KALENDARIUM HISTORYCZNE
•

1 grudnia - Światowy Dzień AIDS lub Światowy Dzień Walki z AIDS – święto
obchodzone corocznie 1 grudnia z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia od 1988
roku.

•

2 grudnia 1804 r. (216 rocznica)-

Odbyła się koronacja Napoleona

Bonaparte i Józefiny. Powstało I Cesarstwo Francuskie.

•

3 grudnia 1992r. (28 rocznica) –

Neil Papworth wysłał pierwszego SMS-a z

komputera stacjonarnego. Napisał wiadomości o treści "Merry Christmas" do
dyrektora spółki Vodafone Richarda Jarvisa. Jarvis nie mógł mu odpisać.

•
•

4 grudnia 1563r. (457 rocznica) - zakończyły się obrady soboru trydenckiego
5 grudnia 1952 r. (68 rocznica) – nad Londynem utworzył się wielki smog, który
utrzymywał się do 9 grudnia i spowodował śmierć ok. 12 tyś. osób

•

6 grudnia 1922r. (98 rocznica) -

wszedł w życie traktat brytyjsko-irlandzki,

powstało Wolne Państwo Irlandzkie..
•

7 grudnia 1941 r. (79 rocznica) – Japończycy dokonali ataku na Pearl Harbour na
Hawajach

•

8 grudnia 1506r. (514 rocznica) - Zygmunt I Stary został wybrany
na Sejmie w Piotrkowie na króla Polski.

•

9 grudnia 1687 r. (333 rocznica) - Józef I Habsburg w wieku 9 lat został
koronowany na króla Węgier, które stały się w ten sposób lennem Habsburgów.

•

10 grudnia 1868 r. (152 rocznica) -

w Londynie uruchomiono pierwszą na świecie

uliczną sygnalizację świetlną
•
•

11 grudnia 1941 r. (79 rocznica) – Niemcy i Włochy wypowiedziały wojnę USA
12 grudnia 1816 r. (204 rocznica) - Proklamowano Królestwo Obojga Sycylii,
państwo istniejące w latach 1816-1860 na terenie Sycylii i południowej
części Półwyspu Apenińskiego

•

13 grudnia 1981r. (39 rocznica)- Decyzją Rady Państwa z dnia poprzedniego o
północy został wprowadzony stan wojenny, powołano Wojskową Radę Ocalenia
Narodowego, władzę w kraju przejęło wojsko, internowano działaczy opozycyjnych,
zawieszono naukę w szkołach i na uczelniach, wprowadzono cenzurę
korespondencji, przerwano łączność telefoniczną, wprowadzono godzinę milicyjną.

•

14 grudnia 1948r. (72 rocznica) -

w USA przyznano patent na pierwszą grę

komputerową
•

15 grudnia 1938 r. (82 rocznica) -

Weszła do służby ulepszona wersja niemieckiej

maszyny szyfrującej Enigma
•

16 grudnia 1864r. (156 rocznica) - Pod Nashville zakończyła się ostatnia
bitwa wojny secesyjnej.

•

17 grudnia 1950r. (70 rocznica) - W czasie zjazdu zjednoczeniowego w Warszawie
z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego powstało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK)
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•

18 grudnia 1865r. (155 rocznica) -

Weszła w życie znosząca niewolnictwo 13.

poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych.
•

19 grudnia 1982r. (38 rocznica) -

Rada Państwa uchwaliła zawieszenie stanu

wojennego z dniem 31 grudnia.
•

20 grudnia 1860r. (160 rocznica) – Karolina Południowa jako pierwszy ze stanów
amerykańskiego Południa dokonała secesji. Za jej przykładem poszły kolejne, co
doprowadziło do wybuchu wojny secesyjnej.

•

21 grudnia 1846r. (174 rocznica)

- Szkocki chirurg Robert Liston przeprowadził

w Londynie pierwszą w Europie operację w znieczuleniu ogólnym, z
wykorzystaniem eteru.
•

22 grudnia 1882r. (138 rocznica) - W domu przyjaciela Thomasa Alvy
Edisona w Nowym Jorku zapłonęły pierwsze elektryczne lampki na choince.

•

23 grudnia 1938r. (82 rocznica) - Hiszpańska wojna domowa (1936–1939): ruszyła
ofensywa wojsk gen. Francisco Franco na Katalonię.

•

24 grudnia 1777r. (243 rocznica) -

James Cook odkrył Wyspę Bożego

Narodzenia
•

25 grudnia 800r. (1220 rocznica) –

Koronacja Karola Wielkiego na świętego

cesarza rzymskiego.
•

26 grudnia 1655r. (365 rocznica) - Potop szwedzki: w nocy 26 na 27
grudnia zakończyło się nieudane oblężenie Jasnej Góry.

•

27 grudnia 1918r. (102 rocznica) –

Wybuchło powstanie wielkopolskie. Polacy

domagali się powrotu ziem pozostających pod zaborem pruskim w obrębie Prowincji
Poznańskiej do Polski.
•

28 grudnia 1908r. (112 rocznica) - Ponad 100 tys. osób zginęło w wyniku trzęsienia
ziemi i wywołanego nim tsunami w okolicy Mesyny na Sycylii.

•

29 grudnia 1989r. (31 rocznica) -

Sejm przyjął ustawę o zmianie Konstytucji PRL,

na mocy której m.in. zmieniono nazwę państwa z Polska Rzeczpospolita
Ludowa na Rzeczpospolita Polska i przywrócono koronę orłu białemu w Godle Polski.
•

30 grudnia 1922r. (98 rocznica) -

Utworzono Związek Socjalistycznych Republik

Radzieckich.
•

31 grudnia 1923r. (97rocznica) - Rozgłośnia BBC po raz pierwszy transmitowała
bicie dzwonów Big Bena.
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