Kalendarz historyczny. Historia współczesna.
1 kwietnia
1941 – W PalmirachNiemcy rozstrzelali 20 osób z Łowicza.
1944 – We wsi Poturzyn koło Tomaszowa Lubelskiego żołnierze z 14. Dywizji Grenadierów
SS wraz z pododdziałem UPA zamordowali 162 Polaków.
1947 – W zasadzce UPA koło Łubnego w Bieszczadach zginęło 29 żołnierzy WOP.
2 kwietnia
1940 – W odwecie za zabicie dwóch żołnierzy niemieckich rozstrzelano w Palmirach około
100 osób (w tym 27 kobiet).
2005 – Po śmierci papieża Jana Pawła II prezydent Aleksander Kwaśniewski ogłosił żałobę
narodową, która trwała od 3 kwietnia do dnia pogrzebu,8 kwietnia.
3 kwietnia
1981 – Ukazało się pierwsze wydanie Tygodnika Solidarność.
4 kwietnia
1940 – Akcja T4: w dniach 2 – 4 kwietnia Niemcy wymordowali 499 pacjentów szpitala
psychiatrycznego w Warcie koło Sieradza.
- W pierwszej masowej egzekucji na poligonie w Firleju pod Radomiem zostało
rozstrzelanych 145 chłopów.
1946 – Oddziały UPA spaliły miasto Bukowsko oraz wsie: Nowotaniec, Nagórzany,
Dudyńce, Pielnia, Pobiedno. Spłonęło m.in. 420 domów w Bukowsku, cały Nowotaniec,
Nagórzany i Pielnia.
5 kwietnia
1944 – W nocy z 4/5 kwietnia Niemcy zamordowali w Makowie Podhalańskim 42 osoby.
1948 – Przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w Gdańsku rozpoczął się proces byłego
gauleiteraAlberta Forstera.
1989 – Podpisano porozumienie Okrągłego Stołu.
6 kwietnia
1944 – Co najmniej 38 Polaków zginęło w ataku oddziału UPA na wieś Sołotwina na Podolu.
- W nocy z 5/6 kwietnia UPAzamordowała 18 Polaków w Siemiginowie koło Stryja.
1945 – Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego utworzyło Centralne Obozy Pracy.
Żołnierze 2. Samodzielnego Batalionu OperacyjnegoKorpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
dokonali zbrodni na 174 ukraińskich mieszkańcach wsi Gorajec na Podkarpaciu.
1990 – Rząd Tadeusza Mazowieckiego przeprowadził w Sejmie kontraktowym pakiet ustaw
znoszących Milicję Obywatelską, a powołujących w zamian Policję oraz tworzących Urząd
Ochrony Państwa w miejsce Służby Bezpieczeństwa. Tego samego dnia Sejm przywrócił
Święto Narodowe Trzeciego Maja, znosząc jednocześnie Narodowe Święto Odrodzenia
Polski, które było obchodzone 22 lipca.
7 kwietnia
1940 – Niemcy dokonali pacyfikacji wsi Adamów i Królewiec w gminie Smyków w
województwie świętokrzyskim, mordując 104 mężczyzn.
1944 - we wsiMoosberg w dawnym województwie lwowskim w nocy z 6/7 kwietnia oddział
UPA dokonał mordu na co najmniej 31 Polakach.
- W Pawlikówce w dawnym województwie stanisławowskim w dniach 5-7 kwietnia oddział
UPA dokonał mordu na 124 Polakach.
- W Pyszówce w dawnym województwie lwowskim w wyniku nocnego napadu oddziału
UPA zginęło 52 Polaków.
1950 – Najlepszy polski as myśliwski z czasów wojny Stanisław Skalski został skazany na
karę śmierci w tzw. procesie kiblowym.
8 kwietnia

1943 – Rzeź wołyńska: 130 Polaków zostało zamordowanych przez UPA i ludność ukraińską
w osadzie Brzezina w powiecie sarneńskim.
1991 – Rozpoczęło się wycofywanie wojsk radzieckich z Polski.
1994 – Polska złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej.
9 kwietnia
1944 – Ukraińscy nacjonaliści dokonali zbrodni na 43 polskich mieszkańcach wsi
Tomaszowce w powiecie kałuskim (województwo stanisławowskie).
10 kwietnia
2010 – Obowiązki zmarłego tego dnia w katastrofie lotniczej prezydentaLecha
Kaczyńskiegoprzejął tymczasowomarszałek SejmuBronisław Komorowski. Ogłoszono żałobę
narodową.
11 kwietnia
1940 – Wieś Skłoby została spacyfikowana w odwecie za działalność Oddziału
Wydzielonego Wojska Polskiego mjr Henryka Dobrzańskiego. Zginęło 215 lub 228 osób.
1945 – Polskie oddziały partyzanckie dokonały rzezi ludności ukraińskiej we wsiach:
Bachów, Brzuska i Sufczyn.
1956 – Skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności pilot myśliwski Stanisław
Skalski został uwolniony i zrehabilitowany.
12 kwietnia
1944 – Oddziały UPA i SKW dokonały masakry ponad 100 Polaków we wsiach Hucisko i
Miedziaki w powiecie bóbreckim w byłym województwie lwowskim.
- W obozie pracy przymusowej w Pustkowie na Podkarpaciu Niemcy rozstrzelali 60 Polaków
przywiezionych do prac na poligonie z więzienia na rzeszowskim zamku.
1945 – W nocy z 12/13 kwietnia grupa operacyjna powiatowego UB w Siedlcach
zamordowała 16 młodych osób podejrzanych o działalność w AK i NSZ.
- W Rakowej na Podkarpaciu oddział UPA zamordował 13 Polaków i 3 Ukraińców.
1982 – W Warszawie rozpoczęło nadawanie podziemne Radio Solidarność.
13 kwietnia
1943 – W nocy z 13 na 14 kwietnia grupa ukraińskich nacjonalistów dokonała zbrodni na 10
polskich mieszkańcach wsi Bilcze w województwie wołyńskim.
14 kwietnia
1940 – Druga deportacja Polaków z terenów zajętych przez ZSRR.
- W okolicach Serokomli koło Łukowa oddziały niemieckie, w odwecie za zabicie
pięcioosobowej rodziny niemieckiego kolonisty, przeprowadziły obławę w trakcie której
schwytano a następnie rozstrzelano we wsi Józefów Duży 217 osób.
1944 – Uzbrojeni polscy mieszkańcy odparli atak oddziału UPA na wieś Bitków położoną w
dawnym województwie stanisławowskim.
15 kwietnia
2010 – Prezydent RPLech Kaczyński otrzymał pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela
miasta stołecznego Warszawy.
16 kwietnia
1944 – Ukraińscy żołnierze 14. Dywizji Grenadierów SS dokonali masakry od 250 do 862
Polaków w Chodaczkowie Wielkim, w dawnym województwie tarnopolskim.
1952 – Gen. August Emil Fieldorf został skazany przez Sąd Wojewódzki w Warszawie na
karę śmierci.
17 kwietnia
1945 – Oddziały OUN i UPA dokonały masakry około stu Polaków w Wiązownicy.
1989 – Sąd Wojewódzki w Warszawie ponownie zarejestrował NSZZ "Solidarność".
2010 – W Warszawie odbyły się uroczystości pożegnalne ofiar katastrofy lotniczej pod
Smoleńskiem.

18 kwietnia
1945 – Oddział Józefa Zadzierskiego ps. "Wołyniak" dokonał masakry 160 ukraińskich
mieszkańców Piskorowic i okolicznych wsi.
2010 – W Krakowie odbyły się uroczystości pogrzebowe pary prezydenckiej Lecha i Marii
Kaczyńskich, tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.
19 kwietnia
1943 – Wybuchło powstanie w getcie warszawskim.
21 kwietnia
1944 – Rzeź wołyńska: UPA dokonała w dniach 19-21 kwietnia masakry ok. 200 Polaków i
polskich Ormian w Kutach.
22 kwietnia
1982 – Powstała Tymczasowa Komisja KoordynacyjnaNSZZ „Solidarność”.
23 kwietnia
1943 – Około 600 Polaków zostało zamordowanych w Janowej Dolinie na Wołyniu przez
ukraińską grupę powstałą z połączenia sił UPA, kolaboracyjnej policji ukraińskiej i tzw.
"czerni" (okolicznego chłopstwa).
Pododdział "Zagra-lin" Organizacji Specjalnych Akcji BojowychArmii Krajowej dokonał
zamachu bombowego na pociąg z żołnierzami Wehrmachtu stojący na Dworcu Głównym we
Wrocławiu; zginęły 4 osoby, a kilkanaście zostało rannych.
24 kwietnia
1945 – W Puławach ugrupowanie organizacji Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość pod
dowództwem Mariana Bernaciaka, ps. "Orlik" rozbiło Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa
Publicznego, uwalniając 107 więźniów oraz zabijając 5 ubeków i 2 milicjantów.
25 kwietnia
1943 – GestapowiecWilhelm Schuhmacher rozstrzelał na cmentarzu w Nowym Żmigrodzie
na Podkarpaciu 16 kalekich Łemków, Romów i Żydów.
- Z powodu tzw. sprawy katyńskiej zerwano polsko-radzieckie stosunki dyplomatyczne.
1988 – Początek kilkumiesięcznej fali strajków, które przyczyniły się do podjęcia próby
porozumienia między władzą a opozycją w ramach obrad Okrągłego Stołu.
27 kwietnia
1940 – Reichsführer-SSHeinrich Himmler wydał inspektorowi obozów koncentracyjnych
oberführerowiRichardowi Glüecksowi rozkaz założenia w Oświęcimiuobozu
koncentracyjnego.
1960 – Doszło do starć w obronie krzyża w Nowej Hucie.
28 kwietnia
1943 – Z inicjatywy nacjonalistycznych środowisk ukraińskich we Lwowie sformowana
została składająca się z ukraińskich ochotników 14. Dywizja Grenadierów SS (tzw. dywizja
SS – Galizien).
1947 – Rozpoczęła się Akcja „Wisła”.
29 kwietnia
1978 – Powołano komitet założycielski Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża.
1982 – W kancelarii sejmowej został złożony tzw. "List 44" w proteście przeciwko
represjonowaniu działaczy opozycyjnych.
30 kwietnia
1940 – W okolicach Anielina pod Opocznem zginął w walce mjr Henryk Dobrzański ps.
„Hubal”.
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