KALENDARIUM HISTORYCZNE
•

1 kwietnia 1656r. (365 rocznica)-

Król Jan II Kazimierz Waza złożył w katedrze

lwowskiej śluby, obierając Matkę Bożą za patronkę i Królową Polski oraz
zapowiedział walkę z najazdem szwedzkim aż do zwycięstwa.
•

2 kwietnia 2005r. (16 rocznica) - Śmierć papieża Jana Pawła II.
Prezydent Aleksander Kwaśniewski ogłosił żałobę narodową, która trwała od 3
kwietnia do pogrzebu 8 kwietnia.

•

3 kwietnia 1918r. (103 rocznica) –

I wojna światowa: marszałek Ferdinand

Foch został głównodowodzącym wojsk Ententy na froncie zachodnim.
•

4 kwietnia 1794r. (227 rocznica) -

Insurekcja kościuszkowska: zwycięstwo wojsk

polskich nad rosyjskimi w bitwie pod Racławicami.
•
•
•
•

5 kwietnia 1989r. (32 rocznica)- Podpisano porozumienie Okrągłego Stołu.
6 kwietnia 1917r. (104 rocznica)- USA przystąpiły do I wojny światowej.
7 kwietnia 529r. (1492 rocznica) – Ogłoszono Kodeks Justyniana.
8 kwietnia 1945r. (76 rocznica) - W Gdyni odbyły się zaślubiny Polski z morzem
żołnierzy 1. Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte.

•

9 kwietnia 1241r. (780 rocznica) -

I najazd mongolski na Polskę: klęska wojsk

polskich wspieranych przez rycerzy cudzoziemskich w bitwie pod Legnicą. W jej
trakcie poległ dowodzący wojskami polskimi książę śląski i wielkopolski Henryk II
Pobożny.
•

10 kwietnia 1525r. (496 rocznica) - Książę pruski Albrecht Hohenzollern złożył
na rynku krakowskim hołd lenny królowi Zygmuntowi I Staremu.

•

11 kwietnia 1689r. (332 rocznica) –

Wilhelm III Orański i Maria II Stuart zostali

koronowani w opactwie westminsterskim na monarchów Anglii i Szkocji.
•

12 kwietnia 1903r. (118 rocznica) -

W Poznaniu otwarto pierwszy park publiczny,

nazwany najpierw Ogrodem Botanicznym, a potem Parkiem Wilsona.
•

13 kwietnia 1986r. (35 rocznica) -

Jan Paweł II jako pierwszy papież od

czasów św. Piotra odwiedził synagogę.
•

14 kwietnia 966r. (1055 rocznica) –

(data symboliczna) Książę Mieszko I wraz ze

swoim dworem przyjął chrzest – początek chrystianizacji Polski.
•

15 kwietnia 1861r. (160 rocznica) -

Prezydent USA Abraham Lincoln wygłosił

orędzie wzywające do mobilizacji sił Unii w wojnie secesyjnej.
•

16 kwietnia 1871r. (150 rocznica)-

Cesarz Wilhelm I Hohenzollern nadał

konstytucję zjednoczonym Niemcom.
•

17 kwietnia 1917r. (104 rocznica) -

Włodzimierz Lenin po przyjeździe

do Piotrogrodu przedstawił tzw. tezy kwietniowe, uznawane za zapowiedź
wybuchu rewolucji październikowej.
•

18 kwietnia 1518r. (503 rocznica) - Na Wawelu odbył się ślub króla Zygmunta I
Starego z drugą żoną Boną Sforzą i jej koronacja na królową Polski.

•
•

19 kwietnia 1943r. (78 rocznica) - Wybuchło powstanie w getcie warszawskim.
20 kwietnia 1303r. (718 rocznica) – W Rzymie został założony największy
w Europie Uniwersytet „La Sapienza”.
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•

21 kwietnia 1509r. (512 rocznica) -

Henryk VIII Tudor został królem Anglii.

Ustanowił kościół anglikański, niezależny od papieża i podporządkowany królowi
Anglii.
•

22 kwietnia 1915r. (106 rocznica)

– I wojna światowa: wojsko niemieckie

uwolniło chlor pod Ypres w Belgii. Było to pierwsze użycie broni chemicznej na taką
skalę, z tysiącami zabitych. Wcześniej w mniejszym stopniu używali broni chemicznej
Francuzi i Niemcy.
•

23 kwietnia 997r. (1024 rocznica) -

Męczeńska śmierć biskupa Wojciecha podczas

misji ewangelizacyjnej do kraju Prusów.
•

24 kwietnia 1935r. (86 rocznica) -

Weszła w życie Konstytucja kwietniowa,

ustawa zasadnicza II RP, podpisana dzień wcześniej przez prezydenta Ignacego
Mościckiego.
•

25 kwietnia 1792r. (229 rocznica) –

Podczas rewolucji francuskiej, wykonano

pierwszy wyrok śmierci przy użyciu gilotyny.
•

26 kwietnia 1886r. (135 rocznica) -

Z inicjatywy kanclerza Otto von

Bismarcka powstała działająca w Wielkopolsce i na Pomorzu antypolska Komisja
Kolonizacyjna.
•

27 kwietnia 1792r. (229 rocznica) - Podpisano akt zawiązania konfederacji
targowickiej.

•

28 kwietnia 1924r. (97 rocznica) -

Od powołania Banku Polskiego rozpoczęła

się reforma walutowa autorstwa premiera i ministra skarbu Władysława Grabskiego.
•

29 kwietnia 1919r. (102 rocznica) - Sejm Ustawodawczy ustanowił Święto
Narodowe Trzeciego Maja.

•

30 kwietnia 1945r. (76 rocznica) – Podczas operacji berlińskiej, oddziały
radzieckie dotarły do galerii Kancelarii Rzeszy. Adolf Hitler desygnował na swojego
następcę grossadmirala Karla Dönitza po czym wraz z żoną Evą Braun popełnili
samobójstwo.
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