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• 1 lutego 1411r. (610 rocznica)- Zawarto I pokój toruński kończący tzw. wielką 

wojnę pomiędzy Polską a zakonem krzyżackim. 

• 2 lutego 962r. (1059 rocznica)-  Otton I Wielki został koronowany na Świętego 

Cesarza Rzymskiego. 

• 3 lutego 1815r. (206 rocznica) –   W Szwajcarii założono pierwszą na świecie 

fabrykę serów. 

• 4 lutego 1945r. (76 rocznica) -   II wojna światowa: w Jałcie rozpoczęła 

się konferencja przywódców trzech mocarstw alianckich. 

• 5 lutego 1766r. (255 rocznica) –  88-letni były król Polski i panujący książę 

Lotaryngii i Baru Stanisław Leszczyński doznał rozległych oparzeń w swym pałacu 

w Lunéville, gdy jego ubranie zapaliło się od iskry z kominka. Po długiej agonii 

zmarł 23 lutego. 

• 6 lutego 1952r. (69 rocznica) -   Po śmierci ojca Jerzego VI Elżbieta 

II została królową Wielkiej Brytanii.  

• 7 lutego  1992r. (29 rocznica) –   Podpisano traktat z Maastricht powołujący do 

życia Unię Europejską. 

• 8 lutego  1928r. (93 rocznica) - Odbył się pierwszy transatlantycki przekaz sygnału 

telewizyjnego z Londynu do Nowego Jorku. 

• 9 lutego  1861r. (160 rocznica) -  Nowo powstałe Skonfederowane Stany 

Ameryki wybrały swoim prezydentem Jeffersona Davisa. 

• 10 lutego  1920r. (101 rocznica) - Gen. Józef Haller dokonał symbolicznych 

zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim. Tym samym potwierdzono wykonanie jednego z 

punktów postanowień traktatu wersalskiego, przyznającego Polsce 140-kilometrowy 

odcinek wybrzeża. 

• 11 lutego  1809r. ( 212 rocznica) –  Amerykanin Robert Fulton opatentował statek 

parowy. 

• 12 lutego  1938r. (83 rocznica) -  Adolf Hitler podczas spotkania 

z kanclerzem Kurtem von Schuschniggiem zażądał zgody na Anschluss Austrii. 

• 13 lutego  1917r. (104 rocznica)-  I wojna światowa: holenderska tancerka Mata 

Hari została aresztowana przez władze francuskie pod zarzutem szpiegostwa na 

rzecz Niemiec. 

• 14 lutego  44r.p.n.e. (2064 rocznica) – Gajusz Juliusz Cezar został obwołany przez 

senat Republiki Rzymskiej dyktatorem wieczystym, najwyższym kapłanem, 

imperatorem i ojcem ojczyzny.   

• 15 lutego  1991r. (30 rocznica) -  Powstała Grupa Wyszehradzka. 

• 16 lutego 1923r. (98 rocznica) -  Howard Carter i George Herbert dokonali otwarcia 

komory grobowej faraona Tutanchamona. 

• 17 lutego  1867r. (154 rocznica) -  Przez Kanał Sueski przepłynął pierwszy statek. 

• 18 lutego  1386r. (635 rocznica) -  W katedrze wawelskiej odbył się ślub Jadwigi 

Andegaweńskiej z Władysławem II Jagiełłą. 
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• 19 lutego  1948r. (73 rocznica) -  W Norymberdze zakończył się proces 10 wysokiej 

rangi dowódców Wehrmachtu, którzy dopuścili się zbrodni w okupowanych przez III 

Rzeszę krajach bałkańskich (Jugosławia, Albania i Grecja) i w Norwegii. 

• 20 lutego  1919r. (102 rocznica) – Sejm Ustawodawczy zatwierdził Józefa 

Piłsudskiego jako głowę państwa z tytułem Naczelnika Państwa. 14 grudnia 1922 

roku Piłsudski przekazał władzę wybranemu przez Zgromadzenie Narodowe, na 

mocy konstytucji marcowej, pierwszemu prezydentowi RP Gabrielowi Narutowiczowi. 

• 21 lutego  1574r. (447 rocznica)  -  W katedrze wawelskiej Henryk III 

Walezy został koronowany na pierwszego elekcyjnego króla Polski. 

• 22 lutego  1848r. (173 rocznica) - Wiosna Ludów: we Francji wybuchła rewolucja 

lutowa. 

• 23 lutego  1945r. (76 rocznica) -  Skapitulował niemiecki garnizon w poznańskiej 

cytadeli. Dzień ten uznaje się za datę wyzwolenia miasta Poznań spod okupacji 

niemieckiej. 

• 24 lutego  1920r. (101 rocznica) -  Adolf Hitler przedstawił w Monachium 25-

punktowy program NSDAP. 

• 25 lutego  1831r. (190 rocznica) –   Powstanie listopadowe: wojska powstańcze 

odniosły zwycięstwa w bitwach pod Białołęką i o Olszynkę Grochowską. 

• 26 lutego  1927r. (94 rocznica) -   Mazurek Dąbrowskiego został oficjalnie polskim 

hymnem narodowym. 

• 27 lutego  1846r. (175 rocznica) – Powstanie krakowskie: wojsko austriackie 

dokonało masakry 29 uczestników tzw. procesji Dembowskiego. 

• 28 lutego  1892r. (129 rocznica) -  Niemiecki konstruktor Rudolf 

Diesel opatentował silnik spalinowy. 
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