
KALENDARIUM HISTORYCZNE 

OPRACOWANIE: DOROTA KAŹMIERCZAK 
 

• 1 czerwca 1926r. (95 rocznica) -   Ignacy Mościcki został wybrany 

przez Zgromadzenie Narodowe na urząd prezydenta RP.                                    

Międzynarodowy Dzień Dziecka - W Polsce i innych byłych państwach 

socjalistycznych Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest od 1950r. Od 

1994r. tego dnia w Warszawie obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży. 

• 2 czerwca 1953r. (68 rocznica) -  Elżbieta II została koronowana na królową 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

• 3 czerwca 1880r. (141 rocznica) –  Alexander Graham Bell przeprowadził przy 

użyciu swojego fototelefonu pierwszą w świecie bezprzewodową transmisję 

telefoniczną 

• 4 czerwca 1942r. (79 rocznica) -   Wojna na Pacyfiku: rozpoczęła się bitwa o 

Midway, zakończona taktycznym i strategicznym zwycięstwem amerykańskim. 

Uznawana jest umownie za punkt zwrotny w wojnie na Pacyfiku, 

• 5 czerwca 1894r. (127 rocznica) -   We Lwowie po raz pierwszy 

wystawiono Panoramę Racławicką autorstwa Jana Styki i Wojciecha Kossaka. 

• 6 czerwca 1891r. (130 rocznica) - Rozpoczęło działalność Krakowskie Ochotnicze 

Towarzystwo Ratunkowe, pierwsze pogotowie ratunkowe w Polsce i drugie w Europie 

(po wiedeńskim). 

• 7 czerwca  1929r. (92 rocznica) –  Wraz z wejściem w życie traktatów 

laterańskich powstało państwo Watykan.  

• 8 czerwca  793r. (1228 rocznica) - Pierwszy odnotowany najazd wikingów na 

ziemię brytyjską. 

• 9 czerwca  1815r. (206 rocznica) - Podpisano akt końcowy Kongresu wiedeńskiego.  

• 10 czerwca  1909r. (112 rocznica) - Pierwsze skuteczne wykorzystanie 

sygnału SOS w katastrofie brytyjskiego liniowca „Slavonia”, który rozbił się 

na Azorach. 

• 11 czerwca  1434r. (587 rocznica) –  Do Krakowa przywieziono zwłoki zmarłego 1 

czerwca w Gródku koło Lwowa króla Polski i najwyższego księcia Litwy Władysława II 

Jagiełły. 

• 12 czerwca  1946r. (75 rocznica) -   Abdykował ostatni król Włoch Humbert II. 

• 13  czerwca 1842r. (179 rocznica) -  Królowa brytyjska Wiktoria jako pierwsza głowa 

państwa odbyła podróż pociągiem.  

• 14 czerwca  1914r. (107 rocznica) –   Międzynarodowy Komitet 

Olimpijski zaprezentował flagę olimpijską, przedstawiającą na białym tle pięć 

złączonych kół, które symbolizują pięć kontynentów. Koła są splecione ze sobą w 

dwóch szeregach (od lewej do prawej): niebieski, czarny i czerwony na górze oraz 

żółty i zielony na dole. 

• 15 czerwca  1800r. (221 rocznica) - Stolicą Stanów 

Zjednoczonych został Waszyngton, założony 16 lipca 1790 r. 

• 16 czerwca 1950r. (71 rocznica)-  W Rio de Janeiro otwarto stadion Maracanã, 

kiedyś największy stadion piłkarski świata mogący pomieścić do około 200 tysięcy 

widzów.  
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• 17 czerwca  1992r. (29 rocznica) -  W Warszawie otwarto pierwszą w kraju 

restaurację sieci McDonald’s.. 

• 18 czerwca 1792r. (229 rocznica) -  Wojna polsko-rosyjska: zwycięstwo wojsk 

polskich w bitwie pod Zieleńcami, po której król Stanisław August 

Poniatowski ustanowił Order Virtuti Militari, najwyższe polskie odznaczenie 

wojskowe.  

• 19 czerwca  1930r. (91 rocznica) -  Do Gdyni przypłynął zakupiony 

we Francji (początkowo niemiecki) trzymasztowy żaglowiec szkolny (fregata) „Dar 

Pomorza” - zakupiony przez społeczeństwo Pomorza w 1929 dla Szkoły Morskiej w 

Gdyni. Od 1982 zacumowany w Gdyni jako statek-muzeum, oddział Narodowego 

Muzeum Morskiego w Gdańsku). 

• 20 czerwca  1819r. (202 rocznica) –  Amerykański statek „Savannah” (statek 

żaglowo – parowy, który jako pierwsza jednostka z napędem parowym 

przepłynął Atlantyk stając się prekursorem przyszłych transatlantyków) przypłynął 

do Liverpoolu kończąc, jako pierwszy parowiec, rejs transatlantycki. 

• 21 czerwca  1942r. (79 rocznica) -   II wojna światowa w Afryce: wojska niemieckie 

zdobyły Tobruk.                                                                                                                        

Noc Kupały, zw. potocznie nocą świętojańską, święto obchodzone w nocy z 21 

na 22 czerwca (związane z przesileniem letnim) 

• 22 czerwca  1815r. (206 rocznica)  – Powtórna abdykacja cesarza Napoleona 

Bonapartego. 

• 23 czerwca  1905r. (116 rocznica) -  Po raz pierwszy wzbił się w powietrze 

samolot Flyer III konstrukcji braci Wright. Z pełnym zapasem paliwa mógł przebywać 

w powietrzu pół godziny.  

• 24 czerwca  972r. (1049 rocznica) -   Mieszko I pokonał w bitwie pod 

Cedynią wojska margrabiego Marchii Łużyckiej Hodona.  

• 25 czerwca  1573r. (448 rocznica) – W Poznaniu otwarto szkołę jezuicką, której 

rektorem został ks. Jakub Wujek, autor przekładu Biblii na język polski. 

• 26 czerwca  1295r. (726 rocznica) -  Przemysł II został koronowany w Gnieźnie 

na króla Polski. Od tego dnia orzeł biały jest symbolem Polski.  

• 27 czerwca  1959r. (62 rocznica) – Mieszkańcy Hawajów opowiedzieli się w 

referendum za dołączeniem jako 50. stan do USA. 

• 28 czerwca  1956r. (65 rocznica) -   W Poznaniu doszło do protestów robotniczych i 

demonstracji ulicznych, znanych jako „Poznański Czerwiec”, krwawo stłumionych 

przez wojsko i milicję. Był to pierwszy w PRL strajk generalny. 

• 29 czerwca  1939r. (82 rocznica) – W Warszawie odsłonięto Pomnik Syreny. 

• 30 czerwca  1934r. (87 rocznica) - W III Rzeszy w czasie tzw. nocy długich 

noży ujęto i zamordowano 77 (nieoficjalnie ok. 400) przeciwników Adolfa 

Hitlera wewnątrz ruchu narodowosocjalistycznego. 
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