4 października 1582, ostatni taki dzień
4 października 1582 - Ostatni dzień (czwartek) obowiązywania w Rzeczypospolitej kalendarza juliańskiego.
Następny dzień (piątek) zgodnie z rachubą gregoriańską nosił datę 15 października. Ciekawe jakbyście się czuli,
gdybyście się położyli spać 4 października a obudzili 15? Poczytajcie jak wyglądało w świecie dostosowanie
różnych kalendarzy.
1582 - Papież Grzegorz XIII wprowadził w życie kalendarz gregoriański, z 4 października tego roku był ostatnim
dniem kalendarza juliańskiego, kolejny nosił datę 15 października i był pierwszym dniem kaledarza
gregoriańskiego w Italii, Hiszpanii, Portugalii i Polsce, w niedługim czasie poszło za tym przykładem wiele innych
krajów katolickich.
Kalendarz gregoriański - kalendarz słoneczny, zreformowany kalendarz juliański autorstwa Luigiego Lilio na
zlecenie Grzegorza XIII. Jest to w zasadzie kalendarz juliański, do którego wprowadzono niewielką poprawkę
mającą na celu zniwelowanie opóźnienia w stosunku do roku zwrotnikowego, narosłego od roku 46 p.n.e. oraz
zapobieżenie jego powstawaniu na przyszłość. Kalendarz juliański spóźniał się 1 dzień na 128 lat, natomiast
opóźnienie kalendarza gregoriańskiego wynosi 1 dzień na ok. 3000 lat. Różnice pomiędzy kalendarzami
juliańskim a gregoriańskim sprowadzają się do dwóch kwestii:
▪ ominięcia 10 dat, od 5 do 14 października 1582 roku; miało to na celu skorygowanie powstałego opóźnienia;
▪ wprowadzeniu zasady, że lata o numerach podzielnych przez 100, ale nie przez 400, nie będą przestępne (przy
zachowaniu przestępności pozostałych lat o numerach podzielnych przez 4); poprawka ta znalazła dotychczas
zastosowanie trzykrotnie: lata 1700, 1800 i 1900 były w kalendarzu gregoriańskim latami zwyczajnymi (podczas
gdy np. 1600 i 2000 pozostały przestępne).
Ostatnim europejskim krajem wprowadzającym zmianę z kalendarza juliańskiego była Grecja w r. 1923. Zaś
ostatnim w świecie krajem, który wprowadził kalendarz gregoriański była Turcja w r. 1927, która do tego czasu
używała kalendarza muzułmańskiego, chociaż oficjalna data zmiany kalendarza jest podawana jako r. 1917.
Republika Chińska oficjalnie zaadaptowała ten kalendarz w r. 1912, potem po długim czasie rewolucji ponownie
był on wprowadzony w r. 1929. Gdy Chińska Republika Ludowa została utworzona w r. 1949, lata zaczęto
odliczać tak jak na Zachodzie, a nie od roku 1912 jako pierwszego.

