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• 1 października  331 r. p. n. e. (2350 rocznica) - Aleksander Macedoński rozbił 

armię Perską pod Gaugamelą. 

• 2 października 1413 r. (607 rocznica) - w Horodle zawarto unię polsko-litewską. 

• 3 października  1501 r.  (519 rocznica) -  Aleksander Jagiellończyk został wybrany 

na króla Polski. 

• 4 października  1705 r. (315 rocznica)- Stanisław Leszczyński został koronowany na 

króla Polski 

• 5 października  1983 r. (37 rocznica) - Lech Wałęsa został uhonorowany Pokojowa 

Nagrodą Nobla 

• 6 października 1788 r. (232 rocznica) – marszałkowie  Stanisław 

Małachowski i Kazimierz Nestor Sapieha dokonali otwarcia Sejmu Czteroletniego. 

• 7 października 1900 r. (120 rocznica)- w Poznaniu, przy Placu Wolności 

8,  otwarto Dom Brandtów, pierwszy w mieście nowoczesny dom towarowy. 

• 8 października  1777 r. (243 rocznica)– wojna o niepodległość Stanów 

Zjednoczonych Ameryki  zwycięstwem Amerykanów zakończyła się bitwa pod 

Saratogą, jedna z przełomowych bitew w dziejach świata 

• 9 października  1980 r. (40 rocznica) – Czesław Miłosz został ogłoszony laureatem 

literackiej Nagrody Nobla 

• 10 października  1794 r. (226 rocznica) - Insurekcja kościuszkowska: klęska 

powstańców w bitwie pod Maciejowicami w czasie której został ciężko ranny i wzięty 

do niewoli Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej Tadeusz Kościuszko 

• 11 października 1830 r. (190 rocznica)-  w Warszawie odbył się pożegnalny 

koncert Fryderyka Chopina, który w listopadzie opuścił Polskę na zawsze. 

• 12 października  1919 r. (101 rocznica) - założono Polski Komitet Olimpijski 

• 13 października 1770 r. (250 rocznica) - Konfederacja barska uchwaliła  akt 

detronizacji Stanisława Augusta Poniatowskiego. 

• 14 października 1773 r.  (247 rocznica) - Sejm Rozbiorowy  powołał Komisję 

Edukacji Narodowej 

• 15 października  1793 r. (227 rocznica) - francuska królowa Maria Antonina 

została skazana na śmierć  

• 16 października 1978 r. (42 rocznica) -  arcybiskup krakowski kardynał Karol 

Wojtyła jako pierwszy kardynał z Polski, jak również pierwszy po 455 latach biskup 

Rzymu, niebędącym Włochem, został wybrany na papieża i przybrał imię Jan Paweł II 

• 17 października 1863 r. (157 rocznica) - Romuald Traugutt przejął władzę od 

Rządu Narodowego i został ostatnim dyktatorem Powstania Styczniowego. 

• 18 października 1685 r. (335 rocznica)-  Ludwik XIV – król Francji, anulował 

chroniący protestantów edykt nantejski. 

• 19 października 1466 r. (554 rocznica) - Zawarto polsko-krzyżacki II pokój toruński na 
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mocy którego Pomorze Gdańskie wraz z Warmią pozostały przy Polsce i utworzyły Prusy 

Królewskie 

• 20 października 1655 r. (365 rocznica) - w Kiejdanach Janusz Radziwiłł zerwał unię 

Litwy z Koroną. 

• 21 października 1805 r. (215 rocznica) -  w czasie wojen napoleońskich doszło do 

morskiej bitwy pod Trafalgarem. Starcie rozegrało się między flotą angielską a 

francusko-hiszpańską 

• 22 października 1906 r. (114 rocznica) - założono Towarzystwo Przyjaciół Nauk w 

Wilnie 

• 23 października 1950 r. (70 rocznica) – na ulice Warszawy wyjechały pierwsze 

miejskie taksówki 

• 24 października 1795 r. (225 rocznica) – Rosja, Austria i Prusy podpisały akt III 

rozbioru Polski 

• 25 października 1952 r. (68 rocznica) -  o godz. 19:00 Telewizja 

Polska wyemitowała swój pierwszy, półgodzinny program. 

• 26 października 1971 r. (49 rocznica) – zakupiono licencję na produkcję Fiata 126 

• 27 października – Grecja obchodzi Dzień Flagi 

• 28 października 1492 r. (528 rocznica)-  Krzysztof Kolumb odkrył Kubę 

• 29 października 1856 r. (164 rocznica) -   Otwarto linię kolejową Wrocław Główny 

- Poznań Główny 

• 30 października 1849 r. (171 rocznica) - w Paryżu odbył się pogrzeb Fryderyka 

Chopina. 

• 31 października 1940 r. (80 rocznica) – zakończyła się bitwa o Anglię 
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