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POLSKI LUTY W HISTORII POLSKI

Luty – to jedyny miesiąc w roku, co ma 28 dni, a w roku przestępnym 29 dni
/czyli  co 4-ty rok wg kalendarze gregoriańskiego/.  Najzimniejszy miesiąc na
półkuli  północnej  /kiedyś  były  srogie  mrozy/,  letnim  na  –  południowej.  W
przeszłości  był  nazywany  –  sieczeń.  W  Europie  wg  języka  łacińskiego  w
większości krajów nosi nazwę – Februarius.
Ze względu na mroźny luty, przed latami, na jez. Niegocin i nie tylko odbywały
się bojerowe mistrzostwa Polski,  Europy i  Świata.  Wówczas Giżycko – było
zimową  stolicą.  Dzisiaj  luty  jest  cieplejszy,  ale  i  tak  są  znane  w  świecie
nazwiska:  Burczyńscy  /Piotr,  Michał/,  Jabłoński  Karol  –  to  wielokrotni
mistrzowie świata, Europy i Polski… na światowych taflach lodu! Chwała Im za
to!

 

Największym nieszczęściem dla  obywateli  Polski  była  zaborczość  sąsiadów
/Niemcy,  Rosja  carska  czy  ZSRR/.  Ich  plany  jako  pozbawienia  Polaków  –
państwa, germanizacja i rusyfikacja nie zdały egzaminu, to teraz Hitler i Stalin
dążyli  do  unicestwienie  głównych  sił  twórczych  Polski  a  pozostałych
podporządkować  –  jako  niewolników!  I  tak  zaczęło  się  od  budowy  gett
żydowskich  /08.02.1940  w  Łodzi/,  obozów  śmierci,  czy  wywózki  na  Sybir
/największa 10.02.1940/…

 
Obie strony tak robiły … /Przebaczmy… ale pamiętajmy!/

02.1272 – wojska Bolesława Pobożnego i ks. pomorskiego Mściwoja zdobyli
zamek  w  Gdańsku  i  zajęli  miasto.  Atak  trwał  9  dni.  Broniących  się  i
okupujących miasto Brandenburczyków wzięto do niewoli.

15.02.1282 – układ w Kępnie pomiędzy Przemysławem II  a Mściwojem II.  Na
mocy  którego  po  śmierci  Mściwoja  miało  nastąpić  zjednoczenie  Pomorza
Gdańskiego  z  Wielkopolską.  W  1287  r.  rycerstwo  pomorskie  złożyło  hołd
Przemysławowi. 
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8.02.1296 – w Rogożnie ginie Przemysław II /zamordowali Brandenburczycy z
rodem Zarembów/.  Władzę  nad  Wielkopolską  i  Pomorzem możnowładcy  na
pogrzebie przekazali dla ks. Władysława  Łokietka. 

Ks. głogowski Henryk III nie uznał tej decyzji /zgodnie z wolą Przemysława II z
1290 r. miał zostać następcą/ i  wkroczył z wojskiem do Wielkopolski.  Został
zatrzymana przez wojska W. Łokietka i Bolesława, ks. mazowieckiego.

 Zdj. Fakt.pl

02.1308 – ks. Henryk III pokonał ks. wrocławskiego Bolesława i odzyskał Kalisz.

02.1317  –  zabiegi  arcybiskupa  gnieźnieńskiego  Borzysława  w  Awinionie  u
papieża Jana XXII, w sprawie koronacji Władysława Łokietka na króla Polski.

02.1327  –  po  interwencji  króla  Węgier  Karola  Roberta  i  wysłanie  wojsk  na
pomoc  Łokietkowi,  zbrojna  napaść  na  Kraków  króla  Czech  Jana
Luksemburskiego  /roszczącego  sobie  prawo  do  korony  polskiej/  poniosła
fiasko. 

24.12.1343  –  przymierze  w  Poznaniu  pomiędzy  Kazimierzem  Wielkim  a
książętami  zachodniopomorskimi  zostało  przypieczętowane  małżeństwem
córki króla Elżbiety z ks. Bogusławem V, dziedzicem wołogosko- słupskim. 
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15.02.1368 – margrabia brandenburski Otto V po uzyskania od Polski wsparcia
przeciwko  cesarzowi  Karolowi  IV,  odstąpił  Kazimierzowi  Wielkiemu  grody:
Wałcz, Stare Drawsk, Czaplinek i ziemię wałecką. Dało to Polsce połączenie z
Pomorzem  Zachodnim  oraz  przeciwdziałać  udzielaniu  pomocy  Krzyżakom
przez Niemcy.

14.02.1369  –  potwierdzenie  praw  sukcesyjnych  w  Polsce,  po  śmierci
Kazimierza Wielkiego, dla Ludwika Węgierskiego.

26-27.02.1383  - rozmowy rycerstwa w Sieradzu z poselstwem królowej Węgier
Elżbiety Bośniackiej. Elżbieta zwolniła z zobowiązań złożonych przez Polskę na
rzecz królewny Marii  i  Zygmunta Luksemburskiego oraz obiecała  przysłanie
Jadwigi – na koronację do Polski, pod warunkiem, że dopiero po trzech latach
osiądzie na stałe. 

02.02.1386  –  zjazd  walny  w  Lublinie,  jednogłośnie  wybrał  Jagiełłę  na  króla
Polski.  15.02-  w  Krakowie  Władysław  Jagiełło  przyjął  chrzest.  18.02-  Ślub
Jadwigi  z  Władysławem,  która  wcześniej  odwołała  śluby  z  Wilhelmem
Habsburgiem. 

13 – letnia Jadwiga wychodzi za mąż za ponad 23 letniego Jagiełłę
 /obraz T. Dolabelli/

17.02.1387  –  utworzenie  biskupstwa w Wilnie,  które  podlegało  metropolii  w
Gnieźnie. Biskupem został Andrzej Jastrzębiec – Polak. Wyprawa Małopolan na
czele z królową Jadwigą na Ruś Halicką,  w celu przyłączenia  jej  do Polski.
Poplecznik  Węgier  ks.  Władysław  Opolczyk  wzywał  do  stawiania  oporu
Polakom, bez rezultatu. Ruś Czerwona, dzięki posiłkom litewskim została wraz
z Haliczem włączona do królestwa.
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01.02.1411  –  Traktat  toruński  między  Polską  a  Krzyżakami  umożliwił  Litwie
odzyskać Żmudź /do końca życia Jagiełły i Witolda/. Polska natomiast – ziemię
dobrzyńską. Obie strony uwolnili jeńców, za których Zakon miał zapłacić 100
tys. kop groszy czeskich.

07.02.1422 – Jagiełło poślubił  17- letnią ruską kniaziównę holsztyńską Zofię,
mimo  sprzeciwu  rady  królewskiej.  Czwarta  żona  urodziła  królowi  3  synów
(Władysława  III  Warnenczyka  /1424/,  Kazimierza  /1426  umarł  po  roku/  i
Kazimierza-Andrzeja /1427/).

                
               Zofia                        Elżbieta                     Anna                    Jadwiga
          Holszańska               Granowska                Cylejska            Andegaweńska
          1422 – 1434              1417 – 1420              1402 – 1416            1386 – 1399 

04.02.1454 – Związek Pruski wypowiedział posłuszeństwo Zakonowi i opanował
wszystkie  zamki  za  wyjątkiem Malborka  i  Sztumu.  21.02-  Związek  przekazał
władzę nad opanowanym terytorium królowi polskiemu. 10.02 – ślub Kazimierz
Jagiellończyk poślubił Elżbietę Rakuszankę, córkę Albrechta Habsburga, która
zrzekła się z sukcesji w księstwie austriackim. 
 Mikołaj  Kopernik  /19.02.1473  –  21.05.1543/.  Polski:  prawnik,
urzędnik, dyplomata, lekarz, duchowny, dr prawa kanonicznego.
Posiadał  wiedzę:  astronoma  i  astrologa,  matematyka  i
ekonomisty.  Zajmował  się  strategią  wojskową,  kartografią  i
filologią.  Znany jako twórca heliocentrycznego modelu Ukłądu
Słonecznego. Autor dzieła „O obrotach sfer niebieskich”.
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07.02.1512  –  ślub  Zygmunta  I  z  Barbarą  Zápolya.  Tym  małżeństwem  król
wzmacniał  przeciwników cesarza Maksymiliana I.  Dodatkowo zawarł  układ z
bratem Barbary – Janem Zapolyą o wspólną pomoc przeciwko Habsburgom.

                 
             Maksymilian I             Jan                     Zygmunt I           Barbara

20.02.1530 – koronacja Zygmunta Augusta na króla Polski na Wawelu. 

07.02.1564 – Rozbicie armii moskiewskiej pod Orszą dowodzonej przez kniazia
Piotra Sieriebranego. 

21.02.1574 –  koronowano  Henryka  Walezego.  Mimo  sporów  politycznych
innowierców z katolikami.

07.02.1580  –  Stefan  Batory  podpisał  uniwersał  zakazujący  drukarzom
wydawania dzieł historycznych bez pozwolenia królewskiego. Cenzura, aby nie
pisać dzieł krytycznych wobec króla.

20.02.1594 – w Uppsali koronowano Zygmunta Wazę na króla Szwecji. Zapewnił
Szwedom  wiarę  luterańską.  Podczas  nieobecności  króla  rządy  sprawowała
Rada Królewska, której przewodniczył stryj króla – Karol Sudermański.

06.02.1633 -  Władysław IV Waza został  w Krakowie /w katedrze na Wawelu/
koronowany na króla Polski. 12.02 – król odnowił traktaty z Austrią, zawarte
przez Zygmunta III.

25.02.1634 – Polacy zdobyli twierdzę smoleńską.

Autor, jak w podpisie
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02.1664 – 1665 – bunty  Kozaków i  pacyfikacja Ukrainy.  Po wykryciu spisku
przeciwko Polsce na Zadnieprzu i przejściu Iwana Bohuna na stronę Moskwy
/po  ujęciu  został  stracony/.  Podobnie  było  z  Janem  Wyhowskim,  który
porozumiewał  się  z  archimandrytą  Geodonem  /Jerzym  Chmielnickim/  i
hetmanem Iwanem Brzuchowieckim – podburzał Kozaków. Po wykryciu został
osadzony  w  Malborku.  Po  wyprawie  na  Ukrainę  Stefana  Czarneckiego  z
Tatarami  stłumił  bunty  kozackie  i  dokonanej  rzezi  na  tysiącach  ludności
chłopskiej i mieszkańców Stawiszcza – trudno było dokonywać porozumienia z
Ukrainą.  16.02  –  w  drodze  powrotnej  z  Ukrainy  zmarł  Stefan  Czarnecki  (w
Sokołowce k/Brodów). 

                
     Bohun              Wyhowski        Chmielnicki     Brzuchowiecki       Czarnecki

02.02.1676 – koronowano Jana III  Sobieskiego /17.08.1629-17.06.1696/ i  Marii
Kazimiery  /28.06.1641  –  30.01.1716/[.  Był  wybitnym  dowódcą  i  miał  mir  u
poddanych.  Ustabilizował  życie  w  Polsce  po  powstaniu  Chmielnickiego  i
potopie szwedzkim. Na koronację czekał dwa lata. Rządził Królestwem 22 lata.
Największym sukcesem było zwycięstwo w wojnie z Imperium Osmańskim pod
Wiedniem, za co Osmani nazwali go „Lwem Lechistanu”, a papież Innocenty XI
w  1684  roku  uhonorował  tytułem  „Obrońcy  wiary”.  Był  dobrym  Polski
monarchą i wodzem.

 

02.1704 –  opozycja  antykrólewska  zawiązała  w  Warszawie  konfederację  i
ogłosiła bezkrólewie.

01.02.1717 –  odbył  się  Sejm  Niemy  –  jednodniowe
posiedzenie,  na  którym  w  obawie  przed  zerwaniem
obrad,  nie  dopuszczono  nikogo  do  głosu.  Obrady
sterował  rosyjski  ambasador  zza  kulis  –  ks.  Grigorij
Dołgorukow.  03.02-  August  II  Mocny  zagwarantował
ewangelikom ich prawa i przywileje.

 



7

17.02.1720  –  w  Poczdamie  zawarto  tajny  układ  rosyjsko-pruski,  który  miał
utrzymać  obecny  stan  polityczny  Rzeczypospolitej,  czyli:  „złotej  wolności”,
„liberum  veto”  i  „wolnej  elekcji”.  Ponadto  nie  chcieli  dopuścić  do  reform
ustroju  państwa.  Układy  podobne  były  odnawiane  w  kolejnych  latach,  np.
Rosji,  Szwecji  i  Austrii.  Nawet  car  Piotr  I  objawił  jako  przyjaciel  Polski  i
powiedział, że król August II przedstawił intrygę rozbiorową Polski. Niby fałsz
cara z czasem stał się prawdą!

01.02.1733  –  zmarł  król  August  II  Mocny,  który  wg
Józefa  Feldmana,  na  łożu  śmierci  wypowiedział:
„Całe  moje  życie  było  jednym  nieprzerwanym
grzechem”. 23.02-  wojewoda  krakowski  Teodor
Lubomirski  /chcący  zostać  królem/  założył  w
Proszowicach  konfederację.  Jednak  sejmik
proszowicki  dzięki  Stanisławowi  Poniatowskiemu

uznał za nieważną.

15.02.1763 - w Hubertusburgu zawarto pokój kończący wojnę siedmioletnią, na
mocy której  Prusy zatrzymały Śląsk,  a Polska mimo, że nie brała udziału w
wojnie – poniosła duże materialne straty. 

23.02.1766  –  w  Lotaryngii  zmarł  król  Polski  Stanisław
Leszczyński /ur. 1677/. 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. Chyba władca
1/3 Europy?

29.02.1768  roku  w Barze  na  Podolu  szlachta  zawiązała  konfederację  zwaną
później barską. Ich przysięga brzmiała: „Na ratunek ojczyzny, wiary i wolności,
praw i swobód narodowych do upadku nachylonych”.

20.02.1771 - oddziały konfederatów barskich pokonały pod Lanckoroną wojska
rosyjskie.

02.02.1772  –  konfederaci  barscy  zajęli  Wawel.  Aleksander  Suworow  i
Franciszek Ksawery Branicki rozpoczęli oblężenie zamku. Konfederaci poddali
się  /24.04/  i zostali wywiezieni na Syberię /ok. 6000 osób/. Skąd wracali do
1781 r.  17.02-   w Petersburgu podpisano tajną konwencję rosyjsko – pruską  
dotyczącą  I  rozbioru  Polski. W rozbiorze  brała  udział  także  Austria  29.02  –
konfederacja  barska  założona  /29.02.1768/  przeciwko  królowi,  dysydentom,
carskiej dominacji i próbom reformy ustroju Polski. 
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Walczyli  z wojskami cara, aż do ostateczności.  Hasła konfederackie, to:  „Za
prawo i  ojczyznę”,  „Za  wiarę  i  Marię”.  Na  czele  ugrupowania  stali:  Adam i
Michał Hieronim Krasińscy, Michał Jan Pac, Joachim Potocki, Józef Sapieha,
Józef Pułaski, ks. Karol Stanisław Radziwiłł. Sławą u konfederatów miał przeor
karmelitów z  Baru ksiądz  Marek Jandołowicz  – aresztowany przez Rosjan i
wywieziony na Sybir.

17.02.1789 – Katarzyna II, nie zgodziła się na kolejny rozbiór Polski, gdyż na to
nie  wyrażała  zgody  Austria.  Carycy  uprzedzenie  do  Prus  były  większe  od
niechęci do wiarołomnych Polaków…

02.1793 – rozbiory Polski przyczyniły się do bankructwa największych banków
polskich  oraz  upadek  wielu  magnatów,  a  tym samym sprzedaż  przez  nich
swoich dóbr w ręce zaborców.

12.02.1798 – w Petersburgu zmarł ostatni władca Rzeczypospolitej
Obojga  Narodów Stanisław August Poniatowski /ur. 17.01.1732/.
Król  Polski  w  latach  1764  –  1795.  Jeden  z  twórców  reform
ustrojowych przeprowadzonych przez Sejm Czteroletni oraz jeden
z głównych autorów Konstytucji 3 Maja. Negatywną opinię ma za
poparcie cesarzowej Imperium Rosyjskiego Katarzyny II na wybór
na  króla  Polski  oraz,  że  nie  zdołał  zapobiec   rozbiorom
Rzeczypospolitej i przystąpił do konfederacji targowickiej.

1807  /styczeń  luty/  -  ks.  Adam  Jerzy  Czartoryski  składa  Aleksandrowi  I
propozycję – aby został królem Polski w granicach z przed II rozbioru. Podobną
propozycję zgłosił ks. Antoni Radziwiłł /skoligacony z dynastą pruską poprze
swój  ożenek  z  księżną  Luizą  Hohenzollern/  królowi  Prus   Fryderykowi
Wilhelmowi. Pod berłem króla Prus miało powstać „ Królestwo Wielkopolskie”.
Luty- czerwiec – w walce z Rosją na froncie północnym udział biorą 3 legie
polskie. Dowódcami byli: I Legią – ks. Józef Poniatowski. II Legią – gen. Józef
Zajączek i III Legią – gen. Jan Henryk Dąbrowski. Brały udział w walkach pod
Tczewem, Gdańskiem i Frydlandem. Legia liczyła ok. 13 tys. ludzi.
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22.02  lub  01.03.1810 –  urodził  się  Fryderyk  Chopin  /zm.  17.10.1849/.  Nasz
Kompozytor  romantyczny  i  jeden  z  najsłynniejszych  pianista  w  historii.
26.02.1832 –  Fryderyk  Chopin  zagrał  pierwszy  koncert  w  Paryżu.  Stworzył
muzykę wieczną …

 28.12.1812  –  zmarł  Hugo  Kołłątaj   /ur.  01.04.1750/  jeden  z
czołowych  polskich  pisarzy,  i  polityków  doby  oświecenia.
Wszechstronnie  uzdolniony.  Rektor  Szkoły  Głównej  Koronnej
/1782-1786/. Jeden z twórców Konstytucji 3 Maja.

16.02.1816  –  Stanisław  Staszic  w  Białogonie  pod
Kielcami  zakłada  Szkołę  Akademiczno-Górniczą.  W  Kielcach
powstawała  Dyrekcja  Górnicza.  Piękna  sprawa  –  to  rozwój
szkolnictwa  zawodowego  w  Królestwie  Polskim,  gdyż  w  tym
okresie  powstaje  także  Instytut  Agronomiczny  w  Marymoncie  i
Szkołą Weterynarii w Burakowie k/Warszawy.

09.02.1817 – władze pruskie wprowadziły język niemiecki w sądownictwie.  To
był początek zwalczania polskości w Wielkim Księstwie Poznańskim. 

5-6.02.1831 – siły rosyjskie /feldmarszałek Iwan Dybicz/ wkroczyły do Królestwa
Polskiego. Rozpoczęła się wojna polsko-rosyjska. 14.02-  w czasie powstania
listopadowego  w  bitwie  pod  Stoczkiem  wojska  polskie  pokonały  armię
rosyjską.  17.02-  pod  Dobrem.   19  –  20.  02-  pod  Wawrem.  25.02-  bitwa  pod
Grochowem. 60000 Rosjan miało przewagę na Polakami /40 tys./  -  nie wykorzystali
swojej  przewagi.  Polacy  po  ranieniu  gen.  Józef  Chłopickiego  wycofali  się  do
Warszawy.  Iwan  Dybicz  mimo taktycznego  zwycięstwa  wycofał  się  na  południowy
wschód. 26.02- gen. Jan Skrzynecki został naczelnym dowódcą.

              
                           Jan Skrzynecki       Józef Chłopicki          Iwan Dybicz
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Jan Rosen. Bitwa pod Stoczkiem

25.02.1832  –  car  w  Warszawie  powołał  Najwyższy  Sąd  Kryminalny  –  do
osądzenia przywódców powstania listopadowego. Sąd skazał na karę śmierci
lub  katorgę  ok.  200  powstańców.  W  tym  Piotra  Wysockiego  i  Wincentego
Niemojowskiego,  którym  karę  śmierci  zamieniono  na  dożywotną  katorgę.
Przywódcom skazanym na karę śmierci /Maurycego Mochnackiego, ks. Adama
Jerzego  Czartoryskiego,  Joachima  Lelewela,  Jana  Skrzyneckiego  i  innych/,
skonfiskowano również majątki.  Łącznie  ok.  3000 majątków.  26.02-  Mikołaj  I
zniósł  konstytucję,  wcielił  Królestwo  do  Cesarstwa  Rosyjskiego  oraz
zlikwidował  polski  sejm,  armię  oraz  odrębny  budżet. Władza  spoczywała  w
rękach  namiestnika  feldmarszałka  Iwana  Paskiewicza,  który  otrzymał  tytuł
księcia warszawskiego.

                       
    J.Lelewel     A.J.Czartoryski     M.Mochnacki    W.Niemojowski      P.Wysocki

13.02.1834 – Adam Mickiewicz ukończył Pana Tadeusza, czyli Ostatni zajazd na
Litwie. Historię szlachecką z roku 1811 we dwunastu księgach wierszem. 

                             „I ja tam z gośćmi byłem, miód i wino piłem, 
                             A com widział i słyszał, w księgi umieściłem”

 Interpretacja dowolna

07.02.1846 – zmarł Jan Wincenty Bandtke /ur. 1783/ . Znawca prawa polskiego i
rzymskiego.  Twórca  dzieła  „Historia  prawa  polskiego”.  12  –  14.02-  został
aresztowany przez władze Prus Ludwik Mirosławski. Prusacy wykryli spisek w
Wielkopolsce, co pociągnęło aresztowanie spiskowców w zaborach: pruskim i
austriackim.  18.02  –  oddziały  austriackie  wkroczyli  do  Krakowa.  Przywódcy
powstania  po  chwili  momentu  załamania  wezwali  do  insurekcji.  To
spowodowało  początek  powstania  i  rzezi  chłopskiej  w  Galicji,  pod
przywództwem  Jakuba  Szeli.  Antyszlachecki  bunt  chłopów
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spowodował  spalenie ok.  470 dworów i  wymordowania  ok.  1000 osób.  20 –
21.02 – wybuch powstania krakowskiego. Powstańcy opanowali Kraków. 27.02
– papież Grzegorz XVI potępił powstanie krakowskie. 

23.02.1859  –  w  Paryżu  zmarł  Zygmunt  Krasiński  /ur.  19.02.1812/  -  poeta  i
dramaturg. Ideowy patron polskiego konserwatyzmu. Jeden z trójcy wieszczów
Polski, doby romantyzmu.

25–27.1861 – wojska rosyjskie rozproszyły dwie manifestacje zorganizowane w
Warszawie. 26.02- kraje koronne w Austrii otrzymały autonomię, w tym Galicja.
28.02 –  w  Warszawie  powstała   Delegacja  Miejska  /inteligencja  i  burżuazja
warszawska/,  która  wymogła  na  namiestniku  carskim  wiele  ulg.  M.  in.
wycofanie wojsk carskich z Warszawy, uroczysty pogrzeb ofiar manifestacji,
itp. Delegacja Miejska sprawowała władzę w Warszawie. 

03.02.1863  –  bitwa  pod  Węgrowem  /Józef  Sokół-Matliński  i  Władysław
Jabłonowski/.  Przegrana. Ponowna  07.02 pod Siemiatyczami również. 07.02-
Tymczasowy Rząd Narodowy wydał odezwę do Polaków w zaborach pruskim i
austriacki  o  pomoc  dla  powstańców  w  zaborze  rosyjskim.  8.02-  Prusy
zawiązały  układ  wojskowy  z  Rosją  w  sprawie  stłumienia  powstania
styczniowego. 17.02- gen. Ludwik Mierosławski przybył na Kujawy, aby objąć
stanowisko dyktatora powstania. Jednak został pokonany pod Krzywosądem
/19.02/  i  Nową Wsią /21.02/  -  po czym udał  się do Francji.  Podobnie  było z
oddziałem Apolinarego Kurowskiego, który w bitwie pod Miechowem pokonał
Rosjan.  Jednak  plan  zdobycia  twierdzy  w  Miechowie  nie  powiódł  się  i
powstańcy ponieśli klęskę. 24.02- bitwa pod Małogoszczem – oddział Mariana
Langiewicza razem z oddziałem Antoniego Jeziorańskiego wyszedł z okrążenia
rosyjskiego, a następnie bitwa pod Małogoszczem – została wspomnieniem w
„Wiernej rzece” Stefana Żeromskiego.

29 lutego 1864 – władzę austriackie ogłosiły stan oblężenia w Galicji, co miało
uniemożliwić pomocy Galicjan dla powstańców w zaborze rosyjskim. W lutym
ostatnie  ogniska  walk  powstańców  pod  dowództwem  gen.  Józefa  Hauke-
Bosaka jeszcze stawiały opór i walczyły, aby ostatecznie pod Opatowem pójść
w rozsypkę i to był koniec Powstania Styczniowego! Jednak Bohaterowie do
dzisiaj świecą nam swoją postawą – walką do ostatniej kropli krwi o wolność
Polski.



12

7.02.1867 – we Lwowie powstał Związek Polskich Towarzystw Gimnastycznych
„Sokół” – z inicjatywy studentów.

21/22.02.1900 – w Łodzi podczas drukowania „Robotnika” został aresztowany
Józef Piłsudski. Ten fakt był przyczynkiem do rozbicia PPS w Łodzi i Zagłębiu
Dąbrowskim.  J.  Piłsudski  został  przewieziony  do  X  Pawilonu  Cytadeli  w
Warszawie,  a  następnie  do  szpitala  psychiatrycznego  w  Petersburgu,  skąd
zbiegł i w maju 1901 r. wrócił do Galicji.

02.02.1905  –  na  Rynku  krakowskim  odbyła  się  manifestacja  solidarności  z
Królestwem  Polskim.  Ignacy  Daszyński  podpalił  portret  Mikołaja  II,  a
uczestnicy  odparli  szarżę  policji.  5  i  13.02-  Liga  Narodowa  potępiła  strajki
robotnicze w Królestwie Polskim. Podobnie było ze strajkiem szkolnym.  09.02
–  w  Sosnowcu  wojsko  rosyjskie  zmasakrowało  pod  hutą  „Katarzyna”
strajkujących robotników.

02.1906  –  w Wilnie  ukazała  się  „Gazeta  Wileńska”,  założycielem był  Michał
Romer. Gazeta miała zbliżyć Litwinów z Polakami. Po 6 miesiącach upadłą.

I WOJNA ŚWIATOWA

07.02.1905  –  władze  rosyjskie  przerwały  formowanie  Legionu
Polskiego  –  zwanego  jako  Legion  Pułaskiego,  który  zmieniał
nazwę na 739. drużynę nowoaleksandryjską …

01.02.1916 –  Niemcy zezwolili  w korespondencji  prywatnej,  na pocztówkach
używać języka polskiego. 07.02- Niemcy zażądali w Królestwie, na rzecz wojsk
oddanie  przedmiotów  z  miedzi,  brązu  i  aluminium.  18.02-  w
Paryżu  Roman  Dmowski  wręczył  ambasadorowi  rosyjskiemu
memoriał  w  sprawie  przyszłości  narodów  Europy  Środkowo-
Wschodniej. Memoriał otrzymali także Francuzi i Anglicy. Była to

pierwsza myśl – o niepodległości  Polski.  22.02 – w
Warszawie opublikowano „Deklarację stu” – była to
deklaracja o niepodległość Polski. W lutym Józef Piłsudski powołał
Radę Pułkowników /Józef Haller, Edward Rydz-Śmigły,  Kazimierz
Sosnkowski, Bolesław Roja/. Dążyli aby legiony były pod polskim
dowództwem. 
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             B. Roja           K. Sosnkowski        E. Rydz-Śmigły             J. Haller

03.02.1918 – I Korpus na Wschodzie, dowodzony przez gen. Józefa Dowbora-
Muśnickiego w walce z bolszewikami opanował twierdzę w Bobrujsku. 

09.02-  Niemcy,  Austro-Węgry,  Turcja  i  Bułgaria  zawarły  w Brześciu  pokój  z
Ukraińską Republiką Ludową. Traktat przyłączył do URL część ziem polskich
/Chełmszczyznę  i  cz.  Podlasia/  oraz  przewidywał  podział  dalszych  ziem
Królestwa Polskiego między Ukrainę i Austrię. 11 i 13.02- przeciwko traktatowi
zaprotestował: gabinet Jana Kucharzewskiego i poddał się do dymisji, Komitet
Narodowy Polski w Paryżu, a Rada Regencyjna w orędziu nie zgodziła się na
podział  ziem  polskich.  Były  też  akcje  protestacyjne  w  Królestwie,  Galicji,
Śląsku Cieszyńskim. 14.02- PPS zorganizował w kraju manifestacje przeciwko
traktatowi brzeskiemu. W Warszawie doszło do starć z niemieckim wojskiem.
18.02- armie pruska i austro-węgierska opanowała Białoruś, Ukrainę, Łotwę i
Estonię  w  drodze  na  wschód…  22.02-  umowa  polsko-francuska  w  sprawie
formowania  armii  polskiej  we  Francji,  pod  zwierzchnictwem  Komitetu
Narodowego Polski.

II RZECZPOSPOLITA

03.02.1919  –  umowa  polsko-czechosłowacka  w  sprawie  podziału  śląska
Cieszyńskiego.   07.02 –  Naczelnik  Państwa podpisał  49  dekretów,  w tym o
obowiązku  szkolny  dzieci  w  wieku  7  –  14  lat;  utworzeniu  Najwyższej  Izby
Kontroli;  Prokuratury  Generalnej,  a  także  Powszechnej  Kasy  Oszczędności.



14

Szefem Sztabu Generalnego został gen. Józef Haller. 14.02 – pod mostami nad
Niemnem rozpoczęły się  walki Wojska Polskiego  z ACz. Gen. Antoni Lisowski
prowadził również walki z bolszewikami pod Malorytą i Mokranami. Rozpoczęła
się  wojna  polsko-bolszewicka.  W  tym  czasie  oddziały  ukraińskie  atakowały
Lwów i prowadziły ostrzał linii kolejowej Przemyśl – Lwów. 16.02- podpisano w
Trewirze  rozejm  między  Ententą  a  Niemcami,  a  także  kończący  powstanie
wielkopolskie. 18.02- w Wielkopolsce nastąpiło zawieszenie działań bojowych.
Powstanie zwycięskie. Zginęło 2000 Powstańców. W Warszawie premier Ignacy
Paderewski przedstawił stanowisko, w kwestii żydowskiej. Mieli być traktowani,
tak samo jak w USA, czy w Anglii … czyli pełnym uprawnieniu, bez żadnych
przywilejów  autonomicznych.  Część  Żydów  twierdziła,  że  jest  to
wypowiedzenie wojny żydowskiemu ruchowi narodowemu, który podejmuje w
obronie swoich interesów. 26.02- Czesi łamiąc umowę z 3.02 – podjęli próbę
opanowanie  całego  Śląska  Cieszyńskiego.  WP  pod  dowództwem  gen.
Franciszka Letnika wkroczył do wschodniego Cieszyna i potwierdził granicę na
linii Olzy. 28.02 – w Paryżu na konferencji pokojowej, Roman Dmowski wręczył
przewodniczącemu  Komisji  do  Spraw  Polskich  notę  odnośnie  granicy
zachodniej.  Podstawą była  granica  z  1772  r.,  skorygowanej  o  Górny  Śląsk,
Warmię  i  Mazury  i  Pomorze  Zachodnie  na  rzecz  Polski.  W  sprawie  Śląska
Cieszyńskiego – oddanie powiatu frydeckiego Czechom.

08.02.1920-   Brytyjczycy    są  w  Gdańsku,  a  administrację  Wolnego  Miasta
przejął Wysoki Komisarz Ligi Narodów Reginald Tower. 10.02- w Pucku gen. J.
Haller dokonał uroczystego, symbolicznego aktu zaślubin Polski z morzem …
przez  rzucenie  pierścienia  w  fale.  Polska  miała  147  km  pas  bałtyckiego
wybrzeża. 12.02- rozpoczął działalność Polski Komisariat Plebiscytowy. Jego
siedziba  znajdowała  się  w  hotelu  „Lomnitz”  w  Bytomiu.  20.02- Naczelnik
Państwa  Józef  Piłsudski  mianował  polskim  komisarzem  plebiscytowym
Wojciecha Korfantego.

03.02.1921  –  Sejm  uchwalił  ustawę  o  Orderze  Odrodzenia  Polski,
przyznawanym za zasługi w służbie państwa i społeczności. Ponadto odnowił
Order Orła Białego z 1705 r.  – jako najwyższe odznaczenie Rzeczpospolitej.
19.02-   Polska zawarła sojusz polityczno-wojskowy z Francją, po rozmowie J.
Piłsudskiego  w  dniu  18.02  w  Paryżu  z  prezydentem   A.  Millerandem  i
premierem  Aristidem  Briandem.  24.02-  w  Rydze  podpisano  układ  polsko-
sowiecki o repatriacji, m.in. wymiany jeńców. Ze 110 tys. jeńców sowieckich:
67  tys.  wróciło  do  kraju,  ok.  25  tys.  przeszło  do  ochotniczych  formacji
antybolszewickich i ok. 18 tys. zmarło w niewoli /choroby zakaźne/. Do Polski
wróciło 26.5 tys. polskich żołnierzy, a ok. 20 tys. nigdy nie wróciło.

06.02.1922 – w Paryżu podpisano umowę handlową z Francją. Mimo strat dla
Polski, umożliwiła wejście w życie umowy polityczno-wojskowej. 

07.02 – abp Achille Ratti, Wizytator w l. 1918-1921 Polski i Litwy, a następnie
nuncjusz  w Polsce.  Przyjął  imię  Piusa XI!  20.02-  Sejm Orzekający w Wilnie
podjął uchwałę o przyłączeniu Litwy Środkowej do Polski.
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06.02.1924 – sobór prawosławny na placu Saskim w Warszawie, zbudowany za
czasów carskich -  został rozebrany. Był to symbol zniewolenia Polski  przez
Rosję.

01.02.1925 – odbyła się pierwsza transmisja programu Polskiego Radia, o małej
mocy  1,4  kW.  Słyszalność  sięgała  do  200  km.  10.02-  Polska  podpisała
konkordat  z  Watykanem.  Mieliśmy  5  archidiecezje  i  15  diecezji.  W
Waszyngtonie podpisano umowę o obustronnym uprzywilejowaniu w handlu.
14.02 –  umowa rządu polskiego z  Bankiem Dillon,  Read and Co.  w Nowym
Jorku – dała Polsce 21 mln dolarów w postaci emisji pożyczki gotówkowej w
USA.

09.02.1929 –  Polska,  Litwa,  Łotwa,  Estonia,  ZSRR  i  Rumunia  podpisały
deklarację wyrzeczenia się wojny jako środka rozwiązywania konfliktów.

01.02.1930  –  uruchomiono  łączność  telefoniczną  z  Nowym  Jorkiem.  14.02-
Prezydent Mościcki dokonał otwarcia elektrowni wodnej „Żur” na pomorzu o
mocy 12 tys. KM.

 

05.02.1937  –  wicepremier  Eugeniusz  Kwiatkowski  /30.12.1888  –
22.08.1974/ przedstawił plan budowy Centralnego /Staropolskiego/
Okręgu Przemysłowego w widłach Wisły i  Sanu. Twórca budowy
portu i miasta Gdyni oraz Stalowej Woli.

21.02.1937 – powstał Obóz Zjednoczenia Narodowego. 
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22 – 25.02.1938 – podczas nieoficjalnej wizyty w Polsce /polowanie/, premier
Prus  Hermann  Göring  został  przyjęty  przez prezydenta  Mościckiego i  min.
Becka.  Zaproponowano przedłużenie  deklaracji  o  nieagresji  z  1934 r.  26.02-
minister  spraw  wewnętrznych  pozbawił  obywatelstwa  polskiego  Polaków,
którzy walczyli w Hiszpanii.

10.02.1939  –  w  Gdyni  do  służby  w  Marynarce  Wojennej  został  przekazany
zbudowany w Holandii okręt podwodny „ORZEŁ”.

II WOJNA ŚWIATOWA

08.02.1940  –  Niemcy  utworzyli  największe  getto  dla  ludności  żydowskiej  w
Łodzi  –  wcielonej  do Rzeszy.  Na terenie Generalnej  Guberni  pierwsze getto
powstało w Piotrkowie Trybunalskim. 

8 - 10.02- ZSRR przeprowadził masową akcję deportacyjną z zajętych terenów
wschodnich II RP na Syberię i płn. Kazachstanu. Zesłano ok. 220-250 tys. osób,
głownie: osadników rolnych, urzędników państwowych oraz kolejarzy wraz z
rodzinami. Wg NKWD – ok. 140000 osób.  To nasi sąsiedzi,  a nie
przyjaciele. 15.02- powstało utajnionego kierownictwa Stronnictwa
Ludowego  w  Polsce.  Podziemne  SL  przyjęło  nazwę  ROCH,  a
przywódcą został zwolniony z niemieckiego więzienia Maciej Rataj.
17.02-  we  Francji  podpisano  umowę  o  utworzeniu  polskich  sił
powietrznych /gen. W. Sikorski z Guy Le Chambre/. 

09.02.1942  –  rozporządzeniem  Ludowego  Komisarza  spraw  Wewnętrznych
ZSRR  /NKWD/  Polacy  na  terenach  zajętych  przez  ACz  musieli  przyjmować
obywatelstwo  sowieckiego.  14.02-  gen.  W.  Sikorski  Związek  Walki  Zbrojnej
przekształcił w Armię Krajową. Dowódcą został gen. Stefan Rowecki „Grot”. Do
końca tego roku w AK /Siły zbrojne w Kraju. Kryptonim „PZP” – Polski Związek
Powstańcy/ było ok. 200 tys. żołnierzy. W czasie wojny wzrosły do największej
powstańczej siły w Europie – do 400 tys. Siły w Kraju były podporządkowane
Naczelnemu Wodzowi. 
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Największą  operacją  AK  był  akcja  „Burza”  i  w  jej  ramach  Powstanie
Warszawskie.  Na  Wileńszczyźnie  –  akcja  „Ostra  Brama”.  Szkoda,  że  nie
doprowadzili  w 1945 r. do powstania powszechnego! 19.02- reichsführer  SS
Heinrich  Himmler  wydał  rozkaz  przywiezienia  do  Niemiec  z  Kraju  warty
polskich sierot do zniemczenia!

1  –  3.02.1943  –  Bataliony  Chłopskie  zbrojnie  wystąpiły  w  obronie  ludności
polskiej wysiedlanej z Zamojszczyzny, pod Krasnobrodem. Straty Niemców ok.
100  osób.  06.02-  Hitler  zlikwidował  getto  w   Warszawie.  17-   21.02-  III
konferencja  Organizacji  Ukraińskich  Nacjonalistów  /Bandery/  podjęła
zdecydowaną  walkę  z  „okupantami  ziemi  ukraińskiej”.  W  tym  okresie
rozpoczęło się mordowanie ludności polskiej na Wołyniu /pow. Semeński, wieś
Parośle/.  09.02-  nacjonaliści  ukraińscy  z  ramienia  OUN-B-Ukraińskiej
Powstańczej Armii zamordowali 173 Polaków.

01.02.1944 – z rozkazu płk. Emila Fieldorfa Oddział dywersyjny KG AK „Pegaz”
dokonał udanego zamachu na gen. Franza Kutscherę – d-cę SS i  policję na
dystrykt  warszawski,  odpowiedzialnego  za  masowe  zbrodnie  w  Warszawie.
02.02 – w Londynie rząd polski zatwierdził wytyczne do akcji „Burza”.  Należało
traktować  ACz  jako  sojuszników  i  unikać  walki  zbrojnej.  11.02  –  Winston
Churchill  w  spotkaniu  z  Premierem S.  Mikołajczykiem naciskał,  aby  Polska
uznała granicę wschodnią na linii Curzona, bez Lwowa.
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01.02.1945 – Rząd Tymczasowy z Lublina przeniesiono do Warszawy. Część
PPR i  PKWN chciała  aby stolicą  Polski  ze  względu na zburzenie  Warszawy
przenieść do Łodzi lub Krakowa. Stalin przekonał Gomułkę, że bez Warszawy –
jako stolicy – nie zdobędą zaufania Polaków. 4–11.02- odbyła się konferencja w
Jałcie  /Wielkiej  Brytanii,  USA  i  Rosji/  -  gdzie  ustalono  granice  Polski,
niezgodnie z wolą Polaków. Podobnie ocenił rząd Tomasza Arciszewskiego z
prezydentem  Władysławem  Raczkiewiczem.  Stalin  nie  dopuścił  do  głosu
przedstawicieli  Europy  środkowo-wschodniej.  Przykra  rzeczywistość  dla
Polski!

ŻYJEMY W PRL

14.02.1946 – wg spisu ludności,  jest nas 23 930 tys. osób. W 1939 było nas
ponad  35  mln.  Polska  z  różnych  przyczyn  /śmierć,  obozy  zagłady,  grabież
wschodnich  terenów  przez  ZSRR/  straciła  ponad  11  mln  swoich  obywateli!
Polska w stosunku do stanu z 1939 r. poniosła największe straty… w II w.św.
2.02-  powołano do życia Ochotniczą Rezerwę Milicji  Obywatelskiej.  W lutym
rozpoczęła  się  wywózka  Niemców,  często  wbrew  ich  woli.  Towarzyszyły
wywózce gwałty i  odwety,  szczególnie  na tzw. Ziemiach Odzyskanych przez
ACz, stacjonującą na tych terenach i niezależnych od administracji Polski.

04.02.1947 – Sejm Ustawodawczy wybrał na prezydenta – Bolesława Bieruta.
06.02-  powołano  rząd  z   Józefem  Cyrankiewiczem  jako  premierem.  19.02-
uchwalono  „Małą  Konstytucję”.  22.02-  zwolniono  z  więzień  ponad  26.  tys.
więźniów politycznych. Z podziemia ujawniło się ponad 30 tys. partyzantów. 

Tym samym działalność opozycji  została  ograniczona,  ale i  tak walczyła do
1956 roku. 26.02-  Episkopat Polski  przekazał  premierowi  J.  Cyrankiewiczowi
dokument  z  postulatami  obok  żądań  swobody  działania  Kościoła,  również
program praw i swobód obywatelskich.

08.02.1951  –  wykonano  wyrok  na  Zygmuncie  Edwardzie  Szendzielarzu,  ps.
Łupaszka”,  „Łupaszko”  w  więzieniu  na  Mokotowie,  /ur.  12.03.1910/.  Major
kawalerii  WP  i  AK.  Dowódca  5  Wileńskiej  Brygady  AK.   Ciało  zostało
pochowane  w  tajemnicy  w  nieznanym  przez  lata  miejscu.  Wiosną  2013  r.
badacze  IPN  odkryli  i  zabezpieczyli  jego  szczątki  podczas  prac
ekshumacyjnych na terenie Kwatery na Łączce, na warszawskich Powązkach.
Dla wielu Polaków jest bohaterem, dla innych nie. Trudno wydać obiektywną
ocenę, kiedy walczy się w podziemiu i brak pełnej rzetelnej informacji. Fakt, że
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walczył z obu wrogami Polski /Niemcami i Rosjanami/ - o wolny i niepodległy
Kraj. Historia da prawdziwy opis.

Proponuję  przeczytać  p.  Jana  Stanisława  Smalewskiego  /oficera
LWP/ książki o  Łupaszce (Łupaszka - Trylogia. U boku Łupaszki.

Żołnierze Łupaszki. Więzień Kołymy) – może zachowanie w Sejmie
RP byłoby inne posłów Lewicy i cz. PO?

Więcej uczynił dla kraju dobra niż zła, stąd zachowanie niektórych posłów w
dn.  08.02.2022  r.  uważam  za  niewłaściwe.  Niech  każdy  spojrzy  na  siebie  i
stwierdzi, czy zawsze postępuje właściwie!

Żołnierze 5 Wileńskiej Brygady AK. Stoją od lewej: ppor. Henryk Wieliczko
„Lufa”, por. Marian Pluciński „Mścisław”, mjr Zygmunt Szendzielarz

„Łupaszko”, wachm. Jerzy Lejkowski „Szpagat”, por. Zdzisław Badicha
„Żelazny”

15.02.1951  –  władzę  PRL podpisały  z  ZSRR umowę o  wymianie  terytoriów,
dzięki której ZSRR otrzymało nowe złoża gazu ziemnego.

27.02.1957  –  ukazał  się  pierwszy  numer tygodnika  „Polityka”.  Popierał  linię
partii.

29.02.1964  –  memorandum  rządu  PRL  odnośnie  zamrożenia  zbrojeń
nuklearnych w Europie Środkowej. Znane jako „Plan Gomułki” – wygłoszony w
Płocku /1963/.

06.02.1968  –  trzy  lata  więzienia  dla  Janusza  Szpotańskiego  /14.09.1929  –
13.10.2001/  za  satyryczną  operę  „Cisi  i  gęgacze,  czyli  bal  u  prezydenta”  –

nawiązującej do aktualnej sytuacji politycznej i  osobiście do W.
Gomułki. Autor „Carycę i zwierciadło”, czyli satyrę z dziejów Rosji
i  ZSRR,  gdzie  caryca  –  była  Leonidem  Breżniewem  /sekretarz
generalny  KC  KPZR/  oraz  poematu  satyrycznego  „Towarzysz
Szmaciak” – z dziejów naszej młodości. 23.09.2006 – pośmiertnie
odznaczony  przez  Prezydenta  Lecha  Kaczyńskiego  –  Krzyżem
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Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 16.02- petycja w sejmie zakazująca
przedstawień „Dziadów” A. Mickiewicza.

6  –  7.02.1971 –  na VIII  plenum KC PZPR oceniono  wydarzenia  grudniowe i
usunięto ze stanowisk ekipę Gomułki.

21.02.1978 –  w  Katowicach  powstał  pierwszy  Komitet  Założycielskiego
Wolnych Związków Zawodowych, z  inicjatywy  Kazimierza  Świtonia.  Z
czasem  podobne  powstawały  na  Wybrzeżu  /Krzysztof  Wyszkowski,  Andrzej
Gwiazda, Anna Walentynowicz/.

                                         

            A.Walentynowicz          A. Gwiazda            K. Wyszkowski              K. Świtoń

05.02.1981 wydalono z partii Piotra Jaroszewicza. 11 – 12.02- premierem został
Wojciech Jaruzelski, który powiedział „Władza ludowa dysponuje dostateczna
mocą, aby zagrodzić drogę tym ludziom i tym procesom, które zmierzają do
cofnięcia koła historii,  do kontrrewolucji”. Lecz i stan wojenny nie pomógł…
„Mury runęły”… 17 – 18.02-  zalegalizowano Niezależne Zrzeszenie Studentów.
19.02-  podpisanie  porozumień  rzeszowsko-ustrzyckich.  Akcja  protestacyjna
chłopów została zawieszona, własność chłopska nienaruszalna.

01.02.1982 – podwyżka żywności aż o 241%, opału i  energii  o 171%. Polską
rządzą wojskowi. 27.02- wycofano  film Andrzeja Wajdy „Człowiek z żelaza”.

07.02.1985 – w procesie zabójców ks. Jerzego Popiełuszki /straszna śmierć/ -
Grzegorz Piotrowski, Waldemar Chmielowski i Leszek Pękala zostali skazani od
25  do  14  lat  więzienia.  Poznajmy  te  trzy  twarze  i  nie  stosujmy  ich  form
działania!

                                               
           L. Pękala         W. Chmielowski      G. Piotrowski            bł. J. Popiełuszko

06.02 –  05.04.1989 – rozpoczęły się  obrady Okrągłego Stołu,  czyli  rozmowy
„rządowo-koalicyjne”  ze  stroną  „solidarnościowo-opozycyjną”  –  pod
przewodnictwem  Czesława  Kiszczaka  i  Lecha  Wałęsy.  Ponoć  rozpoczął  się
nowy demokratyczny rozdziała w życiu Polaków? 15.02- sejm ustanowił 11.11
dniem  święta  narodowego.  Rocznica  odzyskania  niepodległości  w  1918  r.
Chwała Polakom!

Po PRL
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09.02.1990 – przywrócono godło państwowe, czyli ORŁA w KORONIE. 21.02-
premier Tadeusz Mazowiecki stwierdził, że wojska radziecka mają pozostać w
Polsce do czasu rozwiązania tzw. „problemu niemieckiego”. Czechosłowacja i
Węgry  dążyli  do  wycofania  ACz.  27.02-  po  23  latach  wznowiono  stosunki
dyplomatyczne z Izraelem.

          
Herb Polski za czasów: Piastów, Jagiellonów, PRL i obecnie

/są propozycje aby nogi orła były w kolorze złota/

15.02.1991 – powstaje Grupa Wyszehradzka. Podpisali: Lech Wałęsa /Polska/,
Václav Havel /Czecho-Słowacka Republika Federacyjna/ i Árpád Göncz
/Republika  Węgierska/.  22  –  25.02  –  nowym  przewodniczącym  NSZZ
„Solidarność” po rezygnacji L. Wałęsy został Marian Krzaklewski.

                       
                             Árpád Göncz       Václav Havel        Lech Wałęsa

01.02.1992 – uchwała sejmu stwierdza, że wprowadzenie stanu wojennego było
aktem nielegalnym.

08.02.1994  –  zmarł  Witold  Lutosławski  /ur.  1913/,
Wybitny  kompozytor  polski  XX  w.  25.02-  zmarł
Władysław  Siła-Nowicki  /ur.1913/  -  znany  adwokat  i
polityk.

21.02.1997  –  podczas  wizyty  przewodniczącego  litewskiego  parlamentu  w
Polsce Vytautasa Landsbergisa nastąpiło ocieplenie stosunków między Polską
a Litwą

23.02.1998 – ratyfikowano konkordat.
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26.02.1999  –  prezydent  Aleksander  Kwaśniewski  podpisał  akt  ratyfikacyjny
Traktatu Północnoatlantyckiego.

05.02.2003 – ambasadorowie państw członkowskich Unii Europejskiej przyjęli
ostateczny tekst traktat akcesyjnego dla 10 nowych państw członkowskich /w
tym dla Polski/. 

02.02.2006  –  przedstawiciele  Prawa  i  Sprawiedliwości,  Samoobrony  i  Ligi
Polskich  Rodzin  podpisali  tzw.  pakt  stabilizacyjny  na  okres  jednego  roku
(przetrwał tydzień).

07.02.2019 – zmarł Jan Olszewski /ur. 20.08.1930/, premier w latach
1991–1992. Słynne  stwierdzenie  „CZYJA  BĘDZIE  POLSKA”.
Pamiętajmy… oby była POLAKÓW!

WOJSKO POLSKIE

23.02 – Służba Geograficzna WP – Święto Geografii Wojskowej. 
Rodowód  polskich  jednostek  geograficznych  sięga  II
Rzeczpospolitej. 23 lutego 1919 roku Naczelne Dowództwo WP,
którym kierował marszałek Józef Piłsudski, zatwierdziło projekt
organizacyjny i wydało rozkaz utworzenia Instytutu Wojskowo-
Geograficznego.  Ostatecznie  w  2012  roku  zostało  powołane
Szefostwo Geografii Wojskowej, które dziś podlega Dowództwu
Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.

PONADTO SWOJE ŚWIĘTO OBCHODZĄ:

02.02 - 105 Pomorski Dywizjon Artylerii Haubic 
05.02 -  1 Ośrodek Szkolenia Lotniczego
          -  2 Ośrodek Szkolenia Lotniczego
08.02 -  2 Pomorska Brygada Artylerii 
15.02 -  4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy 
25.02 -  36 Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego. 

Z ostatniej chwili:
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08.02.2021  –  Minister  MON  Mariusz  Błaszczak  powołał  Wojska
Obrony Cyberprzestrzeni,  jako regularne wojsko.  Dowódcą WOC

został  gen.  Karol  Molenda  –  dyrektor  Narodowego
Centrum  Bezpieczeństwa  Cyberprzestrzeni.  "Wojsko
Obrony  Cyber-przestrzeni,  to  jest  regularne  wojsko,
posiada zdolności zarówno obronne, zdolności służące
rozpoznaniu  jak  i  zdolności  służące  ofensywie,  jeśli
taka  byłaby  konieczność.  Minister  zaznaczył,  że  te  ostatnie

zdolności pozwolą realizować natowską doktrynę odstraszanie potencjalnych
agresorów”. 

WOC  objął  opieką  powstanie  Wojskowego  Ogólnokształcącego  Liceum
Informatycznego,  jak  również  współfinansowanie  z  MON  w  każdym
województwie szkół, których absolwenci zasilą szeregi WOC.

Wg dowódcy WOC gen. K.  Molendy, działanie WOC, to:

Po  pierwsze  -  działamy  w  defensywie,  działaniach  obronnych;  musimy
wiedzieć, jaki się bronić. 
Po drugie: rozpoznanie - przeciwnika, jak i infrastruktury. 
Po trzecie: ofensywa, czyli nasz miecz. 
Z reguły działamy po cichu.  Jeśli  o nas nie słyszycie,  to znaczy,  że dobrze
realizujemy swoje działania" - zaznaczył generał.

Podstawa:

 1.Wikipedia; Wikimedia i inne znajdujące się na stronach internetu;
 2.Kronika Polski. Przegląd Reader's Digest. Warszawa 2000;
 3.Encyklopedia Powszechna. Wydawnictwa Gutenberga.

GDY LUTY MROZY DAJE, WRÓŻY URODZAJE!

/trudno, ale temperatura jest plusowa/

Opracował:
Antoni Tunkiewicz

Koło „SAPER”
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