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rok 1805 / MDCCCV XVIII wiek · XIX wiek · XX wiek1803 « 1804 « 1805 » 1806 » 1807Wydarzenia w Polsce
WiosnaWiosną 1805 roku Jan Nepomucen Potocki (1761-1815)Jan Nepomucen Potocki opublikował w Sankt
PetersburgPetersburgu napisaną po Język francuskifrancusku powieść Rękopis znaleziony w Saragossie
(powieść)Rękopis znaleziony w Saragossie. Powieść została Rękopis znaleziony w Saragossie (film)przeniesiona na
ekran w 1965 roku przez Wojciech HasWojciecha Hasa. Przywódcy AfganistanuAfganistanWładcy
AustriiAustriaBawariaKrólBawariiBawariaElektorBawariiCesarze 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 RosjiRosjaElektorzy 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 17 marca – Napoleon Bonaparte zostaje królem ItaliaItalii. 26 czerwca – Genua zostaje przyłączona do
Francji. 22 lipca – wojny napoleońskie: Anglicy pokonali flotę francusko-hiszpańską III bitwa morska pod
Finisterrepod Finisterre. 9 sierpnia – powstaje III koalicja antyfrancuska. 15 października – zwycięska dla
Francuzów bitwa pod Ulm. 19 października – armia austriacka kapituluje w twierdzy Ulm przed armią francuską. 21
października – wojny napoleońskie: bitwa morska pod Bitwa pod TrafalgaremTrafalgarem. Flota angielska pokonuje
hiszpańsko-francuską. 13 listopada – Wojska Koalicji pod wodza Napoleona zdobywają bez walki Wiedeń. 15
listopada – Meriwether Lewis i William Clark przechodzą Amerykę Płn. w poprzek i docierają do wybrzeży
Pacyfiku, kończąc pierwszą przeprawę osadników drogą lądową przez cały teren dzisiejszych Stany
ZjednoczoneStanów Zjednoczonych. 2 grudnia2-5 grudnia – Bitwa pod Austerlitz, Francuzi odnoszą wielkie
zwycięstwo. 26 grudnia – zostaje podpisany pokój w Preszburgutraktat pokojowy FrancjaFrancji z AustriaAustrią w
Presburgu (BratysławaBratysławie). Austria traci WenecjaWenecję, IstriaIstrię i DalmacjaDalmację na rzecz Francji.
Friedrich Sertürner wydziela morfinamorfinę z opium, stosuje ją jako środek znieczulający. Pierre Simon de Laplace
wysuwa teorię sił kapilarnych. W Ameryce zostaje otwarty pierwszy kryty most nad rzeką Schuylkill
(rzeka)Schuylkill w PensylwaniaPensylwanii. Rosjanie rozpoczynają podbój Azerbejdżanu. Została wynaleziona
pierwsza zapałkaUrodzili się 13 lutego – Peter Gustav Lejeune Dirichlet, niemiecki matematyk, autor prac z Teoria
liczbteorii liczb, teorii szeregów, rachunku wariacyjnego i teorii potencjału (zm. 1859) 2 kwietnia – Hans Christian
Andersen, bajkopisarz duński (zm. 1875) 19 maja – Francesco de Vico jezuiciSJ, astronom włoski (zm. 1848) 10
grudnia – Amelia Załuska, kompozytorka, poetka, malarka, współzałożycielka (wraz z mężem, Karol
ZałuskiKarolem Załuskim) uzdrowiska Iwonicz-Zdrój23 grudnia – Joseph Smith, pierwszy przywódca
Mormonimormonów (zm. 1844) Zmarli 24 marca - Alojzy I, książęta Liechtensteinuksiążę Liechtensteinu (ur. 1759)
9 maja - Friedrich Schiller, niemiecki poeta, dramatopisarz (ur. 1759) 27 czerwca - Johann Schultz, niemiecki
filozof, matematyk i duchowny luterański (ur. 1739) 21 października - Horatio Nelson, admirał brytyjski dowodził
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pod bitwa pod TrafalgaremTrafalgarem flotą brytyjską (ur. 1758)
PoniedziałekPnWtorekWtśrodaŚrCzwartekCzPiątekPtSobotaSbNiedzielaNd11 stycznia12 stycznia23 stycznia34
stycznia45 stycznia56 stycznia627 stycznia78 stycznia89 stycznia910 stycznia1011 stycznia1112 stycznia1213
stycznia13314 stycznia1415 stycznia1516 stycznia1617 stycznia1718 stycznia1819 stycznia1920 stycznia20421
stycznia2122 stycznia2223 stycznia2324 stycznia2425 stycznia2526 stycznia2627 stycznia27528 stycznia2829
stycznia2930 stycznia3031
stycznia31PoniedziałekPnWtorekWtśrodaŚrCzwartekCzPiątekPtSobotaSbNiedzielaNd51 lutego12 lutego23
lutego364 lutego45 lutego56 lutego67 lutego78 lutego89 lutego910 lutego10711 lutego1112 lutego1213 lutego1314
lutego1415 lutego1516 lutego1617 lutego17818 lutego1819 lutego1920 lutego2021 lutego2122 lutego2223
lutego2324 lutego24925 lutego2526 lutego2627 lutego2728
lutego28PoniedziałekPnWtorekWtśrodaŚrCzwartekCzPiątekPtSobotaSbNiedzielaNd91 marca12 marca23
marca3104 marca45 marca56 marca67 marca78 marca89 marca910 marca101111 marca1112 marca1213 marca1314
marca1415 marca1516 marca1617 marca171218 marca1819 marca1920 marca2021 marca2122 marca2223
marca2324 marca241325 marca2526 marca2627 marca2728 marca2829 marca2930 marca3031
marca31PoniedziałekPnWtorekWtśrodaŚrCzwartekCzPiątekPtSobotaSbNiedzielaNd141 kwietnia12 kwietnia23
kwietnia34 kwietnia45 kwietnia56 kwietnia67 kwietnia7158 kwietnia89 kwietnia910 kwietnia1011 kwietnia1112
kwietnia1213 kwietnia1314 kwietnia141615 kwietnia1516 kwietnia1617 kwietnia1718 kwietnia1819 kwietnia1920
kwietnia2021 kwietnia211722 kwietnia2223 kwietnia2324 kwietnia2425 kwietnia2526 kwietnia2627 kwietnia2728
kwietnia281829 kwietnia2930
kwietnia30PoniedziałekPnWtorekWtśrodaŚrCzwartekCzPiątekPtSobotaSbNiedzielaNd181 maja12 maja23 maja34
maja45 maja5196 maja67 maja78 maja89 maja910 maja1011 maja1112 maja122013 maja1314 maja1415 maja1516
maja1617 maja1718 maja1819 maja192120 maja2021 maja2122 maja2223 maja2324 maja2425 maja2526
maja262227 maja2728 maja2829 maja2930 maja3031
maja31PoniedziałekPnWtorekWtśrodaŚrCzwartekCzPiątekPtSobotaSbNiedzielaNd221 czerwca12 czerwca2233
czerwca34 czerwca45 czerwca56 czerwca67 czerwca78 czerwca89 czerwca92410 czerwca1011 czerwca1112
czerwca1213 czerwca1314 czerwca1415 czerwca1516 czerwca162517 czerwca1718 czerwca1819 czerwca1920
czerwca2021 czerwca2122 czerwca2223 czerwca232624 czerwca2425 czerwca2526 czerwca2627 czerwca2728
czerwca2829 czerwca2930
czerwca30PoniedziałekPnWtorekWtśrodaŚrCzwartekCzPiątekPtSobotaSbNiedzielaNd271 lipca12 lipca23 lipca34
lipca45 lipca56 lipca67 lipca7288 lipca89 lipca910 lipca1011 lipca1112 lipca1213 lipca1314 lipca142915 lipca1516
lipca1617 lipca1718 lipca1819 lipca1920 lipca2021 lipca213022 lipca2223 lipca2324 lipca2425 lipca2526 lipca2627
lipca2728 lipca283129 lipca2930 lipca3031
lipca31PoniedziałekPnWtorekWtśrodaŚrCzwartekCzPiątekPtSobotaSbNiedzielaNd311 sierpnia12 sierpnia23
sierpnia34 sierpnia4325 sierpnia56 sierpnia67 sierpnia78 sierpnia89 sierpnia910 sierpnia1011 sierpnia113312
sierpnia1213 sierpnia1314 sierpnia1415 sierpnia1516 sierpnia1617 sierpnia1718 sierpnia183419 sierpnia1920
sierpnia2021 sierpnia2122 sierpnia2223 sierpnia2324 sierpnia2425 sierpnia253526 sierpnia2627 sierpnia2728
sierpnia2829 sierpnia2930 sierpnia3031
sierpnia31PoniedziałekPnWtorekWtśrodaŚrCzwartekCzPiątekPtSobotaSbNiedzielaNd351 września1362 września23
września34 września45 września56 września67 września78 września8379 września910 września1011 września1112
września1213 września1314 września1415 września153816 września1617 września1718 września1819
września1920 września2021 września2122 września223923 września2324 września2425 września2526
września2627 września2728 września2829 września294030
września30PoniedziałekPnWtorekWtśrodaŚrCzwartekCzPiątekPtSobotaSbNiedzielaNd401 października12
października23 października34 października45 października56 października6417 października78 października89
października910 października1011 października1112 października1213 października134214 października1415
października1516 października1617 października1718 października1819 października1920 października204321
października2122 października2223 października2324 października2425 października2526 października2627
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października274428 października2829 października2930 października3031
października31PoniedziałekPnWtorekWtEuropaŚrCzwartekCzPiątekPtSobotaSbNiedzielaNd441 listopada12
listopada23 listopada3454 listopada45 listopada56 listopada67 listopada78 listopada89 listopada910
listopada104611 listopada1112 listopada1213 listopada1314 listopada1415 listopada1516 listopada1617
listopada174718 listopada1819 listopada1920 listopada2021 listopada2122 listopada2223 listopada2324
listopada244825 listopada2526 listopada2627 listopada2728 listopada2829 listopada2930
listopada30PoniedziałekPnWtorekWtśrodaŚrCzwartekCzPiątekPtSobotaSbNiedzielaNd481 grudnia1492 grudnia23
grudnia34 grudnia45 grudnia56 grudnia67 grudnia78 grudnia8509 grudnia910 grudnia1011 grudnia1112
grudnia1213 grudnia1314 grudnia1415 grudnia155116 grudnia1617 grudnia1718 grudnia1819 grudnia1920
grudnia2021 grudnia2122 grudnia225223 grudnia2324 grudnia2425 grudnia2526 grudnia2627 grudnia2728
grudnia2829 grudnia295330 grudnia3031 grudnia311803Szuja Szach Durrani18091804Franciszek II Habsburg1830
1805 Maksymilian I Józef WittelsbachMaksymilian I Józef18251799Maksymilian IV Józef 1805
1796Jiaqing1820Święta ruchome Tłusty czwartek: 21 lutego Ostatki: 26 lutego Popielec: 27 lutego Niedziela
Palmowa: 7 kwietnia Wielki Czwartek: 11 kwietnia Wielki Piątek: 12 kwietnia Wielka Sobota: 13 kwietnia
Wielkanoc: 14 kwietnia Poniedziałek Wielkanocny: 15 kwietnia Wniebowstąpienie: 23 maja Zesłanie Ducha
Świętego: 2 czerwca Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi PańskiejBoże Ciało: 13 czerwca 1792Franciszek II
Habsburg18351766Chrystian VII OldenburgChrystian VII1808 1805 Muhammad Ali (pasza)Muhammad
Ali18481799Napoleon Bonaparte18141788Karol IV Burbon18081795Ludwik Bonaparte18151797Fath Ali Szah
KadżarFath Ali Szah18341759Shah Alam II18061760Jerzy III
Hanowerski18201779KokakuKokaku(光格天皇)18171801Kallinik IV (patriarcha Konstantynopola)Kallinik
IV18061781Alojzy I 1805 1805 Jan I LiechtensteinJan I18361792Mulaj Sulajman18221784Fryderyk VI
OldenburgFryderyk VI18141800Pius VII18231777Maria I (królowa Portugalii)Maria I18161797Fryderyk Wilhelm
III PruskiFryderyk Wilhelm III18401792Franciszek II Habsburg18061801Aleksander I RomanowAleksander
I18251763Fryderyk August IFryderyk August III18061802Wiktor Emanuel I18211792Gustaw IV Adolf
Szwedzki18091789Selim III18071801Thomas Jefferson18091792Franciszek II HabsburgFranciszek18351760Jerzy
III HanowerskiJerzy III18201804William Pitt Młodszy1806 1805 Napoleon I18141786Johan Michael Lund1808
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