
KALENDARIUM HISTORYCZNE 

OPRACOWANIE: DOROTA KAŹMIERCZAK 
 

• 1 marca 1815r. (206 rocznica)- Napoleon Bonaparte powrócił do Francji z wygnania 

na Elbie – początek tzw. 100 dni Napoleona. 

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”  

• 2 marca 1864r. (157 rocznica)-   Cesarz Aleksander II Romanow wydał dekret o 

uwłaszczeniu chłopów w Królestwie Polskim. 

• 3 marca 1871r. (150 rocznica) –  Odbyły się pierwsze po zjednoczeniu wybory do 

niemieckiego Reichstagu.  

• 4 marca 1918r. (103 rocznica) -   Wybuchła pandemia grypy „hiszpanki”, która zabiła 

od 50 do 100 milionów osób 

• 5 marca 1616r. (405 rocznica)-  Dzieło Mikołaja Kopernika De revolutionibus orbium 

coelestium (O obrotach sfer niebieskich) trafiło na kościelny indeks ksiąg zakazanych. 

• 6 marca 1869r. (152 rocznica) -   Dmitrij Mendelejew zaprezentował układ okresowy 

pierwiastków chemicznych. 

• 7 marca  1000r. (1021 rocznica) –   Rozpoczął się I zjazd gnieźnieński. 

• 8 marca  1968r. (53 rocznica) - Wiec studencki na Uniwersytecie 

Warszawskim zapoczątkował tzw. wydarzenia marcowe. 

• 9 marca  1959r. (62 rocznica) -  W Nowym Jorku zaprezentowano lalkę Barbie. 

• 10 marca  1863r. (158 rocznica) - Marian Langiewicz został dyktatorem powstania 

styczniowego. 

• 11 marca  1930r. (91 rocznica) –  Otwarto regularną linię pasażerską z portu w 

Gdyni do Nowego Jorku. 

• 12 marca  1999r. (22 rocznica) -   Polska wstąpiła do NATO. 

• 13  marca 1759r. (262 rocznica)-   Pojawiła się Kometa Halleya, co w 1682 roku 

przewidział angielski astronom Edmond Halley. 

• 14 marca  1633r. (388 rocznica) –  Król Władysław IV Waza uznał formalnie Kościół 

prawosławny na ziemiach Rzeczypospolitej. 

• 15 marca  1595r. (426 rocznica) -   W założonym przez 

siebie Zamościu kanclerz Jan Zamoyski otworzył Akademię Zamojską. 

• 16 marca 1971r. (50 rocznica)-  Telewizja Polska nadała pierwszy program w 

kolorze przy użyciu francuskiego systemu SECAM. 

• 17 marca  1921r. (100 rocznica) -  Sejm Ustawodawczy uchwalił tzw. konstytucję 

marcową. 

• 18 marca 1596r. (424 rocznica) -   Król Zygmunt III Waza podjął decyzję o 

przeniesieniu stolicy z Krakowa do Warszawy. 

• 19 marca  1643r. (378 rocznica) -  Angielska wojna domowa: Rojaliści pokonali 

wojska Parlamentu w bitwie pod Hopton Heath. 

• 20 marca  1916r. (105 rocznica) –  Albert Einstein ogłosił ogólną teorię względności. 

• 21 marca  1943r. (78 rocznica)  -  Nieudana próba zamachu na Adolfa 

Hitlera podczas wystawy zdobycznego sprzętu wojskowego w Berlinie. 
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• 22 marca  1917r. (104 rocznica)  – Stany Zjednoczone jako pierwsze państwo na 

świecie uznały rosyjski rząd tymczasowy utworzony po obaleniu caratu w 

wyniku rewolucji lutowej. 

• 23 marca  1903r. (118 rocznica) -  Bracia Wright złożyli wniosek o przyznanie 

patentu na ich sposób sterowania maszynami latającymi. 

• 24 marca  1832r. (189 rocznica) -   Rząd rosyjski wydał ukaz o karnym wcielaniu 

dzieci polskich do armii Imperium Rosyjskiego. 

• 25 marca  1979r. (42 rocznica) –   Pierwszy w pełni funkcjonalny 

amerykański wahadłowiec Columbia został dostarczony do Centrum Kosmicznego 

im. Johna F. Kennedy’ego na Florydzie. 

• 26 marca  1898r. (123 rocznica) -   Na terenie dzisiejszej RPA utworzono pierwszy 

na świecie rezerwat przyrody (dziś część Parku Narodowego Krugera). 

• 27 marca  1957r. (64 rocznica) – W Paryżu rozpoczął się pierwszy międzynarodowy 

festiwal teatralny Teatr Narodów, zorganizowany z inicjatywy Międzynarodowego 

Instytutu Teatralnego (ITI), na którym po raz pierwszy na jednej scenie spotkały się 

teatry z obu stron żelaznej kurtyny. Dla uczczenia tego zdarzenia w 1961 roku dzień 

27 marca ustanowiono Międzynarodowym Dniem Teatru. 

• 28 marca  1930r. (129 rocznica) -   Konstantynopol i Angora zostały oficjalnie 

przemianowane na Stambuł i Ankarę. 

• 29 marca  1970r. (51 rocznica) - Zlikwidowano komunikację 

trolejbusową w Poznaniu, (pierwsza w Polsce sieć 

linii trolejbusowych w Poznaniu powstała w 1930r.) 

• 30 marca  1853r. (168 rocznica) - W oknie wystawowym lwowskiej apteki „Pod Złotą 

Gwiazdą” zapłonęła pierwsza lampa naftowa, skonstruowana przez 

farmaceutę Ignacego Łukasiewicza i blacharza Adama Bratkowskiego. 

• 31 marca  1889r. (132 rocznica) - Otwarto Wieżę Eiffla w Paryżu, w momencie 

powstania była najwyższą budowlą na świecie. 
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