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• 1 września 1939 r. (81 rocznica) -  wybuch II wojny światowej wraz z atakiem 

nazistowskich Niemiec na Polskę. Jedne z pierwszych strzałów padły z morza, 1 

września o 4:45, wystrzelone przez pancernik Schleswig-Holstein na Westerplatte. 

• 2 września 1752 r. (268 rocznica)- Wielka Brytania i jej kolonie w Ameryce 

Północnej odeszły od kalendarza juliańskiego na rzecz gregoriańskiego. Na skutek 

tego po 2 września nastąpił tam 14 września. 

• 3 września 1935 r. (85 rocznica) – w porcie w Gdyni żaglowiec „Dar Pomorza” 

zakończył rejs dookoła świata.  

• 4 września 1781 r. (239 rocznica) - Hiszpańscy osadnicy założyli Los Angeles. 

• 5 września 1698 r. (322 rocznica) - car rosyjski Piotr I wprowadził podatek od 

posiadanej brody 

• 6 września  775 r. p. n .e. (2794 rocznica) - Chińscy astronomowie odnotowali 

najstarsze w historii zaćmienie Słońca 

• 7 września 1848 r. (172 rocznica) - w Cesarstwie Austriackim zniesiono poddaństwo 

• 8 września  1831 r. (189 rocznica) - podczas powstania listopadowego skapitulowała 

Warszawa 

• 9 września  1978 r. (42 rocznica) - kopalnia soli w Wieliczce została wpisana na 

Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 

• 10 września 1846 r. (174 rocznica) - Amerykanin Elias Howe opatentował maszynę 

do szycia. 

• 11 września 2001 r. (19 rocznica) – atak terrorystyczny na World Trade Center w 

Nowym Jorku 

• 12 września 1733 r. (287 rocznica) - Stanisław Leszczyński został wybrany królem 

Polski 

• 13 września 1993 r. (27 rocznica)- w krypcie Archikatedry Warszawskiej 

pochowano sprowadzone ze Szwajcarii prochy byłego prezydenta RP Ignacego 

Mościckiego. 

• 14 września 1309 r. (711 rocznica) - malborski zamek stał się siedzibą wielkiego 

Mistrza, a Malbork stolicą  zakonu krzyżackiego 

• 15 września 1697 r. (323 rocznica) -  w katedrze wawelskiej odbyła 

się koronacja Augusta II Mocnego na króla Polski. 

• 16 września 1668 r. (352 rocznica) - abdykował, zrzekając się korony polskiej Jan II 

Kazimierz Waza 

• 17 września 1939 r. (81 rocznica) - Związek Radziecki wypełniając układ Ribbentrop 

– Mołotow zaatakował od wschodu terytorium Polski  

• 18 września 1793 r. (227 rocznica) - rozpoczęto budowę Kapitolu w Waszyngtonie. 

• 19 września 1940 r. (80 rocznica) -  Rotmistrz Witold Pilecki dał się dobrowolnie 

aresztować Niemcom w łapance ulicznej na Żoliborzu, aby dostać się w celach 
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wywiadowczych do obozu koncentracyjnego Auschwitz. W czasie tej samej łapanki 

został aresztowany Władysław Bartoszewski. 

• 20 września 1519 r. (501 rocznica) -  Portugalski żeglarz Ferdynand 

Magellan wypłynął z hiszpańskiego portu Sanlúcar de Barrameda w pierwszą w 

historii wyprawę dookoła świata. 

• 21 września 1924 r. (96 rocznica)  -Stefan Żeromski ukończył prace nad powieścią 

„Przedwiośnie” 

• 22 września  1929 r. (91 rocznica) - radio Kraków przeprowadziło pierwszą w kraju 

transmisję meczu piłkarskiego ( Wisła -Cracovia) 

• 23 września  1492 r. (528 rocznica) - Jan I Olbracht został koronowany na króla 

Polski. 

• 24 września 1926 r. (94 rocznica) -  Utworzono przedsiębiorstwo Polskie Koleje 

Państwowe. 

• 25 września 1555 r. (465 rocznica) – w Augsburgu podpisano pokój między 

cesarzem Karolem V Habsburgiem, a protestanckimi książętami Rzeszy (tzw. 

związkiem szmalkaldzkim), który wprowadzał zasadę Cuius regio, eius religio (czyj 

kraj, tego religia) 

• 26 września  1920 r. (100 rocznica) - zakończyła się zwycięska dla Polaków bitwa 

nad Niemnem, w której pokonane zostały wojska Bolszewików 

• 27 września  1940 r. (80 rocznica) - w Berlinie III Rzesza Niemiecka, Włochy i 

Japonia podpisały Pakt Trzech, który był zarówno sojuszem obronnym, jak również 

określał współpracę sygnatariuszy paktu 

• 28 września 1893 r. (127 rocznica) -  Założono portugalski klub sportowy FC Porto. 

• 29 września 1903 r. (117 rocznica) - w Prusach jako pierwszym państwie na świecie 

wprowadzono obowiązek posiadania prawa jazdy 

• 30 września 1452 r. (568 rocznica) - Niemiec Johannes Gutenberg wydrukował 

pierwszą w świecie chrześcijańskim książkę – Biblię Gutenberga. 
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