
POLSKIE ROCZNICE PATRIOTYCZNE – STYCZEŃ

4 stycznia 1940 – 80 rocznica podpisania polsko-francuskiej umowy o utworzeniu na
terenie Francji polskich jednostek wojskowych.

Po  klęsce  wrześniowej  żołnierze  polscy  przedzierali  się  na  Zachód,  licząc  na  to,
że u boku Francji - dysponującej najpotężniejszą ówcześnie armią lądową - podejmą
walkę z Hitlerem. Od 3 września Francja i Wielka Brytania znajdowały się w stanie
wojny z Niemcami, tyle że, obydwie zachodnie potęgi nie podjęły działań, do których
zobowiązywały ich umowy wojskowe z Polską

12 września 1939 r. na spotkaniu francusko-brytyjskim w Abbeville zapadło ustalenie
o  pozostawieniu  Polski  bez  pomocy.  Zachodnie  mocarstwa  znały  już  wówczas
ustalenia paktu Ribbentrop-Mołotow i na tej podstawie wywnioskowały, że Polska
zdana jest na pastwę agresji niemiecko-sowieckiej.

Nieświadomi tej sytuacji polscy żołnierze wymykali się z obozów internowania na
Węgrzech i w Rumunii. W ten sposób do Francji dotarło 43 tys. weteranów polskiego
Września.  Kilkuset  wyrwało  się  z  internowania  na  Litwie.  Do  polskiego  wojska
zgłaszali się również emigranci przebywający na stałe we Francji, Belgii i Holandii.
Umowa  z  4 stycznia  1940 r.  regulowała  zasady  tworzenia  armii  polskiej,  w tym
sposób przystępowania do niej Polaków mieszkających we Francji. Przebywało ich
wówczas w tym kraju około 0,5 mln, z tego 130 tys. zostało uznanych za nadających
się do wstąpienia do polskiego wojska. Ostatecznie Francuzi zgodzili się na pobór 50
tys. Polaków, zatrzymując innych ze względu np. na zatrudnienie w strategicznych
sektorach gospodarki.
Miejscem formowania polskich jednostek były przede wszystkim obozy Coëtquidan I
Parthenay. W ciągu kilku miesięcy utworzona została:

• 1. Dywizja Grenadierów (dowódca gen. Bronisław Duch);
• 2. Dywizja Strzelców Pieszych (gen. Bronisław Prugar-Ketling);
• X Brygada Kawalerii Pancernej (gen. Stanisław Maczek);



• Samodzielna  Brygada  Strzelców  Podhalańskich  (gen.  Zygmunt  Szyszko-
Bohusz);

• Samodzielna  Brygada  Strzelców  Karpackich  (sformowana  w  Syrii  pod
dowództwem gen. Stanisława Kopańskiego).

10  stycznia  1920  -   100  rocznica  wejścia  w  życie  traktatu  wersalskiego

Traktat  wersalski  –  główny  traktat  pokojowy  kończący  I  wojnę  światową,
podpisany  28  czerwca  1919  roku  przez  Niemcy,  mocarstwa  Ententy,  państwa
sprzymierzone  i  stowarzyszone.  Dokumenty  ratyfikacji  złożono  10  stycznia  1920
roku  w  Paryżu  i  z  tą  datą  wszedł  w  życie.  Traktat  ustalił  wiele  granic
międzypaństwowych w Europie raz wprowadził nowy ład polityczny.

Traktat wersalski został zawarty podczas paryskiej konferencji pokojowej, trwającej
od  18  stycznia  1919  roku  do  21  stycznia  1920  roku.  Brało  w  niej  udział  27
zwycięskich  państw.  Polska  była  reprezentowana  przez  Ignacego  Paderewskiego
i Romana Dmowskiego. Państwa pokonane w I wojnie światowej (Niemcy, Austro-
Węgry,  Turcja,  Bułgaria)  nie  zostały  dopuszczone  do  konferencji,  a  jedynie
przedstawiono im traktaty do podpisania.

https://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Carstwo_Bu%C5%82garii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Imperium_Osma%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Austro-W%C4%99gry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Austro-W%C4%99gry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Dmowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konferencja_pokojowa_w_Pary%C5%BCu_(1919%E2%80%931920)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ententa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Republika_Weimarska


12  stycznia  1860 -   Zmarł  oficer
napoleoński,  generał  armii  polskiej
i belgijskiej Jan Zygmunt Skrzynecki –
wódz naczelny powstania listopadowego
(w tym roku przypada 190 rocznica).

13  stycznia  1870  –  150  rocznica  urodzin  Jędrzeja  Moraczewskiego,  premiera
i ministra II RP

13 stycznia 1870 w Trzemesznie urodził się Jędrzej
Moraczewski.  Legionista,  major  WP,  premier
minister  komunikacji,  inżynier  kolejowy,  działacz
związkowy, polityk i publicysta, jeden z przywódców
Polskiej Partii Socjal-Demokratycznej i Polskiej Partii
Socjalistycznej. 

17 stycznia 1945 – 75 rocznica rozwiązania podziemnej
organizacji Szare Szeregi 

Szare  Szeregi  –  kryptonim  konspiracyjny  Organizacji
Harcerzy  ZHP,  potocznie  także  całego  Związku
Harcerstwa  Polskiego,  w  okresie  okupacji  niemieckiej
podczas II wojny światowej 1939–1945.

Szare  Szeregi  zostały  powołane  27  września  1939
w  Warszawie  przez  grono  członków  Naczelnej  Rady
Harcerskiej  w  mieszkaniu  Stanisława  Borowieckiego,
Szefa Głównej Kwatery Męskiej, przy ul.  Noakowskiego
12.

Szare  Szeregi  współpracowały  z  Delegaturą  Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj oraz Komendą Główną
Armii Krajowej.



Ważniejsze akcje Szarych Szeregów:

• Akcja Wieniec (I i II) – wysadzanie pociągów.
• Meksyk II – 26 marca 1943 –  Akcja pod Arsenałem  – odbicie 21 więźniów

z niemieckiego konwoju policyjnego, w tym  Jana Bytnara  „Rudego”,  który
zmarł  po  trzech  dniach  od  ran,  jakie  hitlerowcy  zadali  mu  podczas
przesłuch0ań.  Po  akcji  zmarli  również:  „Alek”  –  Aleksy  Dawidowski
i „Buzdygan” – Tadeusz Krzyżewicz. Dowódcą akcji był Stanisław Broniewski
„Orsza”, a jego zastępcą Tadeusz Zawadzki „Zośka”.

• Meksyk IV – odbicie Floriana Marciniaka (akcja odwołana).
• Celestynów – 20 maja 1943 odbicie transportu więźniów do Oświęcimia.
• Akcja  Kutschera  –  1  lutego  1944  –  zamach  (udany)  na  komendanta

warszawskiej  policji  i  SS  Franza  Kutscherę.  Niemcy  wstrzymali  egzekucje
dokonywane wcześniej publicznie na ulicach miasta.

• Akcja Koppe  – nieudany zamach na szefa policji niemieckiej w Generalnym
Gubernatorstwie.

• „Taśma''–  Sieczychy–  20  sierpnia  1943  –  likwidacja  strażnic  granicznych.
Podczas tej akcji zginął Tadeusz Zawadzki „Zośka”.

• „N” – akcja propagandowa wśród Niemców osłabiająca ich ducha walki.
• „M” – akcja Młodzież.

18 stycznia 1945 – Armia czerwona zajęła Kraków

18  stycznia  1945  r.  Armia  Czerwona
zajęła  Kraków.  75  lat temu  Sowieci
narzucili  Polakom  system
komunistyczny.



19 stycznia 1945 – 75 rocznica rozwiązania Armii Krajowej

75 lat temu, 19 stycznia 1945 r., wobec błyskawicznych postępów wielkiej ofensywy
wojsk  sowieckich,  która  w połowie  stycznia  ruszyła  znad Wisły,  Dowódca Armii
Krajowej  (Dowódca  Sił  Zbrojnych  w  Kraju)  gen.  bryg.  Leopold  Okulicki
„Niedźwiadek” wydał ostatnie rozkazy do żołnierzy AK. 

Rozkaz gen. Okulickiego z 19 stycznia 1945 r.:
Żołnierze  Armii  Krajowej!  Daję  Wam ostatni
rozkaz.  Dalszą  swą  pracę  i  działalność
prowadźcie  w  duchu  odzyskania  pełnej
niepodległości  Państwa  i  ochrony  ludności
polskiej  przed  zagładą.  Starajcie  się  być
przewodnikami  Narodu  i  realizatorami
niepodległego  Państwa  Polskiego.  W  tym
działaniu  każdy  z  Was  musi  być  dla  siebie
dowódcą. 

20  stycznia  1320  –  700  rocznica  koronacji
w Katedrze na Wawelu Władysława Łokietka
na  króla  polski.  Wydarzenie  to  oficjalnie
kończyło okres rozbicia dzielnicowego. Od tej
pory Kraków zyskał status stolicy polski. Była
to pierwsza koronacja w Krakowie – wcześniej
miejscem koronacji było Gniezno

23 stycznia 1793 – 227 rocznica podpisania drugiego rozbioru polski
23 stycznia 1793 roku Rosja i Prusy dokonały II rozbioru Polski. Austria nie wzięła udziału
w drugim rozbiorze, zadowalając się obietnicą objęcia w posiadanie Bawarii.

Król pruski Fryderyk Wilhelm II Hohenzollern wykorzystał przystąpienie króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego do targowiczan i kapitulację wojsk polskich po wojnie z Rosją w
obronie  konstytucji  3  Maja  z  roku  1792.  Również  objęcie  rządów  przez  targowiczan
pozwoliły mu na taki krok, a że apetyt pruski smok miał zawsze nienasycony to zażądał
wcielenia  do  Prus  Wielkopolski,  gdzie  i  tak  wkroczyły  jego  wojska...
Do  wschodniej  zaś  Polski  wkroczyła  witana  radośnie  przez  zdrajców  armia  carycy
Katarzyny II...



24/25 stycznia 1945 –  75 lat temu niemieccy saperzy wysadzili obiekty na terenie
kwatery głównej Adolfa Hitlera w Wilczym Szańcu

Wilczy Szaniec (niem. Wolfsschanze) – w latach 1941–1944 kwatera główna Adolfa
Hitlera  (niem.  Führerhauptquartier,  FHQ) i  Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych
(niem.  Oberkommando der  Wehrmacht,  OKW)  w  lesie  gierłoskim,  na  wschód od
leżącej na skraju lasu wsi  Gierłoż  (wtedy Görlitz) i 8 km na wschód od  Kętrzyna
(obecnie w woj.  warmińsko-mazurskim). Kwatera została wybudowana, aby Hitler
mógł z niej dowodzić wojskami podbijającymi ZSRR.

20 lipca 1944 Claus von Stauffenberg I Werner
von Haeften  dokonali tu nieudanego  zamachu
na życie Hitlera.



27  stycznia  1939  roku w  Warszawie  zakończyła  się  wizyta  ministra  spraw
zagranicznych III Rzeszy Niemieckiej Joachima von Ribbentropa, w trakcie której
podczas rozmów z ministrem spraw zagranicznych płk. Józefem Beckiem jeszcze raz
zaproponował Polsce przystąpienie do paktu antykominternowskiego.

Do  Warszawy  Ribbentrop  przybył  25  stycznia  (była  to  jedyna  jego  wizyta  jako
ministra  spraw  zagranicznych).  Podjęto  z  najwyższymi  honorami  państwowymi,
przedstawił  raz  jeszcze  propozycje  polityczne  Niemiec  wobec  Rzeczypospolitej.
Trzy  miesiące  wcześniej,  24  września  1938  roku,  w  niemieckiej  miejscowości
Berchtesgaden doszło do rozmowy Ribbentropa z ambasadorem II Rzeczpospolitej
w Berlinie Józefem Lipskim (tak ostatnio oczernionego przez prezydenta Rosji, płk.
KGB  Putina).  W jej  trakcie  polski  dyplomata  poruszył  zagadnienia  przedłużenia
polsko-niemieckiego układu o nieagresji oraz przyłączenia kosztem Czechosłowacji,
terenów  Rusi  Zakarpackiej  do  Węgier.  W  odpowiedzi  minister  III  Rzeszy
niespodziewanie  (oczywiście  uzgodniony  uprzednio  z  Hitlerem)  przedstawił  plan
całościowego rozwiązania wzajemnych relacji z Polski i Niemiec. Przewidywał on
m.in.  wcielenie  Gdańska  do  III  Rzeszy,  budowę  niemieckiej,  eksterytorialnej
autostrady  i  linii  kolejowej  prowadzących  przez  polskie  Pomorze  do  Prus
Wschodnich, podpisanie klauzuli konsultatywnej, a nade wszystko przystąpienie II
RP  do  paktu  antykominternowskiego.
W zamian Niemcy były skłonne przedłużyć wspomniany pakt o nieagresji,  uznać
wzajemną nienaruszalność granic, a także zagwarantować Polsce wolny dostęp do
portu w Gdańsku.

Szef  polskiej  dyplomacji  minister  Józef  Beck  dostrzegł  w niemieckiej  propozycji
próbę podporządkowania  Warszawy Berlinowi oraz wciągnięcia  do obozu państw
jawnie wrogo nastawionych do Związku Sowieckiego, co pociągałoby za sobą wiele
poważnych następstw, a także było sprzeczne z doktryną Piłsudskiego - równowagi
w  stosunkach  między  dwoma  sąsiadami  Polski  -  ZSRS  i  Niemcami.
Tym samym odpowiedź przekazana 11 listopada 1938 roku przez ambasadora polski
była negatywna.

Niemcy  ponownie  przedstawili  swoje  postulaty  podczas  wizyty  ministra  Becka
w  Berchtesgaden  oraz  Monachium  5  i  6  stycznia  1939  roku.  Jednak  rozmowy
bezpośrednio  prowadzone  przez  Adolfa  Hitlera,  a  następnie  Ribbentropa,  mimo
towarzyszącej  im  kurtuazji,  nie  przyniosły  zmiany  stanowiska  Polski  (to  Hitlera
zabolało).  Jednocześnie  upewniły  polskie  władze,  że  drugorzędne  postulaty,  przy
których obstaje III Rzesza, są jedynie pretekstem do realizacji znacznie groźniejszego
planu. Ostatecznie zaledwie 19 dni później niemiecki minister spraw zagranicznych
udał się do Warszawy, by jeszcze - kolejny już raz - podjąć próbę wciągnięcia Polski
do antysowieckiego obozu.

Wizyta przypadła w piątą rocznicę podpisania polsko-niemieckiego aktu o nieagresji.
Na  miejscu  Ribbentrop  m.in.  zapewniał,  że  nie  ma  pomiędzy  oboma  państwami
takich problemów, których nie dałoby się rozwiązać, oraz złożył wieniec pod Grobem
Nieznanego Żołnierza. Jednak pomimo licznych dyplomatycznych gestów, trzeciego



dnia  pobytu  niemieckiego  polityka,  minister  Beck  unikał  dłuższych  rozmów,
a uroczystemu pożegnaniu towarzyszyła nieukontentowana mina Ribbentropa.

Szef polskiej dyplomacji, oceniając odbyte rozmowy, pisał:

"Uderzał przede wszystkim osobisty nacisk Hitlera na pośpiech. Natomiast rozmowy
dały wynik całkowicie negatywny".

Z  kolei  żona  niemieckiego  ministra,  relacjonując  jego  powrót  z  Warszawy,
zanotowała:
"Podróż do Polski mego męża skończyła się niepowodzeniem. W drodze powrotnej
wywnętrzył  się  on po raz pierwszy wobec swych współpracowników: >>Obecnie
zostaje nam już tylko jako wyjście - porozumienie się z Rosją, o ile nie chcemy być
całkowicie osaczeni<<".

Stalin skwapliwie przyjął wyciągniętą prze Hitlera rękę i już we wrześniu wspólnie
armie obu dyktatorów uderzyły na Polskę...



27  STYCZNIA  1945 –  75  rocznica  wyzwolenia  obozu  koncentracyjnego  KL
Auschwitz 

W dniu  27 stycznia  1945 r.  żołnierze  60.  armii  Pierwszego  Frontu  Ukraińskiego
otworzyli  bramy  KL  Auschwitz.  Więźniowie  witali  żołnierzy  radzieckich  jako
autentycznych wyzwolicieli. Paradoks historii sprawił, że żołnierze będący formalnie
przedstawicielami  totalitaryzmu  stalinowskiego,  przynieśli  wolność  więźniom
totalitaryzmu hitlerowskiego.

Wojska radzieckie otrzymały bliższe informacje o Auschwitz dopiero po wyzwoleniu
Krakowa i w związku z tym nie były w stanie dotrzeć do bram KL Auschwitz przed
27 stycznia 1945 r.

W obozie macierzystym, Birkenau i Monowitz doczekało wyzwolenia około 7 tys.
więźniów.  Około  500 więźniów żołnierze  radzieccy  wyzwolili  przed  27 stycznia,
i  wkrótce  potem  w  podobozach  KL  Auschwitz:  w  Starej  Kuźni,  w  Blachowni
Śląskiej, Świętochłowicach, Wesołej, Libiążu, Jawiszowicach i Jaworznie,

W  bezpośrednich  walkach  o  wyzwolenie  oświęcimskiego  obozu  macierzystego,
obozu w Birkenau i  obozu w Monowitz oraz miasta Oświęcim i okolicy,  poległo
ponad 230 żołnierzy radzieckich, wśród nich dowódca 472 pułku, pułkownik Siemen
Lwowicz  Biesprozwannyj.  W większości  spoczywają  oni  na  cmentarzu  miejskim
w Oświęcimiu.

W obozie macierzystym i w Birkenau żołnierze radzieccy znaleźli około 600 zwłok
więźniów, zastrzelonych przez esesmanów w trakcie wycofywania się z Auschwitz,
oraz zmarłych z wycieńczenia.



28 stycznia  1885 –  135 rocznica  urodzin  Władysława  Raczkiewicza  –  polskiego
działacza politycznego, społecznego i wojskowego, prezydenta RP na uchodźstwie.


	Ważniejsze akcje Szarych Szeregów:

