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...  

„  

„  

Drodzy Czytelnicy 

 

 Oddajemy w Wasze ręce piąty numer gazetki „Historyczne LOS – y”. 

Tak jak poprzednio chcemy zachęcić młodych czytelników do poznawania 

historii. Opisujemy najciekawsze wydarzenia, jakie miały miejsce w Polsce 

i na świecie. Pokazujemy  również, że Częstochowa to bardzo ciekawe mia-

sto. „Odkrywamy” dla Was zapomniane fakty, wydarzenia, wspominamy cie-

kawych ludzi, którzy tworzyli naszą, częstochowską społeczność. Nie za-

braknie również krzyżówki i ikonografii – oglądajcie, rozwiązujcie, odpowia-

dajcie na pytania, prawidłowe odpowiedzi będą nagrodzone!!! 

 W piątym numerze kontynuujemy cykl „Szpiedzy tacy jak oni”. Tym 

razem opisujemy postać tajemniczej i niejednoznacznie ocenianej kobiety, 

która zostało oskarżona o szpiegostwo w czasie I wojny światowej – Maty 

Hari.  

 Przybliżymy Wam również postać pięknej, ale również tragicznej pol-

skiej królowej, jaką była Barbara Radziwiłłówna. 

 W gazetce pojawił się również następny artykuł z cyklu „LOS – owych 

spotkań z duchami”. Opowiadamy w nim historie niesamowite, 

z „dreszczykiem”, związane z naszym regionem – mamy nadzieję, że się 

Wam spodobają. Jeśli znacie jakieś ciekawe opowieści z duchami w roli 

głównej – dajcie nam znać! Opiszemy je w następnym numerze. 

 

Zachęcamy wszystkich do współtworzenia tej wyjątkowej gazetki szkolnej. 

 

Z serdecznymi pozdrowieniami Zespół Redakcyjny pod kierunkiem 

Teresy Rygalik-Weżgowiec 

Renaty Białowąs 

Eweliny Noszczyk 

 

Tytułem wstępu: 



3 

 

 

W 1899 roku przybyli do Częstochowy państwo Wilkoszewscy. Małżonkowie wcześniej mieszkali 

w Wielkopolsce, ale po podróży poślubnej do Częstochowy, zachwyceni miastem, postanowili w nim 

zamieszkać.  

W młodości Franciszek Dionizy Wilkoszewski pobierał nauki u wybitnych redaktorów w Kali-

szu oraz w dużych drukarniach warszawskich. Po przyjeździe do Częstochowy chciał wydawać gazety 

w języku polskim. Jego patriotyczne publikacje sprawiały, że wielokrotnie był aresztowany. Kiedy 

w 1905 roku wydrukował Boże coś Polskę jego drukarnia została na pewien czas zamknięta. 

W 1906 roku w zakładzie Wilkoszewskiego zaczęto drukować Gońca Częstochowskiego - dziennik, 

który ukazywał się w latach 1906-1939. Wilkoszewski jako jego redaktor naczelny miał duży wpływ 

na publikowane w nim treści. Warto w tym miejscu dodać, że Gońca prenumerowała Biblioteka Waty-

kańska. W latach 30 XX wieku z usług drukarni korzystał min. św. ojciec Maksymilian Kolbe, który 

przebywał wówczas w Japonii. Z zgodą Henryka Sienkiewicza wydrukowano Trylogię, w formacie dla 

podróżnych. 

 Państwo Wilkoszewscy angażowali się w życie kulturalne naszego miasta. Byli bywalcami im-

prez charytatywnych, uczestniczyli w wydarzeniach sportowych, przedstawieniach teatralnych. Brali 

udział w licznych akcjach charytatywnych. Byli znaczącymi postaciami życia społecznego Częstocho-

wy. Państwa Wilkoszewskich odwiedził w ich domu Józef Haller. 

 Kiedy wybuchła II wojna światowa, Niemcy zajęli maszyny drukarskie wraz z nieruchomościa-

mi. Ostatni numer Gońca Częstochowskiego ukazał się 2 września 1939 roku. Wilkoszewski został 

aresztowany w listopadzie 1939 roku, ale po kilku tygodniach Niemcy wypuścili go na wolność.      

Następny raz został uwięziony w czerwcu 1940 roku i trafił do obozu koncentracyjnego w Buchenwal-

dzie, gdzie został zamordowany 24 listopada 1941 roku. Jego dwaj synowie Józef i Jan Kazimierz rów-

nież stracili życie w czasie wojny. Córki Halina i Maria przeżyły okupację.  

 

Zachęcamy Was do lektury Gońca Częstochowskiego, który jest kopalnią informacji o wydarzeniach z kraju 

i ze świata, a przede wszystkim o Częstochowie w latach 1906-1939. Gazeta dostępna jest online . Poniżej 

znajdziecie link do zbiorów Biblioteki Publicznej w Częstochowie. 

http://biblioteka.czest.pl/zbiory-zdigitalizowane-goniec-czestochowski/ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koło Miłośników Dawnej Częstochowy przedstawia: 

Franciszek Dionizy Wilkoszewski - wydawca Gońca Częstochowskiego 

Rodzina Wilkoszewskich 

Źródło: https://m.niedziela.pl/artykul/105260/nd/Kim-byl-Igrek  
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Barbara Radziwiłł – królowa Polski  

 

Król Zygmunt II August  trzykrotnie stawał na ślubnym kobiercu.  W 1543 r. poślubił 

Elżbietę Habsburżankę (1526-1545), w 1553 r. jej siostrę Katarzynę Habsburżankę 

(1533-1572). W roku 1547, już  po śmierci Elżbiety,  ożenił się z Barbarą Radziwiłłów-

ną (ok. 1520 – 1551). Uczynił to potajemnie, co wywołało oburzenie rodziny królew-

skiej i szlachty.  

 Małżeństwa z Habsburżankami były wynikiem przemyślanych decyzji politycznych. 

Jagiellonowie zasiadali nie tylko na tronach polskim i litewskim. Panowali także w Cze-

chach i na Węgrzech. Państwa władane przez Jagiellonów niebyły bezpieczne. Dużym 

zagrożeniem była rosnąca w siłę dynastia Habsburgów. Gwarancją pokoju miał się stać 

sojusz jagiellońsko – habsburski, który został  przypieczętowany ślubami.  

Młoda para wyjechała na Litwę w 1544 r., gdy Zygmunt August przejmował władzę 

w wielkim księstwie. Elżbieta zmarła tam niespodziewanie w czerwcu 1545 r. Jej zgon 

nie zasmucił zbytnio młodego króla, który już wcześniej zaczął potajemnie spotykać się 

z wielką miłością swego życia – 

Barbara Radziwiłłówną.  

W litewskim otoczeniu Zygmunta 

Augusta najważniejszymi posta-

ciami byli dwaj Radziwiłłowie - 

Mikołaj  Radziwi ł ł  zwany 

„Rudym” - wojewoda wileński 

i hetman oraz Mikołaj Radziwiłł 

„Czarny” - marszałek i kanclerz 

w i e l k i  l i t e ws k i .  „R u d y” 

i „Czarny”   przyczynili się do 

umocnienia pozycji książęcego 

rodu Radziwiłłów, który zyskiwał 

w kraju coraz większe wpływy. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Z Polski 

 

Barbara Radziwiłłówna w stroju koronacyjnym, ok. 1730–1737 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Barbara_Radziwi%C5%82%C5%82%C3%B3wna#/media/

Plik:Barbara_Radziwillowna_18th.jpg 
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Mikołaj „Rudy” miał 

siostrę Barbarę. Ocza-

rowała ona króla, który 

zakochał się w niej bez 

pamięci. Monarcha na-

wet nie stwarzał pozo-

rów, że opłakuje zmarłą 

żonę. Spotykał się 

z piękną Radziwiłłów-

ną, organizował dla niej 

bale, obsypywał klejno-

tami i zaspokajał jej ka-

prysy. W roku 1547 po-

tajemnie się z nią oże-

nił. Ujawnienie tego 

faktu wywołało w Pol-

sce oburzenie. Postęp-

kowi syna sprzeciwiała 

się królowa Bona, sena-

torowie i posłowie. 

Sprzeciw budził nie tylko fakt potajemnego małżeństwa, ale i sama wybranka króla. 

Barbara Radziwiłłówna pochodziła z „ludu”, a nie z rodu panującego. Oskarżano ją 

o brak moralności i liczne romanse.  

 Pomimo nacisków Zygmunt August postawił na swoim. W lutym 1548 r. Barbara  

Radziwiłłówna przybyła na Wawel. Królowej Bony już wówczas tam nie było, po-

nieważ obrażona, ostentacyjnie opuściła Wawel i przeniosła się do Warszawy.  

Uroczystość koronacji Barbary odbyła się 7 grudnia 1550r. Do Krakowa zaproszo-

nych zostało wielu znakomitych gości, a wśród nich dwóch Piastów śląskich – księ-

cia Fryderyka Legnickiego i księcia Wacława Adama Cieszyńskiego.   Po ceremonii, 

zaproszonych ugoszczono w komnatach wawelskich, które specjalnie z tej okazji, 

bogato ozdobiono.  

Niestety,  parze królewskiej nie było dane długo cieszyć się szczęściem. Wkrótce  po 

koronacji, królowa Barbara zachorowała, a jej stan szybko się pogarszał. W ostatnich 

miesiącach życia chorą pielęgnował król Zygmunt August. Barbara Radziwiłłówna 

zmarła 8 maja 1551 r. Zgodnie z jej życzeniem spoczęła na wieki w katedrze wileń-

skiej.  

 

Z Polski 

Józef Simmler „Śmierć Barbary Radziwiłłówny” 1860 
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Barbara_Radziwi%C5%82%C5%
82%C3%B3wna#/media/Plik:Simmler_Death_of_Barbara_Radziwi%

C5%82%C5%82.jpg 
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Ponad 190 lat temu w dniu 14 lutego 1831 roku, doszło do bitwy pod Stoczkiem, pierwszej bitwy po-

wstania listopadowego. Korpus dowodzony przez gen. Józefa Dwernickiego stanął naprzeciwko wojsk 

gen. Fiodora Geismara. Polski Rząd Narodowy wysłał korpus gen. Józefa Dwernickiego na Wołyń 

w celu sformowania legii i wzniecenia powstania. Zmieniły się jednak rozkazy i został skierowany 

przeciwko II dywizji konnej gen. Geismara. Geismar nie doceniając przeciwnika postanowił podzielić 

siły na dwie kolumny. Ok 1000 żołnierzy z 4 działami zostało powierzonych pod dowództwo Paszko-

wa który miał ruszyć wprost na polaków, natomiast Geismar miał okrążyć siły Dwernickiego od pra-

wej flanki. Siły Paszkowa zmierzały w kierunku Polaków wąskim leśnym duktem i rozwijały szyk już 

pod ogniem nieprzyjaciela. Mimo to rosyjskie działa  nadal dawały się we znaki batalionom piechoty 

które miały osłaniać polską baterię. Dwernicki wiedząc, że jego oddziały nie wytrzymają pod ostrza-

łem dział wroga, zdecydował się na bardzo ryzykowny manewr. Rozkazał części kawalerii szarżę na 

pozycje Paszkowa. Paszkowa zamiast wysłać kontruderzenie jazdy, postanowił oddać w kierunku Po-

laków salwę z karabinów. Przez to, że rozkaz został podany za wcześnie niecelna broń palna wyrzą-

dziła bardzo małe straty w polskich szeregach (pole rażenia muszkietu w tamtych czasach wynosił za-

ledwie 50-60m). Dzięki temu, iż salwa została oddana w złym momencie (ładowanie muszkietu trwa 

ok 20-30 s.) Polska kawaleria rozgromiła oddział Paszkowa. Dwernicki postanowił zadać ostateczne 

uderzenie, a Geismarowi udało się uciec z pola walki. 

 

Maciej Nowak kl. Ia 

 

 

Z Polski 

 

Bitwa pod Stoczkiem 

Wojciech Kossak: Szarża na baterie rosyjskie pod Stoczkiem (1907).  
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Stoczkiem#/media/Plik:Kossak_Szar%C5%

BCa_na_baterie_rosyjskie_pod_Stoczkiem.jpg 
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Okres rozbicia dzielnicowego w Polsce trwał w latach 1138 – 1320. Wielu monarchów 

podejmowało próbę zjednoczenia ziem polskich pod jednym berłem. Jednak dopiero Władysław 

Łokietek swoją koronacją w 1320 roku dokonał symbolicznego zjednoczenia państwa polskiego.  

W dniu 4 marcu 1314 roku zmarł arcybiskup Jakub Świnka, wielki orędownik zjedno-

czenia państwa polskiego. W dniu 2 marca 1333 roku zmarł król Władysław Łokietek, który 

dokonał procesu zjednoczenia ziem.  

Władysław I Łokietek z dynastii Piastów, sprawował władzę na ziemiach polskich w la-

tach 1306 – 1333. Jak podaje kronikarz Jan Długosz, przydomek „Łokietek” zyskał ze względu 

na niewielki wzrost. Jeszcze jako książę, a następnie król, podjął się trudnego dzieła zjedno-

czenia ziem polskich, po okresie rozbicia dzielnicowego. 

 Po licznych konfliktach pomiędzy książętami piastowskimi, na początku XIV wieku 

władzę w Polsce przejęła czeska dynastia Przemyślidów. W latach 1300-1305 królem Polski był 

Wacław II, a po jego śmierci Wacław III, który był przygotowywany przez swojego ojca na 

króla nie tylko Czech, ale również Węgier i Polski. Sytuacja zmieniła się na korzyść  ambitne-

go księcia Władysława po śmierci ostatniego z dynastii Przemyślidów Wacława III. Królestwo 

czeskie na kilka lat pogrążyło się w chaosie, tym samym nadarzyła się sprzyjająca sytuacja do 

powrotu na scenę polityczną księcia kujawskiego, który wrócił z wygnania na ziemie polskie już 

w 1304 roku, przy znacznej pomocy udzielonej mu przez Węgrów.  

 

 

Z Polski 

Władysław Łokietek 

Rysunek Jana Matejki z cyklu Poczet królów  
i książąt polskich 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%
82adys%C5%82aw_I_%C5%81okietek#/media/

Plik:Wladyslaw_Lokietek.jpg 

Sarkofag Władysława Łokietka w katedrze na 
Wawelu 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%
82adys%C5%82aw_I_%C5%81okietek#/media/

Plik:Nagrobek_W%C5%82adys%C5%
82awa_I_%C5%81okietka.jpg 
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 Śmierci Wacława III w 1306 roku, umożliwiła Łokietkowi zajęcie Krakowa wraz 

z Małopolską. Książę Władysław chcąc umocnić swoją pozycję nadał możnym liczne przy-

wileje. Podporządkował sobie również ziemię łęczycką, ziemię sieradzką oraz Kujawy. 

 Po zajęciu Krakowa, ziemi łęczyckiej, ziemi sieradzkiej oraz Kujaw przyszedł czas 

na zajęcie Pomorza Gdańskiego, które po śmierci ostatniego z dynastii Przemyślidów mo-

gło znaleźć się pod panowaniem księcia Władysława. Niestety, wymiana urzędników po-

morskich na swoich krewnych spotkała się z dezaprobatą najpotężniejszego z rodu Świę-

ców, który nie chciał wraz z wysokimi godnościami, utracić wpływów na losy Pomorza. 

Przedstawiciele elity pomorskiej zawarli układ z margrabiami brandenburskimi, na mocy 

którego obiecali im ułatwienie opanowania Pomorza Gdańskiego. W 1308 roku Branden-

burczycy zajęli owe ziemie, między innymi powołując się na wcześniejsze układy, które 

zawarli z Przemyślidami. Brandenburczyków poparł ród Święców. Jedynie bronił się Gdań-

ski pod dowództwem sędziego Boguszy, który poprosił księcia Władysława o pomoc mili-

tarną. Ponieważ książę nie mógł zadośćuczynić tej prośbie, zezwolił na podjęcie rozmów 

z Krzyżakami, którzy ewentualnie mieliby wesprzeć załogę Gdańska w walce z Branden-

burczykami.  

Krzyżacy od samego początku nie mieli zamiaru wywiązać się z umowy i w 1308 ro-

ku zajęli Gdańsk, a w następnym roku opanowali całe Pomorze. Intryga krzyżacka zakła-

dała również potwierdzenie faktu zagarnięcia tychże ziem. Zażądali więc od Władysława 

Łokietka wygórowanej zapłaty za udzieloną pomoc w walce z Brandenburczykami. Książę 

Władysław nie był w stanie zaspokoić ich roszczeń, więc na poczet należności zajęli Po-

morze Gdańskie, uzyskują od margrabiów brandenburskich prawo do posiadania tych 

ziem. Już w 1309 roku wielki mistrz zakonu przeniósł swą siedzibę  z Wenecji do Malbor-

ka, z którego uczynił potężna warownię. 

 Jednocześnie Władysław Łokietek chciał odzyskać Wielkopolskę, którą w 1306 roku 

zajął Henryk Głogowski, gdzie następnie władali jego synowie. Jedynym zwolennikiem 

księcia był wielki orędownik idei zjednoczenia Polski - arcybiskup Jakub Świnka. Wielko-

polanie nie byli przychylni księciu Władysławowi do czasu, aż nie wyszło na jaw, że książę-

ta głogowscy popierają Niemców, natomiast do Polaków są nastawieni nieufnie, wręcz 

wrogo.  W sierpniu 1314 roku Wielkopolanie obalili władze Piastów głogowskich, dając tym 

samym Władysławowi Łokietkowi możliwość zajęcia ich ziem. 

 Potężnym sukcesem Władysława Łokietka była koronacja na króla Polski, która była 

zwieńczeniem wieloletnich starań księcia. W katedrze na Wawelu, w styczniu 1320 roku, 

arcybiskup gnieźnieński Janisław koronował Władysława Łokietka na króla Polski. Nieste-

ty, odbudowującemu się królestwu polskiemu zagrażały sąsiednie państwa. Władca musiał 

stawić czoła potężnym sojuszom, które skierowane były przeciwko konsolidującemu się 

państwu. Król zamiast skupić się na wewnętrznym umacnianiu Polski, zmuszony był do 

zmagania się z zagrożeniami z zewnątrz.  

 

Z Polski 

 

Władysław Łokietek 
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Władysław Łokietek zawarł sojusz z Węgrami. Jego córka Elżbieta poślubiła węgierskiego 

władcę Karola Roberta z dynastii andegaweńskiej. W ramach tegoż porozumienia król 

polski wyraził zgodę na objęcie tronu przez Karola Roberta w razie swojej bezpotomnej 

śmierci. Decyzja taka była podyktowana tragicznymi przeżyciami, które stały się udzia-

łem króla polski. Chcąc zapewnić ciągłość państwa polskiego, po śmierci dwóch z trzech 

swoich synów, na swojego następcę ustanowił jedynego żyjącego potomka męskiego Kazi-

mierza zwanego później Wielkim, a w razie jego przedwczesnej śmierci na tronie Polski 

miał zasiąść Karol Robert. 

Zabiegając o trwałe sojusze Władysław Łokietek sprzymierzył się z wielkim księciem   

litewskim Giedyminem. Porozumienie zostało przypieczętowane w 1325 roku małżeństwem 

Kazimierza - syna króla Polski z córką władcy Litwy Anna Aldoną. Wcześniejsze stosunki 

polsko -  litewskie nie były nawet poprawne. Oprócz łupieżczych wypraw na tereny ziem 

polskich organizowanych przez Litwinów, zasadniczą kwestią dzielącą te dwa państwa by-

ły różnice religijne. Zakon krzyżacki wykorzystał ten sojusz jako pretekst do wysuwania 

oskarżeń przeciwko królowi polskiemu, który jako władca chrześcijański nie powinien był 

zawierać przymierza z pogańską Litwą. 

Zagrożenie ze strony sąsiadów spowodowało, że król polski znalazł się w bardzo trudnym 

położeniu. W 1328 roku król czeski udzielił wsparcia zakonowi krzyżackiemu w wyprawie 

przeciwko Litwie. Władysław I okazał się lojalnym sojusznikiem i zaatakował ziemie cheł-

mińską, która była wówczas integralną częścią państwa krzyżackiego. Następny rok przy-

niósł sojusz czesko – krzyżacki, w wyniku którego król Jan Luksemburski, tytułujący się 

królem Polski, nadał Krzyżakom Pomorze Gdańskie. Sytuacja stała się coraz bardziej nie-

bezpieczna, kiedy Jan Luksemburski zajął Mazowsze i zhołdował księcia płockiego, 

a Krzyżacy anektowali ziemię dobrzyńską. 

 Ziemie polskie stały się sceną tragicznych wydarzeń. W latach 1329 – 1332 docho-

dziło do bardzo ciężkich walk.  Największe zagrożenie pojawiło się nad Polską w 1331 ro-

ku, kiedy to z południa uderzyły siły czeskie, a z północy wojska krzyżackie. Jedynie brak 

porozumienia agresorów, w kwestii koordynacji działań spowodował, że Władysław I za-

chował suwerenność swego państwa. Po nierozstrzygniętej bitwie polsko – krzyżackiej 

w 1331 roku, która miała miejsce pod Płowcami, wojska czeskie bezskutecznie próbowały 

zdobyć Poznań. Niestety, w 1332 roku król Polsk utracił Kujawy na rzecz zakonu, a wyni-

ku zawartego  w tym samym roku pokoju Krzyżacy zatrzymali  nie tylko sporne ziemie - 

Pomorze Gdańskie, ale również ziemię dobrzyńską i Kujawy.  

 Władysław Łokietek zmarł 2 marca w 1333 roku, pozostawiając swojemu jedy-

nemu synowi Kazimierzowi Królestwo Polskie właściwie składające się z dwóch piastow-

skich dzielnic: Małopolski i Wielkopolski. Położenie międzynarodowe Polski było równie 

trudne, jak sytuacja wewnętrzna. Kraj nadal zagrożony był ze strony Marchii Branden-

burskiej, Czech, zakonu krzyżackiego.  

 

Z Polski 

 

Władysław Łokietek 
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Zamek Bobolice to jeden z najbardziej okazałych zamków na Jurze Krakowsko-

Częstochowskiej, obecnie odrestaurowany, położony na szczycie wysokiego wzgórza. Powstał 

w XIV wieku, za panowania  Kazimierza Wielkiego. O nim również krążą liczne legendy… 

Jedno z podań mówi o duchu osiemnastoletniej dziewczyny, którą wydano za sześćdziesięcio-

letniego, zmęczonego już życiem człowieka. Po pięciu latach małżeństwa stary hrabia zmarł, 

pozostawiając młodą żonę z trójką małych dzieci. W testamencie cały majątek zapisał dzie-

ciom, a gdyby te zmarły - żonie. Nieszczęsnym trafem dwójka starszych dzieci podzieliła los 

ojca. Kobieta ciężko przeżyła ten fakt, całą swą matczyną miłość przelała na najmłodsze dziec-

ko, którym opiekowała się nader troskliwie. Niestety Rodzina męża oskarżyła ją o celowe spo-

wodowanie śmierci dzieci w celu zagrabienia majątku ich nieżyjącego ojca i odebrali jej umiło-

wanego jedynaka. Straszne było życie samotnej kobiety w pustym zamku. Chodziła po obszer-

nych komnatach i patrzyła w dal z zamkowych okien, próbując odgadnąć gdzie został ukryty jej 

mały synek. Posiadła dar jasnowidzenia, w którym to widziała swoje dziecko przy nauce, zaba-

wie czy w chorobie. Pewnego razu zobaczyła jak jej syn, niedopilnowany przez niedbałego lo-

kaja, utonął w głębokim stawie. Takiego ciosu nie wytrzymało rozżalone matczyne serce, które 

pękło z bólu. Od tego czasu Blada Kobieta pokazuje się w zamkowych ruinach. Widmo wystę-

puje w postaci niewiasty młodej i pięknej, lecz bladej i biało ubranej, która, po tragicznej 

śmierci, nie może zaznać spokoju. 

 

 

 

Na zamku w Bobolicach 

LOS-owe spotkania z duchami 

Zamek Bobolice - widok od frontu  
Źródło:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Bobolicach#/media/Plik:Zamek_Bobolice_-

_widok_od_frontu.jpg 
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W roku 1831, gdy obfite żniwo zbierała zaraza cholery, przyszła do miejscowej karczmy ciężar-

na żebraczka, osłabiona wyraźnie nie tylko podróżą, lecz i cierpieniem. Czas był dla niej nie-

sprzyjający. Lud obwiniał tułających się po kraju żebraków o roznoszenie śmiertelnej choroby. 

Nie zważając na prośbę o pomoc dla chorej, gospodarz karczmy wyrzucił ją z domu. Nieszczę-

sna, w podobny sposób odpychana z każdej chaty, zaszła w ruiny bobolickiego zamku. Co się 

tam z nią działo, nie wiadomo. Dopiero po paru tygodniach jakiś chłopak, późno w nocy prze-

chodząc w pobliżu ruin, usłyszał kwilenie dziecka, zdziwiony i zaciekawiony dziwnym zjawi-

skiem, wdrapał się na górę, lecz prędko z niej zbiegł i niesłychaną i dziwną wiadomość przyniósł 

do wioski. Widział bladą kobietę, tulącą drobne dziecię. Nazajutrz wszyscy mieszkańcy wsi po-

szli do ruin. Znaleźli małe, żałośnie kwilące, tygodniowe dziecko, które spoczywało na trupie 

żebraczki, przed kilkunastu dniami widzianej w karczmie. Matka już od kilku dni musiała nie 

żyć. Kto więc karmił niemowlę? 

 

 

 

LOS-owe spotkania z duchami 

Źródło: http://www.zamkipolskie.net.pl/zamki/bobolice/bobolice.htm 

 Karykatura 

Zadanie: Dwaj dusiciele. "Nie wiem jak ci pomóc 

Adolfie, ale rozumiem twój punkt widzenia!"  

Zinterpretuj elementy graficzne karykatury. 

 
Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres mailowy:  
biblioteka8los@8los.pl 

Źródło: https://historia.uwazamrze.pl/artykul/873048/skrwawione-ziemie  

Źródło: https://www.zamekbobolice.pl/ 
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Traktat w Locarno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po zakończeniu I wojny światowej Europa stanęła przed nowymi wyzwania-

mi. Międzynarodowa konferencja w Locarno została zwołana z inicjatywy Niemiec w paź-

dzierniku 1925 roku, aby m.in. uzgodnić wspólną politykę kontynentu.    

Konferencja, która odbyła się w niewielkiej, szwajcarskiej miejscowości Locarno rozpo-

częła się 5 października 1925r.,  a zakończyła się 16 października. Spotkanie przywódców 

różnych państw zakończyło się podpisaniem kilku traktatów, które niedługo później zosta-

ły ratyfikowane i stały się podstawą polityki międzynarodowej. Układ w Locarno 

był  ukierunkowany na wzmocnienie najważniejszych państw kontynentu. Panowało wów-

czas przekonanie, że o dalszych losach Europy - wciąż jeszcze odbudowującej się po 

zniszczeniach dokonanych w czasach I wojny światowej - powinny decydować największe 

mocarstwa, mniejsze państwa zostały zepchnięte na boczny tor.  

Udział w konferencji w Locarno wzięli ministrowie spraw zagranicznych różnych państw 

lub ich przedstawiciele. Kluczową rolę podczas obrad odgrywali niemieccy politycy Gu-

stav Stresemann i Hans Luther. Konferencja w Locarno była też okazją do prezentacji sta-

nowisk ministerstw spraw zagranicznych Francji i Wielkiej Brytanii, Francuzów reprezen-

tował socjalistyczny polityk Aristide Briand, a reprezentantem Brytyjczyków był przedsta-

wiciel Partii Konserwatywnej Austen Chamberlain. W spotkaniu w Locarno wzięli udział 

także politycy z innych krajów. Włochy reprezentował Benito Mussolini, Belgię- Emile 

Vandervelde.  

Ze świata 

Gustav Stresemann, Austen Chamberlain i Aristide Briand w Locarno,1925 roku, fot. Bundesarchiv  

Źródło: https://histmag.org/grafika/2020_articles/locarno/locarnn.jpg 
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Mapa Nadrenii z zaznaczonymi obszarami zdemi-

litaryzowanymi i strefami okupowanymi do 1930 

przez wojska Ententy, domena publiczna.  

Źródło: https://histmag.org/grafika/2020_articles/

locarno/locarnnnn.png 
 

 

Ze świata  

Do Szwajcarii przybyli także przedstawiciele Czechosłowacji i Polski, Czechosłowację repre-

zentował Edvard Benes, a Polaków - Aleksander Skrzyński. Przedstawiciele Polski i Czecho-

słowacji nie brali jednak udziału w najważniejszych obradach konferencji.   

Ostateczne podpisanie traktatów nastąpiło 1 grudnia 1925r. w Londynie, a ratyfikowano je 

w 1926 r. Kluczowym dokumentem zaakceptowanym przez polityków w Locarno był tzw. pakt 

reński. Był to traktat między Francją, Wielką Brytanią, Niemcami, Włochami i Belgią, który 

regulował kwestie związane z granicami państw. Ustanawiał on nienaruszalność granic Francji 

i Belgii z Niemcami, oraz ustalono, że w razie 

agresji ze strony Niemiec lub Francji Wielka Bry-

tania i Włochy udzielą pomocy stronie zaatako-

wanej.   

Efekt konferencji w Locarno to również kilka 

układów arbitrażowych między Niemcami 

a Francją, Belgią i Polską. Ponadto przedmiotem 

obrad było potwierdzenie sojuszów francusko-

polskich i francusko-czechosłowackich, lecz nie 

zostały one zapisane w pakcie reńskim ze wzglę-

du na opór strony niemieckiej.  

Największą korzyść z układów w Locarno uzy-

skały Niemcy. Stwierdzenie nienaruszalności ich 

zachodnich granic i jednocześnie otwarta sprawa 

granic na wschodzie i południu (Polska, Czecho-

słowacja) to sukces polityków niemieckich, 

Niemcy zaczęły odbudowywać swoją pozycję na 

kontynencie przy akceptacji ze strony Francji 

i Wielkiej Brytanii.  

 Dla Polski układ w Locarno nie był korzystny. 

Podczas spotkania w Szwajcarii Polska nie miała 

możliwości zaprezentowania własnego punktu 

widzenia, który uwzględniałby interesy polskiego 

narodu.  Francja i Wielka Brytania za cenę rzeko-

mego pokoju ustępują Niemcom, ustępstwa te 

były całkowicie jednostronne, uwzględniały bo-

wiem tylko kwestię granic zachodnich, pozosta-

wiając wschodnią część Europy bez ochrony. 
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Atak na Pearl Harbor  

Amerykański wywiad miał informacje, iż Japończycy szykują atak na USA, jednak w Waszyngto-
nie nie wierzono w to,  że Japończycy mogliby zaatakować Amerykę bez wypowiedzenia wojny, 
nie wierzono również w to, iż celem Japonii staną się Hawaje.  
20 listopada 1941 z japońskich portów morskich wypłynęło około 20 okrętów podwodnych. 
Część floty morskiej Japończycy skierowali na wyspy Fidżi oraz na wyspy Samoa, jednak znaczą-
ca większość jednostek 5 grudnia 1941 roku miała zająć  pozycję bojową w pobliżu Pearl Harbor, 
na wyspie Oahu – jedna z wysp na Hawajach. Następnie  6 dni później wypłynęło 20 japońskich 
statków, dwa pancerne, sześć lotniskowców, trzy krążowniki i dziewięć niszczycieli.  
Siły Amerykańskie na Pearl Harbor liczyły sobie: osiem pancerników, około dwa ciężkie i sześć 
lekkich krążowników, 29 niszczycieli, pięć okrętów podwodnych, 20 innych okrętów oraz 24 od-
działy pomocnicze. Amerykanie dysponowali również 387 samolotów.  

Ze świata 

USS „California” tonie podczas ataku 
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Atak_na_Pearl_Harbor#/media/Plik:USS_California_sinking-

Pearl_Harbor.jpg 
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USS „Arizona” zniszczony podczas ataku 
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Atak_na_Pearl_Harbor#/media/

Plik:USSArizona_PearlHarbor_2.jpg 
 

 

 

Ze świata  

Niedzielnym rankiem 7 grudnia 1941 roku na bazę w Pearl Harbor rozpoczęła się walka o Pacyfik 
i możliwe że o przyszłość USA. Atak został zapoczątkowany napaścią lotnictwa marynarki wojennej 
Japonii na Pearl Harbor. Japończycy uderzyli w niedzielę rano ponieważ myśleli iż gotowość bojowa 
przeciwnika  będzie znacznie słaba. Armia USA była kompletnie zaskoczona.  
Z pokładu japońskich lotniskowców wyleciało 350 samolotów. To one w czasie kilkunastu godzin-
nych nalotów zniszczyły amerykańskie siły na Pacyfiku. O 7.40 komandor porucznik lotnictwa Mitsu-
o Fuchida nadał rozkaz przygotowania się do ataku, niemal 9 minut po wydaniu rozkazu do przygo-
towania się do ataku, wydano rozkaz ataku na Pearl Harbor o 7.53 wydano sygnał iż wróg został 
kompletnie zaskoczony (Tora! Tora! Tora!). O 7.55 z pancernika USS “Oklahoma” zestrzelono japoń-
ski samolot torpedowy, w tym samym czasie obserwatorzy zauważyli zbliżające się do okrętów ko-
twiczących w bazie morskiej japońskie samoloty. Japończycy zniszczyli, bądź uszkodzili 21 okrętów 
oraz zniszczyli ok. 260 samolotów. Z pancerników do użytku jedynie nadawały się trzy pancerniki: 
“Maryland”, “Pensylwania” I nie obecny podczas ataku pancernik “Colorado”. Podczas tego ataku 
zginęło 2335 żołnierzy I marynarzy oraz 68 cywilów, rannych było 1143 wojskowych I 35 cywili. Ja-
pończycy stracili w rzeczywistości tylko jeden okrętów podwodnych, 29 samolotów  oraz 50 żołnie-
rzy.  
 

Oliwier Wójcik kl. 1a  
 
 Źródło: Historia II Wojny Światowej autorstwa Iwony Kienzler  
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Sylwetka Marcina Lutra  

 Marcin Luter urodził się 

w Eisleben 10 listopada 1483 roku. 

Jego rodzina wywodziła się z nizin 

społecznych. Odebrał ascetyczne 

wychowanie. 

 Wykształcenie zdobył na uni-

wersytecie w Erfurcie. Chciał po-

święcić karierze prawniczej. Tam 

po raz pierwszy zetknął się z Pi-

smem Świętym. Pewnego dnia 

uderzył go piorun, ale przeżył ten 

wypadek.  W1505 roku, wbrew 

woli ojca, wstąpił do klasztoru au-

gustinów. Tam dzień i noc oddawał 

się modlitwom, praktykom pokut-

nym, postom, biczując swoje ciało.  

W klasztorze zajął się studiowa-

niem Pisma Świętego. Zaopieko-

wał się nim Jan von Staupitz.  

 

 

 

 

 

W 1508 roku Luter rozpoczął  naukę na uniwersytecie w Wittenberdzie na wydziale 

teologicznym. Studiował tam Pismo Święte w języku hebrajskim i greckim. Później udał się 

na pielgrzymkę do Rzymu. W 1512 roku uzyskał doktorat z teologii. Za radą Jana von Stau-

pitza rozpoczął głosić słowo Boże z ambony.  

W tamtych czasach nikt nie odważył się podnieść głosu przeciw handlowi odpustami. 

Jako pierwszy zrobił to Marcin Luter, nie bojąc się groźby spalenia na stosie. Twierdził, że 

„tylko skrucha przed Bogiem i wiara w Jezusa Chrystusa może uratować pokutującego 

grzesznika”. Widząc, że handel odpustami odbywał się nadal, zdecydował się na bardziej ra-

dykalne posunięcie. 

 W dzień poprzedzający „wszystkich świętych” - 31 października 1517 roku - przybił 

na drzwiach kościoła w Wittenberdze  95, w których zawarł program odnowy Kościoła kato-

lickiego. Wezwał także do publicznej dyskusji wszystkich zainteresowanych postawionymi 

tam wnioskami.  

 

Ze świata 

Marcin Luter 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_Luter#/media/
Plik:Lucas_Cranach_I_-_Martin_Luther_

(1529),_St._Anna_in_Augsburg.jpg 
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Drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze, na których Marcin Luter miał przybić swoje tezy  

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_Luter#/media/Plik:Lutherstadt_Wittenberg_09-

2016_photo06.jpg 

 

 

Ze świata  

Tezy Lutra, które wyjaśniły, że nikt z ludzi nie otrzymał prawa ani mocy przebacze-

nia grzechów, a sprzedaż odpustów to oszustwo służące do zdobycia pieniędzy, w niedłu-

gim czasie rozprzestrzeniły się po całej Europie. Luter, spodziewał się, że możni ówcze-

snego świata przyłączą Siudo dzieła reformatorskiego, które on zainicjował. Czas pokazał, 

że Luter był w błędzie. Wielu przywódców przekonanych o prawdziwości tez, obawiając 

się, że przyjęcie ich zbyt radykalnie zmieni życie ludzi, a ich pozbawi dochodów, odrzucili 

naukę Lutra. 

 Jego przeciwnicy stawali na przegranej pozycji w konfrontacji z poglądami Lutra, 

ponieważ znał on doskonale Pismo Święte. Jeden z nich nawoływał do podjęcia kroków 

zmierzających do przykładnego ukarania Lutra: „Jeżeli ten heretyk przeżyje choćby godzi-

nę dłużej, będzie to największa zdrada dla Kościoła. Natychmiast zbudujcie dla niego 

stos”. Od niechybnej śmierci uratowali Lutra jego przyjaciele szczególnie elektor saski 

Fryderyk Mądry, który wyjednał mu zgodę na przesłuchanie na terenie Niemiec, a nie 

w Rzymie, gdzie wezwano go pod zarzutem głoszenia herezji. Przedstawiciele hierarchii 

kościelnej domagali się odwołania nauk. Luter był gotów to zrobić, ale pod warunkiem, że 

udowodnią mu, iż jego poglądy są sprzeczne  z Pismem Świętym.  

W ostatnich latach życia Luter zmagał się z wieloma chorobami. Poza tym głęboko 

przeżył śmierć swej córki Magdaleny. Mimo wielu przeciwności losu Luter nadal wygła-

sza kazania. Na Uniwersytecie Wittenberskim nauczał do końca życia. Ostatni wykład 

skończy słowami: "Jestem slaby, już nie mogę więcej." Dotknięty wieloma chorobami,  

zmarł 18 lutego 1546 roku. 
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Rozpad Czechosłowacji – aksamitna rewolucja 

Czechosłowacja była państwem zamieszkałym zarówno 

przez Czechów jak i Słowaków. Z czasem zaczęło docho-

dzić miedzy nimi do sporów, które doprowadziły do 

„aksamitnej ewolucji”- demokratyzacji życia społecznego 

i politycznego,  a  w efekcie do rozpadu Czechosłowacji.  

Pierwszy wyraźny konflikt miał miejsce w marcu 1990 

roku. Zmiana nazwy z Czechosłowacji na Czesko - Sło-

wacką Republikę Federacyjną wzbudziła kontrowersje. 

Doszło do protestów słowackich polityków, co przyczyni-

ło się do ustanowienia nowej nazwy - Czeska i Słowacka 

Republika Federacyjna. Takie postępowania doprowadziły do stworzenia odrębnych herbów 

oraz flag każdej z tych federacji.  

Kolejne wydarzenia doprowadziły do ogłoszenia  suwerenności państwowej przez Słowację. 

W dalszych etapach doszło do rozdzielenia federacji. W dniu 26 sierpnia 1992 r. Václav Klaus 

(premier Czech) oraz  Vladimír Mečiar (premier, a następnie prezydent Słowacji) w Brnie 

podpisali umowę, która ostatecznie zadecydowała o tym procesie. Niedługo potem, bo 1 wrze-

śnia 1992 roku uchwalona została konstytucja niepodległej Republiki Słowackiej.  

W efekcie państwo czechosłowackie zaniknęło z map świata wraz z rozpoczęciem się 1993 

roku. Natomiast konstytucja Republiki Czeskiej została uchwalona przez jej parlament 16 

grudnia 1992 r., a weszła w życie z dniem 1 stycznia 1993 r.   

Pomimo nieporozumień i chęci do samostanowienia, oba państwa utrzymywały jeszcze unię 

walutową, natomiast 8 lutego 1993 roku do każdego z nich trafiły nowe pieniądze. Banknoty, 

którymi posługiwano się wcześniej nie straciły na wartości i były stopniowo wycofywane.  

Ze świata 

Podział Czechosłowacji 
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozpad_Czechos%C5%82owacji#/media/

Plik:The_division_of_Czechoslovakia_pl.png 

Źródło: https://www.polityka.pl/
tygodnikpolityka/swiat/1529599,1,20-lat-

po-rozpadzie-czechoslowacji.read 
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Mata Hari - kobieta-szpieg 

 

Mata Hari urodziła się 7 sierpnia 1876 w holenderskim 

mieście Leeuwarden. Od najmłodszych lat los okrut-

niej ją doświadczał. W 1891 roku zmarła jej matka, 

a ojciec zbankrutował. Wkrótce Margaretha Geertru-

ida Zelle –bo tak brzmiało jej prawdziwe imię i nazwi-

sko ukończyła studium nauczycielskie. Ze względu na 

trudną sytuację materialną, często zmieniała miejsce 

zamieszkania, poszukując możliwości utrzymania się. 

Mieszkając w Hadze odpowiedziała na anons matry-

monialny starszego od siebie o dwadzieścia dwa lata 

holenderskiego oficera marynarki, Rudolfa McLeoda. 

Podczas pierwszego spotkania zauroczyli się sobą do 

tego stopnia, że po czterech miesiącach zawarli zwią-

zek małżeński. Niebawem małżonkowie powitali na 

świecie swoje pierwsze dziecko - syna Normana Joh-

na. W maju 1897 roku cała rodzina wyjechała do Ho-

lenderskich Indii Wschodnich, gdzie kapitan McLeod 

pełnił służbę. Tam przyszła na świat ich córka, której 

dano imiona Jeanne Louise. Małżeństwo nie prze-

trwało próby czasu. Ciągłe kłótnie i duża różnica wieku powodowały liczne kryzysy w ich 

związku. O rozwodzie przesądziła tragedia rodzinną – śmierć ich syna. Krążyły pogłoski, że 

dziecko zostało otrute przez opiekunkę, którą do zbrodni namówił narzeczony. Chłopak był 

żołnierzem i chciał się zemścić na Rudolfie McLeodzie za złe traktowanie w podczas służby.  

Margaretha musiała zaczynać wszystko od początku. Po nieudanych próbach podjęcia 

pracy jako nauczycielka, udała się do Paryża. Swoje jedyne dziecko – córkę Jeanne Louise zo-

stawiła z ojcem. W Paryżu zaczęła pozować do zdjęć jako księżniczka z Jawy. Wkrótce została 

także tancerką egzotyczną. Choreografie oraz stroje do wykonywanych tańców zaczerpnęła 

z kultury orientu. Występowała pod pseudonimem Mata Hari co w języku indonezyjskim 

oznacza  oko dnia. Wikłała się w niezliczone romanse, czerpiąc z tego korzyści materialne, 

ponieważ jej kochankami byli politycy, sędziowie i oficerowie armii. Kiedy wybuchła I wojna 

światowa właśnie te niezliczone kontakty, a przez to podejrzenia o pozyskiwanie różnych taj-

nych informacji, miały doprowadzić ją przed pluton egzekucyjny. 

  

Szpiedzy tacy jak oni 

Mata Hari (1910 ) 
Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/

Mata_Hari#/media/File:Mata-
Hari_1910.jpg 
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W 1917 roku została oskarżona we Francji o szpiegostwo. Zarzucano jej, że działał ja-

ko podwójny agent na usługach Francji i Niemiec. Najważniejszym dowodem przemawiają-

cym na jej niekorzyść były przechwycone przez Anglików niemieckie depesze nadawane 

z Madrytu. W tym czasie Maty Hari była w Madrycie. Z przechwyconych prze Anglików in-

formacji wynikało, że niemieckie agenta H-21 przeniknął do francuskiego wywiadu. 

 Wielu historyków poddaje pod wątpliwość te oskarżenia, zarzucając jej niefrasobli-

wość, a nie premedytację w działaniu. Zakładając, że mata Hari była szpiegiem, to swoja 

działalnością nie spowodowała większych szkód.  

Mata Hari została aresztowana 13 lutego 1917 roku i osadzona w więzieniu. Oskarżo-

na o szpiegostwo i współpracę z wywiadem wroga, początkowo bagatelizowała sytuację z 

nadzieją, że jej wpływowi znajomi wstawia się za nią. Być może nie czuła się winna …  

Niestety okrutny los ponownie zadrwił 

z Margarethy i ani obrona sławy pale-

stry francuskiej mecenasa Cluneta, ani 

wstawiennictwo jej wysoko postawio-

nych kochanków nie ocaliły jej. Wyro-

kiem sądu została uznana za winna za-

rzucanych jej czynów i skazana na 

śmierć. W dniu 15 października 1917 

roku o świcie przewieziono ją do ko-

szarach w Vincennes. Mata Hari zosta-

ła rozstrzelana.  

Burzliwe życie osobiste oraz oskarże-

nia o szpiegostwo stały się atrakcyjnym 

tematem do rozważań aż po dzień dzi-

siejszy. Margaretha Geertruida Zelle 

cały czas jest obecna w kulturze. O Ma-

cie Hari powstało wiele filmów, napisa-

no mnóstwo książek, a jej podobizna na 

trwałe wpisał się  w kanony piękna.   

Historycy nadal toczą spór, czy była 

szpiegiem, czy stała się naiwną ofiarą 

swoich czasów. 

Szpiedzy tacy jak oni 

Oliwia Kurpios kl.3d 

Mata Hari (1906)  

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mata_Hari#/media/
Plik:Mata_Hari_13.jpg 
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   Kalendarium historyczne 

Styczeń  

1 stycznia – w 1993 roku Czechosłowacja rozpadła się na dwa kraje – Republikę Czeską i Słowację. 

2 stycznia – w 1657 roku wojska polskie pokonały Szwedów pod Chojnicami. 

6 stycznia – w 1286 roku na króla Francji koronowano Filipa IV Pięknego, który doprowadził do 

upadku Zakon Templariuszy. 

7 stycznia – w 1942 roku zakończyła się bitwa pod Moskwą. Była to pierwsza strategiczna porażka 

Adolfa Hitlera i Wehrmachtu na froncie wschodnim podczas kampanii rosyjskiej. 

10 stycznia – w 1920 roku wszedł w życie Traktat Wersalski kończący I wojnę światową. 

15 stycznia – w 1582 roku w Jamie Zapolskim podpisano rozejm kończący wojnę polsko – mo-

skiewską, na mocy którego Polska odzyskała Inflanty. 

16 stycznia – w 1919 roku Ignacy Jan Paderewski został mianowany premierem i ministrem spraw 

zagranicznych. 

17 stycznia – w 1649 roku na Wawelu w Krakowie Jan II Kazimierz Waza został koronowany na 

króla Polskiej. 

19 stycznia – w 1945 roku Leopold Okulicki rozwiązał Armię Krajową. 

21 stycznia – w 1793 roku Ludwik XVI został w Paryżu zgilotynowany. 

22 stycznia – w 1905 roku w Rosji doszło do tzw. Krwawej Niedzieli w trakcie której zginęło około 

100 osób. 

23 stycznia – w 1793 roku Rosja i Prusy podpisały II traktat rozbiorowy Rzeczypospolitej Obojga 

Narodów. 

24 stycznia – w 1507 roku Zygmunt I Stary został koronowany na Wawelu w Krakowie na króla 

Polski. 

31 stycznia – w 1943 roku feldmarszałek Friedrich von Paulus, dowódca 6 Armii niemieckiej poddał 

się pod Stalingradem dowódcy 64 Armii generałowi Michaiłowi Szumiłowowi. 

 

Luty  

4 lutego – w 1945 roku w Jałcie rozpoczęła się konferencja z udziałem przywódców Stanów Zjedno-

czonych, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego 

6 lutego – w 1633 roku Władysław IV Waza został w Krakowie /w katedrze na Wawelu/ koronowa-

ny na króla Polski 

10 lutego – w 1904 roku car Rosji Mikołaj II Romanow wypowiedział wojnę Japonii 

11 lutego – w 1929 roku Stolica Apostolska i Włochy podpisały Traktaty Laterańskie na mocy któ-

rych powstał Watykan 

12 lutego – w 1920 roku rozpoczął działalność Polski Komisariat Plebiscytowy. Jego siedziba znaj-

dowała się w hotelu „Lomnitz” w Bytomiu 

14 lutego – w 1831 roku w czasie powstania listopadowego w bitwie pod Stoczkiem wojska pol-

skie  pokonały armię rosyjską 

16 lutego – w 1919 roku podpisano w Trewirze rozejm kończący powstanie wielkopolskie 

17 lutego – w 1772 roku w Petersburgu podpisano tajną konwencję rosyjsko – pruską dotyczącą 

I rozbioru Polski 

20 lutego – w 1771 roku oddziały konfederatów barskich pokonały pod Lanckoroną wojska rosyj-

skie 

20 lutego - w 1920 roku Naczelnik Państwa Józef Piłsudski mianował polskim komisarzem plebi-

scytowym Wojciecha Korfantego 

21 lutego – w 1574 roku Henryk III Walezy został koronowany na pierwszego elekcyjnego króla 

Polski 

26 lutego – w 1815 roku Napoleon Bonaparte uciekł z Elby sięgając po raz kolejny po władzę we 

Francji 

27 lutego – w 1933 roku spłonął gmach Reichstagu w Berlinie 

29 lutego - w 1768 roku w Barze na Podolu szlachta zawiązała konfederację zwaną później barską 
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Marzec 

3 marca – w 1918 roku Rosja Radziecka zawarła w Brześciu nad Bugiem traktat pokojowy z Niemcami 

i Austro – Węgrami, tym samym wycofując się z I wojny światowej; 

4 marca – w 1386 roku Władysław II Jagiełło został koronowany na króla Polski; 

10 marca – w 1905 roku pod Mukdenem wojska japońskie pokonały armię rosyjską; 

12 marca - w 1938 roku wojska niemieckie wkroczyły do Austrii, tzw. Anschluss Austrii; 

15 marca - w 1765 roku król Stanisław August Poniatowski założył w Warszawie Szkołę Rycerską; 

16 marca – w 1939 roku III Rzesza Niemiecka utworzyła Protektorat Czech i Moraw; 

17 marca – w 1921 roku uchwalona została przez Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej Konsty-

tucja Marcowa; 

20 marca – w 1921 roku odbył się na Górnym Śląsku plebiscyt, który miał zadecydować o przynależności 

tego regionu do Polski lub Niemiec. W plebiscycie szczególną rolę odegrał Bytom, gdzie funkcjonował 

Polski Komisariat Plebiscytowy na czele z Wojciechem Korfantym. 

26 marca – w 1945 roku zakończyła się zwycięstwem Stanów Zjednoczonych nad wojskami japońskimi 

bitwa o Iwo Jimę; 

30 marca – w 1867 roku Rosja sprzedała Stanom Zjednoczonym Alaskę za 7,2 mln dolarów; 

31 marca – w 1831 roku podczas powstania listopadowego stoczono bitwy pod Wawrem i Dębem Wiel-

kim. 


