
Polskie Rocznice Historyczne – Luty
1  luty  1944  (76  lat  temu) -  w  Al.  Ujazdowskich  w  Warszawie  z  rozkazu
Kierownictwa  Walki  Podziemnej  oddział  specjalny  Kedywu  KG  AK  "Pegaz"
zlikwidował  nazywanego  "katem  Warszawy"  dowódcę  SS  i  Policji  na  dystrykt
warszawski Franza Kutscherę.

Informacja o tej brawurowej akcji obiegła świat, a na pierwszej stronie wydawanej
w Jerozolimie "Gazety Polskiej" odnotowano:

"Wyrok na Kutscherze jest ostrzeżeniem dla wszystkich oprawców, którzy popełniają
zbrodnie w okupowanej Polsce, bez względu na to, jakie zajmują stanowiska".

Operacja  była  najważniejszą  zakończoną  sukcesem  akcją  bojową  wymierzoną
w  wysokiego  funkcjonariusza  niemieckiego  aparatu  terroru,  która  została
przeprowadzona  przez  Armię  Krajową  w  czasie  II  wojny  światowej  na  terenie
Generalnego Gubernatorstwa.

Miejsce akcji – Aleje Ujazdowskie przy
skrzyżowaniu z ul. Chopina, widok w kierunku

placu Na Rozdrożu. Po prawej za drzewami
widoczny pałacyk Rzyszczewskich i kamienica

Maurycego Spokornego oraz niemiecki kat
Warszawy Franz Kutschera. 



1 lutego 1888 roku w Tarnopolu przyszedł na świat przyszły generał  Franciszek
Kleeberg (zm. 5 kwietnia 1941 w Weisser Hirsch k. Drezna) - żołnierz Legionów
Polskich,  dowódca  Samodzielnej  Grupy  Operacyjnej  "Polesie".  Kawaler  Orderu
Virtuti Militari. 6 października 1939, po czterodniowych walkach z Wehrmachtem
pod Kockiem, został  zmuszony do kapitulacji  z  powodu braków w zaopatrzeniu  
i  amunicji.  Złożył  broń  jako  ostatni  polski  generał.  Kleeberg  pozostał  jedynym
dowódcą  SGO  bez  porażki  –  przeciwnik  pod  Kockiem  został  pobity.
Po bitwie dostał się do niewoli niemieckiej. Przebywał w Oflagu IVB w twierdzy
Königstein koło Drezna. W niewoli przebywał półtora roku. Poważnie zachorował  
na serce i 5 kwietnia 1941 zmarł w szpitalu wojskowym w Weißer Hirsch. Został
pochowany na cmentarzu w Neustadt.



2 lutego 1676 roku w wawelskiej katedrze odbyła się koronacja pogromcy Turków
i Tatarów, zwanego Lwem Lechistanu,  Jana III Sobieskiego (ur. 17 sierpnia 1629
w Olesku, zm. 17 czerwca 1696 w Wilanowie) i jego małżonki Marii  Kazimiery.
Ceremonię trzy dni wcześniej poprzedził triumfalny wjazd monarchy, okrytego sławą
zwycięskiego wodza, do Krakowa.

Koronacji królewskiej pary dokonał prymas Polski Andrzej Olszowski w obecności
arcybiskupa  lwowskiego  Wojciecha  Korycińskiego,  biskupów  oraz  licznych
senatorów i szlachty.



3 lutego 2011 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o Narodowym
Dniu Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", który został wyznaczony na 1 marca.

Święto  poświęcone  jet  upamiętnieniu  żołnierzy  antykomunistycznego
i  niepodległościowego  podziemia  walczącym z  komunistyczną  władzą  narzuconą
przez Związek Sowiecki oraz samemu sowieckiemu okupantowi.

Uzasadnienie projektu ustawy nie wyjaśnia, dlaczego na celebrowanie Narodowego
Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” wybrano dzień 1 marca. Pomysł ustanowienia
święta w tym terminie wysunął ówczesny prezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz
Kurtyka.  Tego  dnia  w  1951  roku  w  więzieniu  mokotowskim  wykonano  wyrok
śmierci  na  siedmiu  członkach  IV  Zarządu  Głównego  Zrzeszenia  „Wolność
i  Niezawisłość”:  Łukaszu  Cieplińskim,  Mieczysławie  Kawalcu,  Józefie  Batorym,
Adamie  Lazarowiczu,  Franciszku  Błażeju,  Karolu  Chmielu  i  Józefie  Rzepce  –
będących  ostatnimi  ogólnopolskimi  koordynatorami  „Walki  o  Wolność
i  Niezawisłość  Polski  z  nową  sowiecką  okupacją”.
Jak wyjaśnił wówczas przedstawiciel wnioskodawcy na posiedzeniu Komisji, wybór
daty  był  nieprzypadkowy  także  z  tego  powodu,  że  w  ten  sposób  nawiązano  do
uchwały sejmowej z 2001 roku.

Inicjatorom powstania święta zależało szczególnie na ustanowieniu go przed 1 marca
2011  roku,  aby  pierwszymi  obchodami  uczcić  60.  rocznicę  zamordowania
dowództwa WiN.



4 lutego 1945 roku (75 lat temu) nieopodal Jałty, w pałacu w Liwadii, rozpoczęła się
konferencja, trwająca do 11 lutego, przywódców trzech mocarstw: Wielkiej Brytanii -
W. Churchilla, Stanów Zjednoczonych - F.D. Roosevelta oraz Związku Sowieckiego
- J. W. Stalina.

To właśnie tam, na Krymie rozstrzygnięto bez przedstawiciela prawowitego Rządu
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej przyszłość Polski...

W sprawie polskiej postanowiono m.in.:

• Związek Sowiecki otrzymał „zwierzchnictwo” nad Polską.

• Podjęto  decyzje  o  transferze  ludności  pomiędzy  państwami  (m.in.
przesiedleniu Niemców z Polski, Węgier, Czechosłowacji).

• Polska utraciła Kresy Wschodnie na rzecz Związku Sowieckiego.

• Ustalono  „rekompensatę”  dla  Polski  w  postaci  dotychczasowych  ziem  III
Rzeszy:  Ziemi  Lubuskiej,  Pomorza  Zachodniego,  Prus  Wschodnich
(częściowo) i Śląska oraz byłego Wolnego Miasta Gdańska.

• Mocarstwa  zgodziły  się  na  utworzenie  Tymczasowego  Rządu  Jedności
Narodowej  urzędującego  w  Warszawie,  który  zobowiązany  został  do
przeprowadzenia  "wolnych,  nieskrępowanych  wyborów  na  zasadzie
powszechnego głosowania" (wybory zostały sfałszowane przez miejscowych
komunistów i specjalną grupę NKWD gen. Pałkina).



• Churchill  i  Roosevelt  uznali  "zgodność  działań  NKWD"  z  konwencją
dotyczącą  prowadzenia  wojny  na  lądzie  –  w  zakresie  zapewnienia
bezpieczeństwa, spokoju i porządku na tyłach Armii Czerwonej na terytorium
Polski.  Sojusznicy  dali  Stalinowi  carte  blanche  na  siłowe  zniszczenie
Polskiego  Podziemia  Niepodległościowego  –  przede  wszystkim  Armii
Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych.

• Roosevelt  zapewnił  Stalina,  że  Stany Zjednoczone nigdy nie  będą popierać
tymczasowych władz polskich, które byłyby wrogie jego interesom...

4 lutego 1921 roku Sejm Rzeczypospolitej odnowił najwyższe polskie odznaczenie
państwowe  Order  Orła  Białego  i  jednocześnie  ustanowił  drugie  pod  względem
ważności odznaczenie cywilne: Order Odrodzenia Polski. 



5 lutego 1947 roku wyłoniony w sfałszowanych przez komunistów (przeprowadziła
to  specjalna  grupę  oddelegowana z  Moskwy przez  Stalina  dowodzona przez  płk.
NKWD  Arona  Pałkina)  wyborach  Sejm  Ustawodawczy  wybrał  na  prezydenta
Rzeczypospolitej  agenta  i  oficera  NKWD  Bolesława  Bieruta.  Był  on  jednym



z  najbardziej  zaufanych  ludzi  mordercy  narodów  Józefa  Stalina.
Dzięki skupionym w swoich rękach licznym funkcjom państwowym przeprowadził
za pomocą kłamliwej propagandy i fizycznego terroru sowietyzację uciemiężonego
wojną  i  okupacją  kraju,  podporządkowując  go  Imperium  Zła  –  Związkow
i Sowieckiemu ... 



10 lutego 1920 roku generał Józef Haller dokonał w Pucku nad Zatoką Gdańską
symbolicznych  zaślubin  Polski  z  morzem,  rzucając  na  morskie  fale  pierścień.
Na mocy traktatu wersalskiego odradzająca się Rzeczypospolita otrzymała łącznie
147 km zaniedbanego gospodarczo wybrzeża.

W październiku roku 1919 gen. dyw. Józefowi Hallerowi powierzono dowództwo
Frontu Pomorskiego,  utworzonego w celu pokojowego i  planowanego odzyskania
Pomorza, zgodnie z ustaleniami traktatu wersalskiego, odebranego Polsce wskutek
rozbiorów.
Zgodnie z planem przejmowanie ziem pomorskich rozpoczęło się 18 stycznia 1920
roku  od  przejęcia  Torunia  przez  oddziały  16.  Pomorskiej  Dywizji  Piechoty.  Na
Pomorze  wkraczała  również  15.  Wielkopolska  Dywizja  Piechoty.  Poszczególne
miejscowości przejmowano od wycofujących się wojsk niemieckich aż do 11 lutego
1920 roku, kiedy ostatni żołnierze opuścili Gdańsk.

Pomimo kilku incydentów, wśród których było kilka prób stawiania zbrojnego oporu,
a także liczne przypadki sabotażu, odzyskiwanie Pomorza dla Polski przebiegało bez
większych zakłóceń.

10 lutego 1920 roku generał  Józef Haller  wraz z  ministrem spraw wewnętrznych
Stanisławem Wojciechowskim oraz nową administracją Województwa Pomorskiego
przybył do Pucka, gdzie dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem.

Głównym punktem zorganizowanych wtedy uroczystości była Msza św. dziękczynna.
Nabożeństwo celebrował dziekan polowy Antoni Rydlewski. Kazanie wygłosił Józef
Wrycza. W czasie Mszy św. duchowni poświęcili Banderę Polską, którą przy huku 21
salw armatnich Eugeniusz Pławski wraz z Florianem Napierałą podnieśli na maszcie
jako  znak  objęcia  przez  Polskę  Marynarkę  Wojenną  wachty  na  Bałtyku.
W imieniu dotychczasowych strażników Wybrzeża rybak kaszubski,  szyper  Jakub
Myślisz, przekazał symbolicznie straż w ręce polskiego marynarza. W dniu tym, co
Kaszubi uważali za dobry znak, Zatoka Pucka była zamarznięta.



Zaślubiny  odbyły  się  poprzez  wrzucenie  pierścienia  do  morza.  Tego  dnia,  przed
zaślubinami,  odbyło  się  spotkanie  generała  i  delegacji  władz  Polski  w  Gdańsku
z tamtejszymi Polakami,  którzy ofiarowali  na ręce Józefa Hallera dwa platynowe
pierścienie.
Pierścienie  te  były  sfinansowane  przez  polskich  gdańszczan,  np.  rodzinę
Leszczyńskich czy Raciniewskich. Podczas ceremonii jedynymi żołnierzami, którzy
wjechali konno z brzegu do wody, byli Józef Haller i Władysław Zakrzewski.

"(...)...oto dziś dzień krwi i chwały. Jest on dniem wolności, bo rozpostarł skrzydła
Orzeł  Biały  nie  tylko  nad  Ziemiami  Polskimi,  ale  i  nad  morzem  polskim  (...)
zawdzięczamy to przede wszystkim Miłosierdziu Bożemu, a potem wszystkim, tym,
którzy  w  walce  nie  ustawali  (...)"  z  przemówienia  gen.  Józefa  Hallera  w  czasie
ceremonii zaślubin Polski z morzem w Pucku.

W  Rewie  na  dziesięciu  szkutach  podniesiono  polskie  bandery,  tworząc  zalążek
Polskiej Marynarki Handlowej.

14 lutego 1942 (78 rocznica) powstania Armii Krajowej.

Po agresji niemieckiej i sowieckiej we wrześniu 1939 roku życie państwowe zeszło
do  konspiracji.  Rząd  polski  działający  na  uchodźstwie –  najpierw  we  Francji,
a później w Londynie – kontynuował działalność władz państwowych z lat 1918–
1939. W podziemiu odtworzono struktury władzy cywilnej oraz siłę zbrojną. Od 14
lutego 1942 roku była nią  Armia Krajowa, najsilniejsza i  najlepiej  zorganizowana
podziemna armia europejska II wojny światowej.

W obliczu Boga Wszechmogącego i  Najświętszej  Maryi Panny, Królowej Korony
Polskiej kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam
być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej
honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił - aż do ofiary życia
mego.
Prezydentowi  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  rozkazom  Naczelnego  Wodza  oraz
wyznaczonemu  przezeń  Dowódcy  Armii  Krajowej  będę  bezwzględnie  posłuszny,
a  tajemnicy  niezłomnie  dochowam,  cokolwiek  by  mnie  spotkać  miało.  Tak  mi
dopomóż Bóg.



Takie słowa przysięgi składał każdy żołnierz Armii Krajowej.

Przyjmujący przysięgę odpowiadał:

Przyjmuję  Cię  w  szeregi  Armii  Krajowej,  walczącej  z  wrogiem  w  konspiracji  
o  wyzwolenie  Ojczyzny.  Twym  obowiązkiem  będzie  walczyć  z  bronią  w  ręku.
Zwycięstwo będzie twoją nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią.

Armia Krajowa, następczyni Służby Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbrojnej,
powstała  na  mocy  rozkazu  Naczelnego  Wodza  Polskich  Sił  Zbrojnych  generała
Władysława Sikorskiego 14 lutego 1942 roku.

Pierwszym  Dowódcą  AK  został  generał  Stefan  Rowecki  „Grot” –  przedwojenny
oficer,  żołnierz  I  Brygady  Legionów  Polskich,  uczestnik  walk  z  bolszewikami,  
od pierwszych chwil po kapitulacji wrześniowej uczestnik konspiracji. Doprowadził
do scalenia w Armię Krajową głównych odłamów konspiracyjnych. Tropiony przez
Gestapo, został zdradzony przez hitlerowskich agentów i aresztowany 30 czerwca
1943 roku w lokalu konspiracyjnym na warszawskiej Ochocie. Odrzucił niemiecką
ofertę współpracy. Prawdopodobnie został zamordowany tuż po wybuchu Powstania
w Warszawie.

W  2002  roku  z  inicjatywy  Światowego  Związku  Żołnierzy  Armii  Krajowej  we
współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej powstał Klub Historyczny im. generała
Stefana  Roweckiego  „Grota”.  Jego  zadaniem  jest  zapoznawanie  społeczeństwa,
szczególnie młodzieży, z losami państwa polskiego w latach okupacji i powojennego
zniewolenia.

W chwili  największej  zdolności  bojowej,  wiosną  1944 roku,  siły  Armii  Krajowej
liczyły około 380 tysięcy żołnierzy i oficerów. Kadra oficerska sprzed wojny była
uzupełniana  absolwentami  tajnego  szkolenia  i  przerzuconymi  do  kraju
cichociemnymi.

Celem  Armii  Krajowej  było  prowadzenie  oporu  zbrojnego  i  przygotowanie
do  planowanego  ogólnokrajowego  powstania.  Dla  koordynowania  działalności
dywersyjnej powołane zostało Kierownictwo Dywersji (Kedyw) Komendy Głównej
AK. Jego dowódcą został płk Emil Fieldorf ps. „Nil”. To żołnierze Kedywu dokonali
zamachu na kata Warszawy Franza Kutscherę.

Zajmowanie terenów Polski przez Armię Czerwoną w 1944 roku uruchomiło akcję
„Burza”,  polegającą  na  atakowaniu  wycofujących  się  Niemców  i  występowaniu
wobec Sowietów w roli  gospodarza.  Ostatnim akcentem „Burzy” było  Powstanie
Warszawskie.

Nazwa Armii Krajowej jednoczyła także żołnierzy po jej formalnym rozwiązaniu na
początku 1945 roku. Część żołnierzy i oficerów nie podporządkowała się rozkazowi
demobilizacji  ostatniego  dowódcy  AK  generała  Okulickiego  „Niedźwiadka”
i prowadziła zbrojną walkę ze zdobywającymi władzę w Polsce komunistami. Nazwa
Armia  Krajowa  stała  się  na  kilka  najbliższych  lat,  a  może  nawet  dziesięcioleci,
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symbolem  niepodległości  i  patronowała  wielu  zabiegom  o  jej  odzyskanie.
Dowódcy i  żołnierze Armii  Krajowej  przez wiele  lat  Polski  Ludowej  byli  tępieni
i prześladowani. Do 1956 roku wielu z nich znalazło śmierć lub straciło lata życia
w  ubeckich  więzieniach.  Później  ciągle  należeli  do  obywateli  drugiej  kategorii.
Po 1989 roku Polska stara się oddać im należną cześć i znaczenie.
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