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POLSKI KWIECIEŃ W HISTORII POLSKI
Kwiecień jest kolejnym wiosennym miesiącem u nas, a jesiennym na półkuli
południowej. Zawsze zaczyna się w ten sam dzień tygodnia co lipiec, a w latach
przestępnych także co styczeń. Nazwa pochodzi od kwitnących o tej porze
kwiatów /wg A. Brüknera/. W zamierzchłych czasach był nazywany: łżykwiat lub
łudzikwiat, brzezień /od brzozy/, czy też dębień. W niektórych krajach Europu
nazywa się Aprilis /łacina/.
Piękny miesiąc obsypany kwiatami, a także różnymi świętami. Najczęściej jest
w tym miesiącu Wielkanoc - święto radosne, ale zawsze od 1946 roku jest
święto Wojsk Inżynieryjnych, święto każdego SAPERA. Przypadek widocznie
mnie skłonił, abym zaczął opisywać najważniejsze wydarzenie Polski od
miesiąca maja, a kończył na kwietniu – jako dwóch miesiącach, pokrywających
się w kwieciu i w których świat budzi się … do życia, w którym wielu zawiera
związki małżeńskie – rozpoczynając nowe życie i autor w tym uczestniczył, a z
czasem w JW. 2456 w Ełku ciekawą służbę zawodową rozpoczynał.

13.04.1968
Ełk
„Dzień Sapera upamiętnia rocznicę wydarzeń z 16 kwietnia 1945 roku, kiedy
żołnierze I i II Armii WP forsowali linię Odry i Nysy Łużyckiej”
Ten piękny i ukwiecony miesiąc, był także pełen bólu i to „dzięki” naszym
sąsiadom: 03.04.1940 – z Kozielska wywieziono pierwszą grupę jeńców
polskich i rozstrzelano w Katyniu. Do 13.04.1990 - ZSRR wmawiało nam, że
polskich oficerów i inteligencję zamordowali Niemcy /oni robili to swoją
drogą…/, ale dobrze, że z czasem przyznali się do popełnienia zbrodni w
Katyniu. Lepiej późno niż wcale. 13 - 15.04- przeprowadzono drugą deportację
Polaków w głąb ZSRR, głównie rodziny wojskowych, urzędników, policjantów,
nauczycieli i działaczy różnych szczebli. Razem ok. 300000 osób, w tym 70%
dzieci i kobiet. Dzisiaj podobnie Rosjanie poczynają na Ukrainie! Niszczą
miejscowości, gwałcą i mordują kobiety, wywożą /głównie/ dzieci w głąb Rosji
… Podobnie było w trakcie rozbiorów Polski …, ale Polska była – jest i będzie!
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14.04.966 – chrzest Mieszka I oraz jego dworu. Od 966 roku datuje się
powstanie państwa polskiego. Chrztu udzielił biskup Jordan, który przybył do
Poznania z księżniczką Dobrawą.
11.04.1079 – konflikt króla Bolesława Szczodrego z bp. Stanisławem, którego
król skazał na śmierć /przez obcięcie członków. Ze względu na bunt przeciwko
królowi, musiał opuścić wraz z żoną i s. Mieszkiem kraj. Udał się na Węgry do
króla Władysława I. W kraju władzę objął brat króla Władysław Herman.
23.04.1228 – Konrad Mazowiecki prowadzi rokowania z Krzyżakami, którym
przydzielił ziemię chełmińską.
09.04.1241 – podczas bitwy pod Legnicą zginął Henryk II Pobożny, w czasie I
najazdu mongolskiego na Polskę. Rycerstwo górno- i dolnośląskie oraz
wielkopolskie /6 tys./ z posiłkami morawskimi i niemieckimi ok. 2 tys./ poniosło
klęskę z najeźdźcą /w sile 3 – tys./ - pod wodzą Batu-chana, wnuka Czyngischana.

14.04.1320 – w Inowrocławiu rozpoczął się proces przeciwko Krzyżakom o
podporządkowanie siłą Pomorza.
09.04.1932 – Krzyżacy podbijają Kujawy /Brześć Kujawski, Inowrocław /26.04/ i
inne grody.
25.04.1333 – w katedrze wawelskiej koronowano Kazimierza Wielkiego. W tym
dniu przedłużył rozejm z Krzyżakami do 15.05.1334 r.
08.04.1421 – przymierze Polski z Marchią Brandenburską przeciwko
Krzyżakom. Władysław Jagiełło pozyskał wiernego sprzymierzeńca w osobie
Zygmunta Luksemburskiego.
14.04.1430 – rycerze polscy – rabusie napadli na Jasną Górę, myśląc, że są tam
skarby. Z braku łupów – niszczyli wyposażenie klasztoru. Przebili twarz
cudownego obrazu Matki Bożej i połamali ramę /byli to m.in.: Jakub Nadobny z
Rogowa, Jan Kuropatwa i Fryderyk Ostrogski/.
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23.04.1445 – szlachta na zjeździe w Sieradzu podjęła decyzję o przekazanie
tronu synowi Władysława Jagiełły – wielkiemu księciu litewskiemu
Kazimierzowi Jagiellończykowi.
01.04.1455 – zmarł kard. Zbigniew Oleśnicki. Z jego inspiracji Jan
Długosz rozpoczął pisać Roczniki Królestwa Polskiego. W 12
księgach opisał /przekazaną/ historię polskiego średniowiecza.
Dwie ostatnie pochodzą z czasów gdy żył. Księgi poprzedził
opisem geograficznym Polski.
28.04.1512 – Tatarzy pokonują oddziały polskie podeszli aż pod Lwów, gdzie
pod Łopusznem ponieśli klęskę. Wojsko koronne hetmana Mikołaja
Kamienickiego i litewskie hetmana ks. Konstantego Ostrogskiego połączone
27.04 pod Wiśniowcem zwyciężyli najeźdźców, a chan tatarski za 15 tys. zł
rocznie zobowiązał się do sojuszu przeciwko Moskwie.
18.04.1518 – ślub króla Zygmunta I z księżniczką Boną Sforzą – córką ks.
Mediolanu Gian Galezza Sforzy i Izabeli Aragońskiej.
10.04.1525 – Albrecht Hohenzollern złożył w Krakowie hołd lenny Zygmuntowi
Staremu.
19.04.1539 – za nawracania chrześcijan na judaizm w Krakowie została spalona
Katarzyna Zalaszkowska - Weiglowa. Tym samym położono kres żydowskich
akcji tego typu.
01.04.1548 – na Wawelu zmarł król Polski i wielki książę litewski
Zygmunt I Stary, panujący od 1506r. Pogrzeb z udziałem Zygmunta
Augusta odbył się w dniach 26-28.07.
30.04.1632 – zmarł Zygmunt III Waza. Pochowany z ż. Konstancją w
podziemiach katedry krakowskiej. Prowadząc wojny doprowadził ,że
Polska miała największy obszar, ale był ganiony za trwonienie
pieniędzy na zdobycze terytorialne /wojny/. Nie liczył się z zdaniem
szlachty, stąd miał porażki polityczne, lecz był pracowity i
konsekwentny co do swoich decyzji.
29.04.1648 - rozpoczęła się bitwa pod Żółtymi Wodami w trakcie Powstania
Chmielnickiego. Zakończyła się klęską wojsk polskich z Kozakami i Tatarami.
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01.04.1656 – po pierwszych sukcesach wojsk polskich
i litewskich ze Szwedami /utrudniając Szwedom
wycofywanie się z południa Polski na północ, poprzez
tzw. taktykę walk szarpanych i zwycięstwo 12.03 pod
Janowem/ - król Jan Kazimierz złożył śluby lwowskie w
katedrze we Lwowie. Ogłosił Najświętszą Marię Pannę
za patronkę i królową Korony Polskiej. Ponadto pod
obrazem Najświętszej Panny Łaskawej złożył zobowiązanie, że po
oswobodzeniu Polski od Szwedów polepszy dolę mas chłopskich, którzy
dzielnie walczyli pod dowództwem Stefana Czarneckiego. 07.04- wojska
polskie pokonały Szwedów pod Warką.

J. Matejko
01.04.1683 – Polska zawarła z Austrią antyturecki sojusz.
18.04.1791 – sejm uchwalił prawo o miastach. Po
burzliwych
dyskusjach
podczas
Sejmu
Czteroletniego, który 18.12.1789 r. powołał Deputację
do Miast Naszych Królewskich, która 01.03.1791
wniosła projekt do Sejmu – lecz został odrzucony.
Dopiero projekt posła Jana Suchorzewskiego /smutna
postać/, poparty przez króla Stanisława Augusta – został zaakceptowany.
11.04.1764 – konwencja rosyjsko-pruska. Fryderyk II z Katarzyną II uzgodnili
kwestię wyboru polskiego króla. Ponadto postanowili nie dopuścić do
wzmocnienia Rzeczpospolitej poprzez reformy. 13.04- zbrojna interwencja
Katarzyny II. 16.04- konfederacja w Wilnie poparła Czartoryskich w rywalizacji o
tron.
12.04.1767 – Fryderyk II /król Prus/ w tajnej konwencji zgodził się Razem z
Rosją napaść na Polskę, jeżeli Austria wyruszy na wojnę z Polską. Katarzyna II
zobowiązała się ponieść koszt wojenne. Zbliżał się rok 1772!
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27.04.1792 - podpisano w Petersburgu akt zawiązania konfederacji targowickiej
– pod patronatem Katarzyny II. Konfederacja była skierowana przeciwko Sejmu
Czteroletniemu i Konstytucji 3 Maja – i uważana jest jako symbol zdrady
Polski.
04.04.1794 – wojska polskie pod dowództwem Tadeusza Kościuszki pokonały
pod Racławicami wojska rosyjskie. 17.04 – wybuchło powstanie na Żmudzi. 17–
18.04- wybuchła insurekcja w Warszawie kierowana przez Jana Kilińskiego. 22–
24.04- wybuchła insurekcja w Wilnie pod wodzą płk. Jakuba Jasińskiego.
19.04.1773-11.04.1775 – zwołany sejm nadzwyczajny przez kuchmistrza kor.
Adama Ponińskiego
/płatnego agenta Rosji/, w zamian za godność
podskarbiego i 3 tys. dukatów miesięcznej pensji - uchwalił zatwierdzenie
rozbioru Polski /30.09/ przy kilku głosach przeciwnych /np. Samuela Korsaka,
Tadeusza Rejtana/. Europa nie zareagowała /znamy to ze współczesnej historii/,
tylko Jean Jacques Rousseau – zaprotestował!
02.04.1783 – po rozbiorze utracono żupy wielicko-bocheńskie, król udzielił
przywileju dla Kompanii Solnej na poszukiwanie soli i węgla w
Rzeczypospolitej /twórcą spółki był Leopold von Beust z Saksonii – znaleźli w
rejonie Buska/.
04.04.1794 – Tadeusz Kościuszko pokonał pod Racławicami Rosjan, przy
współudziale chłopów-kosynierów pod wodzą Wojciecha Bartosza /za udział
został chorążym, otrzymał szlachectwo i nazwisko Głowacki/. 10.04 – odbyło
się ostatnie posiedzenie Komisji Edukacji Narodowej. 17 - 18.04- insurekcja
warszawska. Naczelny d-ca i ambasador carski /Ingelström/ wraz z wojskiem
opuszcza Warszawę. 22 – 24. 04- płk Jakub Jasiński w Wilnie w porozumieniu z
tajną organizacją cywilno-wojskową pokonał garnizon carski w Wilnie – to było
początkiem powstania na Litwie. Powołany Sąd Kryminalny – skazał na
śmierć /25.04/ targowiczanina hetmana wielkiego litewskiego Szymona
Kossakowskiego.
04 – 15.04.1803 – car Aleksander I w Wilnie przemianował Szkołę Głowna na
Uniwersytet Wileński, który posiadał 32 katedry i 4 wydziały. UW był największy
w Carstwie Rosyjskim i ośrodkiem kultury polskiej.
14.04.1809 – Austria zaatakowała Księstwo Warszawskie. Po wybuchu w
kwietniu 1809 nowej wojny austriacko-francuskiej, liczący 32 tys. korpus wojsk
austriackich dowodzony przez arcyksięcia Ferdynanda d'Este uderzył na
Księstwo Warszawskie. W Księstwie nie było wtedy wojsk francuskich, zaś
polskie liczyły tylko 14 tys. żołnierzy. 19.04- doszło do bitwy pod Raszynem,
gdzie starły się polsko – saskie wojska z armią austriacką. Zginął płk Cyprian
Godebski /ur. 1765/ - legionowy poeta niepodległościowy!
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W. Kossak
08.04.1823 – w zaborze pruskim przeprowadzono reformę uwłaszczeniową.
04.1831 – odbyła się nieudana wyprawa korpusu gen. Dwernickiego na Wołyń.
04.1832 – Rosjanie zaczęli budowę warszawskiej Cytadeli. Koszt ponosiło
Królestwo Polskie – jako karę za powstanie. 14.04- w Wielkim Księstwie
Poznańskim wprowadzono jeżyk niemiecki – jako urzędowy. 18.04- szkocki
poseł Robert Fergusson w parlamencie angielskim złożył interpelację w
sprawie polskiej. Skrytykował politykę rosyjską w Polsce. 29.04- w Paryżu
powołano Towarzystwo Literackie Polskie /Prezes Adam Jerzy Czartoryski,
który 29.04.1824 – złożył dymisję z funkcji kuratora Wilińskiego Okręgu
Naukowego, w związku z wykryciem działalności filomatów. Car Aleksander I
przyjął dymisję/.
23.04.1833 – w Królestwie Polskim wprowadzono stan wojenny.
19.04.1841 – Karol Marcinkowski zakłada Towarzystwo Naukowej Pomocy dla
Młodzieży Wielkiego Księstwa Poznańskiego, która miała pomagać zdolnej,
niezamożnej młodzieży z Wielkopolski oraz wspierać kulturę i oświatę
narodową.
15.04.1846 – Austria zlikwidowała Rzeczpospolitą Krakowską.
22.04.1848 – austriacki gubernator Galicji ogłosił zniesienie pańszczyzny
chłopskiej. 06–29.04- rozruchy w Krakowie. 04 - 05- wielkopolscy powstańcy
stoczyli walki z wojskami pruskimi. 29.04 – podział Księstwa Poznańskiego. Na
cz. polską 9 powiatów, 17 zaś z Poznaniem to cz. niemiecka.
03.04.1849 – w Paryżu zmarł Juliusz Słowacki /ur. 04.09.1809/. Poeta,
dramaturg, wieszcz epoki romantyzmu. Obok A. Mickiewicza i Z.
Krasińskiego – Wieszcz Narodowy!
13.04.1863 – car Aleksander II zapowiedział amnestię dla powstańców, którzy
złożyli broń. 04.1863 – rozwój powstania na Litwie. 17.04- Austria, Francja i
Anglia skierowali notę do Rosji o zmianę polityki wobec Królestwa Polskiego.
Nota bez odpowiedzi. Bitwy o niepodległość: 23.04- pod Józefowem, 29.04- pod
Pyzdrami, 07 – 09.04- pod Birżami – były krótkie zwycięstwa, ale wszystkie
przegrane. 26.02- do Wilna przyjechał Michaił Murawiow „Wieszatiel”. W ciągu
2 lat: 128 Polaków powieszono, 972 – skazano na katorgę, 1427 – zesłano na
Sybir. Ucierpiało w różny sposób ponad 9000 osób.
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11.04.1864 – aresztowano Traugutta. Jego i 4 towarzyszy skazano
na karę śmierci. Wykonano w Cytadeli /05.08/.

28.04.1865 – odbyła się premiera opery Straszny Dwór Stanisława Moniuszki w
Warszawie.

/

30.04.1870 – w Warszawie powstał /z czasem największy/ Bank
Handlowy Spółka Akcyjna. Kapitał założycielski wynosił 1 mln.
rubli. Głównym udziałowcem był najwybitniejszy polski
przemysłowiec i finansista XIX w. Leopold Kronenberg
24.03.1812 – 05.04.1878/.

06.04.1871 – gen. Jarosław Dąbrowski /Patron Wojskowej Akademii
Technicznej/ został komendantem Paryża. Odniósł jako dowódca
frontu kilka sukcesów dla Komunardów. Podobne sukcesy odnosił
dla Komuny gen. Walery Wróblewski.
26.04.1886 – władzę Rzeszy powołały Komisję Kolonizacyjną dla popierania
osadnictwa niemieckiego na ziemiach polski.
01.04.1893 – powstała Liga Narodowa, na bazie Ligi Polskiej, a także ZMP „Zet”,
i Stowarzyszenia „Łączność”. Twórcami był m.in. Roman Dmowski. Liga dążyła
do niepodległości poprzez „pracę organiczną”, a nie walkę zbrojną. R.
Dmowski napisał „Nasz patriotyzm” – jako deklarację programową obozu
narodowo-demokratycznego.
25.04.1899 – w Limie zmarł nasz inżynier kolejnictwa Ernest
Malinowski /ur.1815/. Największy sukces E. Malinowskiego to
zbudowanie Centralnej Kolei Transandyjskiej i jako jeden z
sukcesów technicznych XIX w.
01.04.1901 – szkolny strajk we Wrześni, w związku z germanizacją Polaków.
Brawo Uczniowie i Wychowawcy – tamtego okresu…
27.04.1915 – feldmarszałek Paul von Hindenburg na terenie okupowanej Polski
rekwiruje zboże. 30.04- car Mikołaj II podpisał ustawę wprowadzającą samorząd
miejski w Królestwie Polskim. Dokument bez pokrycia, gdyż od 01.07 działał już
samorząd, z mocy państw centralnych.
05.04.1916 – kanclerz Niemiec złożył deklarację w Reichstagu, że razem z
Austro-Węgrami rozwiążą sprawę polską. Jest to następstwo wojny z Rosją i
braku porozumienia. 30.04- na zarządzenie niemieckich władz okupacyjnych –
po raz pierwszy w Warszawie przesunięto zegarki o godzinę naprzód.
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03.04.1917 – na Kongresie Związku Sokołów w Pittsburgu, Ignacy Paderewski
zaproponował utworzenie 100 tys. Armii Kościuszkowskiej obok armii USA,
która przystępuje do walki z Niemcami. 17.04- cesarz Austro-Węgier przekazał
Legiony do dyspozycji niemieckich władz wojskowych i Tymczasowej Rady
Stanu – które miały formować Polnische Wehrmacht /Polskie Siły Zbrojne –
wódz naczelny gen. Hans Beseler/. 26.04- na ziemiach okupowanych przez
Niemcy wprowadzono polskie znaki pieniężne „rzeszki” – na łączną kwotę 100
mln marek.
04.04.1919 – Sejm przyjął rezolucję odnośnie wschodniej granicy. Do Polski
miała należeć Galicja /Ukraińcy mieli otrzymać autonomię w zjednoczeniu z
Polską/ i płn.-wsch. dzielnice Polski z ich stolicą Wilnem. 09.04 – Wielka
Brytania /premier David Lloyde Georg/ nie chce przyznać Polsce – Gdańska.
14.04 – pierwsze transporty Armii Hallera wyruszyły z Francji do Polski. 15.04 –
Lenin stwierdził, że w krajach sąsiadujących z Rosją /w tym Polska/: „żadna
inna władza oprócz naszej nie okaże się możliwa”. 16.04 – WP rozpoczęło
ofensywę na Wilno okupowane przez Acz. 19.04– Wojsko Polskie zajęło Wilno,
w ramach wojny polsko-bolszewickiej. 22.04 – odezwa J. Piłsudskiego w kilku
językach do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Celem było
zapewnienie prawa do samostanowienia w sprawach wewnętrznych,
narodowościowych i wyznaniowych w wyborach. 23-26.04- powołano w
Krakowie zjednoczoną PPS /PPS, PPSD i PPS/. Jednym z przywódców został
Ignacy Daszyński. Cel: ustrój Polski – socjalistyczny osiągnięty środkami
parlamentarnymi a nie rewolucyjnymi. 25.04- litewska misja dyplomatyczna w
Warszawie rząda Litwy ze stolicą w Wilnie. 25 – 30.04- zgrupowanie gen. RydzaŚmigłego rozbiło trzy zgrupowania ACz pod Szyrwintami, w rejonie SólOszmiany odrzucając front o 60 km od Wilna.

Narodowe Archiwum Cyfrowe
17.04.1920 – rozkaz J. Piłsudskiego do natarcia na Ukrainę, w celu
wyprzedzenia natarcia ACz. 21.04- podpisano umowę między rządem Polski a
rządem Ukrainy Symona Petlury. Ukraina miała być niepodległa, a granica
przebiegać na linii Zbrucza i Horynia. 25.04-07.05.1920 – zwycięska ofensywa
wojsk polskich i ukraińskich, zajęcie Kijowa.
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25 kwietnia – w 1920 roku rozpoczęła się operacja kijowska podczas wojny
polsko – bolszewickiej. Jej efektem było zajęcie Kijowa przez wojska gen.
Edwarda Śmigłego – Rydza 7 maja 1920 roku;
01.04.1921 – szefem Sztabu Generalnego (na miejsce gen. Rozwadowskiego)
został mianowany gen. Władysław Sikorski. 02.04- w Poznaniu otwarto
pierwsze Targi Poznańskie. Uczestniczyć mogły firmy posiadające siedzibę
prawną w Polsce. 12.04 – inauguracja połączenia lotniczego na linii: ParyżPraga-Warszawa obsługiwane przez
francusko-rumuńskie towarzystwo
CFRNA. 15.04 – Sejm ratyfikował ryski traktat pokojowy z Rosją I Ukrainą
Sowiecką. 19.04 – powołano ogólnopolską Organizację Młodzieży Narodowej.
16.04.1922 – w Rapallo podpisano traktat niemiecko-sowiecki. Traktat, jak się z
czasem okazało bardzo niebezpieczny dla Polski…
01.04.1923 – w Poznaniu rozpoczęto budowę fabryki lokomotyw, przez
Towarzystwo Akcyjne „H. Cegielski”. 23.04- podpisano umowę handlową oraz
koncyliacyjno-arbitrażową z Czechosłowacją. 23.04- Sejm uchwalił ustawę o
Trybunale Stanu.
01.04.1924 – w Polsce utworzono Mennicę Państwową. 28.04- rozpoczął
działalność Bank Polski.
22.04.1927 – powstała scentralizowana struktura Państwowych Wytwórni
Uzbrojenia. Fabryka broni w Radomiu, prochu w Pionkach, amunicji w
Skarżysku-Kamiennej, karabinów w Warszawie.
01.04.1930 – otwarto pierwszą linię polskiej żeglugi morskiej na linii z Gdyni do
Rygi, Tallina i Helsinek /Towarzystwo „Żegluga Polska”.
28.04.1934 – Prezydent Ignacy Mościcki /01.12.1867 – 02.10.1946/
dokonał otwarcia portu lotniczego na Okęciu.
24.04.1935 – prezydent Polski Ignacy Mościcki /w latach 19261939/ podpisał akt Konstytucji Kwietniowej wprowadzającą
system prezydencki w Polsce;
09.04.1936 – dekretem prezydenta utworzono Fundusz Obrony Narodowej. Do
1939 r. suma wyniosła 1.2 mld zł.
07.04.1938 – Zakłady Południowe w Stalowej Woli sprawdzili nowo
wyprodukowaną armatę, a PZL – opuścili wojskowe samoloty
bojowe PZL P-37 „Łoś”. 17.04- w Bazylice św. Piotra w Rzymie
Papież Pius XI kanonizował Andrzeja Bobolę hr. Leliwa /30.11.1591 –
16.05.1657/- autor ślubów króla Jana Kazimierza.
06.04.1939 – min. Beck podpisuje w Londynie porozumienie polsko-brytyjskie,
zobowiązujące obie strony do udzielenia wsparcia w przypadku
bezpośredniego zagrożenia niepodległości.
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11.04- Adolf Hitler podpisał plan ataku na Polskę – Fall Weiss. 13.04- premier
Francji Édouard Daladier oświadczył, że Francja i Polska udzielają sobie w
nawzajem gwarancji w przypadku ataku. 18 - 20. 04- bokserzy obronili na
mistrzostwach Europy w Dublinie tytuł najlepszej drużyny /1 złoty i 3 srebrne
medale/, zdobytej w 1937 r. w Mediolanie.
28.04.1939 – Niemcy zerwały układ o nieagresji z Polską, a także niemieckobrytyjski układ morski z 1935 r.
03.04.1940 – z Kozielska wywieziono pierwszą grupę
jeńców polskich i rozstrzelano w Katyniu. 13 - 15.04przeprowadzono drugą deportację Polaków w głąb
ZSRR, głównie rodziny wojskowych, urzędników,
policjantów, nauczycieli i działaczy różnych szczebli.
Razem ok. 300000 osób, w tym 70% dzieci i kobiet.
NKWD podało ok. 60000 osób. 19.04 – przywódcy
ukraińskiego ruchu nacjonalistyczny /OUN-M i OUNB/ spotkali się w Krakowie z Hansem Frankiem i
przyjęli deklarację lojalności wobec III Rzeszy. 30.04w starciu z Niemcami pod Anielinem zginął mjr
Henryk Dobrzański „Hubal”.
04.1940 – Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich wzięła udział w
bitwie o Narwik. 04.1941 – w Warszawie tygodniowy przydział wynosił 1050 g
chleba i 100 g. mięsa na osobę! 05.04- zmarł Franciszek Kleeberg, dowódca
Samodzielnej Grupy operacyjnej Polesie we wrześniu 1939 roku. 09.04- Niemcy
rozbili Komendę Krakowsko-Śląskiego ZWZ. Aresztowali ok. 300 osób.
Zlikwidowali także siatkę przerzutów na Budapeszt. 13.04- NKWD aresztowała
płk. Nikodema Sulika – komendanta wileńskiego okręgu ZWZ. 25.04- rozkaz
NKWD na Litwie w sprawie deportacji Polaków związanych z zżyciem
politycznym przedwojennej Polski. Deportację na Wileńszczyźnie wykonano
14.06.1941 r.
02.04.1942 – ukazał się pierwszy numer miesięcznika literackiego „Sztuka i
Naród”. Autorzy – założycieli zginęli z rąk niemieckich /m.in.: Tadeusz Gajcy,
Wacław Bojarski i inni/. 25.04- NKWD wstrzymała dalszy pobór Polaków do
armii Andersa. W kwietniu Stepan Bandera /OUN/ uznał za głównych wrogów
Ukraińców dążących do niepodległości jest Moskwa oraz Polska w walce o
ziemie Małopolski Wschodniej, Polesia i Wołynia.
08.04.1943 – memoriał ppłk. Zygmunta Berlinga do NKWD w sprawie
utworzenia polskich oddziałów w ZSRR /nawet do 100. tys. żołnierzy/, po
wyjściu armii gen. W. Andersa. Nowa armia będzie podporządkowana ZSRR.
13.04- radio z Berlina podała informację o odkryciu masowych grobów
oficerów polskich w Katyniu. Oskarżając o ten mord władze sowieckie.
Memoriał wsparła Wanda Wasilewska. 15.04- gen. W. Sikorski rozmawia z
premierem brytyjskim Churchillem w sprawie wyjaśnienia Katynia. Rząd Polski
zwraca się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o zbadanie wykrytych
przez Niemców grobów.
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Sowieci podali informację, że polskich oficerów zamordowali Niemcy latem
1941 r. 19.04- siły niemieckie SS /850/ wsparte policją niemiecką, Ukraińcami,
Łotyszami i Litwinami, a także polską granatową policją /2000/ przystąpiły do
likwidacji getta w Warszawie. W getcie wybuchło powstanie Żydowskiej
Organizacji Bojowej. Pomocy ŻOB udzieliły żołnierze AK i GL. 22 -23.04- w
Janowej Dolinie UPA dokonała mordów na Polakach /ok. 600 osób/, w
Zabara /ok. 750/ oraz w Baszkowcach i Chołbutowo. Ukraińcy dążyli do
„oczyszczenia” Wołynia z Polaków. 24.04- min. Anthony Eden z polecenia
Churchilla poprosił gen. Sikorskiego o wycofanie prośby do MCK i wyciszenie
rozmów w sprawie Katynia. 25-26.04- W. Mołotow przekazał osobisty list
Stalina ambasadorowi Polski Tadeuszowi Romerowi o zerwaniu stosunków
dyplomatycznych z rządem Rzeczpospolitej. Ambasador nie przyjął listu. 26 –
27.04- por. Witold Pilecki ucieka z obozu w Auschwitz. 28.04- Ukraińcy
utworzyli ochotniczą dywizję Waffen SS „Galizien” /Hałyczyna/.
Przebaczmy ale pamiętajmy! Dzisiaj wspomagajmy Naród Ukraiński dążący do
swojej niepodległości w walce z Rosją Putina! Pamiętajmy też o polskich
dzieciach z 1939-1945 i o polskich zniszczonych miastach /np. Warszawa,
Wrocław, Giżycko/!
18.04.1944 – nacjonaliści ukraińscy w zasadzce rozbili 27. Dywizję Wołyńską.
19.04- rzeź żołnierzy NSZ przez oddział Armii Ludowej we wsi Puziowe Doły.
04.1944 – powstała kadrowa organizacja „NIE” z gen. Augustem, Emilem
Fieldorfem na czele.
12.04.1945 – stracenie 11 osób pod zarzutem zamachu na B. Bieruta /KRN/ i
Edwarda Osóbkę-Morawskiego /PKWN/. 1.Dywizja Pancerna gen. Stanisława
Maczka uwolniła jeńców z obozu Oberlangen /ok. 1700 kobiet/. 16.04- 1A
Wojska Polskiego forsuje Odrę między Cedynią i Wriezen. Po przełamaniu
obrony niemieckiej na linii Odry /18.04/ oddziały rozpoczęli bitwę o Berlin
/oskrzydlając od strony północnej/. Ta operacja ACz i 1A WP zakończyła się
ostatecznym zwycięstwem aliantów i upadkiem III Rzeszy. 22 - 28.04- 2A
Wojska Polskiego po sforsowaniu Nysy Łużyckiej /16.04/ przeszłą do natarcia
na Drezno. Po niechlubnych walkach pod Budziszynem gen. Świerczewski
poniósł straty w ludziach ok. 20000 żołnierzy.
13 – 14.04.1946 – w Szczecinie odbył się zlot młodzieży pod hasłem „Trzymamy
straż nad Odrą”. Podczas przemówienia B. Bieruta – skandowali głośno
nazwisko Mikołajczyka. Na drugi dzień młodzież nie była dopuszczona do
dalszych uroczystości…
02.04.1947 – rozłam w PSL. Józef Niećko i Kazimierz Banach utworzyli
prokomunistyczne Polskie Stronnictwo Ludowe – Lewica.
14.04.1950 – komuniści i Episkopat Polski podpisali porozumienie /długo
dyskutowali/. 26.04- 1-szy maja jest świętem państwowym.
28.04.1956 - Sejm podjął ustawę o amnestię, z której skorzystało ok. 35 tyś.
więźniów w tym ok. 6 tys. politycznych.
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16.04.1961 – przeprowadzono połączone wybory do sejmu i rad narodowych.
Wybory sfałszowane na ilość głosujących /ok. 95%/ i oddanych głosów na
FJN /ponad 98%/. Nie ważne ile było osób, ale ile się podało na papierze…Tak
było w „przeszłości”.
08.04.1965 – przedłużono układ o przyjaźni z ZSRR, nowa umowa trwała do
1985 roku.
09.04.1968
–
zmarła
pisarka
Zofia
Kossak-Szczucka
/ur.10.08.1890/ - autorka powieści historycznych o czasach
wypraw krzyżowych. Wybitna Katoliczka! Współzałożycielka
„Frontu Odrodzenia Polski” i „Rady Pomocy Żydom” /Żegota/.
Odznaczona pośmiertnie medalem „Sprawiedliwych wśród
Narodów Świata” w 1982 r. i Orderem Orła Białego /2018/.
11.04.1969 – „Stefan Batory” transatlantyk zbudowany w Holandii wyruszył w
pierwszy rejs i zastąpił wycofanego, zasłużonego dla żeglugi Polskiej statek
„Batory”! 29.04- Leonid Teliga zakończył rejs dookoła świata.

20 – 27. 04.1975 – zorganizowano Tydzień Kultury Chrześcijańskiej – po raz
pierwszy po II w. św.
08.04.1979 – hr.
Edward Raczyński został
prezydentem RP na uchodźstwie (/19.12.1891 –
30.07.1993/ - od 1919 Minister spraw Zagranicznych,
a od 1932 stały delegat przy Lidze Narodów w
Genewie. W II w. św. sporządził raport o Holokaustu
i powiadomił światową opinię publiczną) po kadencji
dr. Stanisława Ostrowskiego /29.10.1892 – 22.11.1982/ - ostatni
polski prezydent Lwowa, lekarz, żołnierz Legionów i WP.
19.04.1979 - próba wysadzenia pomnika Lenina w Nowej Hucie. Sprawców nie
ujęto. Aresztowano 203 osoby /członków KOR i ROPCIO/.
04.1981 – wprowadzono reglamentowana sprzedaż mięsa, masła i przetworów
zbożowych.
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12.04.1982 – radio „Solidarność” nadała w Warszawie pierwszą audycję. Z
czasem był Gdańsk. Twórcami byli: Zofia i Zbigniew Romaszewski. 22.04zawieszony Związek
powołał Tymczasową Komisję Koordynacyjną
„Solidarność” w składzie ukrywający się członkowie KK: Zbigniew Bujak,
Władysław Frasyniuk, Bogdan Lis i Władysław Hardek.

19.04.1983 – zmarł pisarz Jerzy Andrzejewski /ur.19.08.1909/.
Działacz opozycji demokratycznej w PRL, poseł na Sejm,
współzałożyciel KOR.

29.04.1984 – zmarł Karol Estreicher /ur. 04.031906/ - historyk sztuki,
prozaik, encyklopedysta, profesor UJ i dyrektor Muzeum UJ /19511976/. Starał się odzyskiwać skradzione dzieła sztuki, w tym ołtarz
Wita Stwosza.

08.04.1986 – prezydentem RP został Kazimierz Sabbat /27.02.1913 –
19.07.1989/. Polski działacz na emigracji. Premier na uchodźstwie
/1976-1986/ i prezydent /1986-1989/.

17.04.1989 – rejestracja NSZZ „Solidarność”, 20.04 – zalegalizowano NSZZ RI
„Solidarność”. W Kwietniu powołano Unię Polityki Realnej z liderem Januszem
Korwinem-Mikke.
06.04.1990 – MO przekształcono w PO /Policję Państwową/.
Zlikwidowano SB a powołano Urząd Ochrony Państwa. 12.04–
ustawą zniesiono cenzurę. 13.04- ZSRR przyznało się do
popełnienia zbrodni w Katyniu, ustami Michaiłą Gorbaczowa.
27.04- zniesiono święto 22.07, a ustalono 3 maja.
21.04.1991 – Klub Paryski przeprowadził 50% redukcje polskiego długu.
23.04.1992 – Sejm uchwalił ustawę o trybie przygotowania i uchwalenia
Konstytucji. 09 – 04- Ministerstwo Rolnictwa okupują związkowcy Andrzeja
Leppera /cel: oddłużenie rolnictwa zwiększyć kredyty dla wsi/.
09.04.1994 – Polska złożyła w Atenach wniosek o przyjęcie do Unii Europejskiej
/szef MSZ Andrzej Olechowski/. 23 – 24.04- połączenie UD i KLD w UW z
przewodniczącym Tadeuszem Mazowieckim /z UD/. 26.04- po latach negocjacji
Lech Wałęsa na Litwie podpisuje polsko-litewski traktat o przyjaźni i
dobrosąsiedzkiej współpracy.
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29.04.1995 – prochy Marii Skłodowskiej-Curii
/pierwsza kobieta uhonorowana w ten sposób/ i jej
męża Pierre’a zostały umieszczone w Panteonie
/miejsce spoczywania najważniejszych Francuzów/.
04.04.1996 – rozpoczęły się formalne rozmowy w sprawie przystąpienia do
NATO.
02.04.1997 – Zgromadzenie Narodowe uchwaliło nową konstytucję. Za
głosowali posłowie z SLD, PSL i UW, głosy przeciwne – Solidarność, BBWR i
KPN. 11.04- Sejm uchwalił ustawę lustracyjną przy sprzeciwie tylko SLD.
30.04.1998 – uchwalono ustawę o ochronie danych osobowych /pochodzeniu
narodowym, etnicznym, poglądach politycznych, życiu seksualnym, itp. /zakaz
nie obejmował UOP i policji/.
16.04.2003 – na konferencji w Atenach podpisano traktat akcesyjny.

L.M.

W.C.

02 kwietnia 2005 – zmarł Jan Paweł II. Ur. 18.05.1920 r. w Wadowicach. Polski
duchowny, przeszedł wszystkie szczeble od wikarego w Niegowici
/15.06.1948…, aż do Papieża w Rzymie /od 16.10.1978/. Głowa Państwa
Watykańskiego. Święty Kościoła katolickiego /od 27.04.2014/. Poliglota i poeta.
Filozof historii…

„Nie lękajcie się”
01.04.2008 – Sejm przyjął traktat lizboński. 10.10.2009 r. podpisał Prezydent
Polski Lech Kaczyński.
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13.12.2007
10.04.2010 – w katastrofie lotniczej w Smoleńsku zginął prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wraz z żoną. Śmierć poniosły także
inne osoby, m.in.: ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.
Łącznie zginęło 96 osób. Do dnia dzisiejszego nie ustalono przyczyny
katastrofy, a Rosja nie oddała na wraku samolotu!

8 kwietnia 2019 – rozpoczęcie ogólnopolskiego strajku nauczycieli, do którego
przystąpiło blisko 2/3 ogółu publicznych placówek oświaty (zawieszony od 27
kwietnia 2019 do września 2019).

ŚWIĘTA WOJSKOWE:
04.04 – Wojskowa Służba Zdrowia – zajmuje się całokształtem
spraw medyczno-sanitarnych w SZ RP. Wojskowa Służba
Zdrowia jest ściśle powiązana z Cywilną Służbą Zdrowia, od
której działania zależy dobry stan zdrowotny uzupełnień, stan
sanitarno-higieniczny środowiska otaczającego wojsko, a w
czasie wojny rozwój bazy materiałowej tyłów. Cywilna służba zdrowia w czasie
wojny przejmuje do dalszego leczenia rannych i chorych ewakuowanych z
zakładów WSZ, a także zajmuje się uzupełnianiem jej kadr. Chwała i
podziękowania pracownikom 4WSK!
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16.04 – Wojska Inżynieryjne – Święto Sapera
(od 1946 w rocznicę sforsowania Odry i Nysy
Łużyckiej!).

Jest

to

przeznaczonych

rodzaj

do

wojsk

inżynieryjnego

zabezpieczenia działań rodzajów sił zbrojnych
i rodzajów wojsk. Od saperów wymaga się specjalistycznego przygotowania i
zastosowanie
specjalności,

różnorodnego
w

zależności

desantowo-przeprawowe,

sprzętu
od

inżynieryjnego.

przeznaczenia:

inżynieryjno-drogowe,

Stąd

jest

saperskie,
maszyn

wiele

pontonowe,

inżynieryjnych,

kolejowe, itp. W związku ze zwiększeniem stanu osobowego WP i WOT, dobrze
byłoby „odrodzić” WSOWI – która szkoliłaby specjalistów dla potrzeb wojska,
jak i gospodarki narodowej!
19.04 – Dowództwo Garnizonu Warszawa. DGW zabezpiecza
MON oraz centralne organizacje SZ na terenie Garnizonu
Warszawa,

poprzez:

środki

materiałowe

i

techniczne;

zapewnienie systemu dowodzenia i łączności; organizację
uroczystości

państwowych,

wojskowych

i

patriotyczno-

religijnych zgodnie z ceremoniałem wojskowym /do dyspozycji jest 30 Orkiestr
Wojskowych w tym 4 Reprezentacyjne/; ochrona obiektów MON oraz
nadzorowanie

przestrzegania

dyscypliny

i

porządku

wojskowego

przy

współpracy z Żandarmeria Wojskową. DGW powstało 01.08.1995 r.

UROCZYSTOŚCI WOJSKOWE

/najbardziej

bogaty

miesiąc

w

uroczystości wojskowe/ i tak:
16 kwietnia: 13 Pułk Zmechanizowany; 28 Pułk Zmechanizowany; 28 Saski Pułk
Czołgów Średnich; 37 Łużycki Pułk Artylerii; 61 Pułk Artylerii Wojsk OPL; 66,
69 i 75 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej; 16 Batalion Łączności; 18 Batalion
Saperów 2 WDZ; 48 Batalion Łączności 2 WDZ; 4 Batalion Saperów 3 PDZ; 5
Batalion Saperów 4 PDZ; 1 Batalion Saperów 1 WDZ; 2 Dywizjon Artylerii
Rakietowej 2 WDZ; 19 Batalion Saperów 8 DDZ i 21 Batalion Saperów 10 SDZ.
19 kwietnia: 11 Pułk Ułanów Legionowych.
22 kwietnia: 8 Drezdenski Pułk Czołgów Średnich; 22 Pułk Artylerii; 75 Pułk
Zmechanizowany i 24 Drezdeński Pułk Czołgów Średnich.
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25 kwietnia: 8 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego; 9 Pułk Lotnictwa
Myśliwskiego OPK i 9 Drezdeński Pułk Artylerii.
27 kwietnia: 3 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego
Stefana Czarneckiego.
28 kwietnia: Komenda Portu Wojennego.
29 kwietnia: 8 Flotylla Obrony Wybrzeża im. Wiceadm.. Kazimierza
Porębskiego; 10 Batalion Rozpoznawczy Strzelców Konnych i 10 Pułk
Strzelców Konnych.
30 kwietnia: 3 Pułk Przeciwlotniczy im. Płk. Włodzimierza Ludwiga; 25 Batalion
Dowodzenia im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

KIEDY W KWIETNIU SŁONKO GRZEJE, WTEDY CHŁOP NIE
ZUBOŻEJE.
Opracował:
Antoni Tunkiewicz
Koło „SAPER”
Podstawa:
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3.Historia Polski. Antoni Czubiński, Jerzy Topolski. Zakład Narodowy imienia
Ossolińskich. Wydawnictwo 1988;
4.Encyklopedia Powszechna. Wydawnictwa Gutenberga.

