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rok 1806 / MDCCCVI XVIII wiek · XIX wiek · XX wiek1804 « 1805 « 1806 » 1807 » 1808Wydarzenia w Polsce 26
października – gen. Jan Henryk Dąbrowski prowadził rozmowy z Napoleon BonaparteNapoleonem w
Charlottenburgu w sprawie utworzenia 40-tysięcznego Wojska Polskiego. 3 listopada – Jan Henryk Dąbrowski i
Józef Wybicki wydali odezwę do Polaków, by chwycili za broń. 4 listopada – wojska francuskie wkroczyły do
PoznańPoznania. 7 listopada w WielkopolskaWielkopolsce wybuchło skierowane przeciwko Królestwo
PrusPrusakom Powstanie wielkopolskie 1806 rokupowstanie wielkopolskie. powstanie wielkopolskie: powstańcy
zajęli Kalisz. 27 listopada wojska francuskie zajęły Warszawę, opuszczoną przez Prusaków. Napoleon Bonaparte
przybył do PoznańPoznania, wraz z Dezydery ChłapowskiDezyderym Chłapowskim gościł w Pałac w
Konarzewiepałacu w Konarzewie. 19 grudnia – Napoleon Bonaparte przybył do WarszawaWarszawy. 23 grudnia –
wojny napoleońskie: bitwa pod Czarnowem. 26 grudnia – wojny napoleońskie: Bitwa pod Pułtuskiem (1806)bitwy
pod Pułtuskiem i Bitwa pod GołyminemGołyminem. Przywódcy AfganistanuAfganistanWładcy
AustriiAustriaBawariaKrólBawariiCesarze ChinCesarz ChinWładcy CzechKról CzechWładcy DaniiKról
DaniiEgiptWładcy FrancjiFrancjaWładcy HiszpaniiHiszpaniaHolandiaKrólowaHolandiiWładcy PersjiSzach
IranuIndieAngielscy władcy IrlandiiKról IrlandiiCesarze JaponiiCesarzJaponiiPatriarcha
KonstantynopolaPatriarchaKonstan-tynopolaKsiążęta LiechtensteinuKsiążęLiechten-steinuSułtani i królowie
MarokaSułtan MarokaWładcy NorwegiiNorwegiaPoczet papieżyPapieżWładcy PortugaliiPortugaliaPrusy
(państwo)PrusyŚwięte Cesarstwo Rzymskie Narodu NiemieckiegoNiemcyWładcy RosjiRosjawładcy SaksoniiKról
SaksoniiElektorzy RzeszyElektorWładcy SaksoniiSaksoniiDynastia sabaudzka#Królowie Sardynii
(1720-1861)SardyniaWładcy SzwecjiKról SzwecjiTurcjaPrezydenci Stanów ZjednoczonychPrezydentUSAWładcy
WęgierKrólWęgierWładcy brytyjscyWielkaBrytaniaPremierzy Wielkiej BrytaniiPremierW. Bryt.Królowie
WłochWłochyPremierzy Wysp OwczychPremier Wysp OwczychWydarzenia na świecie 19 stycznia – Wielka
Brytania rozpoczęła okupację Przylądek Dobrej NadzieiPrzylądka Dobrej Nadziei. 26 lutego – w Paryżu rozpoczęto
budowę Łuk TriumfalnyŁuku Triumfalnego. 30 marca – Józef Bonaparte królem Neapolu. 5 czerwca – Ludwik
Bonaparte królem przekształconej w królestwo HolandiaHolandii Republiki Batawskiej. 12 lipca – powstał Związek
Reński z księstw zachodnich i południowych Niemiec pod protektoratem Napoleona. sierpień – upadek I Rzesza
NiemieckaI Rzeszy Niemieckiej. 6 sierpnia – cesarz Franciszek II HabsburgFranciszek II zrzekł się tytułu władcy
Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu NiemieckiegoŚwiętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego i
przybrał tytuł cesarza Austrii jako Franciszek I. (Przestało istnieć Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu
Niemieckiego). 9 października powstała czwarta koalicja antyfrancuska. Prusy (państwo)Prusy wypowiedziały
wojnę FrancjaFrancji. 11 października – Bitwa pod Jenąbitwy pod Jeną i Bitwa pod AuerstedtAuerstedt. 14
października – zwycięstwo Napoleon BonaparteNapoleona nad wojskami Królestwo Pruspruskimi w Bitwa pod
Jeną-Auerstedtbitwie pod Jeną oraz pod Auerstadt. 27 października – Napoleon Bonaparte po rozgromieniu pruskiej
armii wkroczył triumfalnie do Berlina. 21 listopada – Napoleon w Berlinie wydał dekret o Blokada
kontynentalnablokadzie kontynentalnej. Nieudana próba powstania antyhiszpańskiego w WenezuelaWenezueli.
Urodzili się 21 marca - Benito Juárez, meksykański polityk (zm. 1872) 8 czerwca - Józef Czech (drukarz)Józef
Czech, księgarz, prowadził drukarnię w KrakówKrakowie (zm. 1876) 28 października - Alphonse Louis Pierre
Pyrame de Candolle, szwajcarski botanik (zm. 1893) 13 listopada - Emilia Plater, bohaterka narodowa Polski,
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kapitan Wojska Polskiego w czasie powstanie listopadowepowstania listopadowego (zm. 1831) 3 grudnia - Achille
Ginoulhiac, arcybiskup Lyonu (zm. 1875) Zmarli 26 lipca - Karoline von Günderrode, niemiecka pisarka
romantyczna, zmarła śmiercią samobójczą (ur. 1780) 23 sierpnia - Charles Coulomb, fizyk francuski (ur. 1736) 19
października - Stanisław Zawadzki (architekt)Stanisław Zawadzki, architekt doby Oświecenia (ur. 1743) Święta
ruchome Tłusty czwartek: 13 lutego Ostatki: 18 lutego Popielec: 19 lutego Niedziela Palmowa: 30 marca Wielki
Czwartek: 3 kwietnia Wielki Piątek: 4 kwietnia Wielka Sobota: 5 kwietnia Wielkanoc: 6 kwietnia Poniedziałek
Wielkanocny: 7 kwietnia Wniebowstąpienie: 15 maja Zesłanie Ducha Świętego: 25 maja Uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi PańskiejBoże Ciało: 5 czerwca
PoniedziałekPnWtorekWtśrodaŚrCzwartekCzPiątekPtSobotaSbNiedzielaNd11 stycznia12 stycznia23 stycznia34
stycznia45 stycznia526 stycznia67 stycznia78 stycznia89 stycznia910 stycznia1011 stycznia1112 stycznia12313
stycznia1314 stycznia1415 stycznia1516 stycznia1617 stycznia1718 stycznia1819 stycznia19420 stycznia2021
stycznia2122 stycznia2223 stycznia2324 stycznia2425 stycznia2526 stycznia26527 stycznia2728 stycznia2829
stycznia2930 stycznia3031
stycznia31PoniedziałekPnWtorekWtśrodaŚrCzwartekCzPiątekPtSobotaSbNiedzielaNd51 lutego12 lutego263
lutego34 lutego45 lutego56 lutego67 lutego78 lutego89 lutego9710 lutego1011 lutego1112 lutego1213 lutego1314
lutego1415 lutego1516 lutego16817 lutego1718 lutego1819 lutego1920 lutego2021 lutego2122 lutego2223
lutego23924 lutego2425 lutego2526 lutego2627 lutego2728
lutego28PoniedziałekPnWtorekWtśrodaŚrCzwartekCzPiątekPtSobotaSbNiedzielaNd91 marca12 marca2103
marca34 marca45 marca56 marca67 marca78 marca89 marca91110 marca1011 marca1112 marca1213 marca1314
marca1415 marca1516 marca161217 marca1718 marca1819 marca1920 marca2021 marca2122 marca2223
marca231324 marca2425 marca2526 marca2627 marca2728 marca2829 marca2930 marca301431
marca31PoniedziałekPnWtorekWtśrodaŚrCzwartekCzPiątekPtSobotaSbNiedzielaNd141 kwietnia12 kwietnia23
kwietnia34 kwietnia45 kwietnia56 kwietnia6157 kwietnia78 kwietnia89 kwietnia910 kwietnia1011 kwietnia1112
kwietnia1213 kwietnia131614 kwietnia1415 kwietnia1516 kwietnia1617 kwietnia1718 kwietnia1819 kwietnia1920
kwietnia201721 kwietnia2122 kwietnia2223 kwietnia2324 kwietnia2425 kwietnia2526 kwietnia2627
kwietnia271828 kwietnia2829 kwietnia2930
kwietnia30PoniedziałekPnWtorekWtśrodaŚrCzwartekCzPiątekPtSobotaSbNiedzielaNd181 maja12 maja23 maja34
maja4195 maja56 maja67 maja78 maja89 maja910 maja1011 maja112012 maja1213 maja1314 maja1415 maja1516
maja1617 maja1718 maja182119 maja1920 maja2021 maja2122 maja2223 maja2324 maja2425 maja252226
maja2627 maja2728 maja2829 maja2930 maja3031
maja31PoniedziałekPnWtorekWtśrodaŚrCzwartekCzPiątekPtSobotaSbNiedzielaNd221 czerwca1232 czerwca23
czerwca34 czerwca45 czerwca56 czerwca67 czerwca78 czerwca8249 czerwca910 czerwca1011 czerwca1112
czerwca1213 czerwca1314 czerwca1415 czerwca152516 czerwca1617 czerwca1718 czerwca1819 czerwca1920
czerwca2021 czerwca2122 czerwca222623 czerwca2324 czerwca2425 czerwca2526 czerwca2627 czerwca2728
czerwca2829 czerwca292730
czerwca30PoniedziałekPnWtorekWtśrodaŚrCzwartekCzPiątekPtSobotaSbNiedzielaNd271 lipca12 lipca23 lipca34
lipca45 lipca56 lipca6287 lipca78 lipca89 lipca910 lipca1011 lipca1112 lipca1213 lipca132914 lipca1415 lipca1516
lipca1617 lipca1718 lipca1819 lipca1920 lipca203021 lipca2122 lipca2223 lipca2324 lipca2425 lipca2526 lipca2627
lipca273128 lipca2829 lipca2930 lipca3031
lipca31PoniedziałekPnWtorekWtśrodaŚrCzwartekCzPiątekPtSobotaSbNiedzielaNd311 sierpnia12 sierpnia23
sierpnia3324 sierpnia45 sierpnia56 sierpnia67 sierpnia78 sierpnia89 sierpnia910 sierpnia103311 sierpnia1112
sierpnia1213 sierpnia1314 sierpnia1415 sierpnia1516 sierpnia1617 sierpnia173418 sierpnia1819 sierpnia1920
sierpnia2021 sierpnia2122 sierpnia2223 sierpnia2324 sierpnia243525 sierpnia2526 sierpnia2627 sierpnia2728
sierpnia2829 sierpnia2930 sierpnia3031
sierpnia31PoniedziałekPnWtorekWtśrodaŚrCzwartekCzPiątekPtSobotaSbNiedzielaNd361 września12 września23
września34 września45 września56 września67 września7378 września89 września910 września1011 września1112
września1213 września1314 września143815 września1516 września1617 września1718 września1819
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września1920 września2021 września213922 września2223 września2324 września2425 września2526
września2627 września2728 września284029 września2930
września30PoniedziałekPnWtorekWtśrodaŚrCzwartekCzPiątekPtSobotaSbNiedzielaNd401 października12
października23 października34 października45 października5416 października67 października78 października89
października910 października1011 października1112 października124213 października1314 października1415
października1516 października1617 października1718 października1819 października194320 października2021
października2122 października2223 października2324 października2425 października2526 października264427
października2728 października2829 października2930 października3031
października31PoniedziałekPnWtorekWtśrodaŚrCzwartekCzPiątekPtSobotaSbNiedzielaNd441 listopada12
listopada2453 listopada34 listopada45 listopada56 listopada67 listopada78 listopada89 listopada94610
listopada1011 listopada1112 listopada1213 listopada1314 listopada1415 listopada1516 listopada164717
listopada1718 listopada1819 listopada1920 listopada2021 listopada2122 listopada2223 listopada234824
listopada2425 listopada2526 listopada2627 listopada2728 listopada2829 listopada2930
listopada30PoniedziałekPnWtorekWtśrodaŚrCzwartekCzPiątekPtSobotaSbNiedzielaNd491 grudnia12 grudnia23
grudnia34 grudnia45 grudnia56 grudnia67 grudnia7508 grudnia89 grudnia910 grudnia1011 grudnia1112
grudnia1213 grudnia1314 grudnia145115 grudnia1516 grudnia1617 grudnia1718 grudnia1819 grudnia1920
grudnia2021 grudnia215222 grudnia2223 grudnia2324 grudnia2425 grudnia2526 grudnia2627 grudnia2728
grudnia285329 grudnia2930 grudnia3031 grudnia311803Szuja Szach Durrani18091804Franciszek II
Habsburg18301805Maksymilian I Józef WittelsbachMaksymilian I Józef18251796Jiaqing18201792Franciszek II
Habsburg18351766Chrystian VII OldenburgChrystian VII18081805Muhammad Ali (pasza)Muhammad
Ali18481799Napoleon Bonaparte18141788Karol IV Burbon18081795Ludwik Bonaparte18151797Fath Ali Szah
KadżarFath Ali Szah18341759Shah Alam II 1806 1806 Akbar Szah II18371760Jerzy III
Hanowerski18201779KokakuKokaku(光格天皇)18171801Kallinik IV (patriarcha Konstantynopola)Kallinik IV 1806 1806
Grzegorz V (patriarcha Konstantynopola)Grzegorz V18081805Jan I LiechtensteinJan I18361792Mulaj
Sulajman18221784Fryderyk VI OldenburgFryderyk VI18141800Pius VII18231777Maria I (królowa
Portugalii)Maria I18161797Fryderyk Wilhelm III PruskiFryderyk Wilhelm III18401792Franciszek II Habsburg
1806 1806 Związek Reński18131801Aleksander I RomanowAleksander I1825 1806 Fryderyk August
I18271763Fryderyk August IFryderyk August III 1806 1802Wiktor Emanuel I18211792Gustaw IV Adolf
Szwedzki18091789Selim III18071801Thomas Jefferson18091792Franciszek II HabsburgFranciszek18351760Jerzy
III HanowerskiJerzy III18201804William Pitt Młodszy 1806 1806 William Wyndam Grenville18071805Napoleon
I18141786Johan Michael Lund1808
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