Jan Aleksander Gorczyna. Wydano 41 numerów.

01.1661 – Zakończyła się kampania przeciwko Rosji na Litwie i
Białorusi,  wyzwalając  wszystkie  ziemie  białoruskie  dzięki
wojskom Czarneckiego i Pawła Sapiehy.

01.1663 – podział Ukrainy: Prawobrzeżna należała do Polski - /hetman Paweł
Tetera,  szwagier  Jerzego  Chmielnickiego/,  Lewobrzeżna  do  Moskwy  /Iwan
Brzuchowiecki/.  W  01.1665  Stefan  Czarnecki  poskromił  buntowników  na
Ukrainie,  lecz  zginęło  dużo  ludności  chłopskiej,  co  było  przyczynkiem  do
kolejnych buntów przeciwko Rzeczypospolitej.
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30.01.1667  –  na  mocy  rozejmu  polsko-moskiewskiego  w  Andruszowie
podzielono Ukrainę pomiędzy oba państwa wzdłuż Dniepru.

31.01.1676  –  w  podziemiach  katedry  wawelskiej
zostali  pochowani  władcy  Polski:  Jan  Kazimierz  i
Michał Korybut Wiśniowiecki.

26.01.1699 – Liga Święta /Austria, Wenecja i Polska/
zawarła w Karłowicach pokój z Turcją Habsburgowie odzyskali od Porty Węgry,
Wenecja  –  Peloponez,  a  Polska  –  Podole  z  Kamieńcem  /Oddała  zamki  w
Mołdawii/. Obszar Polski wyniósł 733 tys. km. kw. Mediacja prowadziła Anglia i
Holandia.

5.01.1719 – traktat wiedeński między Polską a Austrią i Anglią, był dla Augusta
II przyczynkiem odejścia od carskiej kurateli.  

17 stycznia 1734 – koronowano Augusta III  Sasa w
Katedrze na Wawelu i Marię Józefę Habsbużankę na
króla i królową Polski. Była to ostatnia koronacja w
Katedrze na Wawelu. 

26  stycznia  1736  –  abdykacja  Stanisława Leszczyńskiego.  Takie
były tytuły:
Z  Bożej  łaski  król  Polski,  wielki  książę  litewski,  ruski,  pruski,
mazowiecki,  żmudzki,  inflancki,  smoleński,  siewierski  i
czernihowski, książę Lotaryngii i Baru, margrabia Pont-à-Mousson
i Nomeny, hrabia Vaudémont, Blâmont, Saarwerden i Salm.

01.1767 – porozumienie Prus i Rosji w sprawia wsparcia polskich dysydentów,
a głownie tworzenia nieporozumienia wewnętrznego w Polsce.

23.01.1770 – wojska rosyjskie /gen. Iwan Drewicz/ pod Dobrą pokonały 6 tys.
lubelski korpus konfederacki Adama Szeniawskiego.
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19.01.1789 – Stanisław August rozwiązał Radę Nieustającą – najwyższy organ
władzy rządowo-administracyjnej I Rzeczypospolitej, ustanowiony przez Sejm
Rozbiorowy w 1775 r. na polecenie Katarzyny II. 

21.01.1793  –  II  rozbiór  Polski.  23.01-  Rosja  i  Prusy  podpisały  II  traktat
rozbiorowy Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

3.01.1795  –  uchwalono  konwencję  austriacko-rosyjską  o  podziale  ziem
Rzeczypospolitej.
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7.01.1799  –  120  dragonów  carskich  wywiozło  Stanisława  Augusta
Poniatowskiego do Grodna, gdzie przekazano pod straż carskiemu zarządcy
Litwy  Nikołajowi  Repninowi.  W  tym  też  okresie  car  zlikwidował  gwardię
królewską - jako namiastkę armii Rzeczpospolitej.

9.01.1797 – gen.  Jan Henryk Dąbrowski utworzył  Legiony  Polskie,  za zgodą
Rządu Tymczasowego Lombardii.  Żołnierze nosili  szlify kolorów narodowych
lombardzkich z napisem „LUDZIE WOLNI SĄ SOBIE BRAĆMI”  oraz kokardę
francuską.

26.01.1797  –  trzy  mocarstwa  zaborcze  /Austria,  Prusy  i  Rosja/  podpisały
konwencję  o  ostatecznej  likwidacji  Polski  w  Petersburgu.  Konwencja
rozbiorowa głosiła: „NAZWA KRÓLESTWA POLSKIEGO” ma być wymazana na
zawsze! Nasi sąsiedzi od zawsze mają te same ambicje!

14.01.1807  –  Napoleon  I  ustanowił  w  Warszawie
Komisję Rządzącą w składzie 7 osób, która objęła
władzę  nad  ziemiami  wyzwolonymi  przez  wojska
francuskie.  15-18.01  –  Komisja  Rządząca
ukonstytuowała  się  i  wyłoniła  dyrektorów
wydziałów.  Prezesem  został  Jan  Paweł

Małachowski.  

29.01.1828 – powstał Bank Polski na bazie dekretu cara Mikołaja I.

5.01.1831 – minister spraw zagranicznych Henry
J.  Palmerston  odmówi  ł  margrabiemu
Aleksandrowi  Wielopolskiemu  –  wysłannikowi
Rządu Tymczasowego poparcia Anglii w sprawie
Polski /przyjął jako osobę prywatną.  Oj Anglicy,
Anglicy!, zawsze jest szansa naprawy zła!

18.01.1831  –  generał  Chłopicki  złożył  funkcję
dyktatora powstania. 19.01- wznowiło działalność Towarzystwo Patriotyczne w
Warszawie. 25.01- podczas powstania listopadowego sejm ogłosił detronizację
króla Polski  Mikołaja I.  28.01- w Paryżu powstał  Komitet Francusko-Polski z
zadaniem niesienia pomocy powstańców w Królestwie Polskim. Przewodniczył
gen. Marie Joseph de La Fayette. 30.01- powstał Rząd Narodowy na czele z ks.
Adamem Jerzym Czartoryskim.

6.01.1846 – a inicjatywy ks. Anny Czartoryskiej  i Teofilii
Mikułowskiej w Paryżu  powstał Zakład św. Kazimierza,
którym  opiekowały  się  siostry  miłosierdzia.  W  tym
przytułku dla emigrantów zmarł Cyprian Kamil Norwid
(24.09.1821 – 23.05.1883/. 

Zakład  istniał  do  1919  r.  W  uznaniu  zasług  Cypriana  Kamila  Norwida  dla
polskiej  sztuki  i  polskiej  kultury,  w  200-lecie  jego  urodzin,  Sejm
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Rzeczypospolitej  Polskiej  podjął  uchwałę  ustanawiającą  rok  2021  Rokiem
Cypriana Kamila Norwida!

1.01.1848 – odbyła się prapremiera Halki  Stanisława Moniuszki.  15.01-  Rada
Administracyjna przekazała Wawel na koszary dla Austriaków. W latach 1848-
1860 Wawel pełnił rolę cytadeli w Krakowie.

26.01.1854  –  władze  tureckie  zezwoliły  gen.
Władysławowi  Zamojskiemu  /Hotel  Lambert/  na
utworzenie  II  pułku  kozaków.  Pułk  powstał  w
listopadzie,  ale  pod  dowództwem  tureckim,  zaś
formalnie Michał Czajkowski.

9.01.1856  –  w  Dublanach  k/Lwowa  z  inicjatywy  Galicyjskiego  Towarzystwa
Gospodarskiego  powstała  Szkoła  Rolnicza  /3-letnia/,  która  w  1901  została
przekształcona w Akademię Rolniczą. 

2–3.01.1863  –  Komitet  Centralny  Narodowy  podjął  decyzję  o  wybuchu
powstania  z  chwilą  rozpoczęcia  poboru.  14–15.01-  z  polecenia  margrabiego
Aleksandra  Wielopolskiego  do  wojska  wcielono  1,5  tys.  młodych  ludzi  –
początek  rosyjskiej  branki.  15–22.01-  na  apel  organizacji,  młodzież  masowo
uciekała z miast.  22.01– wybuchło POWSTANIE STYCZNIOWE – władzę w kraju
objął Tymczasowy Rząd Narodowy. 

Powstanie Styczniowe (1863–1864). W 01.1864 – władze rosyjskie ustanowiły
na  Ziemiach  Zabranych  podatek  -  kontrybucję  w  wys.  10%,  na  zesłanie  i
utrzymanie polskich więźniów oraz zubożenie polskich ziemian i odkup ziemi
przez Rosjan. Liczba Zesłańców wynosiła 20-25 tys., z których większość nie
wróciła. Do rozwoju działalności badawczo-naukowej na Syberii przyczynili się
Polacy – Zesłańcy, a m. in.: Aleksander Czekanowski, Jan Czerski, Benedykt
Dybowski,  Wiktor  Godlewski,  Michał  Jankowski,  Wacław  Sieroszewski  i
Bronisław Piłsudski, a także wielu lekarzy.

      
ONI – zrobili duży  „krok” ku Niepodległości, dali narodom poznać Syberię, a
praca wielu z NICH, jest ważna do dziś, np. uzdrowisko w Usole Sybirskoje,
odkrycia w wodach Bajkału, itd.

5.01.1866 – władze rosyjskie wprowadziły obowiązek nauki w języku rosyjskim
we wszystkich  gimnazjach  Królestwa  Polskiego.  Rozpoczęła  się  rusyfikacja
młodzieży.  06.01  –  ukazał  się  pierwszy  numer  „Przeglądu  Tygodniowego”.
Założyciel – Adam Wiślicki. 16.01 – poseł ukraiński Anton Petruszewycz wniósł
do  galicyjskiego  Sejmu  Krajowego  wniosek  o  równouprawnienie  jeżyka
ukraińskiego z polskim.
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01.01.1881 –  ukazał  się  pierwszy numer „Prawdy” pod redakcją  Aleksandra
Świętochowskiego. Ważny organ pozytywistów…01.01.1892 – pierwszy numer
socjalistycznego  pisma  „Naprzód”.  Organem  założycielskim  był  organ
Galicyjskiej Partii Socjaldemokratycznej.

28.01.1886 – proletariatczycy zginęli  na stokach Cytadeli Warszawskiej /Piotr
Bardowski, Stanisław Kunicki, Michał Ossowski i Jan Pietrusiński/. 

31.01.1892 – we Lwowie powstała Galicyjska Partia Socjaldemokratyczna. 

17.01.1904  –  w  Galicji  odbył  się  zjazd  założycielski  Stronnictwa
Demokratyczno-Narodowego. 

28.01.1905 – PPS proklamował strajk w całym Królestwie Polskim. Przesłanka
było zmasakrowanie demonstrantów w Petersburgu w tym dniu.

14.01.1912 -  rząd rosyjski wykupił  Kolej Warszawsko-Wiedeńską, w ramach
rusyfikacji  Polski. Polscy kolejarze zostali zamienieni rosyjskimi.

8.01.1915  –  w  Szwajcarii  utworzono  Komitet
Generalny  Pomocy  Ofiarom  Wojny  w  Polsce.
Prezesem został Henryk Sienkiewicz. 18-22.01- II
Brygada  Legionów  w  bitwie  pod  Karlibabą  na
Bukowinie  pokonała  napór  wojsk  rosyjskich  i
przeszłą do natarcia w kierunku Seret i Dniestr.
21.01- Niemcy  pod Bolimowem  zastosowali  po
raz pierwszy w historii wojen przeciwko wojskom

rosyjskim pocisków z gazem chlorowym. 

23.01  –  grupa  Józefa  Hallera  pod  Rafajłową  i  Bretianką  pokonała  rosyjską
dywizję górską. 25.01- sztab Frontu Południowo-Zachodniego armii rosyjskiej
wydał zgodę na utworzenie oddziału polskiego . Komitet Narodowy Polski  w
Warszawie  wydał  odezwę  do  wstępowania   do  Legionu  Polskiego  tzw.
Puławskiego. 

31.01.1916 – Niemcy zezwoliły na organizację polskiej Milicji Miejskiej w zamian
likwidowanej Straży Obywatelskiej. Organizatorem był ks. Franciszek Radziwiłł.

11.01.1917  –  Brygada  Strzelców  Polskich  została  przeniesiona  z  frontu  do
Kijowa  i  została  dzięki  poparciu  gen.  Aleksieja  Brusiłowa  przeformowana
została w dywizję /dowódca Tadeusz Bylewski i z-ca Lucjan Żeligowski/.

 

22.01.1917  –   Woodrow  Wilson,  prezydent  USA,
wygłosił  przemówienie,  w  którym była  mowa o
powstaniu  „zjednoczonej,  niepodległej  i
autonomicznej Polski”. Memorandum w tej sprawie
11.1 przygotował Wilsonowi – Ignacy Paderewski.
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5.01.1918  –  Premier  Wielkiej  Brytanii  David  Lloyd  George’a  stwierdził
konieczność  odbudowy  Polski  „obejmującej  wszystkie  żywioły  rdzennie
polskie, które chcą wejść w jej skład.

8.01.1918 – w Kongresie USA , głoszono 14 punktów prezydenta Wilsona. W 13
dotyczącym  Polski,  stwierdzono:  „Powinno  być  utworzone  niepodległe

państwo polskie,  które winno obejmować ziemie zamieszkałe
przez  bezspornie  polską  ludność,  mieć  zapewnione  wolny  i
bezpieczny  dostęp  do  morza,  i   którego  niezawisłość
polityczna,  gospodarcza  oraz  całość  terytorialna  winny  być
zagwarantowane układem międzynarodowym”. 17.01- depesza
premiera Polski /Jana Kucharzewskiego/ do władz niemieckich
oraz  austro-węgierskich  o  dopuszczenie  do  uczestnictwa  w
rozmowach  pokojowych  w  Brześciu  między  mocarstwami
centralnymi  i  Rosją  Sowiecką  oraz  Ukraina..  Odpowiedź  z

Niemiec, wg Rosji bolszewickiej nie ma państwa polskiego ani legalnego rządu.

1.01.1919 – polskie oddziały po wyjściu Niemców opanowały Wilno. W Mińsku
dzięki ACz komuniści proklamowali Białoruską Socjalistyczną Republikę Rad.
Na Litwie Oddziały polskiej Samoobrony rozpoczęli walkę z bolszewikami. 3.01-
dekretem  Naczelnika  Państwa  została  powołana  Inspekcja  Pracy  –  organ
nadzorujący stosowanie przepisów w zakresie pracy. 5.01- oddziały ACz zajęły
Wilno. Wycofująca się polska jazda rozpoczęła działania partyzanckie na tyłach
wroga. 6.01-  powstańcy Wielkopolscy zajęli Inowrocław oraz lotnisko Ławica.
11.01-  Naczelnik  państwa  wydał  dekret  o  obowiązkowym  ubezpieczeniu  na
wypadek choroby  i macierzyństwa w ramach systemu kas Chorych. 11-13.01-
zgrupowanie polskie w rejonie Lwowa podjęło nieudaną próbę rozbicia wojsk
ukraińskich. 12.01- dowództwo ACz wydało rozkaz do „czerwonego marszu”,
czyli  opanowania  Polski  centralnej  w  akcji  „Operacja  Wisła”  i  ewentualnie
udzielenie  pomocy  rewolucji  komunistycznej  w  Niemczech.  16.01  –  rząd
Jędrzeja Moraczewskiego poddał się do dymisji.  Naczelnik powołał rząd pod
kierunkiem  Ignacego  Paderewskiego,  związanego  z  Komitetem  Narodowym
Polskim  w  Paryżu.  18.01-  w  Paryżu  rozpoczęły  się  obrady  konferencji
pokojowej. Polskę reprezentował Roman Dmowski i Ignacy Paderewski oraz z
czasem Władysław Grabski /sprawy gospodarcze i finansowe/. Celem byłoby,
aby  Polska  powstałą  w  granicach  przedrozbiorowych  /750  tys.  km²,  gdzie
zamieszkiwało w 1919 r. ok. 50 mln ludzi/. Walczono jednak o 480 tys. km² z 37
mln ludzi. Nie zgadzała się Wielka Brytania, która bała się osłabienia Niemiec.
Francja „dbała” o Rosję jako przeciwwagę dla Niemiec i też nie dbałą o interesy
Polski.  23.01-  wojska  Czech  wbrew  porozumieniu  z  5.11.1918  napadły  na
przyznane Polsce  ziemie /cz. Śląska Cieszyńskiego/. 24.01- gen Rydz-Śmigły
odbił z rąk ukraińskich Włodzimierz Wołyński. Ciekawa postawa WBr i Francji –
czyli jak zawsze!

3.01.1920 – zgrupowanie  Rydza-Śmigłego wraz
wojskami łotewskimi odbiło z rak ACz miasto i
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twierdzę  Dyneburg.  9.01-  Syberyjska  Dywizja  płk.  Waleriana  Czumy
skapitulowała  pod  Klukwienną  /128  km  od  Krasnojarska/  wobec  przewagi
bolszewików i zdrady Korpusu Czeskiego. Ok. 1000 żołnierzy przebiło się do
Mandżurii. 15.01– sejm przyjął ustawę uznającą markę polską za jedyną walutę
dopuszczoną do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej. 17.01- Po wejściu w
życie ustaleń traktatu wersalskiego oddziały J. Hallera zajęły Toruń, Bydgoszcz
i Grudziądz.  Niemcy zaczęli  wycofywać się z Pomorza. 27.01- Dowódca ACz
Siergiej  Kamieniew  zaproponował  Rosji  plan  ofensywy  przeciwko  Polsce
/opracowany przez Borisa Szaposznikowa/. Uderzenie miało iść przez Białoruś
… 

15.01.2021- w Genewie została podpisany traktat między Polską a Rumunią do
wzajemnej  obrony  w  razie  napaści  Rosji.  21.01-  sejm  zdecydował  o
ustanowieniu senatu jako izby wyższej polskiego parlamentu. Stosunek głosów
195 :184/.

01.1924 – powstał Bank Polski. 8.01- hiperinflacja. Za 1$ płacono 10 mln marek
polskich!  11.01  –  Sejm  podejmuję  ustawę  o  naprawie  skarbu  i  reformie
walutowej.  Postanowiono  zmienić  walutę.  Od  20.01-  mamy  nową  walutę  –
ZŁOTY. 1zł = 100 gr = 1/31 gram złota! 

To  była  decyzja  Prezydenta  Wojciechowskiego.  24.01-  Rada
Ministrów  postanowiła  zbudować  Grób  Nieznanego Żołnierza.
Projekt miał wykonać Stanisław Ostrowski.

1.01.1925 – w Wolnym Mieście Gdańsku otwarto Polski Urząd Pocztowy. 5-6.01-
polskie  skrzynki  zamalowano  barwami  cesarstwa  niemieckiego,  a  wręcz
żądano  usunięcia.  13.01-  sprawa  skrzynek  przekazano  Lidze  Narodów.  16-
17.01- w Helsinkach odbyła się konferencja ministrów spraw zagranicznych:
Litwy, Estonii,  Finlandii  i  Polski dotyczącego wspólnego działania przeciwko
Sowietom.

19.01.1928  –  rozpoczęto  organizowanie  Bezpartyjnego  Bloku  Współpracy  z
Rządem.

15.01.1929  - w sejmie obradowano nad zmianami konstytucji.

13.01.1930 –  przewodnictwo sesji  Rady Ligi  Narodów objął  po raz pierwszy
Polak  –  min.  August  Zaleski.  18.01-  pod  Tarnowem  rozpoczęła  produkcję
Państwowa  Fabryka  Związków  Azotowych  –  najnowocześniejsza  w  Polsce
/obok Fabryki Związków Azotowych zbudowanej w 1922 r. w Chorzowie.

24.01- w Paryżu podpisano umowę o spłacie długu wojennego
wobec Francji  /2 mld franków/ do 1992 roku! 30.01- Rada Ligi
Narodów  oddaliła  skargę  ukraińską  na  prześladowanie  ze
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strony  polskiej  w  Małopolsce  Wschodniej.  Pacyfikacja  Polaków  była
sprowokowana  przez ukraiński terror. 

26.01.1934  –  podpisano  polsko-niemiecki  pakt  o  niestosowaniu  przemocy,
podpisany  w  Berlinie  przez  Józefa  Lipskiego  i  Konstantina  von  Neuratha  i
obejmował  do 1939 r.

27 – 31.01.1935 – z prywatną wizytą w Polsce był Herman Göring. Spotkał się z
J. Piłsudskim i zapewnił, że nie będzie żadnej umowy Niemiec z Rosją. Ponadto
namawiał do wspólnej ekspansji na wschód.

Szkoda, że Józef Piłsudski zmarł. Adolf Hitler w Berlinie uczestniczy w mszy
świętej  przy  symbolicznej  trumnie  Józefa  Piłsudskiego  (sześć  dni  po  jego
śmierci),  18  maja  1935  –  może  układy  z  Niemcami  i  ZSRR  –  miały  inną
wartość…Ciekawa sprawa.
1.01.1939  –  w  Polsce  było  zarejestrowanych  40413  samochodów,  12061
motocykli  i  1535  innych  pojazdów  .  2.01-   zmarł  Roman  Dmowski  5-6.01-
Minister  Beck  wracając  z  Paryża  złożył  wizytę  w  Berchtesgaden  wizytę
Hitlerowi  i  rozmawiał  z  Ribbentropem   w  Monachium.  Hitler  dalej  chce
wcielenia Gdańska do Niemiec i zbudowanie autostrady do Prus Wschodnich.
Za  to  obiecywał  zagwarantowanie  aktualnych  granic  zachodnich.  8.01-  na
naradzie w Zamku Królewskim – najwyżsi przywódcy naszego narodu odrzucili
propozycję Hitlera. 25-27.01- wizyta w Warszawie ministra spraw zagranicznych
Rzeszy  Ribbentropem,  który  w  rozmowie  z  marszałkiem Rydzem-Śmigłym  i
ministrem  Beckiem  poruszył  sprawę  Gdańska  i  autostrady  oraz  dał  do
zrozumienia, ze polska dzięki Niemcom może dojść do Morza Czarnego. Polscy
polityce odpowiedzieli, ze poważnie traktują pakt o nieagresji z ZSRR, a sprawa
Gdańska i autostrady … jest nieaktualna. 

 4.01.1940 – polsko – francuska umowa o powołanie we Francji dwóch polskich
korpusów i kilku jednostek lotnictwa. Została ona podpisana przez premierów:
gen. Wł. Sikorskiego  i Éduarda Daladiera. 

16.01-  w  kraju  powołano  komend  Związku  Walki
Zbrojnej  dla  obszarów  okupacyjnych:
niemieckiego  /płk  Stefan Rowecki/  i  sowieckiego
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/gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski/. 21.01- w Czortkowie k/Tarnopola akcja
przeciwko NKWD. Nieudana. Aresztowano około 100 osób.

1.01.1941 – we Lwowie, pod redakcja Wandy Wasilewskiej ukazał się pierwszy
numer  literackiego  miesięcznika  kolaboracyjnego
„Nowe  Widnokręgi”.  Pismo  wychodziło  we  Lwowie
we wspaniałym gronie, m.in.:  Tadeusz Boy-Żeleński,
Zofia  Dzierżynska  /ż.  Feliksa/,  Julian  Przyboś,
Stanisław  Jerzy  Lec,  Mieczysław  Jastrun,  Jerzy
Putrament, i inni. Ciekawa sprawa, że oni kształtowali
kulturę polską /dokonywali manipulacji/. 

      

12.01-  Władysław  Sikorski  przemianował   stacjonującą  w  Egipcie  brygadę
Strzelców Karpackich na Samodzielną Brygadę Strzelców Karpackich. 16.01 –
władze  GG  wydały  nakaz  zburzenia  pomników  historycznych.  Np.  w
Warszawie:  Adama  Mickiewicza,  Jani  Kilińskiego,  Sapera,  Lotnika  …Była
interwencja  i  dwa  pierwsze  pomniki  zostały.  Na  pomniku  Kopernika  –  była
tabliczka  z  napisem  o  niemieckim  pochodzeniu.  26.01-  rozmowy  Polsko-
Czechosłowackie o zbliżenie między obu narodami. 

1.01.1942  -  Rząd  polski  na  wychodztwie   podpisał  Deklarację  Narodów
Zjednoczonych,  tym  samym  staliśmy  się  koalicją  antyhitlerowską.  5.01-
powstała  Polska  Partia  Robotnicza.  23.01-  w  Londynie  została  podpisana
umowa między Polska a Czechosłowacją.

4.01.1943  –  Wanda  Wasilewska  i  Alfred  Lampe  w  imieniu
komunistów z  czasopisma „Nowe Widnokręgi” w Kujbyszewie
wystąpili  do Stalina z prośbą o utworzenie grypy politycznej,
reprezentującej Polskę po wyjściu armii gen. Andersa. 16.01-
nota  Rosji  do  ambasady polskiej  –  odmawiająca uznania  za
obywateli  Polski  osób  zamieszkałych  na  terenach  zajętych
przez  ZSRR  /Białorusinów,  Ukraińców,  Żydów,  a  także
Polaków.  18.01-  akcja  wysiedleńcza  w  getcie  warszawskim.
ZOB wydała odezwę do czynnego oporu. Atak na granatową policję w efekcie
uratowało tysiące Żydów, lecz i tak 6000 wysłano do Treblinki. 

29.01 – Główny Urząd bezpieczeństwa Rzeszy wydał rozkaz, aby aresztować
wszystkich Cyganów w Rzeszy i w terenach okupowanych i wysłać do obozów
koncentracyjnych.
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1.01.1944 – Komunistyczna Krajowa Rada Narodowa powołała Armię Ludową.
Dowódcą  został  gen.  Michał  Żymierski-Rola.  3-4.01-  ACz
przekroczyła  przedwojenną  granicę  Polski  na  wschodzie.

Minister WB Anthony Eden wręczył ambasadorowi
sowieckiemu Gusiewowi memorandum  polskie w
sprawie  współpracy  AK  z  ACz  i  powstania
zbrojnego  w  Polsce  na  tyłach  armii  niemieckiej.
11.01- ZSRR odrzuciła propozycję Polski z 5.01 –
ze  względu  na  brak  zgody  co  do  granicy  wschodniej  i
proponowała granicę wzdłuż linii Curzona, którą akceptował ZPP.

12.01-  rozkaz  nr  126  dowódcy  AK,  po  przekroczeniu  granicy  przez  Acz  w
sprawie  wsparcia  przeciwko  Niemcom.  Rozkaz  wykluczał  poddanie  się
Moskwie. 15.01- Komendant NSZ w rozkazie nr 3 stwierdził, że Acz na terenie
Polski  powinna  być  traktowane  jako  wojsko  wrogie.  22-23.01-  KRN
wypowiedziała się na drugim posiedzeniu pozytywnie odnośnie granicy Polski
na linii Curzona. 

 01.01.1945 – protest  rządu w Londynie   przeciwko powołaniu
przez Moskwę rządu tymczasowego w Polsce.  2 - 3.01- masowe
aresztowania  przez  NKWD  Polaków  we  Lwowie.   4.01-  ZSRR
uznaje  Tymczasowy  Rząd  z  premierem  Edwardem  Osóbką-
Morawskim. 

Winston Churchill  złożył  protest w tej sprawie. 17.01- ACz /1
Front Białoruski/ z 1AWP  weszły do Warszawy. Warszawa liczyła ok. 160 tys.
ludzi. 27.01- ACz /1 Front Ukraiński wyzwala obóz koncentracyjny Auschwitz.
Niemcy zamordowali  tutaj  ok.  1.1 mln osób,  w tym 900 tys.  Żydów.  31.01
Czechosłowacja  uznała  Rząd  Tymczasowy.  Styczeń–maj  1945  –  ludowe
Wojsko Polskie wzięło udział w ofensywie Armii Czerwonej.

3.01.1946  –  zgodnie  z  ustawą  o  nacjonalizacji  przemysłu  na  własność
państwa  bez  odszkodowania  przeszły  przedsiębiorstwa  poniemieckie,  za
odszkodowaniem zakłady zatrudniające ponad 50 osób na zmianę. 19-21.01-
odbył się I Kongres PSL. Prezesem został Stanisław Mikołajczyk

4.011947 – rozpoczął się proces przywódców WiN. Kary wysokie
łącznie z karą   śmierci . 8.01- zmarł gen. Tadeusz Kutrzeba /ur.
1885/  d-ca  Armii  „Poznań”.   19.01  –  wybory  do  Sejmu
Ustawodawczego.  Frekwencja  89.9%.  Wygrał  Blok
Demokratyczny /394 mandatów/, PSL – 28 i SP – 12.. Wg PSL  i
mocarstw zachodnich były do sfałszowane wybory. 

8.01.1949  –  powołano  w  Moskwie  Radę  Wzajemnej  Pomocy  Gospodarczej
(RWPG). W skład weszły państwa: Bułgarii, Czechosłowacji, Rumunii, Węgier i
ZSRR.  20-23.01-  Zjazd  Literatów  w  Szczecinie  przyjął  hasło  realizmu
socjalistycznego w twórczości. Zlikwidowano Związek Zawodowy
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Literatów  Polskich,  a  powołano  Związek  Literatów  Polskich  z  Leonem
Kruczkowskim na czele.

8.01.1951  –  upaństwowiono  apteki.  18.01-  zniesiono  święto  3  MAJA.  28.01-
odsunięcie  mianowanych  przez  kard.  Augusta  Hlonda  administratorów
apostolskich, w: Olsztynie, Gdańsku, Gorzowie, Opolu i Wrocławiu.

3.01.1953 – zniesiono kartki na mięso, tłuszcze, cukier i mydło.  21-27.01- w
Krakowie bezpodstawnie  za rzekome szpiegostwo na rzecz USA skazano kilku
księży  od  5-15  lat  i  3  na  karę  śmierci.  23.01-    rozpoczęto  nadawanie
regularnego programu telewizyjnego /w każdy piątek od 17.00 do 18.00/.

20.01.1957 – odbyły się wybory do sejmu. Liczbę miejsc do Sejmu:  /”została
podzielona  przed  głosowaniem  pomiędzy  poszczególne  partie  i  organizacje
polityczne.  I  tak  PZPR przypadło  52%,  ZSL  26%,  SD 8,5% zaś  kandydatom
bezpartyjnym  (w  tym  katolikom)  niecałe  15%”/. To  były  słuszne  wybory,
prowadzone przez ludzi  oddanym swemu NARODOWI,  aż strach myśleć,  że
może i następne są tak ustalane…!

7.01.1966  –  władze  nie  wydały  zgody  Prymasowi  Polski
Wyszyńskiemu na wyjazd do Watykanu. Ponoć działa na szkodę
państwa, a głownie za list  do biskupów niemieckich. 14.01- OK
FJN  podejmuje  decyzję  względem  kościelnego  programu
Milenium – obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego /m.in. 1000
szkół na 1000-lecie Polski/.

3.01.1968  –  kilkusetosobowy  pochód  przeszedł  pod  pomnik  Adama
Mickiewicza w związku z wycofaniem przez władzę spektaklu „Dziadów”.

15.01.1969  –  Jacek  Kuroń  i  Karol
Modzelewski  w  procesie  otrzymali  po  3.5
roku  więzienia.   17.01-  zmarłą  Grażyna
Bacewicz  /ur.  1913/  kompozytorka  i
skrzypaczka.

 20.01.1971 – BP PZPR podjęło decyzję o odbudowie
Zamku  Królewskiego.  Poprawiamy  wizerunek  w
społeczeństwie…   24.01-  Edward  Gierek  i  premier
Piotr  Jaroszewicz  spotkali  się  ze  stoczniowcami  w
Szczecinie i w Gdańsku.

01.1981 – konflikty miedzy Solidarnością a rządem, w sprawie nie wykonywania
postulatów robotniczych /z sierpnia/.

11.01.1982  –  sesja  NATO w sprawie  Polski.  Potępiono  wprowadzenie  stanu
wojennego oraz zapowiedziano sankcje gospodarcze wobec PRL. 14.01- ukazał
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się pierwszy numer gazety „Rzeczypospolita”. 25.01- Sejm zalegalizował stan
wojenny. 

21.01.1989  –  zamordowanie  ks.  Stefana  Niedzielaka  /proboszcza  w kościele
Karola Boromeusza/ i 31.01- ks. Stanisława Suchowolca z Białegostoku. 27.01-
ciąg dalszy rozmów w Magdalence. Rząd miało reprezentować 20 ludzi z PZPR,
ZSL,  SD, PAX, UChS,  PZKS, OPZZ,  20 – z opozycji  i  14 jako „niezależnych
autorytetów oraz 2 – przedstawicieli Kościoła. Razem 56 osób.

21.01.1990 – powołano PSL „Solidarność z Józefem Śliszem jako liderem.

13-16.01.1992  –  w  całym kraju  trwają akcje  protestacyjne  w
związku wzrostem cen energii.

7.01.1993  –  wprowadzona  ustawa  „O planowaniu  rodziny,
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerywania  ciąży”  znacznie  ograniczyła  możliwości  dokonywania  aborcji
/tylko w przypadku zagrożenia życia matki, gwałtu, kazirodztwa, uszkodzenia
płodu/. Nie można było usuwać na żądanie … 12.01- zatonął na Bałtyku /koło
Rugii/ prom „Jan-Hewelius” z 54 osobami.

1.01.1995 – przeprowadzono denominację złotówki w stosunku 1:10 000. Wielu
straciło.  Np  .książeczki  mieszkaniowe  straciły  swoją  wartość.  30.01-
porozumienie między Polską a Rosją „ O uregulowaniu wzajemnego zadłużenia
między RP a Rosją” – przyjęto wariant zerowy!

 26.01.1997  –  zmarła  w  Warszawie  Mira  Zimińska-
Sygietyńska  /ur.  1901/,  współzałożycielka  i  dyrektor
zespołu  „Mazowsze”.  Aktorka,  piosenkarka.  Polska
liczy: 38mln 359 tys. osób. 

1.01.1998 – ustawa umożliwiająca osobom pochodzenia polskiego powrót do
ojczyzny i  obywatelstwa polskiego, bez zapewnienia mieszkań i  pracy. 8.01-
Sejm ratyfikował umowę konkordatową między państwem i Kościołem. 29.01-
ukazał się pierwszy numer gazety katolicko-narodowej „Nasz Dziennik”.   

1.01.1999 – przeprowadzono reformę administracyjną, reformę służby zdrowia i
reformę  systemu  ubezpieczeń  społecznych.  W  styczniu  Polska  objęła
przewodnictwo  na  1  rok  w  OBWE.   Hucznie  witamy  Nowy  Rok  Nowego
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Tysiąclecia  na imprezach nie tylko w salach, domach, ale na ulicy i placach
miast/. 

6.01.2000 - Sejm przyjął ustawę o Rzeczniku Praw Dziecka.

27.01.2005  –  Międzynarodowy  Dzień  Pamięci  o  Ofiarach  Holokaustu  –
ustanowiony  przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
28.01.2006 – doszło do katastrofy budowlanej  na Śląsku w której zginęło 65
osób a 140 zostało rannych.

23.01.2008 – w Mirosławcu doszło do katastrofy lotniczej w której zginęło 20
osób.

Pamiętajmy o „różnych” katastrofach, gdzie giną ludzie, a winnych nie ma!

ŚWIĘTA WOJSKOWE

Święta wojskowe w Polsce – ustalone określonymi przepisami wojskowymi dni
w roku będące dniami  świątecznymi WP,  jego poszczególnych  rodzajów sił
zbrojnych, wojsk, instytucji lub jednostek wojskowych. Zasady obchodzenia są
ustalone w ceremoniale wojskowym. 

W styczniu swoje święta obchodzą:

5.01 - 1 Gdańska Brygada Obrony terytorialnej.

 

7.01 -  Wojskowy Instytut  Medycyny Lotniczej,  to  placówka
medyczno-badawcza,  powołana  rozkazem  Józefa
Piłsudskiego 7.01.1928 r. – jako Centrum Badań Lekarskich
Lotnictwa,  następnie  Instytut  Badań  Lekarskich  /od
1.08.1936/. W czasie II w. św. współtworzył Lotniczą Służbę
Zdrowia  we  Francji  i  Wielkiej  Brytanii.  Aktualna  nazwa
została nadana 21.05.1958 r.

 15.01  -  Wojskowy  Instytut  Wydawniczy  –  zajmuje  się
publikacją treści o tematyce wojskowej, okołowojskowej i z



19

zakresu geopolityki.  Wiodącym tytułem jest  miesięcznik  „Polska Zbrojna”  –
wydawany  od  1921  r.  Ponadto  są  wydawane:  „Polska  Zbrojna.  Historia”,
„Kwartalni Bellona”, „Przegląd Sił Zbrojnych”.
Ponadto redakcja „Polski Zbrojnej” od 26 lat przyznaje nagrodę – Buzdygany
/replika oznaki godności rotmistrzowskiej z XVI w.

17.01 - 49 Warszawski Pułk Zmechanizowany
          - 6 Warszawski Pułk Pontonowy
          - 7 Warszawski Batalion Saperów 
19.01 - wojskowe jednostki organizacyjne Prokuratury (zarządzenie Nr 1/MON 
            z dnia 6 stycznia 2005). 
29.01 - 27 Batalion Samochodowy.

Wybrałem, te przysłowie, jako dobre dla kraju, czyli dla nas wszystkich:

„GDY W STYCZNIU MROZY I ŚNIEGI, BĘDĄ STODOŁY PO
BRZEGI, GDY STYCZEŃ MROZÓW NIE DAJE, PROWADZI

NIEURODZAJE”

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

           3.Encyklopedia Powszechna. Wydawnictwa Gutenberga.

Opracował:
Antoni Tunkiewicz

Koło „SAPER”
Wrocław
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