
KALENDARIUM HISTORYCZNE 

OPRACOWANIE: DOROTA KAŹMIERCZAK 
 

• 1 stycznia 1823r. (198 rocznica)- Otwarto pierwszą w Poznaniu publiczną lecznicę – 

dzisiejszy Szpital Przemienienia Pańskiego 

• 2 stycznia 1929r. (92 rocznica)-   Rozpoczęła się działalność przewozowa PLL 

LOT na pięciu liniach krajowych oraz linii zagranicznej Katowice-Brno-Wiedeń. 

• 3 stycznia 1496r. (525 rocznica) –   Leonardo da Vinci przeprowadził nieudaną 

próbę swojej machiny latającej. 

• 4 stycznia  1927r. (94 rocznica) -  Masowiec SS „Wilno” jako pierwszy polski statek 

wszedł do portu w Gdyni. 

• 5 stycznia  1769r. (252 rocznica) –  James Watt opatentował maszynę parową 

• 6 stycznia  2000r. (21 rocznica) -    Sejm RP przyjął ustawę powołującą 

urząd Rzecznika Praw Dziecka. 

• 7 stycznia  1558r. (463 rocznica) –  Francja odebrała Anglii Calais, jej ostatnią 

posiadłość na kontynencie. 

• 8 stycznia  1918r. (103 rocznica) - Prezydent USA Woodrow Wilson przedstawił 

swój czternastopunktowy plan pokojowy, z których trzynasty mówił o utworzeniu 

niepodległego państwa polskiego. 

• 9 stycznia  1797r. (224 rocznica) -  Powstały Legiony Polskie we Włoszech. 

• 10 stycznia  1569r. (452 rocznica) -  Na zamku w Lublinie rozpoczęły się 

obrady Sejmu poprzedzające zawarcie unii polsko-litewskiej. 

• 11 stycznia  1700r. ( 321 rocznica) –  W Rosji w miejsce kalendarza 

bizantyńskiego wprowadzono kalendarz juliański. Po 31 grudnia 7208 nastał 1 

stycznia 1700 roku. 

• 12 stycznia  1673r. (348 rocznica) -   W Amsterdamie użyto po raz pierwszy wężów 

strażackich do gaszenia pożaru. 

• 13 stycznia  1966r. (55 rocznica)- W Watykanie odbyły się obchody Milenium chrztu 

Polski. 

• 14 stycznia  1863r. (158 rocznica) -   W nocy z 14 na 15 stycznia przeprowadzono 

w Warszawie brankę, która przyspieszyła wybuch powstania styczniowego 

• 15 stycznia  1582r. (439 rocznica) -  W Jamie Zapolskim zawarto rozejm polsko-

rosyjski, który zakończył wojnę o Inflanty. 

• 16 stycznia  27r.p.n.e. (2047 rocznica) - Senat rzymski nadał Oktawianowi 

Augustowi tytuł cesarza. 

• 17 stycznia  1649r. (372 rocznica) - Jan II Kazimierz 

Waza został koronowany w katedrze wawelskiej na króla Polski. 

• 18 stycznia  1493r. (528 rocznica) -   w Piotrkowie zwołano pierwszy 

dwuizbowy Sejm walny. 

• 19 stycznia  1947r. (74 rocznica) -  Odbyły się sfałszowane przez 

komunistów wybory do Sejmu Ustawodawczego. 

• 20 stycznia  1661r. (360 rocznica) – Król Jan II Kazimierz Waza założył Akademię 

Lwowską. 
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• 21 stycznia  1862r. (159 rocznica)  -  Powstało niemieckie przedsiębiorstwo 

motoryzacyjne Opel, początkowo produkujące maszyny do szycia, a następnie 

rowery. 

• 22 stycznia  1863r. (158 rocznica) - Wybuchło powstanie styczniowe. 

• 23 stycznia  1793r. (228 rocznica) -  Rosja i Prusy dokonały II rozbioru 

Polski. Austria tym razem nie wzięła w rozbiorze udziału, zadowalając się 

perspektywą objęcia w posiadanie Bawarii. 

• 24 stycznia  1789r. (232 rocznica) -   We Francji zwołano pierwsze 

od 1614 roku Stany Generalne. 

• 25 stycznia  1077r. (944 rocznica) –  Król niemiecki Henryk IV Salicki odbył przed 

papieżem Grzegorzem VII publiczną pokutę w Kanossie. 

• 26 stycznia  1871r. (150 rocznica) -  Rzym został oficjalnie 

stolicą zjednoczonych Włoch. 

• 27 stycznia  447r. (1574 rocznica) –   W wyniku trzęsienia ziemi w zagrożonym 

inwazją Hunów pod wodzą Attyli Konstantynopolu poważnym uszkodzeniom 

uległy mury obronne. 

• 28 stycznia  1573r. (448 rocznica) - Podpisano konfederację warszawską – akt 

polityczny gwarantujący tolerancję religijną. 

• 29 stycznia  1955r. (66 rocznica) -    Otwarto „Okrąglak” w Poznaniu. 

• 30 stycznia  1649r. (372 rocznica) -  W Londynie ścięto „tyrana, zdrajcę i wroga 

ludu”, króla Anglii i Szkocji Karola I Stuarta. 

• 31 stycznia  1865r. (156 rocznica) -  Izba Reprezentantów Stanów 

Zjednoczonych przyjęła 13. poprawkę do konstytucji znoszącą niewolnictwo. 
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