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Календар історії Польщі

IX ст. – держава Віслян; початки держави Полян
966 – хрещення Мєшка I (960–992)
997 – місійна подорож празького єпископа Войцеха
1000 –  з’їзд у Ґнєзні імператора Оттона ІІІ і Болеслава Хороброго (992–1025); запро-

вадження архієпископства у Ґнєзні
1025  – коронація і смерть Болеслава Хороброго; коронація його сина Мєшка II
1034–1038  – криза й занепад ранньоп’ястівської держави
1039  –  відновлення польської держави Казимиром Відновителем (1039–1058); пе-

ренесення осідку монарха до Кракова
1076  – коронація Болеслава Щедрого (1058–1079)
1079  – конфлікт Болеслава Щедрого з краківським єпископом Станіславом
1138  –  смерть польського князя Болеслава Кривоустого, початок феодального роз-

дроблення (тривало до поч. XIV ст.)
1226  – запрошення тевтонців у Хелмінську землю
1241  – перший напад монголів на Польщу 
1257  – локація Кракова
1309  – захоплення Ґданського Помор’я тевтонцями 
1320  – коронація Владислава Локєтка (1306–1333)
1333  –  коронація Казимира Великого (1333–1370), останнього П’яста на польському 

троні
1340  – підкорення Галицької Русі (до 1366)
1364  – заснування університету у Кракові (Краківської академії)
1370  – Людовик Угорський і правління д’Анжу в Польщі (до 1385) 
1374  – кошицький привілей польському лицарству
1385  – польсько-литовська унія в Креві
1386  –  коронація Владислава Ягайла (1386–1434); хрещення Литви; династія Ягелло-

нів на польському троні
1410  – поразка тевтонців у битві під Ґрунвальдом
1444  –  битва з турками під Варною; загибель Владислава Варненчика, короля Поль-

щі й Угорщини
1447  – початок панування Казимира Ягеллончика (1447–1492)
1454  – нєшавські привілеї для шляхти
1466  – повернення Ґданського Помор’я; Тевтонський орден – ленник Польщі
1493  – перше засідання шляхетського сейму
1498  – перший турецький напад на терени Польського Королівства
1505  – конституція Nihil novi
1514  – битва під Оршею, початок польсько-московських конфліктів
1525  – ленна присяга Альбрехта Гогенцоллерна, Княжа Пруссія – ленник Польщі 
1543  – праця Міколая Коперніка De revolutionibus orbium coelestium 
1569  – польсько-литовська унія в Любліні; Річ Посполита Обох Народів
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1572  – смерть останнього Ягеллона, Зиґмунта ІІ Авґуста (1548–1572)
1573  –  Варшавська конфедерація, підтвердження релігійної толерантності в Речі По-

сполитій
1573  – перша вільна елекція, вибір Генрика ІІІ Валуа; Генриківські статті
1578  – створення університету у Вільні
1582  – зупинка експансії Івана IV в Лівонії Стефаном Баторієм (1576–1586)
1596  –  релігійна унія в Бересті, виникнення Греко-Католицької церкви в Речі Поспо-

литій
поч. XVII ст.  – Зиґмунт ІІІ Ваза (1587–1632) переніс осідок монарха з Кракова до Варшави
1610  – поляки в московському Кремлі (до 1612)
1618  – максимальний територіальний розмір Речі Посполитої (понад 1 млн. км²)
1621  – перемога військ Речі Посполитої в битві з турками під Хотином 
1648  – вибух повстання Богдана Хмельницького
1654  –  Переяславська угода, втручання Москви в конфлікт Речі Посполитої з козака-

ми
1655  –  шведський напад на Польщу («потоп») до 1660 р.; Швеція захоплює в Польщі 

Лівонію
1657  – Річ Посполита визнає суверенність Княжої Пруссії
1658  – угода в Гадячі, проект польсько-литовсько-української унії
1683  – перемога Яна ІІІ Собєського (1674–1696) у битві з турками під Віднем
1686  – Річ Посполита віддає Московії Київ і Задніпрянську Україну
1697  –  персональна унія з Саксонією (до 1763); у саксонський період Росія здобуває 

перевагу над Річчю Посполитою
1764  –  елекція Станіслава Авґуста Понятовського; спроба встановлення російського 

протекторату над Польщею
1768  – вибух антиросійської Барської конфедерації (до 1772)
1772  – перший поділ Польщі – учасники: Росія, Пруссія і Австрія
1773  – запровадження Комісії національної освіти
1791  – ухвалення Великим сеймом (1788–1792) Конституції 3-го травня 
1792  – Торговиця і польсько-російська війна на захист Конституції 3-го травня
1793  – другий поділ Польщі – учасники: Росія і Пруссія
1794  – антиросійське національне повстання – інсурекція Косцюшка
1795  – третій поділ Польщі – учасники: Росія, Пруссія і Австрія
1797  –  створення в Італії Польських легіонів при французькій армії; пісня Jeszcze Pol-

ska nie umarła
1807  – створення Варшавського Князівства; Наполеон І надає Князівству конституцію
1809  – збільшення території Варшавського Князівства після війни з Австрією
1812  –  участь військ Варшавського Князівства під проводом князя Юзефа Понятов-

ського в поході Наполеона на Москву
1815  –  утворення Польського Королівства в персональній унії з Росією, цар Олек-

сандр І надає Королівству конституцію
1816  – створення університету у Варшаві
1823  –  звільнення селян у Великому Познанському Князівстві (прусська займанщи-

на)
1828  – заснування Польського банку у Варшаві
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1830  – вибух Листопадового повстання; війна з Росією (до осені 1831)
1831  – початок Великої еміграції після поразки Листопадового повстання
1845  – відкриття першого відтинка залізничної колії Варшава–Відень
1846  – селянське повстання в Галичині (Галицький бунт)
1848  – звільнення селян в Галичині
1861  – початок автономії Галичини (підтверджена 1867)
1863  – вибух Січневого повстання (1863–1864)
1864  – звільнення селян у Польському Королівстві 
1865  –  репресії й посилена русифікація Польського Королівства після Січне-

вого повстання
1871  – початок германізаційної акції у прусській займанщині
1872  – заснування Польської академії мистецтв у Кракові
1892  – виникнення Польської соціалістичної партії
1893  –  виникнення Національної ліги (з 1897 – Національно-Демократичне 

угруповання) 
1895  –  на селянському з’їзді в Галичині (у Ряшеві) створено Народне об’єд-

нання (СЛ) 
1905  – революція у Польському Королівстві (до 1907) 
1911  –  Марія Склодовська-Кюрі отримала другу Нобелівську премію (перша 

1903) 
1914  –  створення Польських легіонів Юзефа Пілсудського в австрійській ар-

мії 
1915  – німецька й австрійська окупації Польського Королівства 
1916  –  Акт 5-го листопада – Німеччина й Австро-Угорщина створюють Поль-

ське Королівство
1917  – президент США Вудро Вілсон визнає право Польщі на незалежність 
1917  – Тимчасовий уряд Росії 
1918  – визнання державами Антанти права Польщі на незалежність 
1918, листопад  – формування вищих влад польської держави 
1919–1921  – польсько-більшовицька війна
1920, квітень  – Київський похід
1920, серпень  – битва під Варшавою
1920, жовтень  –  похід ген. Люціана Желіґовського й утворення Центральної Литви (ін-

корпорована до Польщі 1922) 
1921, березень  – прийняття конституції ІІ Речі Посполитої 
1922, грудень  – замах на президента Речі Посполитої Ґабріеля Нарутовича 
1923, березень  –  рішення Ради амбасадорів держав Антанти про визнання повоєнних 

кордонів польської держави 
1926, квітень  –  початок трансляції програм Польського радіо (станом на 1939 – 1 млн. 

абонентів)
1926, травень  –  державний переворот Юзефа Пілсудського і встановлення санаційного 

режиму
1927, січень  – перший конкурс Шопена у Варшаві
1929, вересень  – прем’єра першого польського звукового фільму
1929, осінь  – початок великої економічної кризи (у Польщі тривала до 1935)
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1930, червень–грудень  –  політична криза, виявами якої були демонстрації антисанаційної опо-
зиції, розпуск парламенту, диверсійно-саботажна акція ОУН, арешти 
серед опозиції, пацифікація Східної Галичини і сфальшовані парла-
ментські вибори

1934, квітень  – відкриття аеропорту у Варшаві (Окенцє)
1935, квітень  –  нова конституція, що відійшла від класичного тричленного поділу 

влади
1935, травень  – смерть Юзефа Пілсудського
1938, жовтень  – зайняття Заолзья (Тешинської Сілезії); вимоги Гітлера до Польщі
1939, серпень  –  британсько-польський договір про союз, укладений з огляду на ні-

мецьку загрозу
1939, серпень  – договір Ріббентроп–Молотов
1939, вересень  – німецька й совєтська агресії проти Польщі; війна з Німеччиною
1939, вересень  –  виникнення еміграційного уряду ген. Владислава Сікорського у Фран-

ції (з червня 1940 у Лондоні)
1939, жовтень–грудень  –  виникнення військових структур Польської підпільної держави під ні-

мецькою й совєтською окупаціями – Служби перемозі Польщі, Союзу 
збройної боротьби (з 1942 Армія Крайова – АК)

1940, квітень  –  Катинський злочин, за наказом Сталіна НКВД вбив польських офіце-
рів-військовополонених з вересня 1939 р.

1940, травень–липень  –  масові вбивства польської інтелігенції в Генеральній Губернії в рамках 
німецької пацифікаційної акції AB (Ausserordentliche Befriedungsaktion) 

1940, червень  – перший транспорт поляків до концентраційного табору Аушвіц 
1940, липень–жовтень  –  участь чотирьох польських авіаційних дивізіонів у битві за Англію
1941, липень  –  договір Сікорський–Майський, внаслідок якого в СРСР виникла Поль-

ська армія під командуванням ген. Владислава Андерса
1942, січень  –  німецьке рішення про остаточне вирішення єврейського питання, тоб-

то початок винищення єврейського населення Європи
1942, серпень  – закінчення евакуації Польської армії з СРСР на Близький Схід 
1942, грудень  –  виникнення у рамках структур Польської підпільної держави Ради до-

помоги євреям «Жеґота»
1943, лютий  –  початок злочинів ОУН-УПА проти поляків на польсько-українському 

прикордонні
1943, квітень  –  виявлення поховань польських офіцерів у Катині, вбитих НКВД; Сталін 

розриває стосунки з польським урядом
1943, квітень  – повстання у варшавському гетто 
1943, липень  – у авіакатастрофі над Гібралтаром загинув ген. Владислав Сікорський
1943, жовтень  – битва під Леніно, поруч з Червоною армією воюють частини Берлінґа
1943, листопад–грудень  – конференція Великої трійки у Тегерані
1944, січень–листопад  – акція «Буря» в кордонах ІІ Речі Посполитої
1944, травень  –  битва за Монте Кассіно за участю 2-го Польського корпусу ген. Владис-

лава Андерса
1944, липень  –  виникнення просовєтського, комуністичного осередку влади під наз-

вою Польський комітет національного визволення (ПКНВ)
1944, серпень  – вибух Варшавського повстання
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1944, вересень  – декрет про земельну реформу ПКНВ
1945, січень  – розпуск Армії Крайової
1945, лютий  – конференція Великої трійки у Ялті
1945, червень  –  показовий процес керівників Польської підпільної держави у Москві; 

виникнення Тимчасового уряду національної єдності (ТУНЄ)
1946, червень  – народний референдум 
1947, січень  – комуніст Болеслав Бєрут стає президентом Польщі 
1947, червень  – перший номер часопису «Культура», редагованого Єжи Ґєдройцем
1948, грудень  –  усунення Владислава Ґомулки з керівництва Польської об’єднаної ро-

бітничої партії (ПОРП), його місце займає Болеслав Бєрут (до 1956)
1952, травень  –  радіо «Вільна Європа» розпочинає щоденні передачі польською мо-

вою
1952, липень  – ухвалення Конституції Польської Народної Республіки
1953, вересень  –  арешт та інтернування (до жовтня 1956) примаса Польщі кардинала 

Стефана Вишинського
1955, травень  – підписання Варшавського договору
1955, травень  –  відкриття Палацу культури й науки (на той час – ім. Й. Сталіна) у Вар-

шаві 
1956, березень  – смерть Болеслава Бєрута у Москві
1956, червень  – криваве придушення робітничого повстання у Познані
1956, жовтень  – ПОРП очолив Владислав Ґомулка (до 1970)
1966  –  напруження між державою і Церквою: державні святкування Тися-

чоліття Польщі проти церковних урочистостей Тисячоліття хрещення 
Польщі

1968, березень  –  студентські виступи в багатьох містах Польщі після заборони «Дзядів» 
в Національному театрі у Варшаві; ескалація антисемітської кампанії, 
організованої ПОРП

1968, серпень  –  участь польських військ, у рамках Варшавського договору, в інтервен-
ції у Чехословаччину

1970, грудень  –  робітниче повстання на Узбережжі (Ґданськ, Ґдиня, Ельблонґ, Щецин); 
ПОРП очолює Едвард Ґєрек (до вересня 1980)

1976, червень  –  робітничі виступи в Радомі й Урсусі; на захист репресованих створено 
Комітет захисту робітників (КОР) 

1978, жовтень  –  кардинал Кароль Войтила, краківський архієпископ, митрополит, став 
папою і прийняв ім’я Івана Павла ІІ (1978–2005)

1979, червень  –  перше паломництво папи Івана Павла ІІ до Польщі (наступні паломни-
цтва відбулися 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002)

1980, серпень  –  страйк на суднобудівному заводі ім. Леніна у Ґданську; підписання уго-
ди між Об’єднаним страйковим комітетом і урядовою комісією 

1980, вересень  –  виникнення Незалежної cамоврядної професійної спілки «Солідар-
ність»; комуністичну партію очолив Станіслав Каня (з жовтня 1981 ген. 
Войцех Ярузельський)

1980, грудень  – Чеслав Мілош отримав у Стокгольмі літературну Нобелівську премію
1981, травень  – замах на Івана Павла ІІ; смерть примаса Польщі Стефана Вишинського
1981, грудень  – запровадження воєнного стану 
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1983, грудень  – Нобелівську премію миру присудили Лехові Валенсі
1984, жовтень  – убивство священика Єжи Попєлушка
1989, лютий–квітень  – засідання Круглого столу
1989, червень  – вибори до сейму і сенату, що завершилися перемогою опозиції
1989, серпень  – сейм призначив Тадеуша Мазовецького керівником уряду 
1989, грудень  –  сейм повернув назву Польська Річ Посполита й ухвалив план Бальце-

ровича
1990, листопад  – перші загальні президентські вибори виграв Лех Валенса
1991, липень  – розпуск Варшавського договору
1995, грудень  –  президентські вибори виграв Александр Кваснєвський (президент до 

2005)
1996, грудень  –  Віслава Шимборська отримала у Стокгольмі Нобелівську премію з лі-

тератури
1999, березень  – Польща стала членом НАТО
2004, травень  – Польщу прийняли до Європейського Союзу 
2010, квітень  –  у катастрофі урядового літака під Смоленськом загинув президент РП 

Лех Качинський
2010, жовтень  – президентські вибори виграв Броніслав Коморовський
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