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Kontynuujemy nadal zapoz-
nawanie Czytelników „Głosu” z
najważniejszymi wydarzeniami z
historii Polski od czasów
najdawniejszych (960 rok) do
współczesności.

1797 – Powstanie Legionów
Polskich we Włoszech pod dowództwem
generała Henryka Dąbrowskiego, które
walczyły u boku Francuzów przeciwko
zaborcom. Józef Wybicki napisał Pieśń
Legionów («Jeszcze Polska nie umarła,
póki my żyjemy»), którą odśpiewano po
raz pierwszy w Reggio Emilia, stała się
ona symbolem niezniszczalności
polskich dążeń niepodległościowych.

1807-1815 – Księstwo
Warszawskie.

1815-1831 – Kadłubowe
Królestwo Polskie z własnym wojskiem,
sejmem itd., złączone unią personalną z
Rosją, każdorazowy car królem Polski.

 

Najważniejsze wydarzenia z historii Polski
(c. d. z Nr 11(88) – 2003)

29.XI.1830 – Wybuch pow-
stania listopadowego przeciwko Rosji.

5/6.II-24.11.1831 – Wojna z
Rosją, mimo początkowych zwycięstw
zakończona klęską; rozszerzenie
powstania listopadowego na Litwę,
Wołyń i Podole.

7.II.1831 – Suwerenny sejm
podejmuje uchwałę o «kokardzie
narodowej biało-czerwonej». Biel i
czerwień stały się formalnie barwami
narodowymi.

1831 – Wielka Emigracja, w
kraju represje rosyjskie wobec Polaków.

1839 – Likwidacja unii
(kościoła greckokatolickiego) w
cesarstwie rosyjskim.

1846 – Powstanie krakowskie.
Wystąpienia ch łopów w Galicji,
uwłaszczenie chłopów przez szlachtę
polską (przyznanie im prawa własności
do ziemi, którą uprawiali).

1848 – Powstanie wielkopolskie
przeciwko Prusakom.

1863-1864 – Powstanie
styczniowe, objęło ziemie pod zaborem
rosyjskim, krwawo stłumione przez
Rosję, uwłaszczenie chłopów przez carat.

1867 – Autonomia galicyjska,
spolszczenie szkolnictwa, sądownictwa
i administracji, polonizacja uniwersy-
tetów w Krakowie i we Lwowie, Sejm
Krajowy, rozwój polskiego życia kul-
turalnego.

***
Zrywy powstańcze ujawniły siłę

więzi łączących terytoria dawnej
Rzeczypospolitej. I nikt w Europie nie
mógł  wątpić w istnienie narodu
upominającego się tak zdecydowanie o
swoje prawa.

Opracował
Kleofas Ławrynowicz

(c.d.n.)

Wsiada do autobusu
starsza pani o lasce.
Wszystkie miejsca
pozajmowane.
Zobaczyła siedzącego
Jasia, podeszła do
niego i mówi:
- No, mógłbyś mi
ustąpić, dobry
chłopcze, bo ja starsza
jestem, nóżki bolą....
A Jasiu na to:
- A jak pani była mała,
to pani ustępowała
miejsca?
- Tak, zawsze!
- No to teraz nóżki bolą!

Przychodzi facet
do urzędu pracy i
mówi:
- Dzień dobry!
Czy jest jakaś
praca?
- Oczywiście!
Pensja 10 tys.,
samochód służbowy,
komórka...
- Pani żartuje?
- Tak, ale to pan
zaczął...

Do lekarza
psychiatry
przychodzi baba i
mówi:
- Panie doktorze, z
moim mężem dzieje
się coś dziwnego.
Jak wypije kawę,
wpada w szał
i zjada całą
filiżankę.
Zostawia tylko uszko.
- A, to faktycznie
dziwne. Uszko jest
najlepsze.

Blondynka
jedzie autostradą
i słucha
wiadomości dnia:
- Jakiś wariat
jeździ autostradą
 w przeciwnym
kierunku!

- Nie jeden -
tysiące! -
myśli
blondynka.
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