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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE HISTORYCZNE I WE
WSPÓŁCZESNOŚCI w KAŻDYM MIESIĄCU w POLSCE!
/od kwietnia 2022… do maja 2021/
W kwietniu, po rocznej pracy zakończyłem opracowywanie podjętego tematu
„POLSKI MIESIĄC W HISTORII POLSKI” i z radością muszę stwierdzić, że
podoba się nasza polska historia. Mimo różnych nieprzychylnych oddziaływań
naszych sąsiadów, na różnych granicach, i z każdej strony świata, POLSKA
istnieje od 14. kwietnia 966 roku, aż po dzień dzisiejszy. I tak trzymajmy się, i
zostawiajmy Ją dla kolejnych pokoleń coraz silniejszą i bezpieczniejszą!
W ramach podsumowania tematu, pomyślałem, że dobrze byłoby zastanowić
się nad najważniejszym wydarzeniem w każdym miesiącu, na przestrzeni
ponad tysiącletniego jestestwa naszego państwa … do jego istnienia!
Podobnie, chciałbym zastanowić się nad naszą aktualną rzeczywistością,
przyjmując wiek najstarszych, żyjących Polaków, na dzień 01.05.2022 roku.
Przyjąłem, że najstarsi nasi Rodacy, są urodzeni przed I w. św. Do swoich
rozważeń przyjmuję wiek Polski po odzyskaniu Niepodległości, czyli od 11.11.
1918 roku. I to jest nasza współczesność i też jest bardzo burzliwa, wrażliwa …!

KILKA WSPOMNIEŃ…
Maj 2021 roku. Przypadek, a może potrzeba wynikająca od spotkania z
młodzieżą w latach 2018 - 2021, bezpośrednio lub za pomocą technicznych
środków przekazu. Faktem jest, że rozpocząłem pisać najważniejsze
wydarzenia w tym i kolejnych miesiącach. Z czasem, przez przypadek dostałem
piękne,
okazjonalne
życzenia,
w
formie
rymowanki
od
Teresy
Szmagierewskiej /było to na początku września/. Po namyśle, aby te ważne
wydarzenia, przedstawić dla dzieci, a nawet młodzieży, czy też osób dorosłych
lubiących czytać wiersze – w formie właśnie rymowanej, w miarę możliwości gdyż daty, nazwiska, nazwy miast, itp. – znacznie to zadanie utrudniają.
Zwróciłem się z prośbą do p. Teresy i przyjęła propozycję opracowania w
formie „wiersza-rymowanki”. Do kwietnia 2022 r. opracowała trzy miesiące
/maj, czerwiec i lipiec/. Na początku tego roku postanowiła, że opracuje sześć
miesięcy. Tylko i wyłącznie. Czekam i dziękuję za dotychczasowe opracowania
i poszukuję dalej „specjalistów” w pisaniu wierszem!
Wiem ile trudu, mnie kosztowało, aby „wypośrodkować” najważniejsze
wydarzenia mojej /naszej/ ojczyzny – Polski, od momentu Jej powstania, czyli
14. kwietnia 966 roku: „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”, aż do współczesności, a
cóż dopiero opracować w formie wiersza!
Z faktu, że rozpocząłem od maja – o powyższym fakcie podałem informację w
ostatnim miesiącu, który opracowałem, a był to kwiecień”. Z mego i nie tylko
życia wiem, że często czytamy początek i koniec i uważamy, że już temat w
pewnym sensie znamy. W moim przypadku, to coś nie pojętego. Rozpocząłem
od najpiękniejszego miesiąca w roku – maja, a zakończyłem od najciekawszego
miesiąca w moim życiu … kwietniu. Obchodzę rocznicę ślubu, jak i świętuję
Święto Sapera! Czego więcej można sobie życzyć?, oczywiście obok zdrowia!
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Skoro podjąłem tematykę, wg mnie bardzo istotną w życiu naszego Narodu, to
zacząłem szukać danych, w rożnych wydawnictwach, a mianowicie:
 Kronika Polski. Reader's Digest Przegląd. Warszawa 2000;
 Encyklopedia Powszechna. Wydawnictwa Gutenberga.
 Historia Polski. Antoni Czubiński, Jerzy Topolski. Zakład Narodowy imienia
 Ossolińskich. Wydawnictwo 1988;
 Wikipedia, Wikimedia i inne źródła internetowe.
Najczęściej jednak korzystałem z „Kroniki Polski” i „Wikipedii”. Autorom ww.
publikacjom i Twórcom obrazów i zdjęć serdecznie dziękuję!
Opracowane miesiące maj-czerwiec-lipiec wysłałem do SP nr 95 we Wrocławiu.
Otrzymałem od Pani uczącej historii -Wioletty KOCIK- miłą, zachęcającą do
dalszej pracy odpowiedź, a to zachęciło do kontynuowania opracowywania
dalszych miesięcy. Podobną odpowiedź /ustną/ otrzymałem od Pani uczącej
historii w SP nr 71 (29.04.2022 SP otrzymała imię „ZESŁAŃCÓW SYBIRU” i
nowy SZTANDAR). Podobne informacje wysłałem do innych szkół
wrocławskich, jak i MON oraz AWL /czekam na odpowiedzi/.
Wszystkie miesiące od maja 2021 r. do kwietnia 2022 r. mogłem opublikować za
zgodą ówczesnego Prezesa Zarządu Oddziału /dzisiaj Honorowego Prezesa
Oddziału/ p. płk. Mariana Dąbrowskiego, jak i od grudnia 2021 r. decyzją XI
Zjazdu delegatów Wojewódzkiego Oddziału Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego Prezesa ZO ZŻWP, p. ppłk. Bogumiła Duczmalewskiego na stronie
internetowej: www.zzwp.wroclaw.pl . Obu Panom serdecznie dziękuję, za zgodę
na opublikowanie wszystkich „MIESIĘCY POLSKICH w HISTORII POLSKI”.
Szczególne podziękowania kieruje do Sekretarza ZO ZŻWP pana ppłk.
Mirosława Wierciocha za przygotowanie i „wklejanie” na ww. stronę
internetową. Poszczególne miesiące zostały opublikowane pod datami:
16.05.2021 - MAJ POLSKI w NASZYM ŻYCIU;
28.06.2021 - CZERWIEC POLSKI w HISTORII POLSKI;
25.07.2021 - LIPIEC POLSKI w HISTORII POLSKI;
28.09.2021 - SIERPIEŃ POLSKI w HISTORII POLSKI;
28.09.2021 - WRZESIEŃ POLSKI w HISTORII POLSKI;
25.10.2021 - PAŹDZIERNIK POLSKI w HISTORII POLSKI;
23.11.2021 - LISTOPAD POLSKI w HISTORII POLSKI;
15.12.2021 - GRUDZIEŃ POLSKI w HISTORII POLSKI;
24.01.2022 - STYCZEŃ POLSKI w HISTORII POLSKI;
22.02.2022 - LUTY POLSKI w HISTORII POLSKI;
24.03.2022 - MARZEC POLSKI w HISTORII POLSKI;
12.04.2022 - KWIECIEŃ POLSKI w HISTORII POLSKI.
Specjalne podziękowania kieruję dla Firmy Drukarskiej „PIGEON”, a
szczególnie dla Pań: Aleksandry i Klaudii – za wydrukowanie materiałów, na
koszt Firmy!
Czytelnikom chylę głowę za „różne” uwagi, które przyczyniły się do lepszego
opracowania przyjętego tematu. Dalej czekam na informacje pod adresem:
atuna24@go2.pl – błędy i niedopatrzenia mogę zawsze poprawić. Dziękuję. AT
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POLSKI KWIECIEŃ:
Skoro przypadek spowodował, że rozpocząłem opracowywanie tematu od
miesiąca maja, to też przypadkowo /gdyż data „powstania” Polski wg
historyków jest tylko przyjęta/ rozpocznę opis od kwietnia 2022, aby skończyć
na maju 2021 r.

Pięknie Jan Matejko przedstawił powstanie Polski do czasu Chrztu, a może i po
tej dacie /14.04.966/! Wystarczy zobaczyć na gród, ubiór, proporzec z
symbolem Polski /orzeł/, pracą rolnika i życie od dziecka poprzez młodość do
starości … a także biskupa, woja i zapewne lud boży różnego stanu
14.04.966 – przyjmuję tę datę, jak grecką literą alfa - w historii Polski!
Powstanie naszego kraju zawdzięczamy Wiślanom /mieszkającym wokół
Krakowa/ i Polanom /mieszkającym w rejonie Gniezna i Poznania, którzy z
czasem przyłączyli całą Wielkopolskę/. Mieszko I, władca tych ziem w 966 r.
przyjął chrzest … i powstało nasze państwo. Z czasem ks. Mieszko I przyłączył
Mazowsze, Gdańsk z cz. Pomorza, Śląsk i Małopolskę. Początki państwa
polskiego nie były łatwe. Trwały walki z Cesarstwem Niemieckim, Czechami,
Rusią Kijowską, itp. Pierwszym królem Polski był syn Mieszka I – Bolesław
Chrobry /1025 r./.
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Współczesne, najważniejsze wydarzenie na terenie Polski, w kwietniu odbyło
się pod rządami Niemców w okupowanej Warszawie, a mianowicie:
19.04.1943 r. – wybuchło Powstanie w Getcie Warszawskim. 79 lat później
ambasador Niemiec /Arndt Freytag von Loringhoven napisał na Twitterze:
"Dziś oddajemy hołd odwadze Żydów, Polaków i wszystkich bohaterów
Powstania w Getcie Warszawskim. Powstali przeciwko cierpieniom doznanym
pod okupacją niemiecką, w imię wolności i godności ludzkiej. Niemiecka wina i
odpowiedzialność pozostaną na zawsze". Flagi niemieckie zostały opuszczone.
Powstanie trwało prawie miesiąc. Było pierwszą akcją zbrojną, podjętą przez
polskie organizacje zbrojne przeciwko Niemcom, jak również pierwszym
miejskim powstaniem w okupowanej przez Niemców Europie. W dniu
powstania w Getcie mieszkało ok. 60000 Żydów /z pośród ok. półmilionowej
zamieszkałej społeczności/.
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Heinrich Himmler podjął decyzję o likwidacji getta w wigilię żydowskiego
święta Pesach. Cel nadrzędny Niemców – to plan zagłady europejskich Żydów.
Na ludobójstwo niemieckie, zbrojne organizacje żydowskie /Żydowska
Organizacja Bojowa i Żydowski Związek Wojskowy/ przy współpracy AK i GL,
po wkroczeniu 19.04.1943 r. o godz. 6.00 wojskowych i policyjnych oddziałów,
a także formacje: ukraińskie, litewskie i łotewskie – rozpoczęły walkę w obronie
człowieczeństwa! Powstańcami dowodzili: Zachara Artstein, Henryk Zylberberg i Lejb Rotblat. Były to pierwsze w tym dniu zbrojne, zwycięskie walki z
Niemcami, którzy wycofali się z getta. Początek był piękny, ale Niemcy mieli
przewagę w uzbrojeniu. Siła woli walki, przez Żydów … to było wówczas za
mało! Musimy pamiętać, że w getcie z chorób i głodu umarło ok. 100 tys. osób,
a do Treblinki wywieziono blisko 300 tyś. Żydów. To było bestialstwo niby
„mądrego i wykształconego” narodu niemieckiego!
I tak Żydzi w getcie byliby skazani na unicestwienie, a akt powstania, do dzisiaj
świadczy o właściwej postawie obywateli Polski, narodowości żydowskiej i
było to największe zbrojne przeciwstawienie się Niemcom w II w. św.
Dzisiaj Polacy i Żydzi oddają hołd poległym w getcie warszawskim, a
praktycznie wszystkim Poległym, przeciwstawiającym się Niemcom.
Uroczystości rozpoczynają się przed Pomnikiem Bohaterów Getta /Muranów/, a
następnie chętni biorą udział w Marszu Pamięci Powstańców. Te wydarzenia
„wczoraj” i „dzisiaj” powinny łączyć Żydów i Polaków!, ale czy tak jest,
szczególnie wśród Żydów w Izraelu i w USA?

Umschlagplatz

Pomnik Bohaterów Getta

Pomnik Żegoty

Bunkier Anielewicza
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POLSKI MARZEC:
Skoro „ALFA” dała początek PANSTWU POLSKIEMU, tak niech „BETA” będzie
początkiem naszego „wstąpienia” w szereg państw Europy!, ale widok mapy
/poniżej/ z tego okresu wskazuje „kroczenie” na wschód …
Stąd przyjąłem, że w naszej historii, kiedy rządził Bolesław Chrobry od 992 do
1025 r. od Zjazdu w Gnieźnie /10.03.1000 r./ był najważniejszym okresem w
zbliżeniu się Polski do państw zachodnich, poprzez:
- wykupienie ciała męczennika Wojciecha z rąk Prusów /umęczony w 997 r./.
Zapłacono tyle złota ile ważył św. Wojciech!;
- Otton III przybywa do Gniezna i modli się przy grobie św. Wojciecha. Spotyka
się z ks. Bolesławem (967 – 17.06.1025/– władcą Polski;
- cesarz zabiegał o poparcie księcia w sprawie utworzenia zachodniego
cesarstwa uniwersalistycznego, w składzie następujących prowincji: Galia,
Italia, Germania i Słowiańszczyzna, każda z królem.
- „ponoć” Otton III koronował Bolesława Chrobrego /rycina Macieja Miechowity
z 1519 r./.

Historyczna data koronacji Bolesława Chrobrego, to 18/?/. 04.1025;
- cesarz nałożył na głowę ks. Bolesława diadem i wręczył kopie włóczni św.
Maurycego. W tym okresie utworzono metropolię gnieźnieńską /podlegającą
tylko papieżowi/ - z bratem św. Wojciecha – Radzima Gaudentego na czele.
Metropolii podlegały biskupstwa-sufraganie: krakowska z biskupem
Popponem, kołobrzeska – z biskupem Reinbernem i wrocławska - z biskupem
Janem! Biskupstwo poznańskie było poza metropolią, aż do śmierci biskupa
Ungera.
- niemiecki biskup Thietmar /XI w./ pisał: ks. Bolesław spotkał Ottona III i
osobiście prowadził przez polską ziemię. Cesarz boso wkroczył do Gniezna,
płacząc. Biskup Unger spotkał i wprowadził do kościoła. Tam Otton utworzył
arcybiskupstwo. Darami dla cesarza było m. in. 300 opancerzonych żołnierzy, a
ks. Bolesław osobiście odprowadził do Magdeburga, gdzie obchodzili niedzielę
palmową.
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- kronikarz Gall Anonim – pisał w podobnym tonie. Dodatkowo dodał, że ks.
Bolesław otrzymał gwóźdź z krzyża Jezusa, a wręczył cesarzowi ramię św.
Wojciecha. Ponoć cesarz powiedział: „Na koronę mego cesarstwa, to co widzę
większe jest niż wieść głosiła…”.

Polska „kroczy” na wschód … w XI w.
- po śmierci Ottona III walczył z następcą Henrykiem II o władzę na Połabiu i
Czechach /1002-1018/. Pokojem w Budziszynie w 1018 r. Polsce oddano ziemię
Milska i Łużyc. W 1003 Chrobry przyłączył Morawy /kontrola nad Brama
Morawską i dostęp do Dunaju/;
- w 1018 r. – Bolesław zdobywa Kijów /na tronie ruskim osadza zięcia
Światopełka I/ oraz Grody Czerwieńskie.
- po tym okresie panowania Piasta, do dnia dzisiejszego mamy „SZCZERBIEC”
– miecz koronacyjny królów Polski. Wg tradycji miecz Bolesława I
Chrobrego /Wielkiego/, wyszczerbiony przez uderzenie w 1018 r. w Złotą Bramę
w Kijowie!
/Szczerbiec, unikalny zabytek z czasów Piastów, jako insygnium koronacyjne
jest przechowywany w Skarbcu Koronnym w Zamku Królewskim na Wawelu!
/i to nasza polska duma/!
We współczesności, to zwróciłem uwagę na dwa ważne wydarzenia:
1. To wprowadzony w Polsce Dzień Kobiet w 1924 r. /wówczas obchodzono
24.03/. Naszym Paniom należą się słowa szacunku, poważania i
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podziękowania – za codzienną /czasami niewidoczną/ pracę w naszych
domach i mieszkaniach.
Dzisiaj to nie jest święto państwowe /od 1993 r./ i obchodzimy 8 marca.
Niech to będzie dzień radosny, miły i spokojny dla naszych KOBIET, dla
naszych PAŃ!

2. Dla każdego żołnierza, obywatela, który walczył w obronie Polski, w
czasie II w. św. - bez względu czy szedł do kraju ze wschodu, czy z
zachodu, walczył na terenie wroga, czy też jako partyzant w kraju –
należą się słowa uznania, obok orderów, medali, ba właściwej emerytury!
Dlatego walczących na różnych frontach wojny żołnierzy, każde rządy
powinny na równi właściwie oceniać /a nie polityków, z poprzedniego
okresu/ - a nie tak jak było u nas w PRL, czy też w okresie ostatnich 30
lat. Dlatego, chyba ostatnia grupa żołnierzy walczących najpierw z
jednym okupantem, a później, aż do 1956 r. z drugim, niby
wyzwolicielem! Została doceniona i od 1.03.2011r. w NARODOWY DZIEŃ
PAMIĘCI mogą śmiało chodzić z podniesionymi czołami! Są to
ŻOŁNIERZE WYKLĘCI!
Dbajmy o wszystkich Patriotach, którzy przelewali krew za wolną Polskę!
Lepiej później niż wcale, ale pochwalmy co jest dobre i wykreślmy z
pamięci co było niewłaściwe!

POLSKI LUTY:
Najzimniejszy polski miesiąc, a w nim „mroźna” była nasza historia!
Skoro nie powiodła się próba porwania króla Stanisława II Augusta 3.11.1771 r.
przez spiskowców, związanych z konfederatami barskimi – która miała być
przyczynkiem do rozbioru Polski, to 17.02.1772 r. w Petersburgu podpisano
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układ rosyjsko-pruski, do którego dołączyła Austria. Kraj okupowały wojska
trzech mocarstw, a w tym okresie /18.09.1772 r./ notyfikowały Rzeczypospolitej
fakt rozbioru i zażądali zwołanie sejmu dla przeprowadzenie cesji! Sejm
Rozbiorowy ratyfikował 30.09.1772 r. Polska powoli „zamarzała” na 123 lata …
po trzecim rozbiorze w 1795 r.

Powierzchnia: Rosja (63%) — 462 tys. km² i 5.5 mln ludności; Prusy
(19%) — 141 tys. km², i 2.6 mln ludności; Austria (18%) — 130 tys. km² i
4.2 mln ludności
31.03.1991 r. - rozwiązano Układ Warszawski, który w lipcu przestał istnieć.
Z czasem Niemcy zbliżyli się do Federacji Rosyjskiej i uzależnili się od niej w
zakresie gazu i ropy. Zbliżenie było i przed 1939 r., a w praktyce po 01.09 i 17.09
1939 r. Dzisiaj widzimy to, w przypadku napaści Federacji Rosyjskiej na
Ukrainę /24.02.2022 r./!
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Nasze położenie, wymusiło na Polsce poszukiwanie nowego sojuszu,
wzmacniające nasze bezpieczeństwo. I tak: 17.02.1999 r. Sejm i Senat przyjęły
ustawę o ratyfikacji Traktatu Północnoatlantyckiego /istniejącego od 4.04.1949
r./. Prezydent RP podpisał ustawę w dn. 18.02.1999 r. i weszła w życie
19.02.1999 r. (Dz.U. Nr 13, poz. 111). Rzeczypospolita Polska przystąpiła do
NATO w dn. 26.02.1999 r. Po tych m. in. zabiegach z dniem 12.03.1999 r. obok
Czech i Węgier staliśmy się członkiem NATO. Dobrze, że w tym układzie jest
USA i Kanada!, a my w obliczu sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i wojny
na Ukrainie, widzimy kto najbardziej pomaga Polakom, kiedy naszą granicę,
uciekając przed barbarzyńcami i mordercami, przekroczyło już ponad 3 mln
Ukraińców!

POLSKI STYCZEŃ:
22.01.1863 – wybuchło Powstanie Styczniowe /jako narodowe/ przeciwko
Imperium Rosyjskiemu w Królestwie Polskim, a od 01.02 na Litwie. Udział w
powstaniu, najdłużej trwającym /do jesieni 1864 r./ w formie partyzanckiej brały
udział wszystkie stany, głównie szlachta. Stoczono blisko 1200 bitew i
potyczek. Były sukcesy, ale w efekcie końcowym też zostało przegrane. Z 200
tys. biorących udział, wiele tysięcy poległo w walkach, ok. 1000 stracono, a ok.
38 tys. skazano na katorgę lub zesłanie. Kierowano w najcięższe rejony, np. w
karyjski – kopalnie, Akatuja – kopalnie, czy też w miejsce solanek: w Ust Kut
nad Leną, czy też w rejon lżejszy - Usolje Sibirskoje nad Angarą /byłem tam jak
zesłaniec w 1949r. i jako turysta w 2007 r./. Tutaj właśnie, na zesłaniu po
powstaniu w Wilnie był – Rafał Kalinowski! Okrucieństwo żołnierzy caratu, wg
opisów było podobne do działania obecnego na Ukrainie. Niszczono dobra
naszej kultury, mordowano szlachtę, inteligencje polską /np. na Litwie zginęło
ok. 10 tys. szlachty polskiej, na łączna liczbę 40 tys./. Car zniósł autonomię
Królestwa Polskiego. Nastąpiła z większą siłą rusyfikację narodu polskiego!
Mimo strat i przegranej, był to sukces polityczny. Polacy nie załamywali się i
dążyli ze wszystkich sił do swojej wolności i niepodległości Polski! Rosja
szybciej uwłaszczyła chłopów /1864/, niż Prusy i Austria. Pozytywizm po
powstaniu, nabierał w Polsce siły … Nasi patrioci, to pisarze: Bolesław Prus,
Eliza Orzeszkowa, Stefan Żeromski, malarze: Jan Matejko, Artur Grottger,
Maksymilian Gierymski, Jacek Malczewski, czy też inni … dążący do
niepodległości Polski, tacy jak Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy
Daszyński, Wojciech Korfanty i inni – brali przykład z „Poprzedników”!
Niepodległość była coraz bliższa… zbliżał się rok 1918!
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Piękna historia o polskich zesłańcach i katorżnikach w ustach Kustosz
muzeum /p. Róża/ w Usolje Sibirskoje – na tle pamiątek po Zesłańcach
08.01.1918 - w naszej współczesności, jako następstwo m.in. Powstania
Styczniowego - prezydent USA Thomas Woodrow Wilson /28.12.1856 03.02.1921/, w czasie orędzia do Kongresu USA w p. 13 oznajmił:
„Należy stworzyć niezawisłe państwo polskie, które winno
obejmować terytoria zamieszkane przez ludność niezaprzeczalnie
polską, któremu należy zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp
do morza i którego niezawisłość polityczną i gospodarczą oraz
integralność
terytorialną
należy
zagwarantować
paktem
międzynarodowym”.
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I to się spełniło, a Polacy stali się wolnym NARODEM, do kolejnej agresji
naszych sąsiadów /Niemców – 01.09.1939 r. i ZSRR – 17.09.1939 r./, łamiących
wszelkie porozumienia, a głównie godność ludzką!

POLSKI GRUDZIEŃ:
27.12.1587 – Polska ma nowego króla, a Litwa Wielkiego Księcia. Jest nim
Zygmunt III Waza (20.06.1566 – 30.04.1632). Jak również król Szwecji w latach
1592 – 1599 /tytuł był ważny do dnia śmierci/. Wnuk króla Zygmunta Starego i
Bony, ojciec królów: Władysława IV i Jana Kazimierza. Ten okres panowania
Króla wybrałem na fakt, że wówczas Polska miała największy swój obszar.

Ciekawa postać, naszego władcy: znał biegle pięć języków, pracowity, pobożny
/dzień zaczynał od wysłuchania 2 mszy/, codziennie odmawiał brewiarz i
godzinki, grał na klawikordzie, mecenas sztuki. Stronił od biesiad. Zwiększył
trzykrotnie dochody skarbu królewskiego – co świadczy, że był dobrym
zarządcą Polski, itd.
Droga do tronu polskiego nie była łatwa, pomogło tutaj pochodzenie…
Podobnie i panowanie. Tłumił bunty kozackie na Ukrainie /w latach 1591-1593
powstanie Kosińskiego, 1594-1596 – powstanie Nalewajki oraz w 1630 –
Fedorowicza/.
Po śmierci ojca w 1592 r. króla Szwecji Jana III został królem tego państwa i
stworzył unię polsko-szwedzką. W 1596 przyczynił się do powstania unii
brzeskiej pomiędzy Kościołami katolickim i prawosławny, czyli powstania
Kościoła unickiego – podległego papieżowi!
Za Jego panowania, kanclerz Jan Zamojski w 1595 r. zajął Mołdawię – jako
polskie lenno /do 1620 r./. 16.07 Rzeczpospolita zawarła traktat pokojowy z
Imperium Osmańskim.
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Król Zygmunt III Waza po śmierci żony Konstancji /10.06.1631/ zachorował i
zmarł na udar mózgu. Pochowany w katedrze na Wawelu. Na polskiego króla
został wybrany syn Władysław IV /1632 - 1648/.

Król Zygmunt III Waza po śmierci żony Konstancji /10.06.1631/ zachorował i
zmarł na udar mózgu. Pochowany w katedrze na Wawelu. Na polskiego króla
został wybrany syn Władysław IV /1632 - 1648/.
15.11.1620 r. Michał Piekarski /chory psychicznie polski kalwinista/ dokonał nie
udanej próby zamachu.
Przez inkorporację Estonii do Rzeczpospolitej w 1600 r., Szwedzi wkroczyli do
Inflant i to spowodowało wojnę ze Szwecją.
Mimo sukcesów pod Kokenhausen /1601/, Białym Kamieniem /1604/ i pod
Kircholmem /1605/ … w 1629 r. wojna zakończyła się niekorzystnie dla Polski
rozejmem w Altmarku.
Chciał wzmocnienia władzy królewskiej i mimo pokonania konfederacji
/przywódca Mikołaj Zebrzydowski/ 06.07.1607 pod Guzowem – nie udało się.
Z błogosławieństwem papieża Pawła V prowadził wojnę z Rosją w latach 1609 –
1618, od zdobycia Smoleńska. W 1610 po zwycięstwie pod Kłuszynem wojsk
rosyjsko-szwedzkich hetman polowy koronny Stanisław Żółkiewski zajął
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Moskwę. Car Wasyl IV Szujski w Warszawie złożył hołd na Zamku Królewskim
Zygmuntowi III. W 1612 Polacy musieli opuścić Moskwę. Po niepowodzeniu,
zdobycia Moskwy w 1619 zawarto rozejm w Dywilinie, na mocy którego
Rzeczpospolita odzyskała Smoleńsk oraz ziemie czenihowską i siewerską. W
tym okresie obszar Rzeczpospolitej wynosił 990 tys. kilometrów kwadratowych.
Do współczesnych ważnych wydarzeń w tym miesiącu zaliczyłbym działalność
naszych naukowców z 1932 r. Jednym z ważnych wydarzeń było złamanie
szyfru Enigmy – w sylwestra 1932 r. Nie dokonali tego polscy lingwiści, ale
problem rozwiązali matematycy /nie widząc urządzenia/ - absolwenci
Uniwersytetu Poznańskiego – pracownicy Biura Szyfrów Sztabu Głównego
Wojska Polskiego /powołanego 01.09.1932/: Marian Rejewski, Jerzy Różycki i
Henryk Zygalski.

Współpracował z nimi szpieg francuski z Niemiec, podając codzienne kody i
nastawy tarcz Enigmy. Polacy odbierali ściśle tajną niemiecką korespondencję
i przekazywali swoim przełożonym.
Brak funduszy na skonstruowanie właściwych urządzeń do rozszyfrowania
kodów, zmusił Polaków do przekazania maszyny deszyfrującej Anglikom w
czasie II w. św. Praca polskich matematyków przyczyniła się do likwidacji m.in.
niemieckiej marynarki, a tym samym do uratowania wielu istnień walczących z
najeźdźcą. Anglicy dopiero w latach 90-tych przyznali polskim matematykom
ich roli w rozszyfrowaniu Enigmy. Cieszmy się, że dokonali tego Polacy,
podobnie było w wojnie z ACz w 1920 r.
Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski obok por. Maksymiliana
Ciężkiego, ppłk. Gwido Langera – to CISI nasi BOHATEROWIE, którzy we
współpracy z francuskim kpt. Gustawem Bertrand i angielskim matematykiem
Alanem Turinga – dostarczali sztabom wojskowym wiele informacji w czasie
nie tylko walki powietrznej o Anglię … łamiąc szyfry ENIGMY.

M.C.

H.Z.

J.R.

M.R.

G.L.
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G.B.

A.T.

POLSKI LISTOPAD:
W listopadzie przyjąłem ważne wydarzenia w naszej historii, w relacji
Rzeczpospolita a państwo Osmańskie, otóż:
11.11.1673 r. – odbyła się bitwa pod Chocimem pomiędzy Rzecząpospolitą
Obojga Narodów a Imperium Osmańskim. Wojskami naszymi dowodził Hetman
wielki koronny Jan Sobieski /30 tys. żołnierzy/, który pokonał wojska koronne
pod wodza Husejna Paszy /ok. 35 tys. żołnierzy, dodatkowo broniących się w
polskim, wzmocnionym obozie z pierwszej bitwy chocimskiej - w 1621 r. Był to
odwet za pokój buczacki. Te zwycięstwo było ważne dla Jana Sobieskiego,
który w 1674 r. został królem Polski – wygrywając elekcję! W zwycięstwie
mogła pomóc – śnieżna pogoda, do której Turcy nie byli przyzwyczajeni! Drogę
na obóz dla husarii hetmana Jabłońskiego utorowali artylerzyści i piechota
oraz spieszeni dragoni! Tylko część armii tureckiej dotarła do kamieńca
Podolskiego. Większość zginęła lub dostała się do niewoli. Sobieskiego od
tego czasu nazywali „Lwem Chocimskim”.
Na bazie tych walk, skład wojsk Rzeczpospolitej wynosił: Husaria: 1670 (12
chorągwi); Pancerni: 11 105 (110 chorągwi); Dragonia: 5 828 (19 chorągwi);
Jazda wołoska: 1 619 (19 chorągwi); Arkebuzeria: 342 (3 chorągwie); Piechota:
7 988 (23 chorągwie); Piechota węgierska: 500 (4 chorągwie). Razem: 29 052
żołnierzy. Czytający łatwo może obliczyć skład dowolnej chorągwi.
Te walki po 1990 r. zostały upamiętnione na Grobie Nieznanego Żołnierza w
Warszawie, napisami: CHOCIM 2 IX – 9 X 1621 i 10 – 11 XI 1673. Bądźmy dumni
z tego zwycięstwa i wyboru Jana Sobieskiego na króla Polski.

Obraz Franciszka Smuglewicza
W dobie współczesnej, w dniach 1-2.11.1939 r. na polskich ziemiach, które
zajęła ZSRR po 17.09 nastąpiło masowe wyzwolenie z pod okupacji polskiej
miejscowej ludności. Podobnie jak dzisiaj dzieje się na Ukrainie!
I tak: 1.11 Zachodnia Ukraina i 2.11 – Zachodnia Białoruś zostały wcielone do
ZSRR – jako republiki radzieckie.
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Z dniem 2.11 zgodnie z dekretem - wszyscy mieszkańcy otrzymali
obywatelstwo radzieckie (konsekwencją m.in. służba w armii radzieckiej).
Cała ludność zamieszkująca tereny wschodnie, bez względu na narodowość,
odgórnie została uznana za obywateli ZSRR i podlegała prawu radzieckiemu. W
konsekwencji jakiekolwiek działanie zmierzające do odzyskania państwa
polskiego było postrzegane jako wystąpienie przeciwko ZSRR i uznawane za
zdradę stanu. Ogółem ZSRR zajął 51,6% terytorium Polski. Pozostała część
Polski, była okupowana przez Niemcy.
Czy wówczas ZSRR i dzisiaj Federacja Rosyjska /Podobnie Niemcy/ – działa
zgodnie z międzynarodowym prawem i w sposób demokratyczny!

Napis brzmi: Niech żyje nierozerwalny związek narodów Związku Sowieckiego
i Zachodniej Białorusi!

POLSKI PAŹDZIERNIK:
PAŹDZIERNIK ważny miesiąc w dziejach Polski pod każdym względem, stąd
trudność w wyborze największego wydarzenia, dla dziejów naszej Ojczyzny.
Jednak, tutaj pomogło mnie, jedno powiedzonko: „czym skorupka za młodu
nasiąknie tym na starość trąci” i postanowiłem oddać pierwszeństwo osobom,
które nas wychowują, uczą i kształcą … czyli mówiąc w skrócie
NAYCZYCIELOM!, otóż:
14.10.1773 r. – Rzeczpospolita Obojga Narodów jest po pierwszym rozbiorze
/Prusy, Rosji i Austria/, a jednak król Stanisław II August dąży do powołania
Komisji Edukacji Narodowej /Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór
Mająca - centralny organ władzy oświatowej w Polsce/, a Jego inicjatywę
realizuje Sejm Rozbiorowy tego dnia. Komisje utworzono za zgodą rosyjskiego
posła nadzwyczajnego i ministra pełnomocnego Ottona Magnusa von
Stackelberga! Jest to pierwsze „ministerstwo oświaty” w Polsce, a także w
Europie! Bądźmy z tego dumni!
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Dzień ten obecnie obchodzimy jako „DZIEŃ NAUCZYCIELA”.
WARTO WIEDZIEĆ:
„Pierwszy raz w dziejach nie tylko Rzeczypospolitej, lecz również całej Europy,
stworzono jednolity system kształcenia na trzech poziomach. Na poziomie
podstawowym funkcjonowały szkoły parafialne, na średnim szkoły
wojewódzkie.
Natomiast poziom wyższy reprezentowały uniwersytety w Krakowie i w Wilnie”
oraz „Reformy prowadzono na wszystkich szczeblach nauczania, jednak
szczególnie intensywnie zajmowano się obydwoma uniwersytetami. Hugo
Kołłątaj w Krakowie i Marcin Poczobutt-Odlanicki w Wilnie, nie bez oporów ze
strony miejscowej kadry profesorskiej, zmieniali archaiczne struktury uczelni i
programy nauczania. Obydwu uniwersytetom, zwanym Szkołą Główną Koronną
i Szkołą Główną Litewską, powierzono funkcje kontrolne w stosunku do szkół
niższych szczebli w Koronie i na Litwie”.
Polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowiono 27.04.1972 –
określono ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako DZIEŃ
NAUCZYCIELA, a od 1982 - jako DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ!
Na świecie „Światowy Dzień Nauczyciela /World Teacher Day” obchodzony jest
5 października od 1994 r. /w Polsce dzień ten obchodzą nauczyciele sektora
nauki i szkolnictwa wyższego/.

IM zawdzięczamy bardzo dużo!

POLSKI WRZESIEŃ:
Wrzesień – to smutny okres w naszej rzeczywistości naszego państwa:
1.09.1939 – Niemcy z trzech stron atakują Polskę, 17.09.1939 – ZSRR ze
wschodu i Polski nie ma na mapach świata!
18.09.1772 r. - zaborcy /Prusy, Rosja i Austria/ zażądali zwołanie sejmu w celu
zatwierdzenia dawnych praw, co „zadowoliliby” ich dwory. Europa odrzuciła
prośbę króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Były tylko słowa
współczucia i pocieszenia. Los Polski Europy /skłóconej/ nie obchodził. Polski
broniła tylko około 10 tysięczna armia.
30 września 1773 – sejm nadzwyczajny w Warszawie ratyfikował traktaty
rozbiorowe.
Ale w tych „nieprzychylnych” dla Polski dat, były i „piękne”. Np. w 1920 r.
kiedy Polacy uchroniły Europę przed Acz, i …
12.09.1683 r. również Europę /a głównie Austrię/ przed nawałą wojsk Imperium
Osmańskiego, dowodzonych przez wezyra Kara Mustafę. Armią zaś polskohabsburskich dowodził osobiście król Jan Sobieski /67 tys. żołnierzy/.
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Umiejętność dowodzenia i atak husarii spowodował ucieczkę wojsk tureckich i
tatarskich, a wojska sprzymierzonych zajęły obóz wroga. W bitwie zginęło ok.
10 tys. Turków i Tatarów, a 5 tys. było rannych. Wojsko sprzymierzonych
poniosło straty w ilości 1.5 tys. zabitych i 2.5 tys. rannych. Kara Mustafa
poniósł śmierć przez uduszenie, za przegraną wojnę, a Imperium Osmańskie
zakończyło tym samym okres swoich zwycięstw! Polacy, tak jak w zwycięskiej
bitwie pod Grunwaldem, tak i teraz nie wykorzystali zwycięstwa, mimo, że sam
cesarz złożył Janowi III Sobieskiemu hołd pod Wiedniem!

„Jan III Sobieski wysyła wiadomość o zwycięstwie papieżowi Innocentemu XI”
– Jan Matejko
Wracając do współczesności, to wrzesień, przez łzy przynosi wiele radości…
Osobiście zaliczyłbym do tego fakt powstania SOLIDARNOŚCI w dniu
17.09.1980 r. - w Gdańsku, przedstawiciele robotników z całej Polski powołali
ogólnopolski Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „SOLIDARNOŚĆ”!
Przewodniczącym Krajowej Komisji Porozumiewawczej został Lech Wałęsa.
Ta data, jednak dała mnie możliwość wyboru /mimo wszystko/ ważniejszego
wydarzenia w naszej historii – dzięki Solidarności, a mianowicie: ostatni
żołnierz ACz /ZSRR/ - 17.09.1939 r. opuścił ziemię POLSKI. To jest uważam
największy sukces Polaków ostatnich lat! Niby jesteśmy WOLNI i NIEZALEŻNI?
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Dzięki Nim – byliśmy „sprzedani przyjaciołom” ze wschodu
/J. W. Stalin, F. D. Roosevelt i W. Churchill/
W tymże dniu w krypcie św. Leonarda na Wawelu zostały złożone,
sprowadzone z Wielkiej Brytanii prochy gen. broni Władysława Sikorskiego
/20.05.1881 – 4.07.1943/ - premier i min. Spraw wojskowych II Rzeczpospolitej.
Twórca i naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Zginął w
katastrofie lotniczej w Gibraltarze. Sprawa do dzisiaj nie wyjaśniona!

Pogrzeb na Wawelu /17.09.1993/

Układ ze Stalinem /3-4.12.1941/

POLSKI SIERPIEŃ:
Kiedy ACz i 1AWP zbliżały się do Warszawy … 01.08.1944 wybuchło Powstanie
Warszawskie. Warszawa chciały „wygonić” Niemców i „powitać” ACz w wolnej
Warszawie. Niestety. Niemcy mieli wsparcie, a Rosjanie nie pomogli … chcieli,
aby Polacy się wykrwawili /stąd ulotki o ucieczce KG AK, czy też nawoływanie
do natychmiastowej walki przez Związek Patriotów Polskich/ … Stąd 2.10.1944
po ciężkich, heroicznych i bez pomocy - Komenda Główna Armii Krajowej
podpisali w Ożarowie kapitulację. Polacy nie mają szczęścia do Powstań,
prawie wszystkie były przegrane. Niemniej świadczą o naszym dążeniu do
wolności, walki z najeźdźcami do „ostatniej kropli krwi” – i to bez względu na
wiek. Warszawa to pokazała światu, a głownie dała przykład kolejnym
pokoleniom! Zamiast kilku dni, jak było planowane, żołnierze i ludność cywilna
walczyła z wrogiem przez 63 dni. … Ważne do dnia dzisiejszego!, tym bardziej,
że nie było pomocy od Sowietów, ani wsparcia od Aliantów – na jaką
Powstańcy liczyli!
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W Warszawie Reichsfhrer SS Heinrich Himmler wydał rozkaz, w którym
stwierdzał: "Każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno brać żadnych
jeńców, Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony
zastraszający przykład dla całej Europy". Dzisiaj widzimy, że w poczynaniach
naszych sąsiadów nie ma zasadniczych różnic: Polska w II w. św., a dzisiaj
Ukraina!
„O realizacji ustaleń zawartych w układzie z 2 października 1944 r. tak pisał prof.
Norman Davis: "W pierwszym stadium Niemcy z pewnością trzymali się postanowień
zawartego układu. Po Powstaniu nie wróciły straszliwe masakry, jakie się zdarzały w
czasie jego trwania. Nie próbowano tępić Żydów czy innego +niepożądanego
elementu+ i - ogólnie rzecz biorąc - ewakuowanych do obozów przejściowych nie bito,
nie głodzono ani nie maltretowano na inne sposoby. Wiele tysięcy ludzi znalazło
sposób, aby się wymknąć z oczek sieci, wielu też natychmiast zwolniono.
Przeważająca część jeńców z Armii Krajowej została - zgodnie z umową - odesłana do
regularnych obozów jenieckich pozostających pod nadzorem Wehrmachtu. (...)
Kobiety, które trafiły do niewoli, zgodnie z umową kierowano do specjalnych obozów
(...) albo po prostu uwalniano. Jednak w miarę upływu czasu, gdy początkowa masa
zaczynała topnieć, ujawniały się bardziej nieprzyjemne aspekty hitlerowskiej machiny.
Kiedy dokonano ostatecznych obliczeń, okazało się, że znacznie ponad 100 000
warszawiaków wysłano na przymusowe roboty do Rzeszy, wbrew układowi o
zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie.

Dalsze kilkadziesiąt tysięcy umieszczono w obozach koncentracyjnych SS, w tym w
Ravensbrueck, Auschwitz i Mauthausen". (N.Davis "Powstanie '44")

Bilans walk w Warszawie: zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało
rannych. Poległo również ok. 3,5 tys. żołnierzy z Dywizji Kościuszkowskiej.
Straty ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych.
Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z
miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie zburzone.
Do niemieckiej niewoli poszło ponad 15 tys. powstańców, w tym 2 tys. kobiet.
Wśród nich niemal całe dowództwo AK, z gen. Komorowskim (mianowanym
przez prezydenta W. Raczkiewicza 30 września 1944 r. Naczelnym Wodzem),
gen. Pełczyńskim i gen. Chruścielem na czele.
Na temat Powstania Warszawskiego, ze względu na straty w ludziach i
zniszczeniu Warszawy … do dzisiaj trwają dyskusje! Bohaterom oddajemy co
roku - HOŁD i SZACUNEK!

1930

1944
2022
Tak jak z GROBEM NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA,
tak było z naszą STOLICĄ – WARSZAWĄ!
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SIERPIEŃ, szczególnie w wieku XX daje dużo do myślenia nam Polakom, po
123 latach zaborów, dwu światowych wojnach i walk z sąsiadami o granice
/szczególnie w okresie międzywojennym/ … ale dobrze się skończyło, w miarę
możliwości, do dnia dzisiejszego…mimo cierpienia i zdrad sojuszników …
01.08.1914 r. – /Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji/ i praktycznie wybuchła I w.
św. i w efekcie przegrania naszych zaborców, Polska po 123 latach niewoli
11.11.1918 r. uzyskała WOLNOŚĆ, ale była bardzo zniszczona, lecz
NIEPODLEGŁA. W armiach naszych zaborców walczyło /często przeciwko
sobie/ i zmarło lub zaginęło ponad 500 tys. Polaków /w armii austro-węgierskiej
ok. 220 tys., 200 tys. – rosyjskiej i 110 – pruskiej/.

Udział wzięły też Legiony Polskie, które wraz z żołnierzami /głównie kadra
zawodowa/ stały się zalążkiem Wojska Polskiego, które w krótkim okresie
przeciwstawiła się nawale sowieckiej i po różnych perypetiach 15.08.1920
obroniła Europę w BITWIE WARSZAWSKIEJ! Wojna była następstwem
zagarnięcia przez Rosję ziem należących przed rozbiorami do Rzeczypospolitej
Obojga narodów. Lenin dążył do niesienia rewolucji proletariackiej na całą
Europę, a „droga” wiodła przez Polskę. Bitwa Warszawska była przełomową w
działaniach wojennych między 13 a 25 sierpnia 1920 r.
Dzięki dobremu dowodzeniu przez dowództwo i sztab oraz determinację
NARODU /dużo ochotników, szczególnie z polskiej wsi/, mimo wyniszczenia
Polski przez zaborców i I w. św. – Bitwa Warszawska /zwana też Cudem nad
Wisłą/ - dała nam NIEPODLEGŁOŚĆ. Natomiast traktat pokojowy w Rydze z
Rosją Sowiecką i Ukrainą, gwarantował spokój na wschodniej granicy do
17.09.1939 roku.

Do śmierci ks. Ignacego Skorupki „Polacy uciekali przed bolszewikami, po
śmierci bolszewicy uciekali przed Polakami” …
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Bliżej dnia dzisiejszego ważnym wydarzeniem były wydarzenia w sierpniu 1980
r., które dały Polsce pozbycia się podporządkowania ZSRR, w kolejnych latach.
Czyli Robotnicy, obalili rządzącą „klasę robotniczą”!, chociaż nie do końca –
widzimy to na podstawie reprezentacji Polski w UE! Faktem jest, że sierpień ’80
doprowadził do upadku PRL!
Pamiętamy podwyżki cen mięsa i wędlin przez ekipę E. Gierka – wywołały falę
strajków i to nie tylko natury ekonomicznej, ale i społecznej /powołanie
związków zawodowych/, ba nawet politycznej /w Lublinie/. Robotnicy nie
przestawali strajkować, przy obietnicach podwyżki płac! Strajk w Stoczni
Gdańskiej zorganizowali działacze Wolnych Związków Zawodowych
Wybrzeża /1978 r./, który był najważniejszy w ówczesnym okresie. Dyrektor
chciał spełnić warunki strajkujących, a Lech Wałęsa ogłosił koniec strajku.
Jednak większość dalej strajkowała … i wówczas Działacze z przewodniczącym
MKS Lechem Wałęsą spisali 21 postulatów!, głównym było utworzenie
niezależnych związków zawodowych, prawa do strajku, wolności słowa, itd.
Były trudne rozmowy, przerywane przez stronę rządzącą, ba nawet straszeniem
wejścia ACz /ciągły straszak naszego narodu/. Główne rozmowy były
prowadzone i podpisane porozumienia, w: Gdańsku /31.08/, Szczecinie /30.08/,
Jastrzębiu /3.09/.

Na bazie tych porozumień 17.09.1980 r. /jakże ważna data w naszej historii/,
przedstawiciele Międzyzakładowych Komitetów Założycielskich /zmienionych z
MKS/
przyjęli
statut
NIEZALEZNEGO
SAMORZĄDNEGO
ZWIĄZKU
ZAWODOWEGO „SOLIDARNOŚC”. 10.11.1980 Sąd Najwyższy zarejestrował
NSZZ „Solidarność”, który liczył ok. 10 mln członków!
Solidarność została zawieszona 13.12.1981 r., a zdelegalizowana 10.1982 r. –
kiedy, aż do ustaleń Okrągłego Stołu 17.04.1989 r., a RI „Solidarność” – 20.04.
Nasza polska „SOLIDARNOŚĆ” powstała dzięki strajkom sierpniowym w
blisko 700 zakładach państwowych - była pierwszym tego typu wydarzeniem w
krajach komunistycznych /podporządkowanych w różnym stopniu ZSRR/. Z
1989 r. porozumienia jałtańskie w jakimś stopniu przestały istnieć. Później
Polska wstąpiła do NATO /12.03.1999 r./ i Unii Europejskiej /01.05.2004 r./.
Nową historię Polski, po PRL zawdzięczamy – tym wszystkim Członkom
„SOLIDARNOŚCI” – uczciwie dążących do wolnej i niezależnej Polski, ale
głównie w sierpniu 1980 r.

POLSKI LIPIEC:
Piękny polski miesiąc z bogatą tradycją. Chociażby unia polsko - litewska i
powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów /01.07.1569/. Trwała do trzeciego
rozbioru Polski /1795/. Unia z powodzeniem może być wzorem dla dzisiejszej
UE. Ważnym wydarzeniem było wypowiedzenie wojny Rzeczpospolitej przez
Szwecję /19.07.1655/ - i rozpoczął się „potop szwedzki”…
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Lecz podjąłem decyzję, że w lipcu poruszę dwa aspekty, ale całkiem inne jak w
innych miesiącach, a mianowicie:
20.07.1797 r. /dokładna data nie jest znana/ Józef Wybicki napisał pieśń
patriotyczną tzw. „Mazurek Dąbrowskiego”, która od 26.02.1927 stała się
hymnem państwowym RP. Inaczej utwór ten był nazywany „Pieśnią Legionów
Polskich we Włoszech”. Tekst był przetłumaczony w 17 językach, przez
poetów, którzy popierali dążenia Polski do niepodległości, do wolności!
Ciekawostką jest fakt, że w refrenie, często były zmieniane słowa, i tak:
- podczas powstania listopadowa był Mazurek Skrzyneckiego: „Marsz, marsz,
cna młodzi, Skrzynecki dowodzi”;
- w czasie powstania styczniowego był Marsz Czachowskiego: „Marsz, marsz,
Polonia, Nasz dzielny narodzie. Odpoczniemy po swej pracy w ojczystej
zagrodzie”;
- w I w. św. Mazurek Piłsudskiego: „Marsz, marsz Piłsudski, Prowadź na bój
krwawy, Pod twoim przewodem wejdziem do Warszawy;
- na przełomie XIX i XX w. pieśń była znana jako „Marsz Polonii”, czy też:
- podczas II w. św. żołnierze polscy na Zachodzie śpiewali „Marsz, marsz
Sikorski…”.
Co ciekawe, nasza pieśń stała się przyczynkiem dla innych hymnów i pieśni
państw słowiańskich. Np.: Słowacji, Czech, Łużyczan, Chorwacji, Ukrainy, itd.
Dzięki takiej popularności, nasz „Mazurek Dąbrowskiego” – stał się hymnem
państwowym od 1927 r. do dnia dzisiejszego. Hymn łączy nas Polaków! Jest
grany w różnych sytuacjach, szczególnie podczas różnych uroczystości /np.
sportowych, otwarcie roku szkolnego, akademickiego, itd./, świąt i rocznic
państwowych.
Hymn łączył Polaków mieszkający poza granicami kraju z ojczyzną. Był otuchą
w trudnych dziejach, jak np. w II w. św. zrywów wolnościowych 1956, 1970,
1981, itp.
Hymn czcimy swoją postawą. Np. mężczyźni zdejmują czapki, osoby w
mundurach salutują. Zachowujemy powagę i spokój. Poczty sztandarowe
oddają honory przez pochylenie sztandaru.
Hymn podlega ochronie prawnej, wynika to z art.28 Konstytucji RP. Naruszenie
artykułu zagrożone jest karą aresztu lub karą pieniężną.

Podobną rolę spełniała i spełnia ROTA /najpierw był to wiersz pod nazwą
/Grunwald/ Marii Konopnickiej – publicznie wykonana 15.07.2010 r. podczas
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odsłonięcia pomnika grunwaldzkiego w Krakowie /w 500 rocznicę zwycięskiej,
acz nie wykorzystanej bitwy pod Grunwaldem!/. Dbajmy o nasze pieśni
narodowe, gdyż śpiewamy je w dni podniosłe i uroczyste!, ale i wówczas gdy
potrzebujemy wsparcia i pomocy!
04.07.1934 r. – zmarła nasza dwukrotna noblistka Maria Skłodowska-Curie.
Absolwentka Sorbony /licencjat z fizyki i matematyki/. Mamy wielkich Polaków,
w różnych dziedzinach, szanujmy, i dbajmy i mówmy, i pokazujmy Ich
dokonania! To Ona z mężem /Piotrem Curie/ w „niedoskonałym” laboratorium
odkryła polon i rad. To była pierwsza KOBIETA z nagrodą Nobla. Córka Irèna –
też z czasem otrzymała Nobla z chemii!
Pamiętajmy, że mamy wielu wspaniałych Polaków /chociażby wymienię tylko
Noblistów/, którzy wpłynęli, w różny sposób na rozwój świata, a mianowicie:
Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz, Lech Wałęsa, Józef
Rotblat, Wisława Szymborska i Olga Tokarczuk.
Inni nobliści, związani z Polską: Albert Michelson, Isidor Isaac Rabi, Tadeusz
Reichstein, Andrew Schally, Menachem Begin, Isaac Bashevis Singer, Roald
Hoffmann, Georges Charpak, Szimon Peres i Leonid Hurwicz – którzy urodzili
się w polskich rodzinach żydowskich. Pamiętajmy też o Nich, jak również o
Tych co byli nominowani do tej prestiżowej nagrody /ok. 50 osób/!

POLSKI CZERWIEC:
CZERWIEC – poświęcam Wazom, królom Szwecji /1523 – 1654/ i
Rzeczypospolitej Obojga Narodów /1587 – 1668/. Dynastię Wazów założył
regent Szwecji Gustaw Waza /syn możnowładcy Eryka Johansona - straconego
w 1520r. z polecenia króla duńskiego Chrrystiana II. Gustaw I objął tron w 1532.
Królami Rzeczypospolitej z dynastii Wazów byli:

Zygmunt III Waza
Władysław IV Waza Jan II Kazimierz Waza
1587 – 1632
1632 – 1648
1648 – 1668
Władysław IV i Jan II Kazimierz, to Synowie Zygmunta III – wyznawcy
katolicyzmu i za to był zwalczany przez Szwedów i w 1599 został pozbawiony
korony. Niemniej synowie, dalej używali tytułów królów Szwecji – a to m. in.
doprowadziło do wojen polsko-szwedzkich w XVII w. Wojny ze Szwecją trwały z
przerwami, blisko 60 lat /1600 -1660/. W tym czasie Polska nawiązała kontakty z
Austrią, co pogorszyło stosunki z Turcją obok wypadów kozaków nad morze
Czarne i interwencji polskich na ziemie lenne Turcji w Mołdawii.
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Tak, że za panowania Wazów walczyliśmy z Turcją /np. bitwa pod Chocimem w
1621 r., ze Szwedami w tym samym roku o Inflanty. 27.06.1629 zwycięska bitwa
ze Szwedami pod Trzcianą, podobnie jak pod Kircholmem w 1605 r./. Wazowie
chcąc wzmocnić władzę królewską, mieli problemy z magnatami /np. z rodem
Radziwiłłów na Litwie/ i szlachtą. Przeżyli bunt Chmielnickiego na Ukrainie, jak
i ruchami chłopskimi. Przegrali wojnę z Moskwą. Przeszkodą zasadniczą do
wzmocnienia władzy królewskiej był rokosz Lubomirskiego w latach 1665 –
1666. Wojny za panowania Wazów doprowadziły wyniszczenia gospodarczego
kraju do utraty lenna pruskiego i wielu ziem na wschodzie /np. ziemi
smoleńskiej, oraz znacznych ziem na Inflantach i Ukrainie/. Największe błędy
polityczne popełnił król Zygmunt III, który w 1618 r. przekazał lenno pruskie
Brandenburczykiem. Za panowania króla Zygmunta III Wazy, musimy pamiętać,
że Królestwo Obojga Narodów liczyło ok. 990 tys. km. kw. – i był to największy
obszar w historii Polski i Litwy!

W historii współczesnej Polski, hołd oddaję „Poznańskiemu Czerwcowi”, kiedy
28.06.1956 r. robotnicy z zakładów Hipolita Cegielskiego wyszli na ulice
Poznania z hasłem głównym: „CHCEMY CHLEBA”. Był to przykład dla Polaków
/i nie tylko/ odważnej walki o polepszenie swego życia, odłączeniem się od
ZSRR i walkę o niepodległość swojego kraju. Mimo, że strajkujący ponieśli
krwawe ofiary, ale byli przykładem dla Polski, nie tylko na ten rok, ale i na

26

następne wzniosłe strajki, w walce z komunizmem i nieludzkim systemem. Np.
w roku 1970 w Gdańsku, w 1976 w Radomiu i w Ursusie, czy też lata powstania
Solidarności!
Było to pierwsze wystąpienie robotników, przeciwko władzy robotniczej – niby
dbających o Polakach. Jakież było zdziwienie Polaków powracających z
Syberii, niby do „raju” do Polski /w latach 1955 – 1956/, a tutaj giną ludzie, a z
czasem nawet Warszawa była otoczona /październik 1956/ przez czołgi
/bezkrwawe zmiany/, a na Węgrzech wybuchły walki Węgrów z żołnierzami ACz.

POLSKI MAJ:
MAJ – to miesiąc, którego każdy dzień może być wspaniałym wspomnieniem z
naszej historii. Jednak w tym momencie poświecę Prusom Książęcym i
Zakonnym.

PRUSY KSIĄŻĘCE (Księstwo w Prusach lub Księstwo Pruskie) powstały po
sekularyzacji państwa zakonu krzyżackiego w Prusach /po traktacie
krakowskim w 1525 r. zawartym przez Zygmunta I Starego a jego siostrzeńcem
Albrechtem Hohenzollernem/ - jako ziemie lenne Królestwa Polskiego do 1657
r. Stolicą Prus Książęcych był Królewiec. Najazd Szwecji uczynił z Prus
Książęcych lenno szwedzkie w 1656 r. na podstawie traktatu w Królewcu.
Dopiero Jan III Sobieski odzyskał Prusy w sojuszu ze Szwecja /traktat w
Jaworowie/. W 1701 r. wraz z Brandenburgią utworzyły Królestwo Prus. Po I
rozbiorze wraz z Warmią /bez Kwidzyna/ … natomiast - Prusy Wschodnie.
PRUSY KRÓLEWSKIE (Prusy Polskie – prowincja po wojnie trzynastoletniej /z
lat 1454-1466 Pomorze Gdańskie oraz m.in. Warmia przeszły pod władzą Polski
jako Prusy Królewskie/ na podstawie traktatu toruńskiego z 1466 r. przyłączono
do Polski, które obejmowały: Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską, Malbork,
Elbląg oraz Warmię. Prusy królewskie miały autonomię. Na czele stanów
pruskich stał biskup warmiński. Rada podlegała królowi. W roku 1569 na
sejmie lubelskim Prusy Królewskie zostały inkorporowane do Korony i należały
do 1772 r.
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Na podstawie pokoju wersalskiego /1919/ Polsce zwrócono woj. pomorskie, cz.
do Prus Wschodnich, a z cz. utworzono Wolne Miasto Gdańsk, zaś z
pozostałości Prus utworzono Marchię poznańsko-zachodniopruską.
PAŃSTWO ZAKONU KRZYŻACKIEGO – suwerenne państwo niemieckiego
zakonu krzyżackiego /od ok. 1228 r./. Od 1466 określane jest jako Prusy
Zakonne lub Prusy Krzyżackie i były podporządkowane Królestwu Polskiemu.
Państwo powstało istnieć w 1525 r., ze względu na sekularyzację przez
Albrechta Hohenzollerna.
HOŁDY PRUSKIE 1469–1641 – hołdy lenne składane królom Polski jako
suwerenom Prus Zakonnych (1466–1525) i Prus Książęcych (1525–1657).
Hołdy lenne z Prus Zakonnych w latach 1469 -1489, przyjmował król Kazimierz
IV Jagielończyk /4x/, a ostatni raz: 29.05.1493 w Poznaniu Król Jan I Olbracht o
wielkiego mistrza Johanna von Tieffena.

Podobnie było z Prusami Książęcymi, które były Koronie podporządkowane, po
przegranej wojnie 1519-1521. Ponadto zerwali swoje podporządkowanie wobec
papiestwa i Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Od 1525 do 1641 r. Prusy
Książęce składały hołdu w latach: 10.04.1525, 19.02.1569, 20.02.1578,
16.11.1611, 09.1621, 21.03.1633 i ostatni raz 6.10.1641 r. Najwięcej hołdów
przyjęli Wazowie /królowie: Zygmunt III i Władysław IV/.
Prusy Książęce przestały być podporządkowane Rzeczypospolitej od 1657 r. w
wyniku traktatów welawsko-bydgoskich.
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Ww. fakty, wpłynęły, że na zakończenie opisów ważniejszych wydarzeń w
historii Polski przedstawiłem wzajemne relacje między Koroną a Prusami. Jaka
byłaby nasza historia, gdyby Konrad Mazowiecki nie dał Krzyżakom w 1226
/1225/r. ziemi chełmińskiej, za obronę przed Prusami, a cesarz Fryderyk II nie
przyznał im Prusy we władanie…
Prusy „były” przyczynkiem wybuchu II w. św., ale po wojnie Warmia i Mazury
wróciły do Polski /poprzez układy/. Dzisiaj, w naszej rzeczywistości /gdy wojna
trwa na Ukrainie, a Niemcy wspomagają Federację Rosyjską, mimo skromnej
pomocy dla Ukrainy/, powinniśmy jako naród dbać o jedność naszej ojczyzny…
Najwyższy czas, aby „targowica” była tylko i wyłącznie przeszłością! Trudno
zrozumieć, że niektórzy nasi posłowie, nie lubią nawet swoich wyborców, jak
już „dorwali się” do „przysłowiowego koryta”… głosują na niekorzyść
Polaków! Czy zawsze nieszczęście naszego kraju … musi nas łączyć?
Maj 2022 r. – to obchodzimy 77 rocznicę kapitulacji Niemiec w dniu 08.05.1945
r. oddajmy cześć i honor wszystkim żołnierzom, którzy przyczynili się do
powrotu Polski na mapy świata.
Polska wychodząc z pod okupacji Niemiec, weszła w podporządkowanie
ZSRR /oczywiście dzięki przychylności ówczesnych władz politycznych, które
przyszły razem z Acz/. Dobrze, że dzisiaj już jest to historia, no prawie historia!
Niedawno 3 Maja obchodziliśmy wspaniałą rocznicę naszej konstytucji …
PIERWSZEJ W EUROPIE, A DRUGIEJ NA ŚWIECIE /po USA/, a w przeddzień
DNIA FLAGI RP – jakimi „marnymi” jesteśmy Polakami, że nawet flagi wywiesić
w domu /mieszkaniu/ nie potrafimy! Ponadto cieszmy się, że jeszcze mamy
wspaniałe i miłe święto „Dzień MATKI”.

Cieszmy się, że jesteśmy TU i TERAZ – i „PRZESZŁOŚCIĄ żyjmy dla
PRZYSZŁOŚCI”! … nasza, polska historia jest wspaniałą szkołą patriotyzmu!

„CZEGO SIĘ JAŚ NIE NAUCZY,
TEGO JAN NIE BĘDZIE UMIAŁ”
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Opracował:
Antoni Tunkiewicz
Koło „SAPER”
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