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2 stycznia – 75. rocznica śmierci (1939) i 9 sierpnia 150. rocznica urodzin Romana 
Dmowskiego (1864), polityka, jednego z założycieli i przywódców Narodowej Demokracji  
 
4 stycznia – 70. rocznica Akcja „Burza”, podjętej z rozkazu komendanta głównego, 
gen. Tadeusza Komorowskiego, operacja wojskowa Armii Krajowej przeciw wojskom 
niemieckim, bezpośrednio przed wkroczeniem Armii Czerwonej  
 
8 stycznia – 120. rocznica urodzin (1894) Rajmunda Marii Kolbego (zm. 14 sierpnia 1941), 
franciszkanina o. Maksymiliana, męczennika i świętego Kościoła katolickiego 
 
21 stycznia - 140. rocznica urodzin (1874) Wincentego Witosa (zm. 31 października 1945), 
przywódcy ruchu ludowego i premiera  
 
6 lutego – 25. rocznica (1989) rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu, rozmów przedstawicieli 
władz partyjnopaństwowych z opozycją, które trwały do 5 kwietnia 1989 r. 
 
12 marca – 15. rocznica przynależności do NATO; Polska stała się formalnym członkiem 
po przekazaniu dokumentów ratyfikacyjnych przez ministra spraw zagranicznych Bronisława 
Geremka w miejscowości Independence (USA) 
 
27 kwietnia – kanonizacja Jana Pawła II [łac. Ioannes Paulus PP. II] właśc. Karol Józef 
Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) polski biskup 
rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita 
krakowski, kardynał, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969-1978), 
264. papież i 6. Suweren Państwa Miasto Watykan (16 października 1978 – 2 kwietnia 2005), 
kawaler Orderu Orła Białego, błogosławiony Kościoła katolickiego. Poeta i poliglota, a także 
aktor, dramaturg i pedagog. Filozof historii, fenomenolog, mistyk i przedstawiciel 
personalizmu chrześcijańskiego 



 
10 kwietnia – 10. rocznica śmierci (2004) Jacka Kaczmarskiego (ur. 22 marca 1957), poety, 
prozaika i pieśniarza, autora tekstów o tematyce historycznej (Rejtan, czyli raport 
ambasadora, Sen Katarzyny II) i społeczno-politycznej (Mury, Nasza klasa) 
 
1 maja – 10. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej 
 
18 maja – 70. rocznica (1944) zdobycia przez żołnierzy 2 Korpusu Polskiego wzgórza  
i klasztoru Monte Cassino 
 
2 czerwca – 35. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny (2 -10 czerwca 
1979) 
 
4 czerwca – 25. rocznica częściowo demokratycznych wyborów do Sejmu i wolnych 
wyborów do Senatu   
 
7 czerwca – 15. rocznica pobytu Jana Pawła II w Bydgoszczy i Toruniu w ramach siódmej 
pielgrzymki do Polski 
 
17 czerwca – 10 rocznica śmierci (2004) Jacka Kuronia (ur. 3 marca 1934), polityka, jednego 
z przywódców opozycji demokratycznej, współzałożyciela KOR, dwukrotnie ministra pracy  
i polityki społecznej 
 
28 lipca – 100. rocznica wybuchu I wojny światowej (1914), pomiędzy ententą, tj. Wielką 
Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 
1917), a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję  
i Bułgarię, zakończonej 11 listopada 1918 r. m.in. odrodzoną Polską 
 
1 sierpnia  – 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, które trwało do podpisania 
aktu kapitulacji 2 października t.r.   
 
3 sierpnia – 100. rocznica utworzenia Pierwszej Kompanii Kadrowej, w Krakowie,  
z inicjatywy Józefa Piłsudskiego, która dała początek  polskim oddziałom wojskowym 
 
4 sierpnia  – 70. rocznica (1944) śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (ur. 22 stycznia 
1921), poety, prozaika, harcerza, żołnierza AK z pokolenia Kolumbów (batalion „Zośka”  
i „Parasol”)  
 
8 sierpnia – 70. rocznica śmierci (1944) Juliusza Kaden-Bandrowskiego, prozaika, 
publicysty, oficera I Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, którego był 
adiutantem, a także Polskiej Organizacji Wojskowej i Wojska Polskiego, m.in. uczestnika 
walk na Kresach Wschodnich 
 



16 sierpnia – 70 rocznica śmierci (1944) Tadeusza Gajcego (ur. 8 lutego 1922), poety i 
żołnierza AK 
 
16 sierpnia – 95. rocznica wybuchu (1919) I powstania śląskiego, które trwało do 26 sierpnia 
t.r. 
 
17 sierpnia – 75 rocznica śmierci (1939) Wojciecha Korfantego (ur. 20 kwietnia 1873), 
przywódcy narodowego Górnego Śląska, związanego z chrześcijańską demokracją oraz 
ruchem narodowym  
 
1 września  – 75. rocznica (1939) napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę, wybuch II 
wojny światowej, trwającej do 2 września 1945 r. (w Europie do 8 maja 1945) 
 
10 września – 40 rocznica śmierci (1974) Melchiora Wańkowicza (ur.10 stycznia 1892), 
dziennikarza, reportażysty i publicysty, korespondenta wojennego przy 2 Korpusie Polskim, 
autora monografii o bitwie o Monte Cassino, w której złożył hołd żołnierzom gen. Andersa  
 
17 września – 75 rocznica (1939) napaści ZSRR, wkroczenie Armii Czerwonej na 
terytorium Polski 
 
2 października – 5. rocznica śmierci (2009) Marka Edelmana (ur. 1 stycznia 1919 w Homlu 
lub 1 stycznia 1922 w Warszawie), lekarza, polskiego działacza politycznego i społecznego 
pochodzenia żydowskiego, przywódcy powstania w getcie warszawskim, kawalera Orderu 
Orła Białego  
 
19 października – 30. rocznica śmierci (1984) ks. Jerzego Popiełuszki (ur. 14.09.1947), 
kapelana środowisk pracowniczych NSZZ "Solidarność", zamordowanego przez SB  
 
29 października – 90. rocznica urodzin Zbigniewa Herberta, poety, eseisty, dramatopisarza, 
żołnierza AK i opozycjonisty, kawalera Orderu Orła Białego  
 
 
Opracowała: Kancelaria Sejmiku 
Styczeń 2014 r. 

 


