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• 1 listopada 1501 r. (519 rocznica) - Włoski żeglarz Amerigo Vespucci odkrył Zatokę 

Wszystkich Świętych i zszedł na ląd na terenie dzisiejszego brazylijskiego 

miasta Salvador. 

• 2 listopada 1914 r. (106 rocznica)-  I wojna światowa: Rosja wypowiedziała 

wojnę Turcji. 

• 3 listopada 1771 r. (249 rocznica) –  Konfederaci barscy podjęli w Warszawie próbę 

porwania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 

• 4 listopada 1790 r. (230 rocznica) -  Założono Cmentarz Powązkowski w Warszawie. 

• 5 listopada 1906 r. (114 rocznica) - Maria Skłodowska-Curie wygłosiła swój pierwszy 

wykład na Sorbonie. 

• 6 listopada 1860 r. (160 rocznica) -  Abraham Lincoln wygrał wybory 

prezydenckie w USA. 

• 7 listopada 1917 r. (103 rocznica) - Krążownik „Aurora” oddał wystrzał dając tym 

sygnał do rozpoczęcia rewolucji październikowej w Rosji 

• 8 listopada  1917 r. (103 rocznica) - Rewolucja październikowa: władzę 

w Rosji przejęła Rada Komisarzy Ludowych z Włodzimierzem Leninem na czele. Lew 

Trocki został ministrem spraw zagranicznych, a Józef Stalin komisarzem do spraw 

narodowości. 

• 9 listopada  1799 r. (221 rocznica) - Napoleon Bonaparte dokonał zamachu stanu i 

przejął władzę we Francji. 

• 10 listopada 1980 r. (40 rocznica) -  Zarejestrowano NSZZ „Solidarność”. 

• 11 listopada 1918 r. (102 rocznica) – Po 123 latach zaborów Polska odzyskała 

niepodległość  

• 12 listopada 1922 r. (98 rocznica) - Pierwsze w historii wybory do Senatu RP (wybory 

do Sejmu przeprowadzono 5 listopada). 

• 13 listopada 1924 r. (96 rocznica)- Władysław Reymont został ogłoszony laureatem 

Nagrody Nobla za powieść Chłopi. 

• 14 listopada 1812 r. (208 rocznica) -  Inwazja Napoleona na Rosję. 

• 15 listopada 1533 r. (487 rocznica) -   Hiszpański podbój 

Peru: konkwistador Francisco Pizarro ostatecznie pokonał Państwo Inków, zajmując w 

imieniu króla Hiszpanii ich stolicę Cuzco. 

• 16 listopada 1848 r. (172 rocznica) - W Londynie odbył się ostatni publiczny 

koncert Fryderyka Chopina. 

• 17 listopada 1972 r. (48 rocznica) - Ministerstwo Łączności wydało rozporządzenie o 

wprowadzeniu od 1 stycznia 1973 roku systemu kodów pocztowych.   

• 18 listopada 1928 r. (92 rocznica) - Walt Disney pokazał pierwszy dźwiękowy film 

z Myszką Miki. 

• 19 listopada 1863 r. (157 rocznica) -  Prezydent USA Abraham Lincoln wygłosił 

tzw. przemowę gettysburgską, w której określił sens wojny secesyjnej jako walki o 

przetrwanie państwa opartego na wolności i równości wszystkich obywateli. 
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• 20 listopada 1947 r. (73 rocznica) - Późniejsza królowa brytyjska Elżbieta 

II poślubiła Filipa Mountbattena. 

• 21 listopada 1806 r. (214 rocznica)  - Napoleon Bonaparte wydał dekret berliński 

wprowadzający tzw. blokadę kontynentalną Wielkiej Brytanii. 

• 22 listopada 1831 r. (189 rocznica) - Powstanie listopadowe: generał-

gubernator Królestwa Polskiego Iwan Paskiewicz unieważnił wszystkie postanowienia i 

uchwały Rządu Narodowego. 

• 23 listopada  1789 r. (231 rocznica) - W USA ustanowiono Święto Dziękczynienia. 

• 24 listopada 1642 r. (378 rocznica) -  Holenderski żeglarz Abel Tasman odkrył 

Ziemię van Diemena (późniejszą Tasmanię). 

• 25 listopada 1411 r. (609 rocznica) – Po zwycięskiej wielkiej wojnie z zakonem 

krzyżackim król Władysław II Jagiełło wyruszył pieszo w otoczeniu wyższego 

duchowieństwa i rycerstwa z Niepołomic do Krakowa w orszaku, na którego czele 

niesiono zdobyte pod Grunwaldem chorągwie krzyżackie, które zawieszono wokół 

grobu św. Stanisława na ścianach nawy głównej katedry wawelskiej. 

• 26 listopada  1922 r. (98 rocznica) - Howard Carter i lord Carnarvon weszli do 

wnętrza odkrytego 4 listopada grobowca Tutanchamona. 

• 27 listopada  1941 r. (79 rocznica) - zwycięstwem wojsk alianckich zakończyła 

się bitwa o Tobruk  

• 28 listopada 1967 r. (53 rocznica) -  W FSO w Warszawie zjechał z linii montażowej 

pierwszy Fiat 125p.. 

• 29 listopada 1947 r. (73 rocznica) -  Na wniosek ONZ Palestyna została podzielona 

na część żydowską i arabską, które przekształciły się następnie w Izrael i arabską 

Palestynę. 

• 30 listopada 1794 r. (226 rocznica) - Decyzją władz rozbiorowych została 

zamknięta Szkoła Rycerska w Warszawie. 
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