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Wstęp
Kalendarium ważniejszych rocznic przypadających w roku 2019 zawiera daty
związane z życiem pisarzy, poetów, artystów, osób mających wpływ na
literaturę, kulturę, historię, naukę polską i światową. Wśród wymienionych osób
są laureaci Nagrody Nobla, zarówno literackiej, jak też w innych dziedzinach,
malarze, kompozytorzy, muzycy, naukowcy, działacze polityczni, społeczni
oraz twórcy regionalni.
Kalendarium przygotowane zostało przede wszystkim z myślą
o nauczycielach i bibliotekarzach bibliotek Bielska-Białej i powiatu bielskiego.
Jest opracowaniem informacyjnym stanowiącym materiał pomocniczy
w planowaniu imprez kulturalnych, wystaw, prelekcji oraz przy
przygotowywaniu zestawień bibliograficznych.
W rozdziale Rocznice regionalne przedstawione zostały wybrane wydarzenia
oraz osoby związane z Bielskiem-Białą, powiatem bielskim oraz regionem, czy
to ze względu na miejsce urodzenia, czy też w związku z ich działalnością.
Jeśli nastąpił zbieg rocznic urodzin i śmierci, notę umieszczono przy każdym
opisie osobno.
Patroni Roku i Wydarzenia Rocznicowe roku 2019 uchwalone przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej zostały zaznaczone kolorem czerwonym.
Źródła:

1. Bilska Grażyna: Laureaci literackiej Nagrody Nobla : kalendarz rocznic 2013.

2.
3.
4.
5.

„Poradnik Bibliotekarza” 2012, nr 12, dod. „Kalendarium imprez na 2013 rok”,
s. 6–8 [online] [dostęp: 21.10.2018].
http://poradnikbibliotekarza.pl/pliki/kalendarium_2013.pdf
Kalendarium rocznic i wydarzeń : ściąga dla bibliotekarzy, nauczycieli
i animatorów kultury. Oprac. Grażyna Bilska. Warszawa, Wydawnictwo
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2016
Kalendarz ważniejszych rocznic przypadających w roku 2008. Opr. Jolanta
Sładek, Magdalena Tomecka. Katowice, Biblioteka Śląska
w Katowicach 2007
Picheta Jan: Kalendarium. „Kalendarz Beskidzki” 2013, s. 275–293
Skotnicka Dorota: Rocznice literackie 2013. „Poradnik Bibliotekarza” 2012, nr
12, dod. „Kalendarium imprez na 2013 rok”, s. 1–5 [online] [dostęp:
21.10.2018]. http://poradnikbibliotekarza.pl/pliki/kalendarium_2013.pdf

6. Wikipedia, wolna encyklopedia [online] [dostęp: 21.10.2018].
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
7. Datownik Regionalny Książnicy Beskidzkiej [online] [dostęp: 21.10.2018].
http://datownik.ksiaznica.bielsko.pl/
3

WYBRANE ŚWIĘTA I OBCHODY STAŁE
01.01

Nowy Rok

01.01

Światowy Dzień Pokoju

06.01

Dzień Filatelisty

09.01

Dzień Ligi Ochrony Przyrody

15.01

Dzień Wikipedii

17.01

Dzień Dialogu z Judaizmem

18.01

Dzień Kubusia Puchatka

21.01

Dzień Babci

22.01

Dzień Dziadka

24.01

Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

25.01

Dzień Kryptologii

26.01

Dzień Dialogu z Islamem

26.01

Dzień Transplantologii

26.01

Światowy Dzień Celnictwa

26.01

Światowy Dzień Trędowatych

27.01

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu

31.01

Światowy Dzień Przytulania

02.02

Dzień Handlowca

04.02

Światowy Dzień Walki z Rakiem

08.02

Dzień Bezpiecznego Internetu

08.02

Światowy Dzień Służby Więziennej

11.02

Światowy Dzień Chorego

12.02

Międzynarodowy Dzień Dzieci Żołnierzy

12.02

Ogólnopolski Dzień Pisania Piórem

13.02

Światowy Dzień Radia

14.02

Dzień Zakochanych – Walentynki

15.02

Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej

17.02

Światowy Dzień Kota

20.02

Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej
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21.02

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21.02

Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego

22.02

Europejski Dzień Ofiar Przestępstw

22.02

Dzień Myśli Braterskiej

23.02

Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym

23.02

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

26.02

Dzień Dinozaura

27.02

Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego

28.02

Światowy Dzień Chorób Rzadkich

01.03

Międzynarodowy Dzień Walki Przeciwko Zbrojeniom Atomowym

01.03

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

01.03

Światowy Dzień Obrony Cywilnej

03.03

Międzynarodowy Dzień Pisarzy

03-09.03

Międzynarodowy Tydzień E-książki

05.03

Międzynarodowy Dzień Dziecka w Mediach

06.03

Europejski Dzień Logopedy

08.03

Międzynarodowy Dzień Kobiet

09.03

Dzień Statystyki Polskiej

10.03

Dzień Mężczyzn

11.03

Dzień Sołtysa

12.03

Światowy Dzień Drzemki w Pracy

15.03

Dzień Piekarza i Cukiernika

15.03

Światowy Dzień Konsumenta

17.03

Światowy Dzień Morza

18.03

Światowy Dzień Słońca

19.03

Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych

19.03

Dzień Jedności Kaszubów

19.03

Dzień Stolarza

20.03

Międzynarodowy Dzień Astrologii

20.03

Światowy Dzień Teatru dla Dzieci i Młodzieży

21.03

Światowy Dzień Poezji
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21.03

Światowy Dzień Lalkarstwa

21.03

Światowy Dzień Lasu

21.03

Dzień Ziemi

21.03

Dzień Wiosny / Dzień Wagarowicza

21.03

Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową

22.03

Światowy Dzień Wody

23.03

Światowy Dzień Meteorologii

24.03

Narodowy Dzień Życia

24.03

Światowy Dzień Gruźlicy

27.03

Międzynarodowy Dzień Teatru

01.04

Prima Aprilis / Światowy Dzień Humoru i Satyry

01.04

Międzynarodowy Dzień Ptaków

01-07.04

Tydzień Czystości Wód

02.04

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

02.04

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

04.04

Światowy Dzień Geografa

07.04

Światowy Dzień Zdrowia

08.04

Międzynarodowy Dzień Romów

11.04

Dzień Radia

11.04

Międzynarodowy Dzień Solidarności Wyzwolonych Więźniów
Politycznych

11.04

Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem

11.04

Światowy Dzień Chorych na Chorobę Parkinsona

12.04

Dzień Czekolady

12.04

Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki

13.04

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia

14.04

Dzień Ludzi Bezdomnych

15.04

Międzynarodowy Dzień Kombatanta

15.04

Światowy Dzień Sztuki

15.04

Światowy Dzień Trzeźwości

16.04

Dzień Pamięci Ofiar Zagłady

17-24.04

Tydzień dla Serca
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18.04

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

18.04

Europejski Dzień Praw Pacjenta

20.04

Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy

22.04

Międzynarodowy Dzień Ziemi

22-29.04

Światowy Tydzień Działań na Rzecz Edukacji

23.04

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

24.04

Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży

25.04

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

26. 04

Światowy Dzień Własności Intelektualnej

27.04

Światowy Dzień Grafika

28.04

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

29.04

Dzień Pamięci o Ofiarach Wojen Chemicznych

29.04

Międzynarodowy Dzień Tańca

29.04

Światowy Dzień Immunologii

29.04

Światowy Dzień Miast Partnerskich

29.04

Dzień Pamięci Żydów

30.04

Międzynarodowy Dzień Jazzu

30.04

Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci

01.05

Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy

02.05

Dzień Polonii i Polaków za Granicą

02.05

Święto Flagi Państwowej

03.05

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

03.05

Światowy Dzień Wolności Prasy

03.05

Światowy Dzień Bez Komputera

04.05

Dzień Garncarza

04.05

Dzień Hutnika

04.05

Dzień Kominiarza

04.05

Dzień Piekarza

04.05

Międzynarodowy Dzień Strażaka

05.05

Dzień Europy

05.05

Dzień Leśnika i Drzewiarza
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05.05

Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

06.05

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

08.05

Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

08.05

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

08.05

Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa

08-15.05

Tydzień Polskiego Czerwonego Krzyża [PCK]

08-15.05

Tydzień Bibliotek

09.05

Dzień Unii Europejskiej

12.05

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek

14.05

Międzynarodowy Dzień Farmaceuty

15.05

Międzynarodowy Dzień Rodziny

15.05

Międzynarodowy Dzień Pamięci Zmarłych na AIDS

15.05

Święto Polskiej Muzyki i Plastyki

15.05

Święto Polskiej Niezapominajki

16.05

Święto Straży Granicznej

17.05

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego

18.05

Międzynarodowy Dzień Muzealnictwa

19.05

Dzień Dobrych Uczynków

20.05

Dzień Artysty Śpiewaka

21.05

Światowy Dzień Kosmosu

22.05

Dzień Praw Zwierząt

22.05

Europejski Dzień Walki z Otyłością

23.05

Światowy Dzień Żółwia

24.05

Europejski Dzień Parków Narodowych

24.05

Dzień Samorządności Lokalnej

24.05

Dzień Słowiańskiego Piśmiennictwa i Kultury

25.05

Międzynarodowy Dzień Zaginionych

25.05

Światowy Dzień Mleka

26.05

Dzień Matki

26.05

Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego

27.05

Dzień Samorządu Terytorialnego
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29.05

Dzień Drukarza

29.05

Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ

30.05

Europejski Dzień Sąsiada

31.05

Światowy Dzień Rozwoju Kultury

31.05

Dzień Bociana Białego

31.05

Światowy Dzień Bez Papierosa

01.06

Międzynarodowy Dzień Dziecka

01.06

Dzień bez Alkoholu

01-08.06

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

02.06

Dzień bez Krawata

04.06

Dzień Wolności i Praw Obywatelskich

04.06

Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji

05.06

Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego

08.06

Dzień Informatyka

08.06

Światowy Dzień Oceanów

09.06

Dzień Księgowego

09.06

Dzień Przyjaciół

09.06

Międzynarodowy Dzień Archiwów

10.06

Międzynarodowy Dzień Elektryka

12.06

Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci

13.06

Święto Dobrych Rad

14.06

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów
Koncentracyjnych

14.06

Światowy Dzień Krwiodawcy

15.06

Europejski Dzień Wiatru

15.06

Ogólnopolski Dzień Dogoterapii

15.06

Światowy Dzień Praw Osób Starszych

16.06

Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim

16.06

Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek [tzw. Bookcrossing]

20.06

Światowy Dzień Uchodźcy

20.06

Światowe Święto Muzyki

22.06

Dzień Kultury Fizycznej
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22/23.06

Noc Świętojańska

23.06

Dzień Ojca

23.06

Dzień Służby Publicznej

24.06

Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę

25.06

Dzień Żeglarza

26.06

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

27.06

Światowy Dzień Rybołówstwa

27.06

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

29.06

Dzień Ratownika [WOPR]

29.06

Dzień Stoczniowca

01.07

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości

01.07

Światowy Dzień Architektury

01.07

Światowy Dzień Psa

11.07

Światowy Dzień Ludności

15.07

Światowy Dzień bez Telefonu Komórkowego

18.07

Narodowy Dzień Nelsona Mandeli

19.07

Dzień Czerwonego Kapturka

24.07

Święto Policji

25.07

Dzień Bezpiecznego Kierowcy

30.07

Międzynarodowy Dzień Koleżeństwa

31.07

Dzień Skarbowości

01.08

Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

02.08

Światowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti

10.08

Dzień Przewodników i Ratowników Górskich

11.08

Dzień Konserwatora Zabytków

12.08

Międzynarodowy Dzień Młodzieży

12.08

Dzień Pracoholików

13.08

Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych

14.08

Dzień Energetyka

15.08

Dzień Wojska Polskiego

19.08

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej
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23.08

Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu /
Międzynarodowy Dzień Czarnej Wstążki

28.08

Święto Lotnictwa Polskiego

29.08

Dzień Strażnika Miejskiego

30.08

Dzień Działkowca

30.08

Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Zaginionych

31.08

Dzień Wolności i Solidarności

01.09

Światowy Dzień Pokoju

01.09

Dzień Kombatanta

01.09

Dzień Weterana

01.09

Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej

02.09

Narodowe Czytanie

05.09

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek [obchodzone również 05.11]

08.09

Międzynarodowy Dzień Walki z Analfabetyzmem

08.09

Dzień Dobrej Wiadomości

08.09

Dzień Marzyciela

09.09

Międzynarodowy Dzień Urody

09.09

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

10.09

Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom

12.09

Dzień Programisty

12.09

Dzień Wojsk Lądowych

15.09

Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię

15.09

Międzynarodowy Dzień Demokracji

15-17.09

Sprzątanie Świata

16.09

Dzień Polskiego Bluesa

17. 09

Światowy Dzień Sybiraka

17.09

Dzień Pamięci Ofiar Agresji Sowieckiej na Polskę

18.09

Światowy Dzień Geologa

18.09

Światowy Dzień Monitorowania Wody

21.09

Światowy Dzień Dziecięcego Orderu Uśmiechu

21.09

Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

21.09

Dzień Służby Celnej
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21.09

Międzynarodowy Dzień Pokoju

21.09

Światowy Dzień Chorych na Alzheimera

22.09

Europejski Dzień bez Samochodu

22-30.09

Dzień Morza

24.09

Międzynarodowy Dzień Niesłyszących / Międzynarodowy Dzień
Głuchych

24.09

Światowy Dzień Serca

26.09

Dzień Polskiej Wikipedii

26.09

Europejski Dzień Języków / Międzynarodowy Dzień Języków
Obcych

26.09

Ogólnopolski Dzień Aptekarza

27.09

Dzień Polskiego Państwa Podziemnego

27.09

Światowy Dzień Turystyki

27.09

Tydzień Zakazanych Książek

28.09

Międzynarodowy Dzień Prawa do Informacji

29.09

Dzień Kuriera i Przewoźnika

29.09

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

30.09

Dzień Chłopaka

30.09

Międzynarodowy Dzień Tłumacza

01.10

Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych / Międzynarodowy Dzień
Seniora

01.10

Światowy Dzień Walki z Wirusowym Zapaleniem Wątroby

01.10

Dzień Polskiej Harcerki

01.10

Europejski Dzień Ptaków

01.10

Międzynarodowy Dzień Lekarza

01.10

Międzynarodowy Dzień Muzyki

01-31.10

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

01-31.10

Miesiąc Dobroci dla Zwierząt

01-31.10

Miesiąc Walki z Rakiem

02.10

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

02.10

Światowy Dzień Habitatu / Światowy Dzień Mieszkalnictwa

04.10

Światowy Dzień Onkologii
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04.10

Światowy Dzień Zwierząt

04-10.10

Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej

05.10

Światowy Dzień Nauczyciela

06.10

Światowy Dzień Uśmiechu

09.10

Światowy Dzień Poczty / Dzień Znaczka Pocztowego

09-15.10

Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów

10.10

Dzień Drzewa

10.10

Światowy Dzień Przeciw Karze Śmierci

10.10

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

11.10

Międzynarodowy Dzień Dziewcząt

11.10

Międzynarodowy Dzień Ograniczania Klęsk Żywiołowych

12.10

Światowy Dzień Chorób Reumatycznych

12.10

Dzień Bezpiecznego Komputera

12.10

Światowy Dzień Wzroku

13.10

Dzień Ratownictwa Medycznego

13.10

Dzień Dawcy Szpiku

14.10

Światowy Dzień Normalizacji

14.10

Dzień Edukacji Narodowej

14.10

Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej

15.10

Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi

15.10

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich

15.10

Międzynarodowy Dzień Białej Laski

16.10

Dzień Papieża Jana Pawła II

16.10

Światowy Dzień Chleba

16.10

Światowy Dzień Żywności Organizacji Narodów Zjednoczonych

17.10

Światowy Dzień Walki z Ubóstwem

18.10

Dzień Łączności / Dzień Poczty Polskiej / Dzień Listonosza

18.10

Święto Wojsk Łączności i Informatyki

18.10

Światowy Dzień Menopauzy i Andropauzy

19.10

Międzynarodowy Dzień Mediacji

20.10

Światowy Dzień Osteoporozy
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20.10

Światowy Dzień Statystyki

20.10

Europejski Dzień Seniora

22.10

Światowy Dzień Misyjny

22.10

Światowy Dzień Osób Jąkających [się]

23-27.10

Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

24.10

Światowy Dzień Informacji na Temat Rozwoju

24.10

Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych

24.10

Światowy Dzień Origami

24.10

Światowy Dzień Walki z Otyłością

24-30.10

Światowy Tydzień Pokoju / Tydzień Rozbrojenia

25.10

Święto Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

25.10

Dzień Kundelka

25.10

Dzień Młodzieży PCK

26.10

Światowy Dzień Donacji i Transplantacji

30.10

Światowy Dzień Kobiecości / Dzień Spódnicy

31.10

Światowy Dzień Oszczędności

31.10

Światowy Dzień Rozrzutności

31.10

Dzień Reformacji

01.11

Dzień Wszystkich Świętych

02.11

Dzień Zaduszny

03.11

Dzień św. Huberta – Święto Myśliwych Hubertus

05.11

Międzynarodowy Dzień Języka Romskiego

05.11

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek [obchodzone również 05.09]

06-12.11

Europejski Tydzień Jakości

08.11

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania / Dzień
Zdrowego Śniadania

09.11

Europejski Dzień Wynalazcy

09.11

Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem

09.11

Światowy Dzień Jakości

10.11

Dzień Jeża

10.11

Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju

11.11

Narodowe Święto Niepodległości
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11.11

Dzień Służby Cywilnej

12.11

Światowy Dzień Bicia Rekordów

13.11

Międzynarodowy Dzień Niewidomych

14.11

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

14.11

Światowy Dzień Seniora

15.11

Dzień Uwięzionego Pisarza

15.11

Światowy Dzień Emigranta

16.11

Światowy Dzień Tolerancji

16.11

Światowy Dzień Filozofii

16.11

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

17.11

Światowy Dzień Studenta

17.11

Światowy Dzień Wcześniaka

17.11

Dzień bez Długów

17.11

Międzynarodowy Dzień Studentów

18.11

Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych

19.11

Światowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci

19.11

Międzynarodowy Dzień Mężczyzn

20.11

Powszechny Dzień Dziecka / Dzień Ochrony Praw Dziecka

21.11

Dzień Pracownika Socjalnego

21.11

Międzynarodowy Dzień bez Papierosa

21.11

Światowy Dzień Telewizji

21.11

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

22-26.11

Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

25.11

Dzień Kolejarza

25.11

Dzień Tramwajarza

25.11

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet

25.11

Światowy Dzień Pluszowego Misia

25.11

Dzień bez Zakupów

29.11

Dzień Podchorążego

30.11

Andrzejki

01.12

Światowy Dzień Walki z AIDS
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01-07.12

Europejski Tydzień Autyzmu

01-10.12

Dni Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc

02.12

Światowy Dzień Walki z Uciskiem / Międzynarodowy Dzień
Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa

03.12

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

04.12

Barbórka – Dzień Górnika

05.12

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

06.12

Mikołajki

07.12

Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego

08.12

Dzień Kupca

09.12

Dzień Przeciwdziałania Korupcji

10.12

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

10.12

Międzynarodowy Dzień Praw Zwierząt

10.12

Światowy Dzień Ochrony Praw Dziecka

12.12

Dzień Chruścików

11.12

Międzynarodowy Dzień Zdrowia

13.12

Dzień Księgarza

13.12

Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego

13.12

Światowy Dzień Telewizji dla Dzieci

17.12

Dzień bez Przekleństw

18.12

Międzynarodowy Dzień Migrantów

20.12

Międzynarodowy Dzień Solidarności

20.12

Dzień Ryby

25.12

Boże Narodzenie

23.12

Międzynarodowy Dzień Snowboardu

28.12

Międzynarodowy Dzień Pocałunku

31.12

Noc Sylwestrowa
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SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ROK 2019 OGŁOSIŁ:

 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
 Rokiem Anny Walentynowicz
 Rokiem Stanisława Moniuszki
 ROKIEM POWSTAŃ ŚLĄSKICH
 ROKIEM UNII LUBELSKIEJ

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 lipca 2018 r.
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ROCZNICE POLSKIE I ŚWIATOWE
STYCZEŃ
Styczeń – 75. rocznica śmierci Zuzanny Ginczanki (właśc. Zuzanna Polina
Gincburg ; 1917–1944), polskiej poetki pochodzenia żydowskiego, związanej ze
skamandrytami. Autorka zbiorów poezji: O centaurach, Udźwignąć własne
szczęście, Wniebowstąpienie ziemi, Mądrość jak rozkosz.
01.01 – 220. rocznica urodzin Andrzeja Towiańskiego (1799–1878), polskiego
ziemianina, filozofa i przywódcy religijnego, reprezentanta nurtu polskiego
mesjanizmu, charyzmatycznego przywódcy towiańczyków, organizacji zwanej
Kołem Sprawy Bożej. Towianizm głosił potrzebę autentycznego naśladowania
Chrystusa, widzenia bliźniego nawet we wrogu politycznym.
01.01 – 155. rocznica urodzin Josepha Bédiera (1864–1938), francuskiego
mediewisty, pisarza i krytyka literackiego. Opracował wiele arcydzieł
średniowiecznej literatury francuskiej, m.in. Dzieje Tristana i Izoldy, Pieśń
o Rolandzie oraz zbiór fabliaux. Członek Akademii Francuskiej. Odznaczony
Złotym Wawrzynem Akademickim Polskiej Akademii Literatury (1936).
01.01 – 100. rocznica urodzin Jarome'a Davida Salingera (1919–2010),
amerykańskiego pisarza, autora głośnej powieści Buszujący w zbożu, zbiorów
opowiadań: Dziewięć opowiadań, Wyżej podnieście strop, cieśle i Seymour –
introdukcja. Bohaterami jego utworów są młodzi ludzie poszukujący sensu
życia, miłości, nadziei.
01.01 – 90. rocznica urodzin Zbigniewa Nienackiego (1929–1994), polskiego
pisarza, dziennikarza, muzealnika-detektywa, malarza i rzeźbiarza. Znany z serii
powieści dla młodzieży o przygodach Pana Samochodzika. Autor sztuk
teatralnych, m.in. Golem, Nekropolis. Uhonorowany nagrodą za twórczość dla
dzieci i młodzieży (1991).
01.01 – 75. rocznica urodzin Teresy Torańskiej (1944–2013), polskiej
dziennikarki i pisarki, związanej z czasopismami: „Argumenty”, „Światowid”,
„Kultura”, „Gazeta Wyborcza”, „Newsweek Polska”. Autorka książek: Oni, My,
Byli, Są. Rozmowy o dobrych uczuciach, Jesteśmy. Rozstania '68.
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01.01 – 75. rocznica ukonstytuowania się Krajowej Rady Narodowej,
dekretem której tego samego dnia sformowana została Armia Ludowa (1944).
01.01 – 60. rocznica rewolucji kubańskiej – rewolucjoniści pod wodzą Fidela
Castro obalili dyktatora Fulgencia Batistę (1959).
01.01 – 20. rocznica śmierci Stanisława Hadyny (1919–1999), polskiego
kompozytora i dyrygenta, muzykologa i pisarza. Założyciela i wieloletniego
kierownika artystycznego Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Najbardziej znane
pieśni: Ondraszek, Karolinka, Szła dzieweczka, Gdybym to ja miała. Autor m.in.
powieści Niezatarte ślady, zbioru reportaży Na podbój kontynentu, pamiętnika
W pogoni za wiosną.
02.01 – 80. rocznica śmierci Romana Dmowskiego (1864–1939), polskiego
polityka, męża stanu, publicysty politycznego, ministra spraw zagranicznych,
posła na Sejm Ustawodawczy RP oraz II i III Dumy. Współzałożyciel
Narodowej Demokracji (endecji, ruchu narodowego), główny ideolog polskiego
nacjonalizmu, polski działacz niepodległościowy. Odznaczony Wielką Wstęgą
Orderu Odrodzenia Polski (1923).
03.01 – 90. rocznica urodzin Sergio Leone (1929–1989), włoskiego reżysera
i scenarzysty filmowego, twórcy i przedstawiciela spaghetti westernu w tym
popularnej trylogii dolarowej Za garść dolarów, Za kilka dolarów więcej oraz
Dobry, zły i brzydki. Reżyser filmu kostiumowego Kolos z Rodos, a także
dramatu gangsterskiego Dawno temu w Ameryce.
03.01 – 80. rocznica urodzin Joanny Papuzińskiej (właśc. Papuzińska-Beksiak ;
1939-), polskiej pisarki, poetki, autorki bajek i wierszy dla dzieci, m.in. Nasza
mama czarodziejka, Rokiś, Czarna jama. Profesor nauk humanistycznych.
Inicjatorka powstania i redaktor naczelna miesięcznika „Guliwer”.
Współpracuje z wieloma czasopismami dla dzieci. Członkini Zarządu Polskiej
Sekcji IBBY.
03.01 – 75. rocznica przekroczenia przez oddziały Armii Czerwonej
przedwojennej wschodniej granicy Rzeczypospolitej (1944).
03.01 – 60. rocznica ustanowienia Alaski pełnoprawnym (czterdziestym
dziewiątym) stanem Unii (1959).
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03.01 – 50. rocznica urodzin Michaela Schumachera (1969-), niemieckiego
kierowcy wyścigowego, niekwestionowanego mistrza Formuły 1. Posiadacz
większości rekordów Formuły 1, w tym: najwięcej tytułów mistrza świata,
najwięcej zwycięstw, najszybszych okrążeń oraz wyścigów wygranych
w jednym sezonie.
03.01 – 15. rocznica katastrofy samolotu należącego do egipskich linii Flash
Airlines. Zginęli wszyscy obecni na pokładzie: 142 pasażerów i 6 członków
załogi (2004).
04.01 – 210. rocznica urodzin Louisa Braille'a (1809–1852), francuskiego
twórcy alfabetu dla niewidomych, nazwanego później alfabetem Braille’a,
opartego na wojskowym systemie umożliwiającym odczytywanie rozkazów bez
użycia światła.
04.01 – 15. rocznica śmierci Doroty Terakowskiej (1938–2004), polskiej
powieściopisarki, dziennikarki, redaktorki i publicystki „Gazety Krakowskiej”,
„Przekroju” i „Zeszytów Prasoznawczych”. Autorka książek dla dzieci
i młodzieży: Władca Lewawu, Lustro pana Grymsa, Tam gdzie spadają anioły –
za którą otrzymała Nagrodę Roku Polskiej Sekcji IBBY.
05.01 – 130. rocznica śmierci Konstantego Schmidta-Ciążyńskiego (1818–
1889), polskiego kolekcjonera i znawcy sztuki, handlarza dziełami sztuki,
antykwariusza. Ofiarodawca dużego zbioru dla Muzeum Narodowego
w Krakowie.
05.01 – 95. rocznica śmierci Kazimierza Lutosławskiego (1880–1924),
polskiego księdza rzymskokatolickiego, polityka, doktora medycyny i teologii,
działacza endeckiego, posła na sejm, dziennikarza, pedagoga. Ideowy mentor
twórców skautingu i harcerstwa polskiego. Projektant polskiej odznaki
skautowej, która stała się pierwowzorem krzyża harcerskiego.
05.01 – 70. rocznica urodzin Andrzeja Mleczki (1949-), polskiego rysownika,
satyryka i scenografa. Autor publikowanych w prasie rysunków satyrycznych,
m.in. w „Polityce”. Zajmuje się również malarstwem, ilustracją książkową,
grafiką reklamową, plakatem i sporadycznie, scenografią. Odznaczony
Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
05.01 – 10. rocznica śmierci Andrzeja Seyfrieda (1922–2009), polskiego
uczonego, profesora medycyny, specjalisty w zakresie rehabilitacji. Ekspert do
spraw rehabilitacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), członek Komitetu
Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN. Pionier
w dziedzinie patobiomechaniki oraz w zakresie leczenia polio.
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06.01 – Święto Trzech Króli czyli Objawienie Pańskie – święto chrześcijańskie
obchodzone na pamiątkę Trzech Mędrców (Króli), którzy udali się do Betlejem,
aby oddać pokłon nowo narodzonemu Jezusowi Chrystusowi. W Kościele
katolickim obchodzone jest 6 stycznia każdego roku.
06.01 – 135. rocznica śmierci Grzegorza Mendla (1822–1884), czeskiego
badacza i przyrodnika, mnicha a później opata zakonu augustianów w Brnie na
Morawach. Prekursor genetyki, twórca praw nazwanych od jego nazwiska
prawami Mendla. Dopiero po śmierci Mendla stworzone przez niego prawa
uzyskały rozgłos i stały się podwaliną współczesnej genetyki.
06.01 – 100. rocznica śmierci Theodore'a Roosevelta (1858–1919),
amerykańskiego polityka, dwudziestego szóstego prezydenta USA (1901–1909),
laureata Pokojowej Nagrody Nobla (1906).
06.01 – 75. rocznica urodzin Rolfa Zinkernagela (1944-), szwajcarskiego
lekarza immunologa, wykładowcy uniwersyteckiego, dyrektora Instytutu
Immunologii Eksperymentalnej. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii
i medycyny (1966) za odkrycia związane z funkcjonowaniem systemu
odpornościowego organizmu w momencie, gdy rozpoznaje on komórki zarażone
przez wirusy.
07.01 – 90. rocznica urodzin Janusza Pasierba (1929–1993), polskiego poety,
eseisty, historyka sztuki, teologa, księdza, profesora Akademii Teologii
Katolickiej. Autor publikacji na temat historii sztuki nowożytnej, ikonografii,
teorii kultury, m.in. Pionowy wymiar kultury, tomików wierszy Puste łąki,
Butelka lejdejska.
07.01 – 55. rocznica urodzin Nicolasa Cage'a (1964-), amerykańskiego aktora
filmowego, reżysera i producenta. Zagrał w filmach, m.in. Wpływ Księżyca,
Dzikość serca, Zostawić Las Vegas, Ptasiek. Zasłynął jako producent filmów:
Życie za życie, Ostatnie zlecenie, Uczeń czarnoksiężnika, Kult. Otrzymał wiele
wyróżnień, w tym nagrodę Srebrnej Muszli, Złoty Glob i Oscara.
08.01 – 695. rocznica śmierci Marca Pola (1254–1324), weneckiego kupca
i podróżnika, gawędziarza, jednego z pierwszych przedstawicieli świata
Zachodu, który dotarł do Chin przemierzając Jedwabny Szlak. Jego podróże
zostały spisane w książce Opisanie świata przez Rustichella z Pizy.
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08.01 – 195. rocznica urodzin Wilkiego Collinsa (1824–1889), angielskiego
powieściopisarza, dramaturga, autora opowiadań, eseisty. Prekursora powieści
detektywistycznej Kamień Księżycowy. Inne znane powieści to Kobieta w bieli,
Armadale, Córki niczyje, Tajemnice pałacu w Wenecji. Jeden z najbardziej
znanych, kochanych i najlepiej opłacanych wiktoriańskich beletrystów.
08.01 – 135. rocznica urodzin Kornela Makuszyńskiego (1884–1953),
polskiego prozaika, poety, felietonisty, krytyka teatralnego. Autor książek dla
dzieci i młodzieży m.in. Szatan z siódmej klasy, Awantura o Basię, Przygody
Koziołka Matołka, Awantury i wybryki małej Małpki Fiki-Miki. Od 1994 r.
przyznawana jest Nagroda Literacka im. K. Makuszyńskiego.
08.01– 125. rocznica urodzin Maksymiliana Marii Kolbego (właśc. Rajmund
Kolbe ; 1894–1941), polskiego duchownego, misjonarza, męczennika i świętego
Kościoła katolickiego. Założyciel organizacji pn. Rycerstwo Niepokalanej,
miesięcznika „Rycerz Niepokalanej” i Radia Niepokalanów oraz
najliczniejszego klasztoru na świecie w Niepokalanowie. Pierwszy polski
męczennik okresu II wojny światowej wyniesiony na ołtarze podczas
beatyfikacji (1971).
08.01 – 85. rocznica śmierci Andrieja Biełego (właśc. Boris Nikołajewicz
Bugajew ; 1880–1934), rosyjskiego poety, prozaika, krytyka literackiego,
filozofa, teoretyka symbolizmu i antropozofii-mistycyzmu. Autor powieści:
Srebrny gołąb, Petersburg, Kocio Letajew, poematu: Pierwsze spotkanie,
wspomnień: Na przełomie dwóch stuleci.
09.01 – 170. Rocznica urodzin Johna Hartley'a (1849–1935), brytyjskiego
tenisisty, pierwszego w historii mistrza Wimbledonu, który obronił tytuł
zwyciężając w roku 1879 i 1880. Duchowny anglikański, proboszcz parafii
w Yorkshire.
09.01 – 125. rocznica urodzin Henryka Stażewskiego (1894–1988), polskiego
malarza, pioniera awangardy lat 20–30. XX w., reprezentanta konstruktywizmu,
nurtu abstrakcji geometrycznej lat 60–80., projektanta wnętrz, dekoracji
scenograficznych i plakatów. Założyciel Grupy Kubistów, Konstruktywistów
i Suprematystów Blok oraz Praesens i a.r., współtwórca warszawskiej Galerii
Foksal. Autora dzieł m.in. Kompozycja, Relief i serii obrazów pt. Redukcje.
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09.01 – 95. rocznica urodzin Siergieja Paradżanowa (1924–1990),
radzieckiego reżysera filmowego pochodzenia ormiańskiego, jednego
z najwybitniejszych twórców kina w XX wieku. Wszechstronny artysta
i dysydent, wiele lat więziony przez władze za głoszone przez siebie poglądy
i niezależność artystyczną. Twórca dzieł filmowych, m.in. Mołdawska bajka,
Cienie zapomnianych przodków, Arabeski na temat Pirosmaniego.
09.01 – 75. rocznica urodzin Jimmy'ego Page'a (właśc. James Patrick Page ;
1944-), brytyjskiego muzyka, gitarzysty rockowego, współtwórcy zespołu Led
Zeppelin. Zdobywał wysokie pozycje w plebiscycie na 100 największych
gitarzystów wszech czasów oraz 100 najlepszych gitarzystów heavymetalowych
wszech czasów. Uhonorowany Orderem Imperium Brytyjskiego (2005).
10.01 – 30. rocznica reaktywowania, z inicjatywy Jana Młotkowskiego –
Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (1989), zdelegalizowanego
uprzednio przez władze PRL.
10.01 – 20. rocznica śmierci Juliusza Żuławskiego (1910–1999), polskiego
poety, prozaika, tłumacza poezji anglojęzycznej, prezesa polskiego PEN Clubu.
Tworzył lirykę refleksyjną Pole widzenia, prozę psychologiczną Wyprawa
o zmierzchu, Czas przeszły niedokonany, opowieści biograficzne Byron
nieupozowany. Publikował artykuły na tematy taternickie i o ratownictwie
górskim. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
10.01 – 20. rocznica śmierci Wandy Markowskiej (1912–1999), polskiej
pisarki, historyk literatury i tłumaczki. Autorka publikacji o tematyce
historycznej i historyczno-literackiej oraz licznych utworów dla dzieci
i młodzieży, m.in. adaptacji oryginalnych mitów i ludowych podań różnych
kultur: Mity Greków i Rzymian, Efeb z Eleuzyny, baśni O królewiczu Ferruchu.
10.01 – 10. rocznica śmierci Elżbiety Zawackiej (pseud. Zelma, Sulica, Zo ;
1909–2009), kurierka Komendy Głównej Armii Krajowej, cichociemna,
uczestniczka powstania warszawskiego. Matematyczka, profesor nauk
humanistycznych, wykładowczyni Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Jako druga Polka w historii Wojska Polskiego awansowała na stopień generała
brygady (1996). Dama Orderu Orła Białego.
11.01 – 5. rocznica śmierci Ariela Szarona (właśc. Ariel Scheinerman ; 1928–
2014), izraelskiego polityka i dowódcy wojskowego – generała, majora. Uznany
za jednego z najwybitniejszych dowódców wojskowych w historii Izraela.
Premier Izraela w latach 2001–2006, stał na czele dwudziestego dziewiątego
i trzydziestego rządu Izraela.
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12.01 – 100. rocznica urodzin Jana Józefa Szczepańskiego (1919–2003),
polskiego pisarza, reportera, eseisty, scenarzysty filmowego, tłumacza, taternika
i podróżnika. Prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Związku Literatów
Polskich. Ważniejsze dzieła: eseje Przed nieznanym trybunałem i powieść
Polska jesień. Tłumaczył na język polski m.in. prozę Conrada i Greene'a: Bajki
murzyńskie.
12.01 – 30. rocznica śmierci Zygmunta Hübnera (1930–1989), polskiego
aktora, reżysera, publicysty i pedagoga. Związany m.in. z Teatrem Ludowym,
Teatrem Powszechnym w Warszawie, gdańskim Teatrem Wybrzeże, Starym
Teatrem w Krakowie, a także z Teatrem Telewizji. Jako aktor zasłynął rolą
majora Henryka Sucharskiego w filmie Westerplatte w reżyserii Stanisława
Różewicza (1967).
12.01 – 10. rocznica śmierci Joanny Guze (1917–2009), polskiej tłumaczki,
krytyk i historyk sztuki, popularyzatorki malarstwa. Członkini Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich. Autorka słuchowisk radiowych dla młodzieży. Wydała tomy
monograficznych szkiców i opowieści, m.in. Impresjoniści, Na tropach sztuki,
Twarze z portretów, Wśród bohaterów kina, Dialogi ze sztuką.
13.01 – 80. rocznica urodzin Jacka Gmocha (1939-), polskiego piłkarza,
trenera i działacza sportowego. W reprezentacji Polski występował 29 razy.
Selekcjoner reprezentacji Polski w latach 1976–1978.
13.01 – 40. rocznica śmierci Eugeniusza Gepperta (1890–1979), polskiego
malarza, przedstawiciela koloryzmu, pedagoga, polityka. Współzałożyciel
i pierwszy rektor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we
Wrocławiu oraz oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków. W 2008 imię
Eugeniusza Gepperta nadano Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
Odznaczony Krzyżem Komandorskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
14.01 – 100. rocznica urodzin Giulia Andreottiego (1919–2013), włoskiego
polityka i publicysty, lidera Chrześcijańskiej Demokracji, parlamentarzysty.
Trzykrotny premier rządu, minister w różnych resortach. Od końca lat 40. do
początku lat 90. należał do najważniejszych włoskich polityków. Określany
mianem najbardziej kontrowersyjnego i najpotężniejszego włoskiego polityka
tego okresu.
14.01 – 85. rocznica urodzin Marka Hłaski (1934–1969), polskiego pisarza,
prozaika, scenarzysty filmowego. Autor zbioru opowiadań Pierwszy krok
w chmurach, powieści Palcie ryż każdego dnia oraz autobiografii Piękni
dwudziestoletni. Współscenarzysta filmów: Koniec nocy, Pętla, Spotkania,
Ósmy dzień tygodnia i Baza ludzi umarłych.
24

14.01 – 20. rocznica śmierci Jerzego Grotowskiego (1933–1999), polskiego
reżysera teatralnego, teoretyka teatru, pedagoga oraz twórcy metody aktorskiej,
jednego z największych reformatorów teatru XX wieku. W końcu lat 50. objął
dyrekcję Teatru 13 Rzędów w Opolu, przeniesionego do Wrocławia pod nazwą
Teatr Laboratorium.
15.01 – 210. rocznica urodzin Pierre'a-Josepha Proudhona (1809–1865),
francuskiego polityka, ekonomisty, socjologa i dziennikarza. Uważany za ojca
anarchizmu. Stworzył podwaliny pod anarchistyczny indywidualizm,
gwałtownie atakował państwo, Kościół oraz system kapitalistyczny. Autor eseju
Co to jest własność? W książce Wyznania rewolucjonisty ogłosił m.in.
„Anarchia to porządek”.
15.01 – 150. rocznica urodzin Stanisława Wyspiańskiego (1869–1907),
polskiego dramaturga, poety, inscenizatora teatralnego, a także malarza, grafika,
architekta, projektanta mebli. Nazywany czwartym wieszczem polskim. Jako
pisarz związany z dramatem symbolicznym. Autor m.in. Wesela, Nocy
Listopadowej, Warszawianki. W twórczości plastycznej dominowały obrazy
wykonywane pastelami, m.in. Śpiący Staś, Helenka, Macierzyństwo.
15.01 – 90. rocznica urodzin Martina Luthera Kinga (1929–1968),
amerykańskiego pastora i teologa, bojownika o prawa człowieka i zniesienia
dyskryminacji rasowej. Laureat pokojowej Nagrody Nobla (1964). Człowiek
Roku 1963 magazynu „Time”. Autor m.in. publikacji Dlaczego nie możemy
czekać. Zamordowany przez przeciwników politycznych.
15.01 – 5. rocznica śmierci Eugeniusza Hanemana (1917–2014), polskiego
fotografa, operatora filmowego i wykładowcy, znanego z fotografii
dokumentujących wydarzenia Powstania Warszawskiego.
16.01 – 225. rocznica śmierci Edwarda Gibbona (1737–1794), angielskiego
historyka, członka Parlamentu, autora monografii Zmierzch Cesarstwa
Rzymskiego – jednej z najsławniejszych książek historycznych wszech czasów.
W swoich pracach opierał się na źródłach, tworząc precyzyjną naukowo narrację
o wysokich walorach literackich. Dzięki temu jego dzieła nadal są podstawą
historiografii.
17.01 – 370 lat temu (1649), w katedrze wawelskiej arcybiskup gnieźnieński
i prymas Polski Maciej Łubieński koronował Jana Kazimierza na króla Polski.
17.01 – 75 lat temu (1944) rozpoczęła się wielomiesięczna bitwa o Monte
Cassino.
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17.01 – 50. rocznica śmierci Grażyny Bacewicz (1909–1969), polskiej
kompozytorki, skrzypaczki oraz pedagog. Tworzyła w stylu neoklasycznym.
Autorka koncertów skrzypcowych i wiolonczelowych. Twórczyni kwartetów
smyczkowych, sonat na skrzypce i fortepian oraz sonat na skrzypce solo.
Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1955).
17.01 – 15. rocznica śmierci Czesława Niemena (właśc. Czesław Juliusz
Niemen-Wydrzycki ; 1939–2004), polskiego multiinstrumentalisty
i kompozytora, piosenkarza rockowego oraz twórcy tekstów piosenek. Autor
muzycznych albumów studyjnych: Dziwny jest ten świat, Enigmatic, albumów
koncertowych: Srebrne dzwony oraz składanek: Sen o Warszawie.
18.01 – 330. rocznica urodzin Monteskiusza (właśc. Charles Louis de Secondat ;
1689–1755), francuskiego filozofa, prawnika, wolnomularza i pisarza doby
Oświecenia. Największym dziełem Monteskiusza była składająca się
z trzydziestu jeden ksiąg praca O duchu praw, w której dokonał analizy znanych
ówcześnie form ustrojowych.
18.01 – 170. rocznica urodzin Aleksandra Świętochowskiego (pseud.
Władysław Okoński, Poseł Prawdy, Oremus, Liber, Gezyasz, Nauczyciel ;
1849–1938), polskiego pisarza, dramaturga, publicysty politycznego, filozofa
i historyka, aforysty, krytyka, działacza społeczno-kulturalnego, ideologa
polskiego pozytywizmu. Autor m.in. dramatów Hultaj, Aurelia i Wiszar,
powieści Aspazja, studiów filozoficznych Poeta jako człowiek pierwotny.
18.01 – 115. rocznica urodzin Cary Granta (właśc. Archibald Alexander
Leach ; 1904–1986), brytyjsko-amerykańskiego aktora filmowego, teatralnego,
artysty wodewilowego i przedsiębiorcy. Legenda Złotej Ery Hollywood.
Dorobek filmowy stanowią m.in. filmy: Nie jestem aniołem, Naga prawda,
Szarada, Drapieżne maleństwo, Filadelfijska opowieść. Uhonorowany Oscarem
za całokształt pracy aktorskiej (1970).
18.01 – 15. rocznica śmierci Ireny Sławińskiej (1913–2004), polskiej teatrolog,
historyka i teoretyka literatury, związanej z Katolickim Uniwersytetem
Lubelskim. Autorka prac na temat dramatu i teatru poetyckiego m.in.
Odczytywanie dramatu, Sceniczny gest poety. Odznaczona m.in. nagrodą im.
Księdza Idziego Radziszewskiego Towarzystwa Naukowego KUL (1986) – za
całokształt dorobku naukowego w duchu humanizmu chrześcijańskiego.
19.01 – 210. rocznica urodzin Edgara Allana Poego (1809–1849),
amerykańskiego poety i nowelisty, krytyka literackiego i redaktora. W jego
twórczości dominowały wątki fantastyki i horroru. Zapoczątkował gatunek
noweli kryminalnej: Zabójstwo przy Rue Morgue, Złoty żuk. Stworzył także
pierwszą w literaturze postać detektywa – C. Auguste'a Dupina.
26

19.01 – 180. rocznica urodzin Paula Cézanne'a (1839–1906), francuskiego
malarza postimpresjonistycznego, którego twórczość stanowi pomost pomiędzy
impresjonizmem i kubizmem. Uznany przez modernistów z początku XX wieku
za prekursora współczesnego malarstwa. Autor obrazów takich, jak: Arlekin,
Góra Sainte-Victoire, Madame Cézanne, Kuszenie św. Antoniego.
19.01 – 50. rocznica śmierci Jana Palacha (1948–1969), studenta historii
i ekonomii politycznej na Uniwersytecie Karola w Pradze, który w proteście
przeciwko agresji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację
i powszechnej apatii czeskiego społeczeństwa – 16 stycznia 1969 r. dokonał
aktu samospalenia przed Muzeum Narodowym na placu Wacława w Pradze.
20.01 – 240. rocznica śmierci Davida Garricka (1717–1779), angielskiego
aktora, dramaturga i przedsiębiorcy teatralnego, słynnego odtwórcy ról
szekspirowskich. Zrewolucjonizował grę aktorską stosując daleko posunięty
realizm. Sztandarowym przykładem geniuszu aktorskiego Garricka jest jego rola
w sztuce Szekspira Ryszard III.
20.01 – 50 lat temu (1969) Richard Nixon został zaprzysiężony na 37.
prezydenta Stanów Zjednoczonych
21.01 – 205. rocznica śmierci Leopolda Jana Szersznika (1747–1814),
polskiego księdza katolickiego, jezuity, pedagoga, bibliofila, fundatora
biblioteki. Pionier muzealnictwa. Jego zbiory stały się zaczątkiem pierwszego
na ziemiach polskich publicznego muzeum (dziś Muzeum Śląska Cieszyńskiego
w Cieszynie).
21.01 – 145. rocznica urodzin Wincentego Witosa (1874–1945), polskiego
polityka, publicysty, działacza ruchu ludowego, trzykrotnego premiera
Rzeczypospolitej Polskiej. W 1945 roku prezes nowo powstałego Polskiego
Stronnictwa Ludowego. Dzieła Wybrane Witosa: Moje wspomnienia, Moja
tułaczka w Czechosłowacji, Publicystyka, Przemówienia. Pośmiertnie
odznaczony Orderem Krzyża Grunwaldu I klasy.
21.01 – 100. rocznica urodzin Stanisławy Fleszarowej-Muskat (1919–1989),
polskiej powieściopisarki, poetki, publicystki i dramaturg. Głównym tematem
jej twórczości byli ludzie i ich problemy. Utwory: Pozwólcie nam krzyczeć,
Przerwa na życie i Wizyta stanowią trylogię i są jednymi z najbardziej
rozpoznawalnych powieści autorki.
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21.01 – 60. rocznica śmierci Stanisława Młodożeńca (1895–1959), poety,
współtwórcy futuryzmu, nauczyciela. Współzałożyciela Klubu Futurystów
Katarynka. Współuczestniczył w głównych publikacjach futuryzmu polskiego
Nuż w bżuhu – jednodńuwka futurystuw. Opublikował tomiki poetyckie: Kreski
i Futureski, Kwadraty, Niedziela, Futuro-gamy i Futuro-pejzaże.
22.01 – 170. rocznica urodzin Augusta Strindberga (1849–1912), szwedzkiego
pisarza, twórcy dramatów, powieści, esejów i utworów poetyckich, malarza
i fotografa. Przedstawiciel naturalizmu. Ojciec współczesnego teatru, prekursor
dramatu ekspresjonistycznego. Autor sztuk: Mistrz Olof, Panna Julia, Taniec
śmierci. Spośród dzieł fotograficznych na uwagę zasługuje seria 25
autoportretów.
22.01 – 115. rocznica urodzin Arkadego Gajdara (właśc. Arkadij Pietrowicz
Golikow ; 1904–1941), radzieckiego pisarza młodzieżowego. Jego twórczość
uznano za narzędzie kształtowania komunistycznych postaw młodzieży. Autor
powieści Timur i jego drużyna – pod wpływem której powstawały drużyny
pionierów „timurowców”, niosących pomoc ludziom starym i samotnym.
22.01 – 10. rocznica śmierci Stanisława Karolkiewicza (pseud. Szczęsny,
Rylski, Christowski ; 1918–2009), polskiego generała brygady Wojska
Polskiego, współzałożyciela i wieloletniego prezesa Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej. Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Weteranów
Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczony Orderem Virtuti
Militari oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2000).
23.01 – 130. rocznica śmierci Ignacego Domeyko (pseud. Żegota ; 1802–1889),
polskiego geologa, mineraloga, inżyniera górnictwa, meteorologa, badacza
Ameryki Południowej, wieloletniego rektora Universidad de Chile.
23.01 – 90 lat temu (1929) powołano do życia Muzeum Śląskie w Katowicach.
23.01 – 75. rocznica śmierci Edvarda Muncha (1863–1944), norweskiego
malarza i grafika, prekursora ekspresjonizmu, związanego z symbolistami
i szkołą z Pont-Aven. Twórca symbolicznych kompozycji figuralnych,
w których dawał wyraz obsesjom erotycznym, uczuciom samotności,
przygnębienia, lęku przed chorobą i śmiercią, m.in. Krzyk, Niepokój, Chore
dziecko, Zazdrość, Pocałunek, Madonna, Taniec życia, Dziewczęta na moście.
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23.01 – 30. rocznica śmierci Salvadora Dalego (właśc. Salvador Domènec
Felip Jacint Dalí ; 1904–1989), katalońskiego malarza, rzeźbiarza, grafika,
projektanta – przedstawiciela surrealizmu. Wymyślił własną metodę
surrealistyczną zwaną „paranoiczno-krytyczną”. Znane dzieła malarskie:
Trwałość pamięci, Płonąca żyrafa, Chrystus świętego Jana od Krzyża, Jaskółczy
ogon. Projektant biżuterii oraz odzieży dla Coco Chanel.
24.01 – 120. rocznica urodzin Feliksa Rybickiego (1899–1978), polskiego
pianisty i kompozytora, nauczyciela muzyki i śpiewu chóralnego, dyrygenta
chóru Filharmonii Warszawskiej. Działalność kompozytorską i dyrygencką
rozwijał w Polskim Radiu. Ważniejsze kompozycje: Mały modernista na
fortepian, Śpiewnik chórów ludowych na chór żeński, Zrękowiny-Polonez na
orkiestrę. Uhonorowany Nagrodą Prezesa Rady Ministrów (1952).
24.01 – 85. rocznica urodzin Stanisława Grochowiaka (pseud. Kain ; 1934–
1976), polskiego poety, dramatopisarza, publicysty, scenarzysty filmowego.
W poezji reprezentował nurt turpistyczny, przeciwstawiając się tradycyjnej
interpretacji piękna. Autor zbiorów wierzy: Ballada Rycerska, Polowanie na
cietrzewie, powieści Plebania z magnoliami, dramatu Szachy.
24.01 – 35 lat temu (1984) wszedł na rynek komputer Apple Macintosh.
25.01 – 260. rocznica urodzin Roberta Burnsa (1759–1796), szkockiego poety
narodowego, prekursora romantyzmu, którego pamięć Szkoci czczą narodowym
świętem i ceremoniałem wypicia whisky przed pomnikiem poety. Zasilał grono
poetów wiejskich. Autor m.in. słów do popularnej pieśni Auld Lang Syne
śpiewanej w wigilię Nowego Roku zwanej przez Szkotów Hogmanay.
25.01 – 15. rocznica śmierci Fanny Blankers-Koen (1918–2004), holenderskiej
lekkoatletki, mistrzyni i multimedalistki olimpijskiej, mistrzyni
i multimedalistki Mistrzostw Europy. W późniejszym okresie kariery zwana
„Latającą gospodynią domową”. Laureatka wielu plebiscytów na najlepszych
sportowców. W Hengelo organizowany jest poświęcony jej pamięci mityng
Fanny Blankers-Koen Games.
26.01 – 215. rocznica urodzin Eugène Sue (1804–1857), francuskiego pisarza,
twórcy powieści odcinkowej, któremu sławę przyniosły, publikowane
początkowo w „Le Journal des débats”, sensacyjne powieści z życia najuboższej
ludności Paryża, zawierające krytykę istniejącego systemu społecznego. Autor
powieści marynistycznych, historycznych i obyczajowych: Tajemnice Paryża,
Żyd wieczny tułacz.
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26.01 – 210. rocznica urodzin Sabały (przyd. Sablik, Faktor, Kozica, Koziar ;
właśc. Jan Krzeptowski; 1809–1984), polskiego górala, honorowego
przewodnika tatrzańskiego, myśliwego, muzykanta, gawędziarza i pieśniarza.
Melodie grane przez niego na gęślach nazywane są Sabałowymi nutami. Przez
górali uważany był za dziwaka, lecz dla goszczących w Tatrach twórców stał się
symbolem góralszczyzny. Witkiewicz nazwał go „Homerem Tatr”.
26.01 – 55. rocznica śmierci Xawerego Dunikowskiego (1875–1964),
polskiego rzeźbiarza, malarza i pedagoga. Realizacje, które przyniosły mu
międzynarodową sławę to: postacie czterech ewangelistów na gmachu
Seminarium Śląskiego w Krakowie, głowy wawelskie, pomnik prezydenta
Krakowa Józefa Dietla, Pomnik Czynu Powstańczego na Górze św. Anny.
Z obrazów warto wspomnieć Portret córki i Autoportret w stroju mandaryna.
27.01 – 160. rocznica urodzin Wilhelma II (1859–1941), ostatniego cesarza
Niemiec i króla Prus, przedstawiciela dynastii Hohenzollernów.
27.01 – 75 lat temu (1944) zakończyła się trwająca blisko 900 dni blokada
Leningradu.
27.01 – 70. rocznica urodzin Zbigniewa Rybczyńskiego (1949-), polskiego
reżysera, operatora filmowego, artysty multimedialnego, programisty
komputerowego. Autor filmów, m.in. Zupa, Nowa Książka, Oj nie mogę się
zatrzymać, Lokomotywa, Święto, Piątek – Sobota, Media, Wdech wydech. Film
Tango zdobył Oscara w kategorii najlepszy krótkometrażowy film animowany
(1982).
27.01 – 55. rocznica śmierci Stanisława Piętaka (1909–1964), polskiego poety,
prozaika nurtu wiejskiego. Początkowo związany z awangardą krakowską,
później z tzw. czechowiczanką. Na motywach jego powieści zrealizowano serial
telewizyjny Ucieczka z miejsc ukochanych.
27.01 – 20. rocznica śmierci Jerzego Turowicza (1912–1999), polskiego
dziennikarza i publicysty, działacza politycznego, redaktora naczelnego
katolickiego „Tygodnika Powszechnego”. Autor publikacji: Chrześcijanin
w dzisiejszym świecie, Kościół nie jest łodzią podwodną, Bilet do raju.
Kawaler Orderu Orła Białego (1994).
27.01 – 10. rocznica śmierci Johna Updike'a (1932–2009), amerykańskiego
pisarza i poety. Autor serii o Króliku: Uciekaj, Króliku; Przypomnij się, Króliku;
Jesteś bogaty, Króliku; Królik odpoczywa i Rabbit, Remembered. Odznaczony
Narodowym Medalem Sztuki.
28. 01 – 100 lat temu (1919) powołano Uniwersytet Masaryka w Brnie.
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28.01 – 80. rocznica śmierci Williama Butlera Yeatsa (1865–1939),
irlandzkiego poety, prozaika, dramaturga i filozofa, czołowego twórcy
i działacza literackiego Odrodzenia Irlandzkiego. Autor dramatów: Jajo czapli,
Utęskniony raj, studiów i artykułów historyczno-literackich: Sny o dzieciństwie
i młodości oraz zbiorów poezji, m.in. Rozstaje, Róża, Zielony hełm i inne
wiersze. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1923).
28.01 – 65. rocznica śmierci Eugeniusza Romera (1871–1954), polskiego
geografa, kartografa i geopolityka, twórcy nowoczesnej kartografii polskiej,
współzałożyciela Książnicy-Atlasu. Profesor Uniwersytetu Franciszkańskiego
we Lwowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Polskiej Akademii Nauk
oraz towarzystw naukowych w kraju i na świecie.
28.01 – 30 lat temu (1989) powstało międzynarodowe Stowarzyszenie
Memoriał, zajmujące się dokumentowaniem i propagowaniem wiedzy
o ofiarach represji komunistycznego reżimu, a także ochroną praw człowieka
w krajach byłego ZSRR.
29.01 – 205. rocznica śmierci Johanna Gottlieba Fichtego (1762–1814),
niemieckiego filozofa, czołowego przedstawiciela niemieckiego klasycznego
idealizmu. Zwolennik teorii czynu – świadomego działania, które tworzy
rzeczywistość i nadaje jej sens. Przeciwstawiał się dogmatyzmowi. Autor dzieł:
Kilka wykładów o powołaniu uczonego, Teoria wiedzy. Wybór pism, Powołanie
człowieka.
29.01 – 95. rocznica urodzin Jacka Nieżychowskiego (1924–2009), polskiego
aktora, śpiewaka operetkowego, artysty kabaretowego, dziennikarza,
przedsiębiorcy. Współtworzył popularny w latach 70. XX w. kabaret Silna
Grupa pod Wezwaniem. Autor felietonów oraz książki kulinarnej Kuchnia
ziemiańska. Błogosławione cztery pory roku.
30.01 – 50. rocznica śmierci Dominiquego Pire (właśc. Georges Charles
Clement Ghislain Pire ; 1910–1969), belgijskiego zakonnika, dominikanina,
uhonorowanego Pokojową Nagrodą Nobla za działalność na rzecz uchodźców
(1958). Współtwórca Międzynarodowego Centrum Pokoju im. Mahatmy
Gandhiego (1960) – działającego później pod nazwą Uniwersytet Pokoju.
30.01 – 25. rocznica śmierci Pierre'a Boulle'a (1912–1994), francuskiego
pisarza i dyplomaty, z zawodu inżyniera. Autor powieści Most na rzece Kwai
oraz powieści fantastycznonaukowej Planeta małp. Uhonorowany m.in.
krzyżem oficerskim Legii Honorowej, Krzyżem Wojennym oraz francuskim
Medalem Ruchu Oporu.
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31.01 – 95. rocznica urodzin Tengiza Abuładze (1924–1994), radzieckiego
i gruzińskiego reżysera, scenarzysty filmowego i teatralnego. Ludowy Artysta
ZSRR (1980). Uważany za jednego z głównych przedstawicieli nurtu
neorealistycznego w kinematografii radzieckiej. Zasłynął tryptykiem filmowym:
Błaganie, Drzewo pragnień i Pokuta – studium stalinowskiej tyranii.
31.01 – 75. rocznica śmierci Jeana Giraudoux (1882–1944), francuskiego
powieściopisarza, nowelisty i dramaturga. Autor powieści, m.in. Prowincjałki,
Zuzanna i Pacyfik, Bella oraz sztuk teatralnych: Zygfryd, czyli Limousin,
Amfitrion 38, Wojny trojańskiej nie będzie, Elektra oraz Wariatka z Chaillot.
31.01 – 75. rocznica śmierci Stefanii Sempołowskiej (1869–1944), polskiej
nauczycielki i działaczki oświatowej, bojowniczki o prawa dziecka, dziennikarki
i pisarki. Współredaktorka czasopisma dla młodzieży „Z bliska i z daleka”. W
trakcie rewolucji (1905) prowadziła akcje pomocy więźniom politycznym. Za
swoją działalność aresztowana i szykanowana przez władze carskie. Autorka
prac: Niedola młodzieży w szkole galicyjskiej, Warszawa wczoraj i dziś.

LUTY
01.02 – 135. rocznica urodzin Jewgienija Zamiatina (1884–1937), rosyjskiego
pisarza science fiction, politycznego satyryka, krytyka i publicysty. Autor
antyutopijnej powieści My, pierwowzoru Nowego, wspaniałego świata Huxleya
i Roku 1984 Orwella.
01.02 – 125. rocznica urodzin Johna Forda (właśc. John Martin Feeney ; 1894–
1973), amerykańskiego reżysera znanego z westernów Dyliżans i Poszukiwacze
oraz adaptacji amerykańskich powieści Grona gniewu i Na tytoniowym szlaku.
Nagrodzony nagrodą Akademii Filmowej dla najlepszego reżysera. Twórca
oscarowych filmów dokumentalnych. Wziął udział w bitwie o Midway.
01.02 – 15. rocznica śmierci Macieja Szumowskiego (1939–2004), polskiego
dziennikarza, reżysera filmów dokumentalnych, redaktora naczelnego „Gazety
Krakowskiej”. Nagrodzony przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich im.
Bolesława Prusa za cykl reportaży Polska zza siódmej miedzy. Szef kampanii
wyborczej „Solidarności” w Krakowie w 1989 r.
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02.02 – 525. rocznica urodzin Bony Sforzy (tytulatura skrócona: Bona Sforza,
z Bożej łaski królowa Polski, Bona Sforza, królowa Polski ; 1494–1557), od
1518 roku królowa Polski i wielka księżna litewska, księżna Rusi, Prus
i Mazowsza. Żona Zygmunta I Starego.
02.02 – 155. rocznica urodzin Marii Rodziewiczówny (pseud. Žmogus, Mario,
Weryho ; 1864–1944), polskiej powieściopisarki, nowelistki. Członkini
Warszawskiego Towarzystwa Teozoficznego i Warszawskiego Stowarzyszenia
Ziemianek. Autorka powieści: Między ustami a brzegiem pucharu, Dewajtis.
Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1937).
02.02 – 100. rocznica urodzin Zbigniewa Lengrena (1919–2003), polskiego
satyryka, grafika i rysownika, autora karykatur, aforyzmów i fraszek, a także
plakatów, ilustracji książkowych i prasowych oraz scenografii teatralnych.
Związany z tygodnikiem „Przekrój”, w którym publikował serię rysunkową
z Profesorem Filutkiem i jego psem Filusiem. Jeden z pionierów powojennego
komiksu prasowego w Polsce..
02.02 – 15. rocznica śmierci Allana Bullocka (1914–2004), brytyjskiego
historyka, korespondenta BBC, autora publikacji zaliczanej do klasyki
historiografii Hitler. Studium tyranii oraz monumentalnego dzieła Hitler i Stalin.
Żywoty równoległe.
03.02 – 210. rocznica urodzin Felixa Mendelssohna Bartholdy'ego (1809–
1847), niemieckiego kompozytora doby romantyzmu, organisty i dyrygenta.
Twórcy muzyki symfonicznej, kameralnej i religijnej – kantat, chorałów,
a wśród nich dużych form wokalno-instrumentalnych, m.in. oratoriów: Święty
Paweł, Eliasz. Autor utworu znanego jako Marsz Weselny Mendelssohna.
03.02 – 145. rocznica urodzin Gertrudy Stein (1874–1946), amerykańskiej
powieściopisarki żydowskiego pochodzenia, poetki i feministki, mecenas
i krytyk sztuki. W jej słynnym paryskim salonie gromadzili się awangardowi
artyści i pisarze. Popularność zdobyła Autobiografia Alicji B. Toklas. Autorka
określenia Róża jest różą, jest różą, jest różą wzywającego do interpretowania
rzeczy takimi, jakie są.
03.02 – 120. rocznica śmierci Juliusza Kossaka (1824–1899), polskiego
malarza, rysownika i ilustratora. Specjalizował się w malarstwie historycznym
i batalistycznym. Ulubionym tematem jego obrazów były konie: Lisowczyk na
białym koniu. Malował małoformatowe dzieła głównie techniką akwarelową.
Współinicjator utworzenia Muzeum Narodowego w Krakowie. Najważniejsze
dzieła: Sobieski pod Wiedniem, Elekcja Jana Kazimierza, Bitwa pod Raszynem.
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04.02 – 525. rocznica urodzin François Rabelais'go (pseud. Alcofribas Nasier
oraz Seraphin Calobarsy; 1494–1553), francuskiego pisarza satyrycznego,
humanisty, duchownego i lekarza, wybitnego znawcy anatomii. Przeszedł do
historii jako autor jednej książki, zarazem popularnej i budzącej kontrowersje –
epopei Gargantua i Pantagruel.
04.02 – 230 lat temu (1789) George Washington został przez Kolegium
Elektorów jednogłośnie wybrany na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych.
04.02 – 125. rocznica śmierci Adolphe'a Saxa (1814–1894), belgijskiego
budowniczego instrumentów muzycznych, konstruktora saksofonu. Sax
ujednolicił wszystkie pokrewne modele instrumentów dętych blaszanych:
buglehorny altowe, tenorowe, eufonia i tuby budowane przez różnych
konstruktorów nadając im wspólną nazwę saxhornów.
04.02 – 10. rocznica śmierci Józefa Hordyńskiego (1917–2009), polskiego
skoczka i trenera narciarskiego, jednego z pierwszych więźniów obozu
w Auschwitz (numer 347). Współzałożyciel i honorowy prezes
Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich, które skupia obecnie
byłych więźniów, ich rodziny oraz ludzi zainteresowanych historią obozu
w Auschwitz.
05.02 – 215. rocznica urodzin Johana Runeberga (1804–1877), fińskiego poety
romantycznego tworzącego w jęz. szwedzkim, wykładowcy uniwersyteckiego.
Piewca fińskiego krajobrazu i kultury swojego narodu. Autor Opowieści
chorążego Stoola – uznanej za największy poemat epicki literatury fińskiej.
Twórca hymnu państwowego Finlandii Maamme (Nasz kraju). Jego imieniem
nazwano nordycką bibliotekę cyfrową – Projekt Runeberg.
05.02 – 110. rocznica urodzin Grażyny Bacewicz (1909–1969), polskiej
kompozytorki, skrzypaczki oraz pedagog. Tworzyła w stylu neoklasycznym.
Autorka koncertów skrzypcowych i wiolonczelowych. Twórczyni kwartetów
smyczkowych, sonat na skrzypce i fortepian oraz sonat na skrzypce solo.
Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1955).
05.02 – 105. rocznica urodzin Williama S. Burroughsa (1914–1997),
amerykańskiego pisarza i poety, także aktora i scenarzysty filmowego. Jeden
z głównych przedstawicieli ruchu artystycznego Beat Generation, popularny
także w środowisku hippisów oraz obyczajowych rebeliantów lat 60. Autor
powieści: Nagi lunch, Ćpun, Delikatny mechanizm, Cień szansy.
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06.02 – 135. rocznica urodzin Jerzego Leszczyńskiego (1884–1959), polskiego
aktora teatralnego i filmowego oraz reżysera. Zagrał w filmach, m.in. Melodie
duszy, Szpieg w masce, Wierna rzeka. Wyreżyserował spektakle teatralne jak:
Śluby panieńskie Aleksandra Fredry w Teatrze Narodowym w Warszawie,
Grube ryby Michała Bałuckiego w Teatrze Śląskim im. Stanisława
Wyspiańskiego w Katowicach. Autor wspomnień Z pamiętnika aktora.
06.02 – 30 lat temu (1989) rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu, w wyniku
których m.in. przywrócono Senat, ustalono zasady przeprowadzenia wyborów
parlamentarnych oraz utworzono urząd Prezydenta PRL.
07.02 – 110. rocznica urodzin Anny Świrszczyńskiej (1909–1984), polskiej
poetki, dramatopisarki, prozaiczki, autorki wielu utworów dla najmłodszych:
O pięknej Dorotce, O żaczkach kolędniczkach i świątecznych pierniczkach.
Publikowała w pismach dla dzieci i młodzieży, m.in. „Płomyku”, „Płomyczku”,
„Kurierze Warszawskim Dzieciom”, „Świerszczyku”. Kierownik literacki
Państwowego Teatru Młodego Widza w Krakowie.
07.02 – 75. rocznica śmierci Kazimierza Piekarskiego (1893–1944), polskiego
bibliotekarza, bibliografa, bibliologa, historyka książki i bibliofila, kolekcjonera
ekslibrisów. Kierownik działu starych druków w Bibliotece Jagiellońskiej
i Bibliotece Narodowej. Twórca metody typograficznej badania inkunabułów
i starych druków.
07.02 – 25. rocznica śmierci Witolda Lutosławskiego (1913–1994), polskiego
kompozytora i dyrygenta, pianisty, autora utworów orkiestrowych, koncertów
wiolonczelowych, sonat fortepianowych, utworów wokalno-instrumentalnych,
m.in. Wariacje symfoniczne, Partita, Subito, Preludia taneczne. Związany
z festiwalem Warszawska Jesień. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski (1953), Orderem Orła Białego (1994).
08.02 – 185. rocznica urodzin Dmitrija Iwanowicza Mendelejewa (1834–
1907), rosyjskiego chemika, odkrywcy prawa okresowości pierwiastków
chemicznych, twórcy układu okresowego tzw. tablica Mendelejewa (1869).
Anegdota głosi, że po dłuższym okresie wyczerpującej pracy nad
uszeregowaniem pierwiastków tablica się uczonemu przyśniła.
08.02 – 110. rocznica śmierci Mieczysława Karłowicza (1876–1909),
polskiego kompozytora i dyrygenta, autora m.in. ponad 100 pieśni: Pod
jaworem, Pamiętam ciche, jasne, złote dnie oraz różnych utworów
orkiestrowych, w tym poematów symfonicznych: Rapsodia litewska op.11,
Smutna opowieść op.13. Również taternik, fotografik i publicysta.
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09.02 – 145. rocznica śmierci Jules'a Micheleta (1798–1874), francuskiego
historyka, pisarza i filozofa okresu romantyzmu. Autor m.in. 17-tomowej
Historii Francji, esejów poświęconych przyrodzie, m.in. Ptak i innych dzieł, np.
Czarownica. Zasłynął jako radykalny demokrata i sympatyk Polski.
09.02 – 20. rocznica śmierci Aleksandra Gieysztora (pseud. Borodzicz,
Lissowski, Olicki, Walda ; 1916–1999), polskiego historyka, miediewisty. Autor
ok. 500 publikacji, m.in. Mitologia Słowian, Ze studiów nad genezą wypraw
krzyżowych, Historia Polski. Kawaler Orderu Orła Białego (1994).
10.02 – 140. rocznica śmierci Honoré Daumiera (1808–1879), francuskiego
malarza, grafika, karykaturzysty, rysownika i rzeźbiarza. Przedstawiciela
realizmu XIX wieku. Z mistrzostwem wypowiadał się w litografii, rzeźbie
i rysunku. Autor cykli satyrycznych o charakterze obyczajowym: Obyczaje
małżeńskie, Typy paryskie, Profesorowie i uczniowie oraz politycznym:
Aktualności, Fizjonomie Zgromadzenia Narodowego. Sielanki parlamentarne.
10.02 – 80. rocznica śmierci papieża Piusa XI (właśc. Ambrogio Damiano
Achille Ratti ; 1857–1939), w latach 1918–1921 wizytator apostolski,
a następnie nuncjusz apostolski w Polsce, doktor honoris causa Uniwersytetu
Warszawskiego, w latach 1921–1922 arcybiskup Mediolanu i kardynał, od 1922
papież.
10.02 – 75. rocznica śmierci Israela Joszuy Singera (1893–1944), żydowskiego
prozaika, dramaturga i dziennikarza tworzącego w języku jidysz. Autor m.in.
realistycznych powieści historycznych Josie Kałb, Bracia Aszkenazy, Rodzina
Karnowskich.
11.02 – 90 lat temu (1929) papież Pius XI i premier Włoch Benito Mussolini
podpisali traktaty laterańskie, w których zawarto utworzenie państwa-miasta
Watykan.
11.02 – 15. rocznica śmierci Ryszarda Kuklińskiego (pseud. Jack Strong,
Mewa ; 1930–2004), polskiego pułkownika Ludowego Wojska Polskiego,
pośmiertnie awansowanego do stopnia generała brygady, zastępcy szefa
Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, od 1970 agent
wywiadu amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA).
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12.02 – 215. rocznica śmierci Immanuela Kanta (1724–1804), niemieckiego
filozofa, profesora logiki i metafizyki. Twórcy filozofii krytycznej
(transcendentalnej). Według Kanta największe znaczenie ma tak zwany
imperatyw kategoryczny, czyli bezwzględny nakaz: Postępuj wedle takich tylko
zasad, co do których możesz jednocześnie chcieć, żeby stały się prawem
powszechnym. Dzieła krytyczne: Krytyka czystego rozumu, Krytyka władzy
sądzenia, Metafizyka moralności, Religia w obrębie samego rozumu.
12.02 – 210. rocznica urodzin Abrahama Lincolna (1809–1865),
amerykańskiego polityka, 16. prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Przedstawiciel Partii Wigów w Izbie Reprezentantów. Piastowanie urzędu
prezydenckiego rozpoczął 4 marca 1861 r. Zginął w zamachu dokonanym przez
Johna Wilkesa Bootha.
12.02 – 210. rocznica urodzin Charlesa Darwina (1809–1882), brytyjskiego
przyrodnika i geologa, twórcy teorii ewolucji, zgodnie z którą wszystkie gatunki
pochodzą od wcześniejszych form. Autor publikacji: O powstawaniu gatunków,
w których przedstawił argumenty na poparcie swej tezy.
12.02 – 35. rocznica śmierci Julio Cortazara (1914–1984), argetyńskiego
pisarza, tłumacza, filozofa i intelektualisty. Twórcy prozy latynoamerykańskiej,
m.in. powieści: 62. Model do składania, W osiemdziesiąt światów dookoła dnia,
Ostatnia Runda. Gra w klasy – stała się symbolem „cortazarowskiej” prozy.
Publikował również dzieła o charakterze politycznym: Książka dla Manuela,
Dossier Chile: el libro negro.
13.02 – 250. rocznica urodzin Iwana Kryłowa (1769–1844), rosyjskiego poety,
dramaturga, bajkopisarza. Autor utworów o tematyce filozoficzno-moralnej,
politycznej i obyczajowej. Napisał ponad 200 bajek satyrycznych zawierających
elementy ostrej krytyki społeczno-politycznej i dydaktyzmu: Wrona i Lisica,
Żaba i Wół, Wilk w psiarni, Szczupak, Kot, Pracowity Niedźwiedź, Wojownik.
13.02 – 50. rocznica śmierci Kazimierza Wierzyńskiego (1894–1969),
polskiego poety, prozaika, eseisty. Współpracownik pism „Skamander”,
„Wiadomości Literackie”, „Kultura”. Autor zbiorów wierszy: Wiosna i wino,
Wróble na dachu, Pamiętnik miłości, Rozmowa z puszczą, Pieśni fanatyczne.
Zdobywca złotego medalu w konkursie literackim IX Letnich Igrzysk
Olimpijskich w Amsterdamie za tom poezji Laur olimpijski (1928).
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14.02 – 240. rocznica śmierci Jamesa Cooka (1728–1779), angielskiego
żeglarza i odkrywcy, kartografa, astronoma, badacza, dowódcy trzech wypraw
odkrywczych (I podróż na południowy Pacyfik, II poszukiwania mitycznej
„Terra Australis”, III w celu odnalezienia przejścia północno-zachodniego
z Atlantyku na Pacyfik). Twórca map, odkrywca nowych gatunków zwierząt
i roślin, a także nowych ludów takich jak Aborygeni i Aleuci.
14.02 – 100. rocznica śmierci Wiktora Gomulickiego (pseud. Fantazy; 1848–
1919), polskiego poety, powieściopisarza, eseisty, tłumacza. Redagował „Kurier
Warszawski”, „Muchę”, „Kolce”, „Tygodnik Powszechny”. Badacz historii
Warszawy, którą opisywał w zbiorach poetyckich, szkicach i felietonach m.in.
Warszawa wczorajsza, Opowiadania o starej Warszawie. Autor powieści dla
młodzieży Niedziela Romcia, Wspomnienia niebieskiego mundurka.
14.02 – 90. rocznica urodzin Romana Kłosowskiego (1929–2018), polskiego
aktora filmowego i teatralnego, reżysera teatralnego, pedagoga. Dyrektor Teatru
Powszechnego w Łodzi. W serialach Czterdziestolatek i Czterdziestolatek. 20 lat
później i w filmie fabularnym Motylem jestem, czyli romans 40-latka Roman
Kłosowski zagrał rolę Romana Maliniaka.
15.02 – 455. rocznica urodzin Galileusza (właśc. Galileo Galilei ; 1564–1642),
włoskiego astronoma, astrologa, matematyka, fizyka i filozofa, prekursora
nowożytnej fizyki. Zwolennik nauki opartej na doświadczeniu. Stosował metodę
analizy i syntezy oraz dążył do wprowadzenia metod eksperymentalnych
i matematycznych w całej fizyce.
15.02 – 25. rocznica śmierci Wacława Korabiewicza (1903–1994), polskiego
reportażysty, poety, podróżnika, lekarza, kolekcjonera eksponatów
etnograficznych. Autor książek podróżniczych, m.in. Kajakiem do minaretów,
Eskulap w Etiopii, Śladami amuletu oraz opowiadań dla dzieci Święty krokodyl,
Zwierzaki.
16.02 – 100. rocznica urodzin Natalii Rolleczek (1919-), polskiej prozaiczki
i dramatopisarki, autorki powieści satyryczno-obyczajowych dla dziewcząt.
Autobiograficzną powieść Drewniany różaniec zekranizowali Ewa i Czesław
Petelscy. Książka dla młodzieży Kochana rodzinka i ja została w 1976 uznana
za najpopularniejszą przez czytelników „Płomyka”. Nagrodzona przez Prezesa
Rady Ministrów za twórczość artystyczną dla dzieci i młodzieży (1980).
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16.02 – 90. rocznica urodzin Kazimierza Kutza (1929-), polskiego reżysera
filmowego, teatralnego i telewizyjnego, scenarzysty filmowego oraz polityka.
Założyciel Stowarzyszenia Filmowców Polskich (1966). Zrealizował filmową
trylogię śląską Sól ziemi czarnej, Perła w koronie, Paciorki jednego różańca, za
który otrzymał Grand Prix Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w 1980 r. na
7. FPFF. Zrealizował także wiele przedstawień dla Teatru Telewizji.
16.02 – 80. rocznica urodzin Czesława Niemena (właśc. Czesław Juliusz
Niemen-Wydrzycki ; 1939–2004), polskiego multiinstrumentalisty
i kompozytora, piosenkarza rockowego i autora tekstów piosenek. Autor
muzycznych albumów studyjnych: Dziwny jest ten świat, Enigmatic, albumów
koncertowych: Srebrne dzwony oraz składanek: Sen o Warszawie.
17.02 – 55. rocznica śmierci Jana Szczepkowskiego (1878–1964), polskiego
rzeźbiarza i malarza, dyrektora Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych
i Malarstwa w Warszawie. W czasie I wojny światowej zaprojektował
kilkadziesiąt monumentalnych cmentarzy wojennych m.in. w: Bogoniowicach,
Ciężkowicach, Łużnej i Ostruszy. Autor elewacji gmachu Sejmu w Warszawie.
18.02 – 455. rocznica śmierci Michała Anioła (właśc. Michelangelo Buonarroti ;
1475–1564), włoskiego malarza, rzeźbiarza, poety i architekta epoki Odrodzenia.
Autor m.in. fresków w Kaplicy Sykstyńskiej. Wśród rzeźb najbardziej znane są
Pieta i Dawid. Z dzieł architektonicznych – projekt kopuły bazyliki świętego
Piotra. W Rzymie twórczość artysty objęta została mecenatem papieskim.
19.02 – 60. rocznica śmierci Antoniego Kenara (1906–1959), polskiego
rzeźbiarza, pedagoga, dyrektora Państwowego Liceum Technik Plastycznych
w Zakopanem, taternika. W twórczości łączył elementy podhalańskie
z wpływami kubizmu i art deco. Autor dzieł: Narciarka, Dyskobolka, Madonna,
Niedźwiedź, projektu Pomnika Ofiar Oświęcimia oraz rzeźby na statkach MS
Batory i MS Piłsudski. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1952).
20.02 – 125. rocznica urodzin Jarosława Iwaszkiewicza (pseud. Eleuter ;
1894–1980), polskiego prozaika, poety, eseisty, tłumacza i librecisty,
współtwórcy grupy poetyckiej Skamander. Prezes Związku Literatów Polskich,
dyplomata, poseł na Sejm PRL. Autor m.in. tomiku poezji Muzyka wieczorem,
opowiadań Panny z Wilka, powieści Kochankowie z Marony, Sława i chwała
oraz wspomnień Podróże do Włoch.
20.02 – 100 lat temu (1919), Sejm Ustawodawczy uchwalił tzw. Małą
Konstytucję – ustawę o strukturze i hierarchii najwyższych władz państwowych.
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20.02 – 80. rocznica urodzin Ryszarda Marka Grońskiego (1939-), polskiego
literata, prozaika, dramatopisarza, satyryka, poety, felietonisty. Współpracował
z tygodnikiem „Szpilki” i z warszawskimi kabaretami literackimi, m.in.
Szpakiem, Wagabundą, Dudkiem, Pod Egidą. Współautor spektakli dla teatrów
muzycznych, m.in. musicalu Machiavelli. Kierownik literacki warszawskiego
Teatru Syrena. Jak felietonista związany z „Polityką” oraz „Nie”.
20.02 – 20. rocznica śmierci Sarah Kane (1971–1999), angielskiej
dramatopisarki. Jej kontrowersyjna twórczość porusza takie tematy jak śmierć,
seks, przemoc i choroba psychiczna. Przedstawicielka nurtu teatralnego
zwanego „nowym brutalizmem”. Autorka dzieł, m.in. Zbombardowani, Skin,
Miłość Fedry, Psychoza 4.48.
21.02 – 35. rocznica śmierci Michaiła Szołochowa (1905–1984), rosyjskiego
pisarza oraz działacza politycznego i kulturalnego. Deputowany do Rady
Najwyższej ZSRR, członek Akademii Nauk ZSRR. Laureat Nagrody Nobla
w dziedzinie literatury (1965). Dzięki powieści Cichy Don i przejmującej
mikropowieści Los człowieka, wpisał się na trwałe do literatury światowej.
22.02 – 205. rocznica urodzin Oskara Kolberga (1814–1890), polskiego
etnografa, encyklopedysty, folklorysty, kompozytora. Badacz zebrał
i usystematyzował kulturę ludową, dzieląc ją według regionów. Efektem jego
pracy jest obszerne dzieło Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania,
przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce, którego tomy
zawierają materiały dotyczące poszczególnych regionów.
23.02 – 160. rocznica śmierci Zygmunta Krasińskiego (herbu Ślepowron;
1812–1859), polskiego poety, dramatopisarza, powieściopisarza, epistolografa,
zaliczanego niegdyś do romantycznej trójcy wieszczów. Autor dzieł, m.in.
Powieści gotyckie, Irydion, Nie-Boska komedia, Psalmy przyszłości.
23.02 – 120. rocznica urodzin Ericha Kästnera (1899–1974), niemieckiego
poety, prozaika, satyryka, scenarzysty, krytyka teatralnego, autora popularnych
książek dla dzieci zaliczanych do światowego kanonu literatury dziecięcej.
Autor powieści, m.in. Emil i detektywi, Zaczarowany telefon, Śpiew między
krzesłami. Odznaczony Medalem im. Hansa Christiana Andersena (1960).
23.02 – 30. rocznica śmierci Hansa Hellmuta Kirsta (1914–1989),
niemieckiego pisarza i krytyka filmowego. Większość powieści dotyczy czasu
III Rzeszy a szczególnie okresu II wojny światowej, m.in. Nazywaliśmy go
Galgenstrick, Fabryka oficerów, Bunt żołnierzy, Noc generałów, 08/15.
Tantiemy z książek przekazywał do dyspozycji organizacji socjalnych Izraela
i Polski, gdzie przeznaczone zostały na pomoc sierotom wojennym.
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23.02 – 25. rocznica śmierci Zbigniewa Bieńkowskiego (1913–1994),
polskiego poety, krytyka literackiego, eseisty, tłumacza, współredaktora
miesięcznika „Twórczość’, współpracownika „Kultury”, „Nowych Książek”,
„Poezji”. Opublikował m.in. poezje: Trzy poematy, Sprawa wyobraźni oraz
szkice literackie Modelunki Piekła i Orfeusze, Notatnik amerykański.
24.02 – 190. rocznica śmierci Jana Stefaniego (1746–1829), polskiego
kompozytora i skrzypka czeskiego pochodzenia, dyrygenta Opery Narodowej.
Autor muzyki do opery komicznej Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale na
podstawie libretta Wojciecha Bogusławskiego. Operze tej nadał ludowy
charakter dzięki wykorzystaniu charakterystycznej dla polskich tańców rytmiki
i prostej melodyki.
24.02 – 90. rocznica urodzin Zdzisława Beksińskiego (1929–2005), polskiego
inżyniera architekta, malarza, rzeźbiarza, fotografa, rysownika i artysty
posługującego się grafiką komputerową. Autor rzeźby abstrakcyjnej
wykonywanej z metalu, drutu i blachy oraz wizjonerskiego malarstwa
fantastycznego. Twórca nie dawał swoim obrazom tytułów, uznając, że każdy
widz może je interpretować w dowolny sposób.
25.02 – 65. rocznica śmierci Jurija Janowskiego (1902–1954), ukraińskiego
poety, prozaika i korespondenta wojennego. Autor dzieł: Jeźdźcy, Romantyk,
Opowiadania kijowskie, Kijowska sonata, Krew ziemi.
27.02 – 180. rocznica śmierci Szymona Konarskiego (pseud. Janusz Hejbowicz,
Janusz Niemrawa ; 1808–1839), polskiego działacza niepodległościowego,
uczestnika powstania listopadowego. Członek Młodej Polski i Stowarzyszenia
Ludu Polskiego. Swoje poglądy polityczne zawarł w artykule Stan przejścia
i ostateczne urządzenie społeczności. Autor dzieła O obowiązkach Polaka.
Program działań narodowych skreślony w roku 1838.
27.02 – 115. rocznica urodzin Jalu Kurka (właśc. Franciszek Kurek, pseud.
„mafarka”, Jan Skowron ; 1904–1983), polskiego poety i prozaika, publicysty,
przedstawiciela tzw. Awangardy Krakowskiej. Laureat Nagrody Młodych
Polskiej Akademii Literatury za powieść społeczno-obyczajową Grypa szaleje
w Naprawie, autora powieści Janosik, Księga Tatr, Syn Róży.
28.02 – 150. rocznica śmierci Alphonse de Lamartine (1790–1869),
francuskiego polityka, poety, powieściopisarza, dramaturga, historiografa.
Uważany za twórcę francuskiego romantyzmu. Nawoływał do zniesienia
niewolnictwa i kary śmierci. Skłaniał się też wyraźnie do idei demokracji
i pacyfizmu.
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28.02 – 30. rocznica śmierci Albina Siekierskiego (1920–1989), polskiego
prozaika, dramatopisarza, felietonisty, scenarzysty, posła na Sejm PRL IX
kadencji. Autor powieści, m.in. Ocalenie, Urodzajne piachy, Pół godziny
przyjaźni, Drzewo liści nie dobiera. Na podstawie utworu Tego domu już nie ma
Kazimierz Kutz stworzył scenariusz filmu Paciorki jednego różańca.

MARZEC
01.03 – 115. rocznica urodzin Glenna Millera (właśc. Alton Glenn Miller ;
1904–1944), amerykańskiego puzonisty, aranżera, lidera big bandu. Prowadził
także dużą orkiestrę dętą i orkiestrę smyczkową. Występował z zespołami
w BBC grając swoje aranżacje jazzowe m.in. w audycjach nadawanych dla
amerykańskich żołnierzy i całej okupowanej Europy.
02.03 – 195. rocznica urodzin Bedŕicha Smetany (1824–1884), czeskiego
kompozytora okresu romantyzmu, pianisty i skrzypka. Komponował m.in.
poematy symfoniczne z cyklu Moja Ojczyzna, kwartet smyczkowy Z mojego
życia. Oprócz tego napisał Trio fortepianowe i wiele utworów na fortepian solo,
w tym polki i tańce czeskie. Do najbardziej znanych jego oper należą: Libusza,
Sprzedana narzeczona, Dalibor, Dwie wdowy, Czarcia ściana.
02.03 – 130. rocznica śmierci Ludwika Waryńskiego (1856–1889), polskiego
działacza i ideologa ruchu socjalistycznego w Polsce. W 1882 roku założył
w Warszawie partię robotniczą pod nazwą Proletariat i stanął na jej czele,
ułożył i wydrukował dla niej program.
02.03 – 80. rocznica śmierci Oskara Miłosza (1877–1939), litewskiego poety
i dyplomaty. Od czasów dzieciństwa mieszkał w Paryżu, tworząc w języku
francuskim. Opublikował m.in. Wybór wierszy, Baśnie i legendy litewskie,
Miłosne wtajemniczenie, Storge.
02.03 – 80 lat temu (1939) trwające zaledwie jeden dzień konklawe wybrało na
papieża sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, kardynała Eugenio Pacelliego,
który przyjął imię Pius XII.
03.03 – 85. rocznica urodzin Jacka Kuronia (1934–2004), polskiego polityka,
jednego z przywódców opozycji demokratycznej w okresie PRL, historyka,
działacza tzw. czerwonego harcerstwa. Współzałożyciel Komitetu Obrony
Robotników, działacz NSZZ „Solidarność”, dwukrotny minister pracy i polityki
socjalnej, poseł na Sejm. Kawaler Orderu Orła Białego.
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03.03 – 25. rocznica śmierci Karela Kryla (1944–1994), czeskiego pieśniarza,
barda praskiej wiosny, poety i grafika, przedstawiciela nurtu publicystycznego
w poezji lat 60. XX wieku. Znane piosenki Kryla to Rakovina, Bratříčku, zavírej
vrátka, Král a klaun, Salome, Jeřabiny, Děkuji, Lásko. Odznaczony pośmiertnie
przez prezydenta Václava Havla Medalem za Zasługi II stopnia (1995).
03.03 – 10. rocznica śmierci Konrada Hejny (1917–2009), polskiego żołnierza
w stopniu starszego pancernego, uczestnika m.in. kampanii wrześniowej, walk
o Monte Cassino, Ankonę i Bolonię. Kawaler Orderu Virtuti Militari.
04.03 – 200. rocznica urodzin Narcyzy Żmichowskiej (pseud. Gabryella ;
1819–1876), polskiej powieściopisarki i poetki, dydaktyka i pedagoga. Jedna
z prekursorek feminizmu w Polsce. Działalność Żmichowskiej zwróciła uwagę
na rolę i znaczenie kształcenia kobiet w społeczeństwie. Autorka m.in. powieści
romantycznej Poganka oraz utworu Wykład nauk przeznaczonych do pomocy
w domowym wychowaniu panien.
04.03 – 15. rocznica śmierci Jeremiego Przybory (1915–2004), polskiego
poety, pisarza, satyryka, aktora współtwórcy telewizyjnego Kabaretu Starszych
Panów, radiowego teatrzyku Eterek oraz cyklu audycji telewizyjnych
Divertimento. Autor libretta do musicalu Piotruś Pan. Wydał prozą m.in.
opowiadania, kolejne części swoich wspomnień Memuary oraz zebrane teksty
swoich wierszy Piosenki prawie wszystkie.
05.03 – 785. rocznica urodzin Kingi (1234–1292), węgierskiej księżniczki
z dynastii Arpadów, księżnej krakowskiej i sandomierskiej, a następnie
zakonnicy w Zakonie Świętej Klary (klarysek), dziewicy. Córka króla Węgier
Beli IV i Marii Laskariny, żona polskiego władcy Bolesława V Wstydliwego.
Święta Kościoła katolickiego od 1999 roku.
05.03 – 75. rocznica śmierci Maxa Jacoba (1876–1944), francuskiego poety,
malarza, pisarza i krytyka pochodzenia żydowskiego. Twórca wiersza
kubistycznego, związany także z surrealizmem oraz ruchem dada. Jeden
z największych twórców międzywojennej awangardy. Najważniejsze dzieła:
Laboratorium centralne, Poematy prozą, Wybór poezji.
05.03 – 25. rocznica śmierci Jana Dobraczyńskiego (pseud. Eugeniusz
Kurowski ; 1910–1994), polskiego pisarza i publicysty, uczestnika powstania
warszawskiego, posła na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, działacza
katolickiego współpracującego z władzami PRL. Autor licznych opowiadań,
szkiców literackich, wspomnień i powieści: Cień Ojca, Listy. Odznaczony
medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata (1993).
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06.03 – 110. rocznica urodzin Stanisława Jerzego Leca (właśc. baron
Stanisław Jerzy de Tusch-Letz ; pseud Stach ; 1909–1966), polskiego poety,
satyryka i aforysty. Mistrz paradoksu, dowcipu, gry słów, skrótu myślowego.
Autor tomów aforyzmów: Myśli nieuczesane i Myśli nieuczesane nowe
przetłumaczonych na kilkanaście języków.
06.03 – 45. rocznica śmierci Zbigniewa Grabowskiego (1903–1974), polskiego
prozaika, publicysty, krytyka literackiego, tłumacza, autora publikacji Ze
studiów nad Josephem Conradem, powieści, esejów, m.in. Ojczyzna Europa. Po
II wojnie światowej na emigracji współpracował m.in. z „Ilustrowanym
Kurierem Codziennym”, „Tygodnikiem Ilustrowanym”, „Kurierem LiterackoNaukowym”.
06.03 – 25. rocznica śmierci Tengiza Abuładze (1924–1994), radzieckiego
i gruzińskiego reżysera, scenarzysty filmowego i teatralnego, Ludowego Artysty
ZSRR (1980). Uważany za jednego z głównych przedstawicieli nurtu
neorealistycznego w kinematografii radzieckiej. Zasłynął tryptykiem filmowym:
Błaganie, Drzewo pragnień i Pokuta – studium stalinowskiej tyranii.
07.03 – 180. rocznica urodzin Adolfa Dygasińskiego (1839–1902), polskiego
powieściopisarza i publicysty, pedagoga, jednego z głównych przedstawicieli
naturalizmu w literaturze polskiej. Autor publikacji: Wilk, psy i ludzie, Gorzałka,
Na złamanie karku, Głód i miłość, Na pańskim dworze.
07.03 – 95. rocznica urodzin Kōbō Abe (właśc. Kimifusa Abe ; 1924–1993),
japońskiego prozaika, dramaturga, scenarzysty, autora m.in. powieści
psychologicznej Kobieta z wydm, fantastycznonaukowej Czwarta epoka.
07.03 – 50. rocznica śmierci Anny Kowalskiej (1903–1969), polskiej pisarki
i nowelistki, współpracowała z tygodnikiem „Sygnały” i grupą literacką
Przedmieście we Lwowie. Redaktorka kwartalnika „Zeszyty Wrocławskie”,
autorka Dziennika 1927–1969, Opowiadań greckich, autobiograficznej powieści
Na rogatce oraz opowieści o Andrzeju Fryczu-Modrzewskim Wójt wolborski.
07.03 – 20. rocznica śmierci Stanleya Kubricka (1928–1999), amerykańskiego
reżysera, scenarzysty, montażysty i producenta filmowego. Największe dzieła
filmowe: Ścieżki chwały, Mechaniczna Pomarańcza, 2001: Odyseja kosmiczna,
Lśnienie, Lolita, Oczy szeroko zamknięte. Miłośnik szachów, fotografii, tenisa
stołowego i futbolu amerykańskiego.
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08.03 – 305. rocznica urodzin Carla Philipsa Emanuela Bacha (1714–1788),
niemieckiego kompozytora, pianisty i klawesynisty, zwanego „Bachem
berlińskim” lub „hamburskim”. W wieku 11 lat potrafił zagrać a vista wszystkie
dzieła swego ojca Johanna Sebastiana Bacha na instrumenty klawiszowe.
Kompozytor koncertów, sonat i fantazji na klawesyn, autor pieśni i symfonii.
Reprezentant stylu galant (rokoko) i prekursor stylu Sturm und Drang.
08.03 – 160. rocznica urodzin Kennetha Grahame'a (1859–1932), brytyjskiego
ekonomisty i pisarza pochodzenia szkockiego, eseisty. Autor książek dla dzieci,
współcześnie ceniony przede wszystkim za baśń O czym szumią wierzby,
opowiadającą o przygodach Ropucha i jego przyjaciół – Kreta, Pana Borsuka,
Szczura, Wydry i Myszy. Na jej podstawie powstały filmy i seriale telewizyjne.
08.03 – 150. rocznica śmierci Hectora Berlioza (1803–1869), francuskiego
kompozytora i dyrygenta, twórcy symfonii romantycznej, krytyka muzycznego;
autora m.in. Symfonii fantastycznej, oper Benvenuto Cellini, Trojanie, Beatrycze
i Benedykt, kantaty romantycznej Potępienie Fausta.
08.03 – 75. rocznica urodzin Waldemara Łysiaka (1944-), polskiego pisarza,
publicysty, eseisty, architekta, napoleonisty i bibliofila, wielce popularnego
w epoce PRL. Autor powieści historycznych: Kolebka, Cesarski poker,
sensacyjnych: Szachista, Dobry, zbiorów esejów: Wyspy bezludne, Francuska
ścieżka, powieści autobiograficznej Lepszy.
08.03 – 10. rocznica śmierci Zbigniewa Religi (1938–2009), polskiego
kardiochirurga i polityka. Jeden z pionierów transplantologii – przeprowadził
pierwszy w Polsce udany przeszczep serca. Minister zdrowia w latach 2006–
2007. Członek Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Kawaler i członek
Kapituły Orderu Orła Białego. Objął patronat nad programem Fundacji
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” (1998).
09.03 – 205. rocznica urodzin Tarasa Szewczenki (1814–1861), ukraińskiego
pisarza i poety narodowego, etnografa, folklorysty, malarza, a także działacza
politycznego. Bohater narodowy Ukrainy. Został skazany politycznie za pisanie
w języku ukraińskim i promowanie niepodległości Ukrainy (1847). Autor zbioru
poetyckiego Kobziarz, poematu Hajdamacy, opowiadań: Artysta, Najemnica.
09.03 – 85. rocznica urodzin Jurija Gagarina (1934–1968), radzieckiego
kosmonauty, pierwszego człowieka, który odbył podróż kosmiczną (1961),
Bohatera Związku Radzieckiego, Lotnika Kosmonauty ZSRR.
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10.03 – 60 lat temu (1959) w Tybecie wybuchło antychińskie powstanie,
w którym zginęło ok. 86 tys. Tybetańczyków.
11.03 – 475. rocznica urodzin Torquata Tassa (1544–1595), włoskiego poety
epoki renesansu. Najważniejszym osiągnięciem literackim Tassa jest poemat
epicki Jerozolima wyzwolona – odwołujący się do dziejów pierwszej krucjaty
oraz dramat pasterski Amintas. Znacznym sukcesem poety było także uzyskanie
funkcji historiografa dworu.
12.03 – 270. rocznica śmierci Allessandro Magnasco (1667–1749), włoskiego
malarza i rysownika okresu rokoka. Prekursor romantyzmu, impresjonizmu,
ekspresjonizmu. Ulubionym jego tematem było życie mnichów. Ważne dzieła:
Piknik w ogrodach Alvaro, Wskrzeszenie Łazarza, Kradzież w kościele, Modlący
się mnisi. Nie sygnował i nie datował swoich obrazów.
12.03 – 225 lat temu (1794) rozpoczęła się Insurekcja Kościuszkowska.
12.03 – 85. rocznica urodzin Henryka Bisty (1934–1997), polskiego aktora
teatralnego, filmowego i telewizyjnego oraz pedagoga. Związany m.in.
z gdańskim Teatrem Wybrzeże, warszawskim Teatrem Ateneum, Teatrem
Muzycznym w Gdyni. Na srebrnym ekranie zadebiutował w 1968 w filmie
Ostatni po Bogu. Zagrał w filmach: Szpital przemienienia, Tajemnica Enigmy.
12.03 – 20. rocznica śmierci Yehudiego Menuhina (1916–1999),
amerykańskiego wirtuoza skrzypiec i wiolonczeli oraz dyrygenta. Legendarny
wykonawca Henryka Wieniawskiego i Niccola Paganiniego. W czasie II wojny
światowej dał ponad 500 koncertów dla żołnierzy amerykańskich i alianckich
oraz koncertował na rzecz Czerwonego Krzyża.
13.03 – 120. rocznica urodzin Jana Lechonia (właśc. Leszek Józef
Serafinowicz ; 1899–1956), polskiego poety, prozaika, eseisty, krytyka
literackiego i teatralnego. Współzałożyciel kawiarni Pod Pikadorem i grupy
poetyckiej Skamander. Redaktor pisma satyrycznego „Cyrulik Warszawski”.
Autor tomów wierszy: Karmazynowy poemat, Srebrne i czarne, Lutnia po
Bekwarku, Aria z kurantem, eseju O literaturze polskiej oraz dziennika.
14.03 – 140. rocznica urodzin Alberta Einsteina (1879–1955), niemieckiego
fizyka żydowskiego pochodzenia, twórcy szczególnej i ogólnej teorii
względności, współtwórcy mechaniki kwantowej. Laureat Nagrody Nobla
w dziedzinie fizyki (1921). Einstein opublikował ponad 450 prac, w tym ponad
300 naukowych. Wniósł też swój wkład do rozwoju filozofii nauki.
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15.03 – 165. rocznica urodzin Emila Adolfa von Behringa (1854–1917),
niemieckiego bakteriologa, uważanego za twórcę immunologii, pierwszego
laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny (1901).
15.03 – 80 lat temu (1939) – wojska niemieckie wkroczyły do Czechosłowacji,
państwo przestało istnieć, a w jego miejsce powstał podporządkowany III
Rzeszy Protektorat Czech i Moraw oraz Słowacja.
16.03 – 180. rocznica urodzin Sully'ego Prudhomme'a (właśc. René François
Armand Prudhomme ; 1839–1907), francuskiego poety, przedstawiciela
parnasizmu, twórcy poematów filozoficznych. Autor utworów: Samotności,
Bunt kwiatów, Szczęście, Daremne czułości. Pierwszego w historii laureata
Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1901).
17.03 – 100. rocznica urodzin Nata Kinga Cole'a (właśc. Nathaniel Adams
Coles ; 1919–1965), amerykańskiego muzyka, pianisty jazzowego i piosenkarza.
W 1939 roku założył Trio King Cole (wraz z Oscarem Moore'em i Wesleyem
Prince'em).
17.03 – 65. rocznica śmierci Stanisława Ligonia (pseud. Karlik z Kocyndra ;
1879–1954), polskiego pisarza, malarza, ilustratora, radiowca, działacza
kulturalnego i narodowego, reżysera, aktora. Dyrektor katowickiej rozgłośni
Polskiego Radia, propagator folkloru śląskiego, poseł na Sejm.
18.03 – 175. rocznica urodzin Nikołaja Rimskiego-Korsakowa (1844–1908),
rosyjskiego kompozytora epoki romantyzmu, pedagoga muzycznego, dyrygenta,
działacza społecznego, krytyka muzycznego, twórcy m.in. oper o tematyce
baśniowej: Śnieżka, Złoty kogucik, suity symfonicznej Szeherezada, symfonii
Kaprys hiszpański, dzieł orkiestrowych, koncertów instrumentalnych, kantat,
muzyki kameralnej, wokalnej i duchownej. Członek Potężnej Gromadki.
19.03 – 240. rocznica urodzin Józefa Dwernickiego (1779–1857), polskiego
generała, uczestnika wojen napoleońskich, dowódcy kawalerii w powstaniu
listopadowym m.in. w bitwie pod Stoczkiem. Po upadku powstania przebywał
na emigracji – organizator działalności patriotycznej.
19.03 – 150. rocznica urodzin Józefa Mehoffera (1869–1946), polskiego
malarza, witrażysty, grafika, wybitnego przedstawiciela Młodej Polski. Mistrz
secesyjnej dekoracyjności. Twórca grafik książkowych, ornamentów, winiet,
inicjałów, ekslibrisów. Autor witraży w katedrze we Fryburgu oraz witraży
katedry na Wawelu. Współzałożyciel Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka.
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19.03 – 110. rocznica urodzin Elżbiety Zawackiej (pseud. Zelma, Sulica, Zo ;
1909–2009), kurierki Komendy Głównej Armii Krajowej. Służyła w szeregach
cichociemnych, uczestniczka powstania warszawskiego. Matematyczka,
profesor nauk humanistycznych, wykładowczyni Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Jako druga Polka w historii Wojska Polskiego
awansowała na stopień generała brygady (1996). Dama Orderu Orła Białego.
19.03 – 110. rocznica urodzin Józefa Łobodowskiego (pseud. Krawczenko,
Stefan Kuryłło, Szperacz ; 1909–1988), polskiego poety, prozaika, publicysty,
tłumacza poezji hiszpańskiej, rosyjskiej i ukraińskiej. Uznawany za skandalistę
swoich czasów. Przez krytykę literacką okrzyknięty wizjonerem par excellence.
Kolejne pokolenia zapamiętały go jako wiecznego buntownika, cygana i tułacza.
19.03 – 15. rocznica śmierci Zygmunta Kubiaka (1929–2004), polskiego
pisarza, eseisty, tłumacza, propagatora kultury antycznej, wykładowcy
Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat Nagrody Kościelskich za 1963 rok.
Autor utworów: Półmrok ludzkiego świata, Wędrówki po stuleciach, Mitologia
Greków i Rzymian, Brewiarz Europejczyka, Uśmiech Kore.
20.03 – 125. rocznica śmierci Lajosa Kossutha (1802–1894), węgierskiego
polityka, szlachcica, prawnika, dziennikarza, przewodniczącego Krajowego
Komitetu Obrony Ojczyzny, gubernatora Węgier. Przywódca rewolucji
węgierskiej uważany za węgierskiego bohatera narodowego.
21.03 – 180. rocznica urodzin Modesta Musorgskiego (1839–1881),
rosyjskiego kompozytora, twórcy poematów symfonicznych, m.in. Noc na Łysej
Górze, miniatur fortepianowych: Obrazki z wystawy, pieśni: W Izbie dziecięcej,
a przede wszystkim oper: Borys Godunow, Chowańszczyzna.
21.03 – 130. rocznica urodzin Aleksandra Wertyńskiego (1889–1957),
rosyjskiego pieśniarza, kompozytora, poety i aktora. Autor Romansów
cygańskich, które uczyniły go najsłynniejszym rosyjskim bardem okresu
międzywojennego. Podczas wojny dawał koncerty m.in. dla żołnierzy Armii
Czerwonej.
22.03 – 410. rocznica urodzin Jana II Kazimierza Wazy (1609–1672), króla
Polski i wielkiego księcia litewskiego (1648–1668), tytularny król Szwecji do
1660 z dynastii Wazów, kardynał (1646–1648). Kawaler Orderu Złotego Runa.
Abdykował w 1668 roku, przerywając ciągłość dynastyczną. Był ostatnim
członkiem rodu Wazów, po kądzieli spokrewnionym z Jagiellonami. W 1661
roku papież Aleksander VII przyznał mu i jego następcom tytuł rex orthodoxus.
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23.03 – 430. rocznica śmierci Marcina Kromera (1512–1589), humanisty,
dyplomaty, historyka i pisarza okresu renesansu, teoretyka muzyki. Biskup
warmiński. Jeden z przywódców polskiej kontrreformacji. Sekretarz króla
Zygmunta I Starego. Autor dzieł: Rozmowy Dworzanina z Mnichem, Musicae
elementa.
23.03 – 270. rocznica urodzin Pierra Simona de Laplace (1749–1827),
francuskiego matematyka, astronoma, geodety i fizyka, jednego z twórców teorii
prawdopodobieństwa. Dyrektor Urzędu Miar i Wag. Przez krótki czas był
Ministrem Spraw Wewnętrznych Francji.
23.03 – 175. rocznica śmierci Brunona Kicińskiego (właśc. Bruno Dionizy hr.
Kiciński z Kicina h. Rogala, pseud. Lajbuś, ; 1797–1844), polskiego hrabiego,
dziennikarza, publicysty, redaktora, wydawcy, poety i tłumacza. Współtwórca
polskiej prasy o charakterze politycznym i literackim. Założyciel „Kuriera
Warszawskiego”.
23.03 – 110. rocznica śmierci Wojciecha Dzieduszyckiego (1848–1909),
polskiego polityka, publicysty, filozofa, eseisty, historyka sztuki, dramaturga
i pisarza. Tłumacz dzieł Sofoklesa i Szekspira. Autor publikacji: Bohdan
Chmielnicki, Roztrząsania filozoficzne o podstawach pewności ludzkiej, Dokąd
nam iść wypada, Baśń nad baśniami.
24.03 – 15. rocznica śmierci Andrzeja Hausbrandta (1923–2004), polskiego
teatrologa, popularyzatora teatru, krytyka teatralnego, eseisty, publicysty,
prozaika, autora adaptacji scenicznych. Publikował m.in. w „Życiu Literackim”,
„Teatrze”, „Polityce”, „Dialogu”, „Odrze, „Kulturze”. Autor felietonów Idziemy
do teatru, szkiców teatralnych Kulisy kulis, powieści Filozofia pod psem.
25.03 – 90. rocznica śmierci Otokara Březiny (właśc. Václav Jebavý ; 1868–
1929), przedstawiciela czeskiego symbolizmu, mistyka, poety i myśliciela.
Czołowy reprezentant Czeskiej Moderny. Cały dorobek twórczy poety zawarł
w pięciu tomach poezji: Tajemnicze dale, Świt na zachodzie, Wiatry od
biegunów, Budowniczowie świątyni, Ręce oraz filozoficznych esejach o sztuce.
25.03 – 65. rocznica śmierci Leona Schillera (1887–1954), polskiego reżysera,
krytyka i teoretyka teatralnego, autora scenariuszy teatralnych i radiowych,
kompozytora i pieśniarza, posła na Sejm Ustawodawczy z ramienia PPR, potem
PZPR. Zasłynął interpretacjami dramatów Mickiewicza – legendarne Dziady
w Teatrze Polskim w Warszawie (1934) – wystawiane wcześniej we Lwowie
(1932), Wilnie (1933) oraz później w Sofii (1937).
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25.03 – 10. rocznica śmierci Andrzeja Trepki (1923–2009), polskiego pisarza
science fiction, dziennikarza i popularyzatora nauki. Współzałożyciel Polskiego
Towarzystwa Astronautycznego, członek Polskiego Towarzystwa Miłośników
Astronomii. Jeden z pionierów powojennej fantastyki naukowej w Polsce. Autor
m.in. powieści Dwunastu apostołów oraz biografii Konstantina Ciołkowskiego.
26.03 – 145. rocznica urodzin Roberta Frosta (1874–1963), amerykańskiego
poety, w wierszach rozważającego problemy tożsamości i wolności człowieka.
Uznany za największego amerykańskiego poetę XX wieku oraz za jednego
z największych poetów piszących po angielsku w XX wieku. Autor m.in. tomów
poezji: Liryki najpiękniejsze, 55 wierszy. Czterokrotny laureat nagrody Pulitzera.
26.03 – 75. rocznica urodzin Igora Mitoraja (1944–2014), polskiego rzeźbiarza,
malarza i grafika, od 1968 roku tworzącego poza granicami kraju. Autor dzieł:
Ikar, Tyndareus, Centauro, Eros, Mars, Gorgona, Ithaka. Jego rzeźby, często
gigantycznej wielkości, stoją w reprezentacyjnych punktach miast, m.in. w
Paryżu, Rzymie, Mediolanie, Lozannie, Londynie, Krakowie, w USA i Japonii.
26.03 – 60. rocznica śmierci Raymonda Chandlera (1888–1959),
amerykańskiego pisarza, autora opowiadań i powieści detektywistycznych
należących do klasyki tzw. czarnego kryminału, m.in. Żegnaj laleczko, Wysokie
okno, Tajemnice jeziora, Długie pożegnanie. Scenarzysta – wiele jego utworów
zaadaptowano na potrzeby filmów: Błękitna dalia, Podwójne ubezpieczenie.
27.03 – 95. rocznica urodzin Sarah Vaughan (zwana Sassy i The Divine One ;
1924–1990), amerykańskiej wokalistki i pianistki jazzowej. Koncertowała
i nagrywała z najwybitniejszymi muzykami od Milesa Davisa i Oskara
Petersona po Herbiego Hancocka, Rona Cartera, Billa Higginsa, Maynarda
Fergusona. Nagrodzona NEA Jazz Masters Award (1989).
28.03 – 115. rocznica urodzin Stefana Kawyna (1904–1968), historyka
literatury polskiej, autora pionierskich badań z zakresu twórczości literackiej
i socjologii życia literackiego, wykładowcy na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim i Uniwersytecie Łódzkim. Autor publikacji, m.in.: Cyganeria
warszawska, Mickiewicz w oczach współczesnych, Ideologia stronnictw
politycznych w Polsce wobec Mickiewicza 1890–1898.
28.03 – 105. rocznica urodzin Bohumila Hrabala (1914–1997), czeskiego
pisarza uważanego za znaczącego twórcę światowej literatury XX wieku.
Najważniejsza książka Zbyt głośna samotność ukazała się w wydaniach
podziemnych. Inne znane dzieła: Postrzyżyny, Bambini di Praga, Bar świat,
Święto przebiśniegu, Czuły barbarzyńca, Pociągi pod specjalnym nadzorem.
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28.03 – 50. rocznica śmierci Dwighta Eisenhovera (pseud. Ike ; 1890–1969),
amerykańskiego polityka, dowódcy wojskowego, generała United States Army,
uczestnika II wojny światowej. Naczelny Dowódca Alianckich Ekspedycyjnych
Sił Zbrojnych. 34 prezydent Stanów Zjednoczonych (1953–1961).
28.03 – 25. rocznica śmierci Eugene'a Ionesco (1909–1994), francuskiego
dramaturga, pochodzenia rumuńskiego, współtwórcy teatru absurdu. Autor
dramatów: Łysa śpiewaczka, Lekcja, Krzesła, Kubuś, czyli uległość, Król umiera,
czyli ceremonie oraz powieści: Samotnik, Zdjęcie pułkownika.
29.03 – 10 rocznica śmierci Maurice'a Jarre'a (właśc. Maurice-Alexis Jarre ;
1924–2009), francuskiego kompozytora. Autor muzyki do takich filmów jak:
Zmierzch bogów, Jezus z Nazaretu, Stowarzyszenie Umarłych Poetów, Uwierz
w ducha. Statuetkę Oscara otrzymał za filmy: Lawrence z Arabii, Doktor
Żywago, Podróż do Indii. Wszystkie te filmy wyreżyserował David Lean.
29.03 – 10. rocznica śmierci Stanisława Dróżdża (1939–2009), polskiego
artysty i poety, twórcy poezji konkretnej. Autor publikacji Poezja konkretna.
Wybór tekstów polskich oraz dokumentacja z lat 1967-77. Swoje prace określał
terminem Pojęciokształty. Związany z Galerią Foksal w Warszawie, Appenix2
i Propaganda. Reprezentował Polskę na 50. Biennale Sztuki w Wenecji
z wystawą pt. Alea Iacta Est, której kuratorem był Paweł Sosnowski.
30.03 – 175. rocznica urodzin Paula Verlaine'a (1844–1896), francuskiego
poety, zaliczanego do grona poetów wyklętych. Przedstawiciel impresjonizmu
w literaturze. Tomik poezji Poematy spod znaku Saturna przyniósł poecie
uznanie i popularność. Poezja Verlaine'a była także bardzo popularna wśród
muzyków, jego wiersze były często wykorzystywane jako teksty piosenek.
31.03 – 210. rocznica urodzin Mikołaja Gogola (1809–1852), rosyjskiego
pisarza, poety, dramaturga i publicysty pochodzenia ukraińskiego. Klasyk
literatury rosyjskiej. Mistrz wyrosłej z romantyzmu groteski, satyryk-humorysta.
Autor komedii obyczajowych: Rewizor, Ożenek, powieści Martwe dusze oraz
cyklu Peterburskie opowiadania.
31.03 – 105. rocznica urodzin Octavio Paza (1914–1998), meksykańskiego
poety, eseisty, krytyka, dziennikarza i dyplomaty, laureata Nagrody Nobla
w dziedzinie literatury (1990). Jego twórczość ulegała wielu wpływom, m.in.
marksizmu, surrealizmu i mitologii Azteków. Nazywany „pielgrzymem po
kulturach świata”. Autor poematu Kamień słońca, tomików poezji: Wolność na
słowo, Małpa gramatyczna oraz esejów, m.in. Labirynt samotności.
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31.03 – 80. rocznica urodzin Volkera Schlöndorffa (1939-), niemieckiego
reżysera, scenarzysty i producenta filmowego. Kręci filmy głównie na bazie
materiału literackiego, tworząc wybitne adaptacje filmowe, m.in. Niepokoje
wychowanka Törlessa, Utracona cześć Katarzyny Blum czy nagrodzony
Oscarem i Złotą Palmą na MFF w Cannes Blaszany bębenek (1979).

KWIECIEŃ
01.04 – 130. rocznica urodzin Ilji Szatrowa (1889–1952), rosyjskiego
kompozytora i dyrygenta orkiestr wojskowych. Autor słynnego walca
napisanego do słów S. Pietrowa: Na wzgórzach Mandżurii, który stał się
światowym przebojem oraz innych kompozycji: Letnie burze, Nastała jesień.
Odznaczany kilkakrotnie sowieckimi odznaczeniami wojskowymi.
01.04 – 90. rocznica urodzin Milana Kundery (1929-), czeskiego
i francuskiego pisarza oraz eseisty. Autor powieści Żart, będącej satyrą na życie
w komunistycznej Czechosłowacji. W 1968 roku utwory Kundery trafiły na
czarną listę. Pisarz w 1975 r. wyemigrował do Francji gdzie opublikował Księgę
śmiechu i zapomnienia. Zasłynął powieścią Nieznośna lekkość bytu.
02.04 – 120. rocznica urodzin Dobiesława Damięckiego (pseud. Sułkowski,
Damian ; 1899–1951), polskiego aktora oraz reżysera, nestora aktorskiego rodu
Damięckich. Żołnierz Polskiej Organizacji Wojskowej, powstaniec śląski. Jako
aktor związany był m.in. z teatrami w Łodzi, we Lwowie oraz Warszawie.
Zagrał w filmach: Dzieje grzechu, Róża, Profesor Wilczur, Wyrok życia.
02.04 – 45. rocznica śmierci Georges'a Pompidou (1911–1974), francuskiego
polityka. Premier Francji w latach 1962–1968 oraz prezydent Francji w latach
1969–1974 i z urzędu współksiążę Andory. Autor antologii poezji francuskiej.
Jego imieniem nazwane zostało muzeum sztuki współczesnej, które zainicjował
po wyborach wygranych w 1969 r.
03.04 – 170. rocznica śmierci Juliusza Słowackiego (1809–1849), polskiego
poety, dramaturga romantycznego i epistolografa. Uznany za Wieszcza
Narodowego. Związany z mesjanizmem polskim, jeden z największych
mistyków polskiej poezji. Utwory podejmowały istotne problemy związane
z walką narodowowyzwoleńczą oraz poruszały uniwersalne tematy
egzystencjalne. Autor dzieł: Grób Agamemnona, Balladyna, Kordian.
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03.04 – 95. rocznica urodzin Marlona Brando (1924–2004), amerykańskiego
aktora pochodzenia niemieckiego, holenderskiego, angielskiego i irlandzkiego.
Odtwórca ról w takich filmach jak: Tramwaj zwany pożądaniem, Na
Nabrzeżach, Dziki, Ojciec chrzestny, Czas apokalipsy. Wyreżyserował też
western Dwa oblicza zemsty, w którym sam zagrał. Laureat dwóch Oscarów.
03.04 – 10. rocznica śmierci Lubomira Włodzimierza Barana (1937–2009),
polskiego geodety, przewodniczącego Komitetu Geodezji Polskiej Akademii
Nauk. Członek wielu komitetów PAN: Komitetu Narodowego ds. Współpracy
z Międzynarodową Unią Geodezji i Geofizyki ICSU, Komitetu Astronomii,
Komitetu Geofizyki, Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych. Autor
Teoretycznych podstaw opracowania wyników pomiarów geodezyjnych.
04.04 – 70. rocznica powstania Paktu Północnoatlantyckiego NATO (1949)
05.04 – 330. rocznica urodzin Gabriela Piotra Baudouina (1689–1768),
francuskiego księdza, misjonarza ze Zgromadzenia św. Wincentego á Paulo,
profesora filozofii i teologii, działacza charytatywnego. Założyciel pierwszego
w Warszawie Domu Podrzutków. W związku z pomocą jaką udzielał biednym
uzyskał przydomek „wielki jałmużnik Warszawy”.
05.04 – 55. rocznica śmierci Douglasa MacArthura (1880–1964),
amerykańskiego generała armii, dowódcy armii alianckich na Pacyfiku podczas
II wojny światowej. Uhonorowany Medalem Honoru – najwyższym
odznaczeniem wojskowym w Stanach Zjednoczonych. Był jednym z pięciu
amerykańskich oficerów, którzy osiągnęli stopień generała armii (ang. General
of the Army).
05.04 – 30. rocznica zakończenia w Warszawie obrad Okrągłego Stołu –
negocjacje przedstawicieli opozycyjnych organizacji działających w kraju
(1989).
05.04 – 30 lat temu (1989) podpisano porozumienie Okrągłego Stołu.
06.04 – 190. rocznica śmierci Nielsa Henrika Abela (1802–1829), norweskiego
matematyka, który udowodnił niemożliwość rozwiązania równania
algebraicznego stopnia wyższego niż cztery przez pierwiastniki. Prowadził
badania w dziedzinie teorii szeregów i całek eliptycznych. W 2001r. rząd
Norwegii zdecydował o ustanowieniu Nagrody Abela, która jest przyznawana za
najwybitniejsze osiągnięcia w dziedzinie matematyki.
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06.04 – 105. rocznica śmierci Józefa Chełmońskiego (1849–1914), polskiego
malarza, przedstawiciela realizmu. Malarz scen rodzajowych, ukazujących życie
wsi polskiej i ukraińskiej, pejzaży oraz scen myśliwskich. Doskonały malarz
koni. Sławę przyniosły mu dzieła: Odlot żurawi, Babie lato, Bociany,
Kuropatwy na śniegu, Orka, Czwórka, Krzyż w zadymce.
06.04 – 90. rocznica urodzin Stanisława Czycza (1929–1996), polskiego poety
i prozaika. Debiutował w 1955 w Prapremierze pięciu poetów na łamach
krakowskiego „Życia Literackiego”. Największy rozgłos przyniosło mu And ze
zbioru Ajol. Na podstawie jego twórczości powstał m.in. film fabularny: Nad
rzeką, której nie ma w reżyserii Andrzeja Barańskiego.
06.04 – 105. rocznica urodzin Arnolda Mostowicza (1914–2002), polskiego
pisarza, dziennikarza, tłumacza, lekarza i popularyzatora nauki. Współpracował
z „Trybuną Dolnośląską”, „Gazetą Krakowską”, warszawskimi „Szpilkami”.
Obraz wspomnień i refleksji z obozów oraz getta przedstawił w książce Żółta
Gwiazda i Czerwony Krzyż – zaliczonej przez krytykę do najcenniejszych
literackich dokumentów czasów zagłady.
06.04 – 80. rocznica urodzin Olgi Lipińskiej (1939-), polskiej reżyserki,
scenarzystki telewizyjnej i satyryczki, felietonistki, twórczyni telewizyjnego
Kabaretu Olgi Lipińskiej. Reżyserowała spektakle Teatru TV: Damy i huzary.
Autorka zbioru felietonów: Mój pamiętnik potoczny, Co by tu jeszcze, Jeszcze
słychać śmiech. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
07.04 – 405. rocznica śmierci El Greca (właśc. Dominikos Thetokopulos ;
1541–1614), hiszpańskiego malarza, rzeźbiarza i architekta pochodzenia
greckiego, przedstawiciela manieryzmu. Twórca dzieł malarskich: Święta
Weronika trzymająca chustę, Pokłon Trzech Króli, Obnażenie z szat, rzeźb m.in.
Chrystus Zmartwychwstały oraz pięciotomowego traktatu o architekturze.
07.04 – 135. rocznica urodzin Bronisława Malinowskiego (1884–1942),
polskiego antropologa społecznego i ekonomicznego, podróżnika, etnologa,
religioznawcy i socjologa. Twórca metody obserwacji uczestniczącej
w antropologii. Opublikował m.in. Zwyczaj i zbrodnia w społeczności dzikich,
Argonauci zachodniego Pacyfiku, Kultura i jej przemiany, Mit, magia i religia.
07.04 – 130. rocznica urodzin Gabrieli Mistral (właśc. Licila Godoy Alcayaga ;
1889–1957), chilijskiej poetki, dyplomatki i działaczki oświatowej. Laureatka
Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1945). Autorka dzieł: Sonety śmierci,
Niepocieszenie, Czułość, Karczowanie, Tłocznia.
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08.04 – 110. rocznica śmierci Heleny Modrzejewskiej (właśc. Jadwiga Helena
Misel ; 1840–1909), polskiej aktorki specjalizującej się w rolach
szekspirowskich i tragicznych: rola tytułowa w Marii Stuart Juliusza
Słowackiego czy rola oszalałej Praksedy z Karpackich górali Józefa
Korzeniowskiego. Zaliczana była do najpiękniejszych kobiet epoki.
08.04 – 90. rocznica urodzin Jacquesa Brela (1929–1978), belgijskiego
pieśniarza, kompozytora, poety, aktora filmowego i reżysera tworzącego we
Francji, trubadura śpiewającego własne teksty. Utwory poetyckie Brela znalazły
się m.in. w twórczości Jacka Kaczmarskiego Pijak, Wojciecha Młynarskiego
Burżuje, Piosenka starych kochanków, Michała Bajora Flamandowie, Andrzeja
Kołakowskiego Port Magadan, Jana Jakuba Należytego.
08.04 – 85. rocznica śmierci Władysława Skoczylasa (1883–1934), polskiego
malarza, grafika, rzeźbiarza i pedagoga, uważanego za twórcę polskiej szkoły
drzeworytu. Znane dzieła: Pochód zbójników, Janosik, Głowa starego górala.
Twórca ilustracji książkowych, m.in. do twórczości Władysława Reymonta czy
Jana Kasprowicza. Współzałożyciel ugrupowań: Stowarzyszenie Artystów
Polskich Rytm, Stowarzyszenie Artystów Grafików Ryt oraz Instytutu
Propagandy Sztuk.
08.04 – 35. rocznica śmierci Piotra Kapicy (1894–1984), rosyjskiego fizyka,
badacza fizyki niskich temperatur, odkrywcy zjawiska nadciekłości helu,
badacza plazmy i syntezy termojądrowej. Wielokrotnie nagradzany
międzynarodowymi nagrodami i odznaczeniami. Laureat Nagrody Nobla
w dziedzinie fizyki (1978).
08.04 – 10. rocznica śmierci Piotra Morawskiego (1976–2009), polskiego
himalaisty, zdobywcy 6 ośmiotysięczników, doktora nauk chemicznych,
wiceprezesa Polskiego Związku Alpinizmu. Jako pierwszy człowiek zdobył
zimą Sziszapangmę – 14. szczyt świata (2005). Zginął podczas wyprawy na
Manaslu w Nepalu. Pośmiertnie ukazały się jego książki: Od początku do końca,
Zostają góry: opowiadania, felietony, wspomnienia.
09.04 – 60. rocznica śmierci Franka Lloyda Wrighta (1867–1959),
amerykańskiego architekta modernistycznego, jednego z najważniejszych
projektantów XX wieku (Muzeum Guggenheima). Czerpał natchnienie z natury,
do swych prac wykorzystywał naturalne materiały budowlane.
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10.04 – 120. rocznica urodzin Ewy Szelburg-Zarębiny (1899–1986), polskiej
powieściopisarki, poetki, dramaturg, eseistki. Pierwszy Kanclerz Kapituły
Orderu Uśmiechu, członkini Zarządu Stołecznego Towarzystwa Przyjaźni
Polsko-Radzieckiej. Autorka książek dla dzieci i młodzieży, m.in. Wesołe
historie, Najmilsi, O warszawskiej syrenie, Przez różową szybkę. Zdobyła
Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za całokształt twórczości (1966).
10.04 – 15. rocznica śmierci Jacka Kaczmarskiego (1957–2004), polskiego
poety, prozaika, kompozytora i pieśniarza, barda Solidarności, autora tekstów
piosenek, znanego głównie dzięki piosenkom o tematyce historycznej: Ballada
wrześniowa i społeczno-politycznej, będących głosem antykomunistycznej
opozycji, m.in. Mury, Nasza klasa, Obława.
11.04 – 940. rocznica śmierci Stanisława (1030–1079), świętego, biskupa
krakowskiego, męczennika, patrona Polski.
11.04 – 150. rocznica urodzin Gustava Vigelanda (właśc. Gustav Thorsen ;
1869–1943), norweskiego rzeźbiarza. Twórca ponad połowę życia poświęcił
realizacji swojej idée fixe – kompozycji rzeźbiarsko-ogrodowej w Parku
Frogner w Oslo. Składa się ona z 212 rzeźb, przedstawiających prawie 600
postaci wykonanych z kamienia i brązu. Prace nad kompleksem parkowym
rozpoczęły się już w 1907 r. trwały aż do końca lat 40. i były kontynuowane po
śmierci artysty.
11.04 – 70. rocznica urodzin Stefana Chwina (pseud. Max Lars ; 1949-),
polskiego powieściopisarza, krytyka literackiego, eseisty, historyka literatury,
profesora uniwersyteckiego, grafika. Autor analizy literackiej pt. Romantyczna
przestrzeń wyobraźni oraz opracowania Literatura a zdrada: od Konrada
Wallenroda do Małej Apokalipsy. W beletrystyce zadebiutował powieściami dla
młodzieży: Ludzie-skorpiony i Człowiek-Litera.
11.04 – 70. rocznica urodzin Grzegorza Wasowskiego (1949-), polskiego
dziennikarza muzycznego, satyryka, aktora. Związany z Trzecim Programem
Polskiego Radia. Współtworzył audycję satyryczną Nie tylko dla orłów oraz
muzyczną Lista przebojów dla oldboyów. Występował m.in. w telewizyjnym
programie satyrycznym Za chwilę dalszy ciąg programu oraz Komiczny Odcinek
Cykliczny. Współautor książki Starsi Panowie Dwaj. Kompendium niewiedzy.
12.04 – 75. rocznica urodzin Karela Kryla (1944–1994), czeskiego pieśniarza,
barda praskiej wiosny, poety i grafika, przedstawiciela nurtu publicystycznego
w poezji lat 60. XX wieku. Znane piosenki Kryla to Rakovina, Bratříčku, zavírej
vrátka, Král a klaun, Salome, Jeřabiny, Děkuji, Lásko. Odznaczony pośmiertnie
przez prezydenta Václava Havla Medalem za Zasługi II stopnia (1995).
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12.04 – 30. rocznica śmierci Herberta Bednorza (1908–1989), polskiego
biskupa rzymskokatolickiego, doktora nauk społecznych i prawa. Uczestnik 2.
Soboru Watykańskiego, członek Posoborowej Komisji do Spraw Laikatu.
Nazywany „biskupem robotników” – inicjator utworzenia Komisji do Spraw
Duszpasterstwa Ludzi Pracy, organizator Biskupiego Komitetu Pomocy
Internowanym. Rzecznik religijnych i kulturalnych praw Ślązaków.
13.04 – 120. rocznica urodzin Alfreda Moshera Buttsa (1899–1993),
amerykańskiego architekta, wynalazcy gry planszowej Scrabble. Początkowo
nazwał swoją grę jako Lexiko, później zmienił ją na Criss Cross Words. Butts
ostatecznie sprzedał prawa przedsiębiorcy i prawnikowi Jamesowi Brunotowi,
który wprowadził kilka modyfikacji w grze i nazwał ją Scrabble czyli „szukać
gorączkowo, po omacku”. W 1948 roku gra została opatentowana.
14.04 – 260. rocznica śmierci Jerzego Fryderyka Händla (1685–1759),
niemieckiego kompozytora i organisty, wybitnego twórcy muzyki późnego
baroku. który dokonał syntezy barokowych osiągnięć muzycznych, zwłaszcza
niemieckich, włoskich i angielskich. Komponował liczne gatunki muzyki, m.in.
opery Juliusz Cezar w Egipcie, Tamerlano, Rodelinda, Orlando i oratoria:
Tryumf Czasu i Rozczarowania, Alexander Balus, Esther, Athalia, Mesjasz.
14.04 – 10. rocznica śmierci Maurice'a Druona (1918–2009), francuskiego
powieściopisarza, członka Akademii Francuskiej, korespondenta wojennego
(1944–1945). Autor trylogii Potentaci, cyklu historycznego Królowie przeklęci,
esejów politycznych, opowiadań, sztuk teatralnych.
15.04 – 145. rocznica urodzin Johannesa Starka (1874–1957), niemieckiego
fizyka atomowego, odkrywcy zjawiska rozszczepienia linii widmowych w polu
elektrycznym – zwanego efektem Starka. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie
fizyki (1919).
15.04 – 85. rocznica urodzin Andrzeja Kopiczyńskiego (1934–2016),
polskiego aktora teatralnego i filmowego. Zadebiutował na ekranie w filmie
Jerzego Kawalerowicza Prawdziwy koniec wielkiej wojny. Aktorsko związany
m.in. z Teatrem Współczesnym w Bydgoszczy, Dramatycznym w Szczecinie
i teatrami warszawskimi. Zasłynął rolą tytułową w serialach Czterdziestolatek
i Czterdziestolatek. 20 lat później w reż. Jerzego Gruzy.
16.04 – 810 lat temu (1209) Franciszek z Asyżu otrzymał od papieża
Innocentego III ustne zatwierdzenie reguły Zakonu Braci Mniejszych, tzw.
franciszkanów.
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16.04 – 130. rocznica urodzin Charlesa Chaplina (1889–1977), brytyjskiego
aktora i reżysera okresu kina niemego, później także filmów udźwiękowionych;
producenta, scenarzysty i kompozytora muzyki filmowej. Zagrał w filmach:
Brzdąc, Cyrk, Dyktator, Charlie włóczęga, Król w Nowym Jorku. Zdobywca
Oscara Honorowego za całokształt osiągnięć jako reżyser i aktor (1972).
16.04 – 60. rocznica śmierci Antoniego Fertnera (1874–1959), polskiego
aktora komediowego mającego w swoim dorobku około 500 ról teatralnych
i filmowych. Karierę zaczynał w filmach niemych, w których występował jako
Antoś lub Antosza: Antoś po raz pierwszy w Warszawie. Największą sławę
przyniosły mu role filmowe w filmach dźwiękowych w okresie
międzywojennym Ada! To nie wypada!
16.04 – 15. rocznica śmierci Jana Szczepańskiego (1913–2004), polskiego
socjologa, profesora nauk humanistycznych, nauczyciela akademickiego
i rektora Uniwersytetu Łódzkiego, Wojskowej Akademii Politycznej. Członek
i wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. Zdobywca doktoratów honorowych
pięciu uczelni, w tym paryskiej Sorbony. Najważniejsze prace: Inteligencja
i społeczeństwo, Raport o stanie oświaty, Polskie losy, Wizje naszego czasu.
17.04 – 115. rocznica śmierci Zofii Szeptyckiej (1837–1904), polskiej malarki
i pisarki, autorki opowiadań, szkiców i wspomnień. Najcenniejsze są
Wspomnienia z lat ubiegłych, pisane w latach 1900–1903. Zbiór Pism
z przedmową Stanisława Tarnowskiego ukazał się pośmiertnie. Autorka
obrazów religijnych, które zdobiły kościoły Lwowa, Krakowa, Żółkwi
i Bruchnalu.
18.04 – 80. rocznica urodzin Macieja Szumowskiego (1939–2004), polskiego
dziennikarza, reżysera filmów dokumentalnych, redaktora naczelnego „Gazety
Krakowskiej”. Nagrodzony przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich im.
Bolesława Prusa za cykl reportaży Polska zza siódmej miedzy. Szef kampanii
wyborczej Solidarności w Krakowie w 1989 roku.
19.04 – 210. rocznica śmierci Cypriana Godebskiego (1765–1809), polskiego
poety, prozaika, redaktora „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”. Członek
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie. Zapoczątkował nurt literatury
pozostającej w ścisłym związku z walką wyzwoleńczą, stworzył ideał żołnierzapoety. Ważniejsze utwory: Wiersz do siebie samego, Wiersz do Legiów polskich.
Pochwała Konfucjusza, filozofa chińskiego, Dzieło o literaturze narodowej.
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19.04 – 195. rocznica śmierci George'a Gordona Byrona (znany również jako
lord Byron ; 1788–1824), angielskiego poety i dramaturga doby romantyzmu,
autora m.in. satyry Angielscy poeci i szkoccy recenzenci, zbioru liryków Melodie
hebrajskie, poematów dygresyjnych Don Juan, powieści poetyckich Giaur,
w których stworzył typ tzw. bohatera bajronicznego.
19.04 –110. rocznica urodzin Mariana Podkowińskiego (1909–2006),
polskiego dziennikarza, reportażysty, publicysty, pisarza. Publicysta tygodnika
„Świat”, „Perspektywy”, „Rzeczpospolita”. Sprawozdawca z procesu
zbrodniarzy hitlerowskich w Norymberdze. Autor reportaży: IV Rzesza rośnie,
Trzy miesiące w USA, utworów publicystycznych: Gdyby Hitler wygrał wojnę,
Gdyby Polska nie była uparta. W 1984 r. umieszczony na tzw. Liście Kisiela.
19.04 – 85. rocznica urodzin Jana Kobuszewskiego (1934-), polskiego aktora
teatralnego i filmowego oraz artysty kabaretowego. Związany z kabaretami
Dudek i Olgi Lipińskiej. Współgospodarz (razem z Janem Kociniakiem)
satyrycznego programu telewizyjnego Wielokropek. Odtwórca roli tytułowej
w pierwszym polskim serialu telewizyjnym Barbara i Jan. Narrator
cyklicznego, humorystycznego programu telewizyjnego Bajka dla dorosłych.
19.04 – 70. rocznica śmierci Ulricha Salchowa (1877–1949), szwedzkiego
łyżwiarza figurowego, dziesięciokrotnego mistrza świata w jeździe solowej. Od
jego nazwiska pochodzi nazwa jednego z podstawowych skoków łyżwiarskich.
19.04 – 30. rocznica śmierci Daphne du Maurier (1907–1989), angielskiej
pisarki, autorki popularnych powieści i opowiadań. Autorka powieści Rebeka,
Lot sokoła, Dom nad wodą, Niezłomna i zbioru opowiadań pt. Makabreski.
20.04 – 120. rocznica urodzin Adolfa Hitlera (1889–1945), niemieckiego
polityka pochodzenia austriackiego, kanclerza Niemiec i führera III Rzeszy.
Przywódca Narodowo-Socjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników
(NSDAP), ideolog narodowego socjalizmu, zbrodniarz wojenny. Osobiście
odpowiedzialny za politykę rasową nazistowskich Niemiec, Holocaust oraz za
śmierć milionów ludzi zabitych podczas jego rządów.
21.04 – 510. rocznica śmierci Henryka VII Tudora (1457–1509), króla Anglii
i lorda Irlandii, ojca Henryka VIII.
21.04 – 320. rocznica śmierci Jeana Baptiste Racine'a (1639–1699),
francuskiego poety i dramaturga, królewskiego dworzanina i historiografa.
Główny przedstawiciel późnobarokowego klasycyzmu. Autor przesiąkniętych
pesymizmem sztuk, uważanych za mistrzowskie w przedstawianiu kobiecej
psychiki. Autor tragedii Andromacha, Fedra, Ifigenia, Berenika, Estera, Atalia
oraz jedynej satyrycznej komedii Pieniacze. Członek Akademii Francuskiej.
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21.04 – 90. rocznica śmierci Józefa Londzina (1862–1929), polskiego księdza
katolickiego, działacza oświatowego, narodowego i politycznego, historyka,
folklorysty i bibliografa. Poseł do parlamentu austriackiego, na Sejm
Ustawodawczy RP i Sejm Śląski. Burmistrz Cieszyna (1927–1929). Redaktor
„Gwiazdki Cieszyńskiej”, działacz Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego.
22.04 – 295. rocznica urodzin Immanuela Kanta (1724–1804), niemieckiego
filozofa, profesora logiki i metafizyki. Twórcy filozofii krytycznej
(transcendentalnej). Według Kanta największe znaczenie ma tak zwany
imperatyw kategoryczny, czyli bezwzględny nakaz: Postępuj wedle takich tylko
zasad, co do których możesz jednocześnie chcieć, żeby stały się prawem
powszechnym. Dzieła krytyczne: Krytyka czystego rozumu, Krytyka władzy
sądzenia, Metafizyka moralności, Religia w obrębie samego rozumu.
22.04 – 120. rocznica urodzin Vladimira Nabokova (1899–1977), rosyjskiego
poety, prozaika, dramaturga, krytyka literackiego, wykładowcy literatury na
uczelniach amerykańskich. Szeroką sławę przyniosła mu powieść Lolita. Autor
utworów dramatycznych Wynalazek Walca, opowiadań Zajęty człowiek oraz
Wykładów o literaturze.
22.04 – 115. rocznica śmierci Piotra Chmielowskiego (1848–1904), polskiego
historyka literatury, krytyka literackiego, znawcy polskiej literatur romantycznej
i pozytywistycznej. Profesor Uniwersytetu Lwowskiego. Edytor, redaktor
miesięcznika „Ateneum”. Zajmował się również pedagogiką, historią
wychowania, historią filozofii. Autor prac i artykułów: Kobiety Mickiewicza,
Słowackiego i Krasińskiego, Poezya w wychowaniu, Utylitaryzm w literaturze.
22.04 – 115. rocznica urodzin Roberta Oppenheimera (1904–1967),
amerykańskiego fizyka, dyrektora naukowego Projektu Manhattan – trwającego
w czasie II wojny światowej przedsięwzięcia mającego na celu opracowanie
pierwszej broni atomowej.
22.04 – 35. rocznica śmierci Ansela Adamsa (1902–1984), amerykańskiego
fotografa, artysty, który zasłynął czarno-białymi fotografiami parków
narodowych. Autor wielu książek o fotografii: The Camera, The Negative,
The Print.
22.04 – 25. rocznica śmierci Richarda Nixona (1913–1994), amerykańskiego
polityka i prawnika, 37. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wcześniej
wiceprezydent, senator i członek Izby Reprezentantów. W wyniku Afery
Watergate ustąpił ze stanowiska prezydenta przed końcem kadencji, jako jedyny
w historii.
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23.04 – 455. rocznica urodzin Williama Shakespeare'a (1564–1616),
angielskiego poety, dramaturga i aktora, uznawanego za najwybitniejszego
pisarza literatury angielskiej oraz reformatora teatru. Poeta narodowy Anglii.
Twórca sonetów, komedii i tragedii. Najbardziej znane sztuki: Otello, Makbet,
Romeo i Julia, Hamlet, Król Lear oraz romans Opowieść zimowa.
23.04 – 125 lat temu (1894) Władysław Podkowiński pociął, eksponowany na
wystawie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych swój wielki obraz Szał.
23.04 – 50. rocznica śmierci Krzysztofa Komedy (właśc. Krzysztof Trzciński ;
1931–1969), polskiego kompozytora i pianisty jazzowego. Twórca znanych na
całym świecie standardów jazzowych i muzyki filmowej. Zilustrował
muzycznie etiudę filmową Romana Polańskiego Dwaj ludzie z szafą oraz
Dziecko Rosemary ze słynną Kołysanką jako motywem przewodnim.
24.04 – 235. rocznica śmierci Franciszka Bohomolca (pseud. Daniel Bobinson,
Galantecki, Jeden Zakonnik, Pokutnicki ; 1720–1784), polskiego jezuity,
nauczyciela, komediopisarza, poety, tłumaczy, wydawcy, współtwórcy
oświecenia stanisławowskiego. Autor tomiku Zabawki poetyckie, komedii tzw.
konwiktowych, np. Paryżanin polski. Publicysta i redaktor warszawskich gazet
„Kurier Polski” czy „Monitor”.
24.04 – 65. rocznica urodzin Marka S. Huberatha (właśc. Hubert Harańczyk ;
1954-), polskiego fizyka i pisarza science fiction. Autor opowiadań: Wrocieeś
Sneogg, wiedziaam, Kara większa, oraz powieści: Ostatni, którzy wyszli z raju,
Druga podobizna w alabastrze, Gniazdo światów, Miasta pod Skałą. Honorowy
członek Galicyjskiej Gildii Fanów Fantastyki.
25.04 – 145. rocznica urodzin Guglielmo Marconiego (1874–1937), włoskiego
fizyka i konstruktora, jednego z pionierów radia i przemysłu elektronicznego.
Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki (1909) – za wkład w rozwój
telegrafii bezprzewodowej.
25.04 – 10. rocznica śmierci Jadwigi Żylińskiej (1910–2009), polskiej pisarki,
prozaiczki, eseistki, tłumaczki. Autorka powieści dla młodzieży oraz opowieści
historycznych: Złota włócznia, Odzyskana korona, Piastówny i żony Piastów,
Kapłanki, amazonki i czarownice a także słuchowisk i adaptacji. Uhonorowana
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
26.04 – 130. rocznica urodzin Ludwiga Wittgensteina (1889–1951),
austriackiego filozofa zajmującego się kwestiami języka, logiki, filozofii
umysłu, matematyki i pragmatyki. Nazywany „ojcem chrzestnym
neopozytywizmu”. Autor dzieł: Dociekania filozoficzne, Uwagi o religii i etyce,
Uwagi o podstawach matematyki, Dzienniki 1914–1916.
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26.04 – 60. rocznica urodzin Stanisława Soyki (1959-), polskiego wokalisty
jazzowego i popowego, pianisty, gitarzysty, skrzypka, kompozytora i aranżera.
Wydał albumy: Radioaktywny, ...Tylko brać, Soyka Yanina & Kompania, Czas
nie czeka na nas, Tryptyk rzymski, W blasku światła.
27.04 – 260. rocznica urodzin Mary Wollstonecraft (1759–1797), angielskiej
pisarki, propagującej równouprawnienie kobiet, prekursorki feminizmu. Autorka
dzieła Wołanie o prawa kobiety.
27.04 – 125. rocznica urodzin Nicolasa Slonimsky'ego (1894–1995),
amerykańskiego pianisty, kompozytora i dyrygenta, krytyka muzycznego
i teoretyka muzyki, autora podręcznika kompozycji Thesaurus of Scales
and Melodic Patterns. W rok po śmierci muzykologa w Polsce wyszła drukiem
jego autobiografia pt. Słuch absolutny.
27.04 – 80. rocznica urodzin Stanisława Dziwisza (1939-), polskiego
duchownego rzymskokatolickiego, doktora teologii, sekretarza i kapelana
arcybiskupa metropolity krakowskiego Karola Wojtyły w latach 1966–1978.
Osobisty sekretarz papieża Jana Pawła II w latach 1978–2005, arcybiskup
metropolita krakowski w latach 2005–2016, kardynał prezbiter od 2006 a od
2016 arcybiskup senior archidiecezji krakowskiej. Odznaczony Orderem Orła
Białego.
27.04 – 30. rocznica śmierci Leopolda Buczkowskiego (pseud. Paweł Makuta ;
1905–1989) polskiego prozaika, poety, malarza, artysty grafika, rzeźbiarza.
Twórca eksperymentalnych powieści, m.in. Czarny potok, Oficer na
nieszporach, Kamień w pieluszkach, Wszystko jest dialogiem.
28.04 – 115. rocznica urodzin Jana Sztaudyngera (1904–1970), polskiego
poety, fraszkopisarza, satyryka, eseisty, teoretyka lalkarstwa, tłumacza.
Publikował artykuły, recenzje, wiersze i fraszki m.in. w „Kurierze LiterackoNaukowym”, „Dwutygodniku Literackim”. Działał w kabarecie Klub
Szyderców. Redaktor pisma „Bal u lal. Miesięcznik Marionetkowy”, „Teatr
Lalek”. Autor utworów: Fraszki dla zakochanych, Puch ostu, Krople liryczne.
28.04 – 100. rocznica urodzin Leszka Proroka (pseud. Modrzew ; 1919–1984),
polskiego prozaika, eseisty, dramaturga, wykładowcy. Współpracował z pismem
„Szaniec”, „Ziemia i Morze”. Członek Armii Krajowej, uczestnik powstania
warszawskiego. Odznaczony Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego. Dyrektor
Teatru Lalki i Aktora Marcinek w Poznaniu. Autor powieści satyrycznej Wielki
zgiełk, zbioru opowiadań Grzechy dobrych ludzi, sztuki teatralnej Powrót taty.
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29.04 – 120. rocznica urodzin Duke'a Ellingtona (1899–1974),
amerykańskiego pianisty, bandleadera, kompozytora i aranżera jazzowego.
Twórca nowoczesnego swingu. Zasłynął z kompozycji: Cotton Tail, Prelude to
a Kiss, Satin Doll. Tworzył także muzykę filmową, m.in. do Anatomii
morderstwa Otto Premingera, w której zagrał też epizodyczną rolę pianisty
w barze.
29.04 – 100 lat temu (1919) Sejm Ustawodawczy ogłosił dzień 3 maja świętem
narodowym.
29.04 – 35. rocznica śmierci Karola Estreichera (młodszy ; 1906–1984),
polskiego historyka sztuki, prozaika, autora licznych publikacji, profesora
Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektora Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zaangażowany w rewindykację polskich dzieł sztuki zagrabionych w czasie II
wojny światowej. Niestrudzony kontynuator dzieła dziadka Karola Estreichera
i ojca Stanisława: Bibliografii polskiej Estreichera.
30.04 – 230 lat temu (1789) wybrany jednogłośnie George Washington został
w Nowym Jorku, zaprzysiężony na urząd jako pierwszy Prezydent Stanów
Zjednoczonych.
30.04 – 90. rocznica urodzin Zygmunta Kubiaka (1929–2004), polskiego
pisarza, eseisty, tłumacza, propagatora kultury antycznej, wykładowcy
Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat Nagrody Kościelskich za 1963 rok.
Autor utworów: Półmrok ludzkiego świata, Wędrówki po stuleciach, Mitologia
Greków i Rzymian, Brewiarz Europejczyka, Uśmiech Kore.
30.04 – 30. rocznica śmierci Sergio Leone (1929–1989), włoskiego reżysera
i scenarzysty filmowego, twórcy i przedstawiciela spaghetti westernu w tym
popularnej trylogii dolarowej Za garść dolarów, Za kilka dolarów więcej oraz
Dobry, zły i brzydki. Reżyser filmu kostiumowego Kolos z Rodos, a także
dramatu gangsterskiego Dawno temu w Ameryce.

MAJ
01.05 – 120. rocznica urodzin Wiktora Jana Doroszewskiego (1899–1976),
polskiego językoznawcy, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, dialektyka,
redaktora Słownika języka polskiego i Słownika poprawnej polszczyzny. .
Twórca teorii języka, w której za przedmiot językoznawstwa uważał „człowieka
mówiącego” (łac. homo loquens), a nie relacje zachodzące wewnątrz języka.
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01.05 – 115. rocznica śmierci Antonina Dvořáka (1841–1904), czeskiego
kompozytora i dyrygenta okresu romantyzmu. Czołowy przedstawiciel czeskiej
muzyki narodowej. Twórca symfonii Z Nowego Świata, kwartetów
smyczkowych, oper, poematów symfonicznych, pieśni, mszy, utworów
fortepianowych oraz koncertów Koncert wiolonczelowy.
01.05 – 110. rocznica urodzin Zbigniewa Uniłowskiego (1909–1937),
polskiego prozaika, autora opowiadań grozy, utworów parodystycznych:
Człowiek w oknie, Dzień rekruta, nowel oraz powieści, m.in. Wspólny pokój,
Dwadzieścia lat życia. Autor reportaży prasowych: Żyto w dżungli i Pamiętnik
morski.
01.05 – 90. rocznica urodzin Stanisława Mikulskiego (1929–2014), polskiego
aktora teatralnego i filmowego, konferansjera. Pierwszą znaczącą rolę zagrał
w filmie Kanał. Popularność zdobył przede wszystkim dzięki głównej roli,
Hansa Klossa w kultowym serialu telewizyjnym pt. Stawka większa niż życie.
Był też wielokrotnie konferansjerem na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej czy
Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze.
02.05 – 500. rocznica śmierci Leonarda da Vinci (właśc. Leonardo di ser Piero
da Vinci ; 1452–1519), włoskiego malarza renesansowego, rzeźbiarza,
architekta, filozofa, muzyka, pisarza, odkrywcy, matematyka, mechanika,
anatoma, wynalazcy, geologa, rzeźbiarza. Największe dzieła malarskie: Mona
Lisa, Ostatnia Wieczerza, Dama z gronostajem oraz szkic Człowiek
witruwiański.
02.05 – 160. rocznica urodzin Jerome'a K[lapki] Jerome'a (1859–1927),
angielskiego pisarza i dramaturga, któremu największą popularność przyniosła
humorystyczna powieść podróżnicza Trzech panów w łódce (nie licząc psa).
02.05 – 140. rocznica urodzin Heleny Radlińskiej (pseud. H. Orsza,
Warszawianin ; 1879–1954), polskiej pedagog, pracownika Biblioteki Ordynacji
Zamojskiej. Twórczyni pedagogiki społecznej w Polsce. Zajmowała się również
historią oświaty, problematyką czytelnictwa, bibliotekarstwa i książki. Autorka
referatu: Z zagadnień pedagogiki społecznej. Założycielka Studium Pracy
Społeczno-Oświatowej w Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie (1925).
Powstania śląskie – trzy konflikty zbrojne na Górnym Śląsku, które miały
miejsce w latach 1919–1921 między ludnością polską i niemiecką. Odbyły się
one w okresie formowania się Państwa Polskiego po zakończeniu I wojny
światowej.
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102 lata temu (02/03.05–05.07.1921) wybuchło III powstanie śląskie –
wystąpienie zbrojne mające na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski.
03.05 – 550. rocznica urodzin Niccolò Machiavelli'ego (1469–1527),
florenckiego historyka i dyplomaty, prawnika, filozofa, pisarza społecznego
i politycznego. Autor traktatu o sprawowaniu władzy pt. Książę, który sprawił,
że od jego nazwiska powstał termin makiawelizm. W 1559 jego pisma znalazły
się na kościelnym indeksie ksiąg zakazanych.
03.05 – 160. rocznica urodzin José Gallegosa Arnosy (1859–1917),
hiszpańskiego malarza i rzeźbiarza. Autor dzieł: Procesja w Wenecji, Wesele
w Maroku, Kaplica torreadorów. W latach 1900–1906 wykonał marmurowy
ołtarz dla miasta Jerez de la Frontera.
03.05 – 115. rocznica urodzin Marii Skibniewskiej (1904–1984), polskiej
tłumaczki, głównie anglojęzycznej i francuskojęzycznej literatury pięknej.
Przełożyła na polski około sto książek, m.in. utwory J.R.R. Tolkiena, Jeana
Geneta, Grahama Greene'a, Henry'ego Jamesa, Thomasa Wolfe'a, Bruce'a
Marshalla, Williama Saroyana, Johna Updike'a i Patricka White'a.
03.05 – 85. rocznica urodzin Georgesa Moustaki ( właśc. Giuseppe Mustacchi ;
1934–2013), francuskiego piosenkarza i kompozytora włosko-greckożydowskiego pochodzenia. Pisał dla takich artystów jak: Édith Piaf (m.in.
Milord), Dalida, Françoise Hardy, Monique Andrée Serf, Brigitte Fontaine,
Herbert Pagani, France Gall i Cindy Daniel. Sam również wykonywał swoje
utwory.
03.05 – 20. rocznica śmierci Władysława Lecha Terleckiego (1933–1999),
polskiego pisarza, dramaturga, scenarzysty, współpracownika Polskiego Radia,
„Współczesności”, „Miesięcznika Literackiego”. Autor powieści i opowiadań
historycznych związanych tematycznie z powstaniem styczniowym, m.in.
Rośnie las, Dwie głowy ptaka, Lament, Powrót z carskiego sioła, Spisek,
słuchowisk radiowych, utworów dramatycznych i filmowych oraz scenariuszy.
04.05 – 95. rocznica śmierci Edith Nesbit (1858–1924), angielskiej pisarki,
prekursorki nowoczesnej fantastyki, uważanej za jedną z przedstawicielek
brytyjskiego „złotego wieku powieści dla dzieci” i twórczynię realistycznej
powieści przygodowej dla dzieci. Największą popularność zdobył cykl powieści:
Historia amuletu, Pięcioro dzieci i coś, Feniks i dywan.

65

04.05 – 75. rocznica urodzin Edmunda Wnuka-Lipińskiego (1944–2015),
polskiego socjologa, profesora, nauczyciela akademickiego, pisarza fantastyki
naukowej. Specjalizował się w powieściach fantastyki socjologicznej.
Opublikował trylogię Apostezjon, składającą się z pozycji Wir pamięci, Rozpad
połowiczny i Mord założycielski oraz dzieła z zakresu socjologii, m.in. Świat
międzyepoki, Granice wolności. Pamiętnik polskiej transformacji.
04.05 – 45. rocznica śmierci Ottona Nikodyma (1887–1974), polskiego
matematyka uznanego za wkład w rozwój teorii miary, analizy funkcjonalnej,
równań różniczkowych i opisowej teorii mnogości. Jeden z założycieli
Polskiego Towarzystwa Matematycznego w 1919 roku.
05.05 – 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki (herbu Krzywda ; 1819–
1872), polskiego kompozytora, dyrygenta, pedagoga, organisty. Autora ok. 268
pieśni, operetek, baletów i oper. Do najsłynniejszych dzieł należą opery: Halka,
Straszny dwór i Paria.
05.05 – 390. rocznica śmierci Szymona Szymonowica (inaczej Simon
Simonides Bendoński ; 1558–1629), polskiego humanisty i poety okresu
renesansu, uhonorowanego przez króla Zygmunta III tytułem poeta regius.
Organizator Akademii Zamojskiej. Autor pisanych po łacinie panegiryków,
wierszy okolicznościowych, dramatów Pentesilea i Castus Joseph oraz
napisanych po polsku Sielanek.
05.05 – 80. rocznica urodzin Ryszarda Horowitza (1939-), polskiego
fotografika tworzącego w Stanach Zjednoczonych. Prekursor komputerowego
przetwarzania fotografii, współzałożyciel amerykańskiego Stowarzyszenia
Fotografików Reklamowych APA. W 1967 założył własną agencję
fotograficzną, specjalizując się w fotografii reklamowej i wydawniczej.
Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
06.05 – 115. rocznica urodzin Harry'ego Martinsona (1904–1978),
szwedzkiego powieściopisarza, poety, dramaturga, malarza. Autor utworów:
Droga do Klockrike, Losy i ludzie, Poezje wybrane, Aniar. Laureat Nagrody
Nobla w dziedzinie literatury (1974).
06.05 – 70. rocznica śmierci Stanisława Grabskiego (1871–1949), polskiego
polityka, ekonomisty, posła na Sejm Ustawodawczy oraz I kadencji w II RP.
Przewodniczący Rady Narodowej RP, wiceprzewodniczący Krajowej Rady
Narodowej. Autor ustawy tzw. Lex Grabski regulującej kwestię szkolnictwa dla
mniejszości narodowych oraz dzieła Na nowej drodze dziejowej.
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06.05 – 70. rocznica śmierci Maurice Maeterlincka (1862–1949), belgijskiego
dramaturga, poety, eseisty, piszącego w języku francuskim. Znany jako twórca
dramatu symbolistycznego: Intruz, Ślepcy, Monna Vanna, Peleas i Melisanda,
Wnętrze, Niebieski ptak. Autor esejów filozoficzno-przyrodniczych: Życie
pszczół, Inteligencja kwiatów, Życie termitów, Życie mrówek. Laureat Nagrody
Nobla w dziedzinie literatury (1911).
07.05 – 100. rocznica urodzin Evy „Evity” Perón (właśc. María Eva Duarte de
Perón ; 1919–1952), działaczki politycznej i społecznej, a także aktorki
teatralnej i filmowej. Współtwórczyni doktryny peronizmu. Doprowadziła do
przyznania kobietom praw wyborczych (1947). Jej życie i kariera stały się
podstawą dla powstałego w 1976 musicalu Evita, skomponowanego przez
Andrew Lloyda Webbera. Małżonka prezydenta Argentyny Juana Peróna.
08.05 – 105. rocznica urodzin Romaina Gary'ego (właśc. Roman Kacew, pseud.
Émile Ajar, Shatan Bogat ; 1914–1980), francuskiego pisarza pochodzenia
żydowskiego, scenarzysty, reżysera filmowego i dyplomaty. Autora licznych
esejów, opowiadań i powieści: Korzenie nieba, Życie przed sobą, autobiografii
Obietnica poranka a także scenariuszy filmowych.
09.05 – 95. rocznica urodzin Bułata Okudżawy (1924–1997), rosyjskiego barda,
poety, prozaika, kompozytora ballad, pieśni lirycznych i satyrycznych,
dramaturga. Autor tomików poezji: Arbat, mój Arbat, Wesoły dobosz, Liryka.
10.05 – 120. rocznica urodzin Freda Astaire'a (właśc. Frederick Austerlitz ;
1899–1987), amerykańskiego aktora, tancerza i wokalisty. Zagrał w filmach:
Tańcząca wenus, Panowie w cylindrach, Płonący wieżowiec, Ostatni brzeg,
Imagine. Zdobywca Oscara honorowego za całokształt pracy aktorskiej (1950).
10.05 – 25 lat temu (1994) Nelson Mandela został pierwszym czarnoskórym
prezydentem RPA.
11.05 – 115. rocznica urodzin Salvadora Dalego (właśc. Salvador Domènec
Felip Jacint Dalí ; 1904–1989), katalońskiego malarza, rzeźbiarza, grafika,
projektanta – przedstawiciela surrealizmu. Wymyślił własną metodę
surrealistyczną zwaną „paranoiczno-krytyczną”. Znane dzieła malarskie:
Trwałość pamięci, Płonąca żyrafa, Chrystus świętego Jana od Krzyża, Jaskółczy
ogon. Projektant biżuterii oraz odzieży dla Coco Chanel.
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12.05 – 135. rocznica śmierci Bedŕicha Smetany (1824–1884), czeskiego
kompozytora okresu romantyzmu, pianisty i skrzypka. Komponował m.in.
poematy symfoniczne z cyklu Moja Ojczyzna, kwartet smyczkowy Z mojego
życia. Oprócz tego napisał Trio fortepianowe i wiele utworów na fortepian solo,
w tym polki i tańce czeskie. Do najbardziej znanych jego oper należą: Libusza,
Sprzedana narzeczona, Dalibor, Dwie wdowy, Czarcia ściana.
12.05 – 135. rocznica śmierci Roberta Angusa Smitha (1817–1884),
szkockiego chemika, pioniera w dziedzinie chemii środowiska, odkrywcy
zjawiska kwaśnego deszczu.
13.05 – 160. rocznica urodzin Teodora Axentowicza (1859–1938), polskiego
malarza, plakacisty, rysownika i grafika pochodzenia ormiańskiego. Profesor
i rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, współtwórca Panoramy
Racławickiej. Autor Portretu damy w czarnej sukni, scen obyczajowych
przedstawiających zwyczaje Hucułów: Pogrzeb Huculski, Kołomyjka.
14.05 – 75. rocznica urodzin George'a Lucasa (właśc. George Walton Lucas
Junior ; 1944-), amerykańskiego reżysera, producenta, scenarzysty, filantropa
i przedsiębiorcy oraz okazjonalnie aktora. Zasłynął stworzeniem popularnej serii
Gwiezdne wojny, był także pomysłodawcą filmów i serialu o przygodach
Indiany Jonesa. Czterokrotnie nominowany do Oscara. Uhonorowany nagrodą
im. Irvinga G. Thalberga (1992).
15.05 – 160. rocznica urodzin Pierre'a Curie (1859–1906), francuskiego fizyka,
wykładowcy na Uniwersytecie Paryskim, badacza promieniotwórczości
i kryształów, współodkrywcy radu. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki
wspólnie z żoną Marią Skłodowską i Antoine H. Becquerelem (1903).
15.05 – 80. rocznica urodzin Stanisława Dróżdża (1939–2009), polskiego
artysty i poety, twórcy poezji konkretnej. Autor publikacji Poezja konkretna.
Wybór tekstów polskich oraz dokumentacja z lat 1967-77. Swoje prace określał
terminem Pojęciokształty. Związany z Galerią Foksal w Warszawie, Appenix2
i Propaganda. Reprezentował Polskę na 50. Biennale Sztuki w Wenecji
z wystawą pt. Alea Iacta Est, której kuratorem był Paweł Sosnowski.
16.05 – 95. rocznica urodzin Tadeusza Kubiaka (1924–1979), polskiego poety,
satyryka, autora utworów dla dzieci i słuchowisk radiowych. Tworzył poematy,
wiersze liryczne, żartobliwe i satyryczne: Od słowa do słowa, Wierzby polskie.
Autor tekstów pieśni masowych, piosenek żołnierskich i rozrywkowych. Pisał
książki i piosenki dla dzieci, m.in. Gdy miasto śpi, Skrzaty ciotki Agaty, Zima.
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16.05 – 75. rocznica urodzin Billy'ego Cobhama (właśc. William C. Cobham ;
1944-), amerykańskiego perkusisty jazzowego, kompozytora i lidera zespołu.
Współpracował z trębaczem jazzowym Milesem Davisem, rozgłos przyniosły
mu występy w The Mahavishnu Orchestra.
16.05 – 75. rocznica urodzin Macieja Zembatego (1944–2011), polskiego
poety, twórcy kabaretowego i piosenkarza, satyryka, klasyka współczesnego
czarnego humoru. Scenarzysta, reżyser radiowy oraz telewizyjny, wokalista,
poliglota i tłumacz – głównie piosenek Leonarda Cohena. Album Alleluja
uznany został za złotą płytę (1986).
16.05 – 35. rocznica śmierci Irwina Shawa (właśc. Irwin Gilbert Shamforoff;
1913–1984), amerykańskiego prozaika, dramatopisarza, scenarzysty, autora
m.in. powieści pacyfistycznej Młode lwy, psychologiczno-obyczajowych:
Pogoda dla bogaczy, Lucy Crown.
17.05 – 95. rocznica urodzin Kazimierza Dejmka (1924–2002), polskiego
reżysera teatralnego, aktora, dyrektora teatrów, posła na Sejm, ministra kultury
i sztuki w latach 1993–1996. Autor słynnej inscenizacji Dziadów w Teatrze
Narodowym w Warszawie w 1968 roku.
18.05 – 75. rocznica zdobycia Monte Cassino przez żołnierzy 2. Korpusu
Polskiego pod dowództwem Władysława Andersa (1944). Wśród Polaków
zginęło 924 walczących, 2930 zostało rannych, 345 uznano za zaginionych.
18.05 – 15. rocznica śmierci Stefana Świeżawskiego (1907–2004), polskiego
historyka filozofii. Autor ponad 250 prac naukowych, w tym Dziejów filozofii
europejskiej w XV wieku, najobszerniejszego dzieła w literaturze światowej
poświęconego filozofii tego okresu.
20.05 – 220. rocznica urodzin Honoré de Balzaca (1799–1850), francuskiego
powieściopisarza. Jeden z najważniejszych twórców współczesnej powieści
europejskiej. Autor monumentalnego cyklu powieściowego Komedia ludzka (La
comédie humaine).
20.05 – 100. rocznica urodzin Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (1919–2000),
polskiego prozaika i eseisty tworzącego na emigracji, pisarza, krytyka
literackiego, dziennikarza, publicysty, żołnierza, więźnia łagrów i obozów
NKWD. Autor wspomnień: Inny świat, Dziennik pisany nocą.
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20.05 – 75. rocznica urodzin Joe Cockera (właśc. John Robert Cocker ; 1944–
1914), angielskiego piosenkarza rockowego i popowego, kompozytora i autora
tekstów. Laureat wielu nagród, w tym nagrody Grammy z 1983 za piosenkę Up
Where We Belong. Za zasługi dla muzyki odznaczony Orderem Imperium
Brytyjskiego (2007).
21.05 – 175. rocznica urodzin Henriego Rousseau (zwany Celnikiem ; 1844–
1910), francuskiego malarza prymitywisty. Pierwszy z malarzy naiwnych, który
spotkał się ze światowym uznaniem. Karierę malarską rozpoczął w wieku
czterdziestu jeden lat. Wcześniej był urzędnikiem. Z jego malarstwa najbardziej
znane są sceny z dżungli: Tygrys podczas burzy tropikalnej, Zaklinaczka węży,
Egzotyczny pejzaż, Dżungla równikowa.
21.05 – 160. rocznica urodzin Wilhelma Bruchnalskiego (1859–1938),
polskiego historyka literatury, edytora, bibliotekarza Biblioteki Zakładu
Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, bibliografa i bibliofila. Profesor
Uniwersytetu Lwowskiego, współzałożyciel „Pamiętnika Literackiego”
i kwartalnika „Lud”. Badacz i wydawca dzieł Adama Mickiewicza.
21.05 – 40. rocznica śmierci Eugeniusza Paukszty (1916–1979), polskiego
powieściopisarza i publicysty. Autor powieści współczesnych i historycznych,
opowiadań, powieści dla młodzieży. Opublikował dzieła: Srebrna ławica,
Zatoka Żarłocznego Szczupaka, Po burzy jest pogoda, Opowieści niecodzienne.
Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu
Odrodzenia Polski.
22.05 – 160. rocznica urodzin Arthura Conana Doyle'a (1859–1930),
szkockiego pisarza, lekarza, spirytysty, czołowego przedstawiciela nurtu
powieści detektywistycznych, w których głównym bohaterem jest Sherlock
Holmes. M.in. Przygody Sherlocka Holmesa, Studium w szkarłacie, Pies
Baskerville'ów, Dolina trwogi.
23.05 – 145. rocznica urodzin Antoniego Fertnera (1874–1959), polskiego
aktora komediowego mającego w swoim dorobku około 500 ról teatralnych
i filmowych. Karierę zaczynał w filmach niemych, w których występował jako
Antoś lub Antosza: Antoś po raz pierwszy w Warszawie. Największą sławę
przyniosły mu role filmowe w filmach dźwiękowych w okresie
międzywojennym Ada! To nie wypada!
23.05 – 10. rocznica śmierci Jacka Nieżychowskiego (1924–2009), polskiego
aktora, śpiewaka operetkowego, artysty kabaretowego, dziennikarza,
przedsiębiorcy. Współtworzył popularny w latach 70. XX w. kabaret Silna
Grupa pod Wezwaniem. Autor felietonów oraz książki kulinarnej Kuchnia
ziemiańska. Błogosławione cztery pory roku.
70

24.05 – 120. rocznica urodzin Jana Sokołowskiego (1899–1982), polskiego
zoologa, ornitologa, popularyzatora wiedzy o przyrodzie. Czynnie propagował
ochronę ptaków, m.in. projektował i wieszał budki lęgowe.
24.05 – 85 lat temu (1934) Tomáš Garrigue Masaryk nazywany „ojcem
niepodległej Czechosłowacji” został po raz czwarty i ostatni wybrany na urząd
Prezydenta Czechosłowacji.
24.05 – 80. rocznica śmierci Aleksandra Brücknera (1856–1939), polskiego
historyka kultury i literatury, slawisty, badacza dziejów języka. Ważniejsze
publikacje: Dzieje literatury polskiej, Zasady etymologii słowiańskiej,
Encyklopedia staropolska.
24.05 – 45. rocznica śmierci Duke'a Ellingtona (1899–1974), amerykańskiego
pianisty, bandleadera, kompozytora i aranżera jazzowego. Twórca
nowoczesnego swingu. Zasłynął z kompozycji: Cotton Tail, Prelude to a Kiss,
Satin Doll. Tworzył także muzykę filmową, m.in. do Anatomii morderstwa Otto
Premingera, w której zagrał też epizodyczną rolę pianisty w barze.
25.05 – 130. rocznica urodzin Igora Sikorskiego (1889–1972), konstruktora
lotniczego pochodzenia rosyjskiego, twórcy pierwszych samolotów
wielosilnikowych, konstruktora wielu łodzi latających i pierwszych, w pełni
udanych śmigłowców.
26.05 – 10. rocznica śmierci Marka Walczewskiego (1937–2009), polskiego
aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego. Najdłużej związany z Teatrem
Dramatycznym w Warszawie. Zagrał m.in. w ekranizacjach: Wesela i Ziemi
obiecanej Andrzeja Wajdy oraz w Nocach i dniach Jerzego Antczaka, a także
Blaszanym bębenku Volkera Schloendorffa.
27.05 – 125. rocznica urodzin Dashiella Hammetta (1894–1961),
amerykańskiego autora powieści kryminalnych i opowiadań
detektywistycznych, scenarzysty filmowego. Twórca gatunku literackiego
zwanego czarnym kryminałem. Autor powieści: Krwawe żniwo, Klątwa
Dainów, Papierowy człowiek.
27.05 – 105. rocznica urodzin Bohdana Arcta (pseud. Hoffer H., Prestone J. ;
1914–1973), polskiego pilota myśliwskiego II wojny światowej, pisarza. Autor
wspomnień, opowiadań i powieści o tematyce batalistycznej. W 1951 roku jego
prace Gdy zamilkły silniki, Messerschmitty w słońcu, Zwichnięte skrzydła oraz
W pogoni za Luftwaffe zostały wycofane z bibliotek oraz objęte cenzurą.
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27.05 – 80. rocznica śmierci Josepha Rotha (1894–1939), austriackiego pisarza
i dziennikarza żydowskiego pochodzenia. Współpracował z gazetami
wiedeńskimi i berlińskimi. Autor powieści: Hotel Savoy, Hiob, Krypta
Kapucynów, Legenda o świętym pijaku, opowiadań, esejów i artykułów
prasowych.
27.05 – 30. rocznica śmierci Zygmunta Andrzeja Heinricha (pseud. Zyga,
Dziadek ; 1937–1989), polskiego taternika i alpinisty, jednego z najbardziej
doświadczonych himalaistów. Z zawodu inżynier budownictwa. Zginął
w lawinie na stoku Mount Everest.
27.05 – 15. rocznica śmierci Wernera Tübkego (1929–2004), niemieckiego
malarza, grafika, scenografa i kostiumologa. Głównym dziełem artysty jest
panorama Bitwy pod Frankenhausen umieszczona w rotundzie wzniesionej na
polu bitwy. Pokazuje ponad 3000 postaci walczących stron. Malarz pracował
nad nią przez 11 lat, często przez 10 godzin dziennie.
27.05 – 10. rocznica śmierci Jacka Maziarskiego (1937–2009), polskiego
dziennikarza, publicysty i polityka, posła na Sejm I kadencji. Współpracował
z „Tygodnikiem Powszechnym”, „Polityką”, warszawską „Kulturą”.
Współredaktor „Tygodnika Solidarność”. Laureat Nagrody Kisiela (1990).
28.05 – 170. rocznica śmierci Anny Brontë (pseud. Acton ; 1820–1849),
angielskiej pisarki, jednej z trzech sławnych sióstr-pisarek Brontë. Wspólnie
z siostrami Charlotte i Emily Jane pisała wiersze i opowiadania. W 1846 ukazał
się tomik poezji, złożony z utworów trzech sióstr Brontë. Wiersze, ukazały się
pod męskimi pseudonimami Currer, Ellis i Acton Bell. Anne wydała dwie
powieści: Agnes Grey i Lokatorka Wildfell Hall.
28.05 – 120. rocznica urodzin Ireny Krzywickiej (1899–1994), polskiej pisarki,
tłumaczki, publicystki. Znana działaczka feministyczna okresu przedwojennego.
Attaché kulturalny w ambasadzie polskiej w Paryżu. Propagatorka świadomego
macierzyństwa, antykoncepcji i edukacji seksualnej. Autorka książki
autobiograficznej Wyznania gorszycielki.
28.05 – 80. rocznica urodzin Wojciecha Karolaka (1939-), polskiego muzyka
jazzowego, pianisty, kompozytora, saksofonisty altowego i tenorowego,
aranżera, wirtuoza organów Hammonda. Jego żoną była Maria Czubaszek.
Autor muzyki, m.in. do filmów: Konopielka, Niech żyje miłość oraz piosenek:
Była sobie para, Miłość jest jak niedziela, Wyszłam za mąż – zaraz wracam.
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28.05 – 20. rocznica śmierci Jana Lebensteina (1930–1999), polskiego malarza
i grafika. Uprawiał malarstwo figuratywne z elementami surrealizmu
i abstrakcji. Zilustrował m.in. Folwark zwierzęcy George'a Orwella i kilka ksiąg
biblijnych: Księgi Genesis, Księga Hioba, Apokalipsa św. Jana – jako cykle
witraży oraz grafik. Otrzymał Grand Prix na I Biennale Młodych w Paryżu
(1959). Uhonorowany Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (1998).
29.05 – 580. rocznica urodzin papieża Piusa III (właśc. Francesco TodeschiniPiccolomini ; 1439–1503), włoskiego duchownego, papieża w okresie od 22
września 1503 do 18 października 1503 r. Zadeklarowany wróg symonii.
29.05 – 145. rocznica urodzin Gilberta Keitha Chestertona (1874–1936),
brytyjskiego powieściopisarza, krytyka, eseisty, rysownika i karykaturzysty.
Był sympatykiem Polski, co przyczyniło się do jego popularności
w dwudziestoleciu międzywojennym. Autor dzieł: Napoleon z Notting Hill,
Człowiek, który był Czwartkiem, Obrona rzeczy wzgardzonych.
29.05 – 80. rocznica śmierci Urszuli Ledóchowskiej (właśc. Julia Maria HalkaLedóchowska z Leduchowa ; 1865–1939). Święta Kościoła katolickiego.
Założycielka Urszulanek Serca Jezusa Konającego.
29.05 – 40. rocznica śmierci Mary Pickford (właśc. Gladys Marie Smith ;
1892–1979), amerykańskiej aktorki filmowej kanadyjskiego pochodzenia.
Gwiazda epoki kina niemego. Współzałożycielka pierwszej niezależnej
wytwórni filmowej United Artists.
29.05 – 25. rocznica śmierci Ericha Honeckera (1912–1994), niemieckiego
polityka komunistycznego i I sekretarza Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec
(SED). Przywódca Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Inicjator budowy
muru berlińskiego.
29.05 – 20. rocznica śmierci Danuty Wawiłow (1942–1999), autorki literatury
dziecięcej, poetki, prozaik, tłumaczki, autorki słuchowisk radiowych.
Prowadziła Klub Ludzi Artystycznie Niewyżytych (KLAN). Autorka zbiorów
wierszy: Strasznie ważna rzecz, Wierszykarnia, Kałużyści, Rupaki.
30.05 – 275. rocznica śmierci Alexandra Pope'a (1688–1744), angielskiego
poety, teoretyka klasycyzmu w literaturze, tłumacza, mistrza angielskiej satyry.
Twórca poematu heroikomicznego Pukiel porwany, poematów estetycznych,
filozoficznych, religijnych i miłosnych. Autor tłumaczeń Iliady i Odysei na
język angielski. Dewizą Alexandra Pope'a było powiedzenie: Wszystko co jest,
jest właściwe.
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31.05 – 425. rocznica śmierci Jacopo Tintoretto (właśc. Jacopo Robusti vel
Jacopo Comin ; 1518–1594), włoskiego malarza i rysownika tworzącego w stylu
manieryzmu, jednego z głównych przedstawicieli szkoły weneckiej XVI wieku.
Autor monumentalnych obrazów religijnych o kontrastowym światłocieniu:
Wieczerza w Emmaus, Chrystus i jawnogrzesznica, Obmywanie nóg.
31.05 – 210. rocznica śmierci Josepha Haydna (1732–1809), austriackiego
kompozytora klasycyzmu, najstarszego z klasyków wiedeńskich. Twórca
muzyki symfonicznej, sonat, oper, mszy i oratoriów. W muzyce stosował
niecodzienne akordy, rzadkie tonacje molowe oraz nieoczekiwaną zmianę
nastroju. Autor opery: Księżycowy świat, Armida, Orlando paladino.
31.05 – 200. rocznica urodzin Walta Whitmana (1819–1892), amerykańskiego
poety, uważanego za jednego z prekursorów współczesnej literatury
amerykańskiej, okrzykniętego mianem największego amerykańskiego poety,
oraz ojca wiersza wolnego. Zbiór wierszy Źdźbła trawy – współcześni poecie
uznali za dzieło kontrowersyjne.

CZERWIEC
01.06 – 120. rocznica urodzin Antoniego Marczyńskiego (1899–1968),
polskiego pisarza i prawnika, dziennikarza, autora nowel, humoresek,
felietonów, powieści. Publikował w prasie emigracyjnej „Jedność-Polonia”,
„Przewodnik Katolicki”. Współpracował z czasopismami krajowymi „Dookoła
Świata”, „Poznaj Świat”. Autor powieści: Czarci Jar, Gaz 303, Pieczeń
z Antylopy, Przygoda w Biarritz. Jego utwory objęte były w 1951 r. zapisem
cenzury w Polsce i podlegały natychmiastowemu wycofaniu z bibliotek.
01.06 – 20. rocznica śmierci Christophera Cockerella (1910–1999),
brytyjskiego inżyniera, wynalazcy pierwszego pojazdu jeżdżącego na poduszce
powietrznej po lądzie i wodzie – poduszkowca. Na podstawie zasady działania
poduszki powietrznej, francuskie przedsiębiorstwo Bertin w 1968 r. opracowało
kolej poduszkową Aérotrain.
02.06 – 95 lat temu (1924) na mocy Indian Citizenship Act – Indianie stali się
pełnoprawnymi obywatelami Stanów Zjednoczonych.
02.06 – 40 lat temu (1979) rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka papieża Jana
Pawła II do ojczyzny.
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02.06 – 25. rocznica śmierci Walentego Szwajcera (1907–1994), polskiego
nauczyciela, odkrywcy szczątków prehistorycznej osady kultury łużyckiej
w Biskupinie. Za odkrycie Szwajcer otrzymał Złoty Krzyż Zasługi z rąk
prezydenta Ignacego Mościckiego, Krzyż Kawalerski oraz Krzyż Oficerski
Orderu Odrodzenia Polski.
03.06 – 120. rocznica śmierci Johanna Straussa (syna) (1825–1899),
austriackiego kompozytora, zwanego królem walca, dyrygenta i skrzypka.
Rozsławiony przez taneczne walce, m.in. Nad pięknym modrym Dunajem, Życie
artysty. Wybitny przedstawiciel operetki wiedeńskiej, m.in. Zemsta nietoperza.
03.06 – 95. rocznica śmierci Franza Kafki (1883–1924), austriackiego pisarza,
o przełomowym znaczeniu dla rozwoju gatunku powieściowego. Autor
opowiadań: Wyrok, Schron, powieści: Proces, Zamek, Ameryka oraz Dzienników
1910–1923, Listów do Mileny, Listów do Felicji.
03.06 – 55. rocznica urodzin Fransa Sillanpää (1888–1964), fińskiego
powieściopisarza i nowelisty, przedstawiciela ruchu modernistycznego
w literaturze, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1939). Autor
lirycznych powieści o wymowie humanistycznej, osadzonych w hermetycznym
środowisku wiejskim: Słońce życia, Dole i niedole człowieczego życia, Nabożna
nędza.
03.06 – 40. rocznica śmierci Tadeusza Kubiaka (1924–1979), polskiego poety,
satyryka, autora utworów dla dzieci i słuchowisk radiowych. Tworzył poematy,
wiersze liryczne, żartobliwe i satyryczne: Od słowa do słowa, Wierzby polskie.
Autor tekstów pieśni masowych, piosenek żołnierskich i rozrywkowych. Pisał
książki i piosenki dla dzieci, m.in. Gdy miasto śpi, Skrzaty ciotki Agaty, Zima.
04.06 – 80. rocznica urodzin Ireneusza Iredyńskiego (pseud. Umberto Pesco ;
1939–1985), polskiego prozaika, dramaturga, poety, scenarzysty. Twórca
piosenek oraz licznych słuchowisk radiowych: Papierosy Herbewo, Pan
Muchol. Autor utworów: Ryba płynie za mordercą, Związki uczuciowe,
Manipulacja, Listy z więzienia.
05.06 – 75. rocznica śmierci Józefa Becka (1894–1944), polskiego polityka,
dyplomaty, bliskiego współpracownika Józefa Piłsudskiego. Pułkownika
dyplomowanego artylerii Wojska Polskiego. Starał się stosować politykę
równowagi w stosunkach między dwoma wielkimi sąsiadami Rzeczypospolitej
– ZSRR i Niemcami. Autor pamiętników Ostatni raport.
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05.06 – 15. rocznica śmierci Ronalda Reagana (1911–2004), amerykańskiego
polityka i aktora, 40. prezydenta Stanów Zjednoczonych (1981–1989) oraz 33.
gubernatora Kalifornii. Jako przywódca USA udzielił znaczącej pomocy ruchom
antykomunistycznym, w tym działającej w Polsce „Solidarności”. W czasie jego
prezydentury przeprowadzone zostały reformy w polityce gospodarczej (tzw.
reaganomika) o założeniach wywodzących się z ekonomii podaży.
06.06 – 420. rocznica urodzin Diego Velázqueza (właśc. Diego Rodriquez de
Silva ; 1599–1660), hiszpańskiego malarza doby baroku, wybitnego portrecisty,
nadwornego malarza króla Filipa IV. Autor obrazów o tematyce religijnej,
mitologicznej a także scen rodzajowych: Trzej muzykanci, Chłopi przy posiłku,
Panny dworskie, Wenus z lustrem, Pokłon Trzech Króli, Chrystus w Emaus.
06.06 – 220. rocznica urodzin Aleksandra Puszkina (1799–1837), rosyjskiego
poety i pisarza, przedstawiciela romantyzmu, klasyka literatury rosyjskiej,
reformatora rosyjskiego języka literackiego. Autor dramatów: Borys Godunow,
Mozart i Salieri, poematów: Rusłan i Ludmiła, Eugeniusz Oniegin, bajek: Bajka
o rybaku i rybce, Bajka o złotym koguciku i powieści Córka kapitana.
06.06 – 90. rocznica urodzin Bogusława Schaeffera (1929-), polskiego
muzykologa, kompozytora, krytyka muzycznego, dramaturga, grafika
i pedagoga. Autor szeregu monografii i artykułów poświęconych muzyce
współczesnej i historii muzyki. Twórca Uwertury Warszawskiej, Koncertu na
perkusję jazzową, fortepian i orkiestrę oraz podręcznika Wstęp do kompozycji.
07.06 – 65. rocznica śmierci Alana Turinga (1912–1954), angielskiego
matematyka i kryptologa, twórcy pojęcia maszyny Turinga i jednego z twórców
informatyki.
07.06 – 35. rocznica śmierci Stanisława Pagaczewskiego (1916–1984),
polskiego prozaika, poety, reportażysty, autora książek dla dzieci: Diabelski
kamień, Bzdurki dla córki oraz przewodników krajoznawczych, m.in. Na
zielonej trawce pod Krakowem, Z biegiem Dunajca. Twórca serii poświęconej
przygodom Baltazara Gąbki. Kawaler Orderu Uśmiechu (1978).
08.06 – 210. rocznica śmierci Thomasa Paine'a (1737–1809), angielskiego
pisarza i myśliciela doby oświecenia. Uczestnik rewolucji amerykańskiej. Jeden
z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. Prekursor liberalizmu. Autor
broszury politycznej Zdrowy rozsądek, Praw człowieka oraz Wieku rozumu.
10.06 – 70. rocznica śmierci Sigrid Undset (1882–1949), norweskiej
powieściopisarki katolickiej. Ważniejsze dzieła: Krystyna, córka Lavransa,
Kobiecy punkt widzenia, Krzak gorejący, Wierna żona, Norwescy święci.
Laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1928).
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10.06 – 15. rocznica śmierci Raya Charlesa (właśc. Ray Charles Robinson ;
1930–2004), amerykańskiego wokalisty, muzyka i pianisty. Uważany za artystę,
który ukształtował R&B (rhythm and blues – gatunek muzyki rozrywkowej
wywodzący się z jazzu, bluesa i pieśni religijnych). Autor singli i albumów
studyjnych: Downbeat, Crossover, Atlantic, Warner Bros. Records.
11.06 – 155. rocznica urodzin Richarda Straussa (1864–1949), niemieckiego
kompozytora i dyrygenta muzyki okresu późnego romantyzmu. Kapelmistrz
orkiestr w Meiningen, Monachium, Berlinie i w Wiedniu. Autor poematów
symfonicznych: Don Juan, Śmierć i przemienienie, Ucieszne figle Dyla
Sowizdrzała, Don Kichot, oper: Salome, Electra, Intermezzo, Arabella oraz
pieśni Cztery ostatnie pieśni.
12.06 – 90. rocznica urodzin Anny Frank (1929–1945), żydowskiej
dziewczyny – autorki Dziennika, którego pisanie rozpoczęła w dniu swoich
trzynastych urodzin. Książka powstała na podstawie obszernych fragmentów
pamiętnika napisanego podczas dwuletniego pobytu w ukryciu jej rodziny oraz
czwórki znajomych w czasie niemieckiej okupacji Holandii. Zmarła w obozie
koncentracyjnym w Bergen-Belsen.
13.06 – 120. rocznica urodzin Jana Lechonia (właśc. Leszek Józef
Serafinowicz ; 1899–1956), polskiego poety, prozaika, krytyka literackiego
i teatralnego, współtwórcy grupy poetyckiej Skamander. Redaktor pisma
satyrycznego „Cyrulik Warszawski”. Autor tomów wierszy: Karmazynowy
poemat, Srebrne i czarne, Lutnia po Bekwarku.
14.06 – 120. rocznica urodzin Yasunari Kawabaty (1899–1972), japońskiego
poety, prozaika i eseisty, promotora kierunku modernistycznego opartego na
nonsensualizmie. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1968).
Najsłynniejsze powieści: Tysiąc żurawi i Głos góry – przyniosły mu prestiżowy
Medal Goethego we Frankfurcie (1959).
14.06 – 50. rocznica śmierci Marka Hłaski (1934–1969), polskiego pisarza,
prozaika, scenarzysty filmowego. Autor zbioru opowiadań Pierwszy krok
w chmurach, powieści Palcie ryż każdego dnia oraz autobiografii Piękni
dwudziestoletni. Współscenarzysta filmów: Koniec nocy, Pętla, Spotkania,
Ósmy dzień tygodnia i Baza ludzi umarłych.
15.06 – 425. rocznica urodzin Nicolasa Poussina (1594–1665), francuskiego
malarza epoki baroku, działającego głównie w Rzymie. Najwybitniejszy
przedstawiciel nurtu klasycznego we francuskim malarstwie XVII wieku. Autor
obrazów o tematyce religijnej: Chrystus i jawnogrzesznica, Męczeństwo św.
Erazma, Ustanowienie Eucharystii oraz mitologicznej Kefalos i Aurora.
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16.06 – 95. rocznica urodzin Adama Hanuszkiewicza (1924–2011), polskiego
aktora i reżysera teatralnego, pedagoga, wieloletniego dyrektora artystycznego
Teatru Narodowego w Warszawie oraz Teatru Nowego w Warszawie.
Wyreżyserował wiele inscenizacji, m.in. Balladynę w nowoczesnych
kostiumach oraz z wykorzystaniem motocykli marki Honda. Uhonorowany
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2002).
16.06 – 75. rocznica śmierci Jana Piwnika (pseud. Donat, Ponury ; 1912–1944),
kapitana Wojska Polskiego i aspiranta Policji Państwowej, pośmiertnie
awansowanego do stopnia majora, a następnie do stopnia pułkownika (2012).
Dowódca partyzancki Armii Krajowej w Górach Świętokrzyskich i na
Nowogródczyźnie.
17.06 – 200. rocznica śmierci Josepha Addisona (1672–1719), angielskiego
poety, prozaika, dramatopisarza, publicysty i polityka, uważanego za pioniera
nowożytnego dziennikarstwa. Założyciel i redaktor czasopisma „The Spectator”,
a także klubu polityczno-literackiego Kit-Cat Club.
17.06 – 80. rocznica urodzin Krzysztofa Zanussiego (1939-), polskiego
reżysera i scenarzysty filmowego, teatralnego i telewizyjnego, producenta
filmowego, publicysty, pedagoga oraz filozofa. Twórca fabularnych filmów
pełnometrażowych: Struktura kryształu, Brat naszego Boga, Obce ciało oraz
filmów telewizyjnych: Twarzą w twarz, Za ścianą.
17.06 – 15. rocznica śmierci Jacka Kuronia (1934–2004), polskiego polityka,
jednego z przywódców opozycji demokratycznej w okresie PRL, historyka,
działacza tzw. czerwonego harcerstwa. Współzałożyciel Komitetu Obrony
Robotników, działacz NSZZ Solidarność, dwukrotny minister pracy i polityki
socjalnej, poseł na Sejm. Kawaler Orderu Orła Białego.
18.06 – 90. rocznica urodzin Jürgena Habermasa ( 1929-), niemieckiego
filozofa, socjologa i publicysty politycznego, przedstawiciela teorii krytycznej.
Największe uznanie przyniosła mu Teoria działania komunikacyjnego :
Racjonalność działania a racjonalność społeczna oraz Przyczynek do krytyki
rozumu funkcjonalnego.
18.06 – 70. rocznica urodzin Lecha Kaczyńskiego (1949–2010), polskiego
polityka, współzałożyciela i pierwszego prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość,
prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Minister sprawiedliwości, prezydent miasta
stołecznego Warszawy oraz prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2005–
2010.
18.06 – 70. rocznica urodzin Jarosława Kaczyńskiego (1949-), polskiego
polityka, współzałożyciela i drugiego z kolei prezesa Prawa i Sprawiedliwości.
Prezes Rady Ministrów w latach 2006–2007.
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18.06 – 50. rocznica śmierci Jerzego Zawieyskiego (do 1946 Henryk Nowicki ;
1902–1969), polskiego aktora, dramatopisarza, prozaika, eseisty, redaktora
„Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”. Katolicki działacz polityczny, poseł na
Sejm PRL z ramienia Znaku. Członek Rady Państwa. Autor powieści Wawrzyny
i cyprysy, opowiadań Romans z ojczyzną, esejów Próby ognia i czasu oraz
dramatów: Mąż doskonały, Miecz obosieczny.
19.06 – 25. rocznica śmierci Tadeusza Kondrata (1908–1994), polskiego
aktora teatralnego i filmowego. Zagrał w filmach: Sanatorium pod klepsydrą,
Lalka, Polonia Restituta oraz w sztuce teatralnej Igraszki z diabłem jako
Belzebub. Uhonorowany Odznaką Zasłużony dla Teatru Polskiego.
20.06 – 200. rocznica urodzin Jacques'a Offenbacha (1819–1880),
francuskiego kompozytora niemieckiego pochodzenia, twórcy klasycznej
operetki. Wiolonczelista w paryskiej Opéra-Comique, dyrygent orkiestry
paryskiego Théâtre Français. Autor ponad stu operetek, m.in. Orfeusz w piekle,
Piękna Helena, Rusałki Renu oraz jedynej opery Opowieści Hoffmanna –
będącej dziełem życia kompozytora.
20.06 – 90. rocznica urodzin Stanisława Podemskiego (1929–2011), polskiego
dziennikarza i felietonisty, związanego z tygodnikiem „Polityka”. Autor
książek: Adwokat - pełnomocnik, obrońca, doradca, Pitawal PRL-u, Wielka
koalicja: kulisy.
20.06 – 30. rocznica śmierci George'a Bidwella (1905–1989), brytyjskiego
pisarza, specjalizującego się w beletryzowanych biografiach i powieściach
historycznych. Znaczną część życia spędził w Polsce. Autor autobiografii Ani
chwili nudy oraz innych dzieł: Wybrałem Polskę, Na podbój skarbów Bengalu,
Poławiacze księżyca, Król Diamentów, Ryszard Lwie Serce, Zdobywca Indii.
21.06 – 390. rocznica śmierci Szymona Zimorowica (nazwisko właśc. Ozimek ;
1608–1629), polskiego poety epoki baroku. Na wesele starszego brata, Józefa
Bartłomieja napisał Roksolanki, to jest ruskie panny – cykl 69 pieśni,
śpiewanych na przemian przez chłopców i dziewczęta.
21.06 – 105. rocznica śmierci Berthy von Suttner (1943–1914), austriackiej
pisarki i dziennikarki, jednej z wiodących postaci ruchu pacyfistycznego.
Redaktorka międzynarodowego dziennika pacyfistycznego Precz z orężem. Jako
pierwsza kobieta została wyróżniona Pokojową Nagrodą Nobla (1905).
21.06 – 70 lat temu (1949) na naradzie Aktywu Partyjnego Architektów
proklamowano socrealizm w architekturze. Autorem tekstu programowego był
Edmund Goldzamt.
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22.06 – 115. rocznica urodzin Michała Choromańskiego (1904–1972),
polskiego pisarza i dramaturga, twórczością nawiązującego do tradycji
modernistycznych i nurtu współczesnej prozy groteskowej. Autor dzieł: Biali
bracia, Zazdrość i medycyna, Schodami w górę, schodami w dół.
22.06 – 70. rocznica urodzin Meryl Streep (właśc. Mary Louise Streep ; 1949-),
amerykańskiej aktorki filmowej, telewizyjnej i teatralnej. Sukces artystyczny
przyszedł głównie dzięki rolom w filmach: Łowca jeleni, Sprawa Kramerów,
Wybór Zofii, Żelazna Dama. Odznaczona przez Amerykański Instytut Filmowy
za całokształt twórczości (2004). Uhonorowana Prezydenckim Medalem
Wolności (2014).
22.06 – 30. rocznica śmierci Haliny Mikołajskiej (1925–1989), polskiej
aktorki i reżyserki, działaczki oświatowej i opozycyjnej, członkini Komitetu
Obrony Robotników. Zasłynęła z ról: Amelii w Horsztyńskim Juliusza
Słowackiego, Rachel w Weselu Stanisława Wyspiańskiego, Starej w Krzesłach
Eugène Ionesco czy w Matce i Kurce Wodnej Stanisława Ignacego Witkiewicza.
Jako reżyser zadebiutowała inscenizacją dramatu Iwona, księżniczka Burgunda
Witolda Gombrowicza.
23.06 – 130. rocznica urodzin Anny Achmatowej (właśc. Anna Andriejewna
Gorienko ; 1889–1966), rosyjskiej poetki. Czołowa przedstawicielka
modernizmu i akmeizmu. Nazywana duszą rosyjskiego Srebrnego Wieku.
Tworzyła refleksyjne, subtelne liryki i uniwersalne poematy Requiem. Pisała
utwory różnorodne tematycznie: Czas i pamięć, Los artystki, Trauma lat życia
i tworzenia w cieniu stalinizmu.
23.06 – 90. rocznica urodzin June Carter Cash (1929–2003), amerykańskiej
piosenkarki muzyki country i kompozytorki. Znana z piosenek Time's a wastin
i Love oh crazy love. Zyskała znaczną popularność śpiewając piosenki country.
W 1999 wygrała nagrodę Grammy za album Press On. Ostatni album Wildwood
Flower ukazał się już po jej śmierci i został nagrodzony 2 nagrodami Grammy
(2003).
23.06 – 70 lat temu (1949) rozpoczęto budowę Nowej Huty.
24.06 – 110. rocznica śmierci Adama Bonieckiego (1842–1909), polskiego
historyka, heraldyka, prawnika. Jeden z pierwszych członków Polskiego
Towarzystwa Heraldycznego. Autor Herbarza polskiego – trzynastotomowego
dzieła (przy współpracy z Arturem Reiskim). Ponadto opublikował Rodzinę
Bonieckich oraz Poczet rodów w Wielkim Księstwie Litewskim w XV i XVI w.
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24.06 – 105. rocznica urodzin Jana Karskiego (właśc. Jan Romuald
Kozielewski, pseud. Witold ; 1914–2000), obywatela Polski i Stanów
Zjednoczonych, prawnika, dyplomaty, historyka, wykładowcy akademickiego,
kuriera i emisariusza władz Polskiego Państwa Podziemnego. Świadek
Holocaustu. Odznaczony Orderem Orła Białego (1995), uhonorowany tytułem
Sprawiedliwy wśród Narodów Świata (1982) oraz pośmiertnie amerykańskim
Medalem Wolności (2012).
25.06 – 35. rocznica śmierci Michela Foucaulta (1926–1984), francuskiego
filozofa, historyka i socjologa. Swe zainteresowania badawcze kierował
w stronę krytycznej analizy instytucji społecznych, takich jak psychiatria,
system penitencjarny czy seksualność. Autor publikacji, m.in. Historia
szaleństwa w dobie klasycyzmu, Nadzorować i karać, Historia seksualności.
25.06 – 10. rocznica śmierci Michaela Jacksona (1958–2009), amerykańskiego
muzyka, artysty estradowego, tancerza, aktora, kompozytora, producenta
muzycznego, autora tekstów i filantropa. Nazywany był „Królem Popu”. Do
jego dokonań w przemyśle muzycznym zalicza się rewolucyjne podejście do
teledysków. Spopularyzował skomplikowane ruchy taneczne: moonwalk i robot
dance. Znane albumy: Got to Be There, Bad, Dangerous, Invincible, Immortal.
26.06 – 195. rocznica urodzin Lorda Kelvina (właśc. William Thomson,
1. Baron Kelvin ; 1824–1907), brytyjskiego fizyka pochodzenia irlandzkiego,
matematyka oraz przyrodnika, badacza elektryczności i magnetyzmu. Podał
Własne sformułowanie drugiej zasady termodynamiki.
26.06 – 90. rocznica urodzin Wiesława Majchrzaka (1929–2011), polskiego,
malarza i rysownika, autora szaty graficznej książek dla dzieci. Twórca serii kart
pocztowych, ilustrator pism dziecięcych „Świerszczyk”, „Miś”. Książka Walc
panny Ludwiki Hanny Januszewskiej została wpisana na Listę Honorową IBBY
w kategorii ilustrator (1982).
26.06 – 15 lat temu (2004), na Słowacji odkryto najdłuższą tatrzańską jaskinię
Cień Księżyca.
27.06 – 150. rocznica urodzin Wacława Gąsiorowskiego (pseud. Wiesław
Sclavus ; 1869–1939), polskiego powieściopisarza, dziennikarza, publicysty,
scenarzysty, działacza polonijnego i niepodległościowego. Wydawca periodyku
„Strumień”, redaktor czasopism polonijnych w Stanach Zjednoczonych. Autor
powieści historycznych dla młodzieży traktujących o czasach napoleońskich
i powstaniu listopadowym: Szwoleżerowie gwardii, Huragan, Pani Walewska.
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27.06 – 125. rocznica urodzin Piotra Kapicy (1894–1984), rosyjskiego fizyka,
badacza fizyki niskich temperatur, odkrywcy zjawiska nadciekłości helu,
badacza plazmy i syntezy termojądrowej. Wielokrotnie nagradzany
międzynarodowymi nagrodami i odznaczeniami. Laureat Nagrody Nobla
w dziedzinie fizyki (1978).
27.06 – 40. rocznica śmierci Antoniego Gołubiewa (pseud. Goa, Jan Karol
Wayda, Jerzy Cichocki 1907–1979), polskiego pisarza, historyka, eseisty
i publicysty katolickiego. Związany z dwutygodnikiem „Pax”, „Tygodnikiem
Powszechnym”, pismem „Znak” i „Odra”. Współtwórca grupy poetyckiej
Żagary. Autor czterotomowej epopei, powieści historycznej Bolesław Chrobry,
opowiadającej o narodzinach i pierwszych latach istnienia państwa polskiego.
28.06 – 100 lat temu (1919) podpisano traktat wersalski – główny układ
pokojowy kończący I wojnę światową, podpisany przez Niemcy, mocarstwa
Ententy, państwa sprzymierzone i stowarzyszone.
29.06 – 90. rocznica urodzin Oriany Fallaci (1929–2006), włoskiej
dziennikarki i pisarki, autorki wywiadów oraz książek i esejów dotyczących
bieżących wydarzeń. Działaczka włoskiego antyfaszystowskiego ruchu oporu,
korespondentka wojenna w Wietnamie, na Bliskim Wschodzie, południowej
Afryce. Autorka Listu do nienarodzonego dziecka, Wściekłości i dumy, Siły
rozumu oraz Wywiadu z sobą samą.
30.06 – 125 lat temu (1894) w Londynie oddano do użytku Tower Bridge.
30.06 – 90. rocznica urodzin Jana Łomnickiego (1929–2002), polskiego
reżysera i scenarzysty filmów dokumentalnych i fabularnych: Ziemia czeka,
Narodziny statku. Twórca dramatu obyczajowego Wiano, filmów o tematyce
wojennej Akcja pod Arsenałem, Jeszcze tylko ten las. Największą popularność
i uznanie przyniósł serial obyczajowy Dom – opowiadający o powojennych
losach mieszkańców warszawskiej kamienicy.
30.06 – 10. rocznica śmierci Piny Bausch (właśc. Philippine „Pina” Bausch ;
1940–2009), niemieckiej tancerki oraz choreografki tańca współczesnego
o wielkim wpływie na rozwój teatru tańca jako gatunku. W dużych
multimedialnych produkcjach stosowała rozbudowaną scenografię i muzykę
eklektyczną, np. w spektaklu Masurca Fogo połowę sceny zajmuje gigantyczne
kamienne wzgórze, a podkład dźwiękowy jest bardzo różnorodny.
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LIPIEC
01.07 – 450 lat temu (1569) podpisano Unię Lubelską – porozumienie
pomiędzy stanami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa
Litewskiego zawarte na sejmie walnym w Lublinie. Została przyjęta 28 czerwca,
a podpisana 1 lipca 1569, ostatecznie ratyfikowana przez króla 4 lipca 1569.
W jej wyniku powstało państwo znane w historiografii jako Rzeczpospolita
Obojga Narodów ze wspólnym monarchą, herbem, sejmem, walutą, polityką
zagraniczną i obronną – zachowano odrębny skarb, urzędy, wojsko
i sądownictwo.
01.07 – 215. rocznica urodzin George Sand (właśc. Amantine Aurore Lucile
Dupin ; 1804–1876), francuskiej pisarki epoki romantyzmu. Wczesne powieści:
Indiana, Walentyna, Lelia miały charakter feministyczny. W Listach
podróżnika głosiła pochwałę socjalizmu utopijnego, a w powieściach Grzech
pana Antoniego i Młynarz z Angibault dokonywała idealizacji ludu wiejskiego
i jego zwyczajów. Opracowała dzieło autobiograficzne: Historia mojego życia.
01.07 – 25. rocznica śmierci Heleny Grossówny (pseud Bystra ; 1904–1994),
polskiej tancerki oraz aktorki teatralnej i filmowej. Oficer AK. W czasie
powstania warszawskiego dowodziła oddziałem kobiecym w ramach batalionu
„Sokół”. Więziona w obozie jenieckim Gross-Lübars. Po wojnie związała się
z warszawskim teatrem Syrena. Zagrała w filmach: Kochaj tylko mnie, Królowa
przedmieścia, O dwóch takich, co ukradli księżyc, Zbrodniarz i panna.
01.07 – 15. rocznica śmierci Marlona Brando (1924–2004), amerykańskiego
aktora pochodzenia niemieckiego, holenderskiego, angielskiego i irlandzkiego
Odtwórca ról w takich filmach jak Tramwaj zwany pożądaniem, Na Nabrzeżach,
Dziki, Ojciec chrzestny, Czas apokalipsy. Wyreżyserował też western Dwa
oblicza zemsty, w którym sam zagrał.
02.07 – 115. rocznica śmierci Antona Czechowa (1860–1904), rosyjskiego
nowelisty i dramatopisarza. Klasyk literatury rosyjskiej, mistrz małych form
literackich. Znany głównie z dramatów odtwarzających tragizm powszedniej
egzystencji zwykłych, przeciętnych ludzi. Twórca dramatów: Płatonow,
Wujaszek Wania, Mewa, Trzy siostry, Wiśniowy sad oraz opowiadań i nowel:
Intrygi, Panna na wydaniu.
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02.07 – 80. rocznica urodzin Igi Cembrzyńskiej (właśc. Maria Elżbieta
Cembrzyńska ; 1939-), polskiej aktorki, scenarzystki, reżyserki, piosenkarki,
kompozytorki i producentki filmowej. Właścicielka firmy producenckiej Iga
Film. Zagrała w filmach: Salto, Jak to się robi, Krzyk, Wrzeciono czasu oraz
serialu Szycie na gorąco, Na dobre i na złe.
03.07 – 75. rocznica śmierci Adolfa Nowaczyńskiego (pseud. Adolf Przyjaciel,
Clarus, Halban ; 1876–1944), polskiego pisarza, dramaturga, satyryka, poety,
publicysty, eseisty, krytyka, działacza politycznego i społecznego. Autor
utworów: Małpie zwierciadło, Cyganeria Warszawska, Góry z piasku.
03.07 – 50. rocznica śmierci Briana Jonesa (1942–1969), brytyjskiego muzyka,
wokalisty i kompozytora, założyciela i pierwszego lidera angielskiego zespołu
The Rolling Stones. Multiinstrumentalista: grał na gitarze, fortepianie,
harmonijce ustnej, mandolinie, organach, klawesynie, sitarze, saksofonie, flecie,
cytrze, oboju, klarnecie i różnych instrumentach perkusyjnych.
04.07 – 450 lat temu (1569) król Zygmunt II August ratyfikował Unię
Lubelską.
04.07 – 100. rocznica urodzin Jana Strzeleckiego (1919–1988), polskiego
socjologa, socjalisty, eseisty i taternika. Uczestnik powstania warszawskiego.
Redaktor pisma ZNMS „Płomienie”, autor głośnego manifestu O socjalizmie
humanistycznym. Opublikował m.in. Reminiscencje sentymentalne, Ślady
tożsamości, Kontynuacje. Wybór artykułów.
04.07 – 90. rocznica urodzin Konrada Swinarskiego (1929–1975), polskiego
reżysera teatralnego, telewizyjnego, filmowego i operowego. Inscenizatora
i scenografa. Jednego z najbardziej oryginalnych i najwybitniejszych twórców
w historii polskiego teatru. Wywarł wpływ na wielu polskich reżyserów
teatralnych. Do historii przeszła przede wszystkim cechująca się wyjątkową
oryginalnością inscenizacja Dziadów Adama Mickiewicza (1973).
04.07 – 85. rocznica śmierci Marii Skłodowskiej-Curie (1867–1934), polskiej
fizyczki i chemiczki, współtwórczyni nauki o promieniotwórczości, prekursorki
radiochemii. Dokonała odkrycia dwóch nowych pierwiastków – radu i polonu.
Laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki (1903) i w dziedzinie chemii
(1911).
04.07 – 10. rocznica śmierci Marty Tomaszewskiej (1933–2009), polskiej
pisarki, poetki i baśniopisarki. Współpracowała z czasopismami: „Płomyk”
i „Świerszczyk”. Autorka powieści dla dzieci i młodzieży. Za książkę Tego lata
w Burbelkowie otrzymała Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego
(2001), nagrodzona Orderem Uśmiechu (1996) i Medalem Polskiej Sekcji IBBY
(2006).
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05.07 – 130. rocznica urodzin Jeana Cocteau (1889–1963), francuskiego poety,
dramaturga, prozaika, krytyka literackiego, scenarzysty, reżysera filmowego,
malarza związanego z awangardą paryską, a także choreografa scenicznego.
Jego dzieła odbijają wpływy futuryzmu, kubizmu, dadaizmu, surrealizmu
i poezji metafizycznej. Autor m.in. tragedii Orfeusz, dramatu Orzeł dwugłowy,
wspomnień Opium. Wyreżyserował filmy: Testament Orfeusza, Piękna i bestia.
06.07 – 90 lat temu (1929) otwarto Ogród Zoologiczny w Krakowie.
07.07 – 145. rocznica urodzin Władysława Grabskiego (1874–1938),
polskiego polityka, ekonomisty, historyka dziejów społeczno-gospodarczych,
działacza społecznego i niepodległościowego, ministra skarbu i premiera II RP.
Twórca reformy walutowej i planu reformy rolnej. Rektor Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Autor książek: Wieś polska na tle
ewolucji dziejowej, Reforma rolna a moralno-religijny stan wsi, Idea Polski.
07.07 – 135. rocznica urodzin Liona Feuchtwangera (właśc. Jacob Arje ;
1884–1958), niemieckiego powieściopisarza i dramaturga, od 1933 r. na
emigracji we Francji i stanach Zjednoczonych. Autor m.in. powieści
historycznych: Wojna żydowska, Listy w winnicy, biograficzno-historycznych:
Goya, Mądrość głupca albo śmierć i apoteoza Jana Jakuba Rousseau,
Samozwańczy Neron.
08.07 – 85. rocznica urodzin Marty Feldmana (właśc. Marty Alan Feldman ;
1934–1982), brytyjskiego aktora i komika, scenarzysty, a także reżysera
filmowego. Odtwórca ról filmowych: Młody Frankenstein, Komedia z innego
wymiaru, Żółtobrody. Nominowany do nagrody Złotego Globu za drugoplanową
rolę w filmie Nieme kino (1976).
09.07 – 255. rocznica urodzin Ann Radcliffe (1764–1823), angielskiej
preromantycznej poetki i powieściopisarki. Autorka licznych romansów
sentymentalnych oraz powieści gotyckich, które wywarły wpływ na powieść
europejską, m.in. Puszcza czyli Opactwo St. Clair, Tajemnice zamku Udolpho.
Uważana za prekursorkę horroru oraz „melodramatu w literaturze”. Za życia
nazywana „Szekspirem powieściopisarzy”.
09.07 – 90. rocznica śmierci Juliana Fałata (1853–1929), polskiego malarza,
akwarelisty, przedstawiciela realizmu i impresjonistycznego pejzażu, twórcy
scen myśliwskich, portretów. Nazywany „Malarzem Śniegu”. Rektor Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie. Współzałożyciel i prezes Konfraterni Artystów.
Autora dzieł: Modlący się starzec, Popielec, Chłopiec z brzoskwiniami,
Oszczepnicy. Mieszkał w Bystrej, gdzie obecnie mieści się muzeum Fałatówka.
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09.07 – 60. rocznica śmierci Jerzego Leszczyńskiego (1884–1959), polskiego
aktora teatralnego i filmowego oraz reżysera. Zagrał w filmach, m.in. Melodie
duszy, Szpieg w masce, Wierna rzeka. Wyreżyserował spektakle teatralne jak:
Śluby panieńskie Aleksandra Fredry w Teatrze Narodowym w Warszawie,
Grube ryby Michała Bałuckiego w Teatrze Śląskim im. Stanisława
Wyspiańskiego w Katowicach. Autor wspomnień Z pamiętnika aktora.
10.07 – 920. rocznica śmierci Cyda (właśc. Rodrigo (Ruy) Díaz de Vivar,
zwany Cydem Walecznym ; 1043–1099), kastylijskiego rycerza, hiszpańskiego
bohatera narodowego czasów rekonkwisty, zdobywcy i późniejszego zarządcy
miasta Walencja. Jego postać stała się pierwowzorem średniowiecznego dzieła
literackiego eposu rycerskiego Pieśń o Cydzie.
10.07 – 510. rocznica urodzin Jana Kalwina (1509–1564), francuskiego teologa
protestanckiego, kaznodziei, pisarza i organizatora życia duchowego
w Szwajcarii w okresie reformacji. Twórca ewangelicyzmu reformowanego.
Nazywany przez swych zwolenników Arystotelesem Reformacji. Rozpoczął
reorganizację struktur kościelnych. Najważniejszym dziełem autorstwa Kalwina
jest Institutio religionis christianae.
10.07 – 70. rocznica urodzin Anny Czerwińskiej (1949-), polskiej alpinistki
i himalaistki, zdobywczyni sześciu ośmiotysięczników i Korony Ziemi (2000),
jako drugi Polak po Leszku Cichym. Autorka wielu artykułów w prasie górskiej
m.in. w „Taterniku” oraz książek: Trudna góra Rakaposhi, Groza wokół K2. Za
zasługi dla polskiego taternictwa i alpinizmu oraz popularyzowanie sportu
wspinaczkowego odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (2003).
10.07 – 50. rocznica śmierci Bogumiła Kobieli (1931–1969), polskiego aktora
teatralnego i filmowego. Autor scenariuszy do filmów: Do widzenia, do jutra,
Kobiela na plaży, Przeprowadzka. Zasłynął z ról w filmach: Trzy opowieści,
Awantura o Basię, Lalka, Mieszczanin szlachcicem.
10.07 – 50. rocznica śmierci Romana Pisarskiego (1912–1969), polskiego
pisarza, nauczyciela, autora książek dla dzieci, m.in. Podróże małe i duże,
Wakacje w zoo, Weseli astronauci i najbardziej znana O psie, który jeździł koleją.
11.07 – 120. rocznica urodzin E.B. White'a (1899–1985), amerykańskiego
pisarza. Autor podręcznika poprawnego pisania po angielsku wydany The
Elements of Style, a także książki dla dzieci: Stuart Malutki, Pajęczyna Szarloty,
Łabędzie nutki. Współpracownik tygodnika społeczno-politycznego The New
Yorker. Uhonorowany nagrodą Pulitzera za całość twórczości (1978).
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11.07 – 110. rocznica śmierci Simona Newcomba (1835–1909), kanadyjskiego
astronoma i matematyka, którego najważniejszym osiągnięciem było
wprowadzenie jednolitego systemu stałych astronomicznych. Jego imieniem
nazwana została planetoida (855) Newcombia oraz krater na Księżycu.
11.07 – 30. rocznica śmierci Laurence'a Oliviera (właśc. Laurence Kerr
Olivier ; 1907–1989), angielskiego aktora oraz reżysera teatralnego i filmowego,
producenta filmowego. Uznany za najsławniejszego odtwórcę ról
szekspirowskich. Dwukrotnie nagrodzony Oscarem: za film Hamlet (1949) oraz
Oscarem honorowym za całokształt pracy aktorskiej (1978).
11.07 – 10. rocznica śmierci Witolda Grucy (1927–2009), polskiego tancerza
baletowego i choreografa. Opracował układy taneczne wielu przedstawień
dramatycznych, operowych, estradowych, programów telewizyjnych i filmów.
Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1983).
12.07 – 135. rocznica urodzin Amadeo Modiglianiego (1884–1920), włoskiego
malarza, rysownika i rzeźbiarza pochodzenia żydowskiego. Głównym motywem
jego twórczości jest człowiek. Twórca portretów: Portret Pabla Picassa,
Żydówka, Portret Beatrice Hastings przed drzwiami, aktów uchodzących w jego
czasach za skandalizujące: Akt leżący na brzuchu, Akt na kanapie, Akt stojący,
rzeźb i pejzaży: Drzewo i dom, Dom i cyprysy.
12.07 – 115. rocznica urodzin Pablo Nerudy (właśc. Ricardo Eliecer Neftali
Reyes Besualto ; 1904–1971), chilijskiego poety, dyplomaty, laureata Nagrody
Nobla w dziedzinie literatury (1971). Autor tomów wierszy: Rzecz o zmierzchu,
Pieśń powszechna, dramatu Sława i śmierć Joachima Muriety oraz pośmiertnie
wydanych wspomnień Wyznaję, że żyłem. Kolumbijski pisarz Gabriel García
Márquez, nazwał Nerudę „największym poetą XX w. wszystkich języków”.
12.07 – 110. rocznica urodzin Constantina Noiki (1909–1987), rumuńskiego
filozofa, eseisty, tłumacza, twórcy systemu ontologicznego i szkoły
filozoficznej. Autor publikacji Koncepcje otwarte w historii filozofii
u Kartezjusza, Leibnitza i Kanta oraz dzieł: Dwa wprowadzenia i przejście do
idealizmu, Dziennik filozoficzny, Sześć chorób ducha współczesnego, Opowieści
o człowieku, Traktak ontologiczny, Listy o logice Hermesa.
12.07 – 25. rocznica śmierci Ireny Krzywickiej (1899–1994), polskiej pisarki,
tłumaczki, publicystki. Znana działaczka feministyczna okresu przedwojennego.
Attaché kulturalny w ambasadzie polskiej w Paryżu. Propagatorka świadomego
macierzyństwa, antykoncepcji i edukacji seksualnej. Autorka książki
autobiograficznej Wyznania gorszycielki.
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13.07 – 65. rocznica śmierci Fridy Kahlo (właśc. Magdalena Carmen Frieda
Kahlo y Calderón ; 1907–1954), meksykańskiej malarki, autoportrecistki.
Sztuka Kahlo – nawiązuje do kultury meksykańskiej i indiańskiej – naiwna,
folkowa, surrealistyczna. Malarka poruszała temat cierpienia i bólu fizycznego.
Twórczyni dzieł: Autoportret w aksamitnej sukni, Złamana kolumna, Frieda
i Diego Rivera, Autoportret z obciętymi włosami, Niech żyje życie.
13.07 – 50 lat temu (1969) w Żelazowej Woli odsłonięto pomnik Fryderyka
Chopina autorstwa rzeźbiarza i medaliera Józefa Gosławskiego.
13.07 – 5. rocznica śmierci Nadine Gordimer (1923–2014),
południowoafrykańskiej powieściopisarki i nowelistki, przeciwniczki apartheidu.
Autorka utworów opisujących problemy wygnania, wyobcowania, m.in. Świat
obcych ludzi, Gość honorowy, Zachować swój świat, Broń domowa, Zapach
kwiatów i śmierci, Opowieść mojego syna, Nikt ze mną nie pójdzie. Laureatka
Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1991).
14.07 – 165. rocznica urodzin Jacka Malczewskiego (1854–1929), polskiego
malarza, przedstawicieli symbolizmu. Współzałożyciela Towarzystwa Artystów
Polskich Sztuka (1897), profesora i rektora ASP. Autor cyklu obrazów Moje
Życie, autoportretów: Autoportret w zbroi, Autoportret z paletą. W lusławickim
dworku założył szkółkę malarską dla dzieci wiejskich.
14.07 – 20. rocznica śmierci Jerzego Grotowskiego (1933–1999), polskiego
reżysera teatralnego, teoretyka teatru, pedagoga, reformatora teatru XX wieku,
dyrektora Teatru 13 Rzędów w Opolu i Teatru Laboratorium we Wrocławiu.
Sformułował ideę aktu całkowitego i przekształcił teatr w laboratoryjny ośrodek
badania metody aktorskiej, w 1965 r. opublikował jeden z najważniejszych
manifestów teatralnych XX wieku – Ku teatrowi ubogiemu.
14.07 – 20. rocznica śmierci Władysława Hasiora (1928–1999), polskiego
artysty związanego z Podhalem, rzeźbiarza, malarza, scenografa. W twórczości
nawiązywał do surrealizmu, rzeźby abstrakcyjnej, nowego realizmu oraz
tradycyjnego rzemiosła ludowego. Okrzyknięty „pionierem asamblażu
w Polsce”, w pracach wykorzystywał zużyte rekwizyty codzienności.
Ważniejsze prace: Niobe, Golgota, cykl Sztandary, Wyszywanie charakteru oraz
rzeźby plenerowe Płomienne ptaki.
14.07 – 10. rocznica śmierci Zbigniewa Zapasiewicza (1934–2009), polskiego
aktora, reżysera i pedagoga. Związany z warszawskim Teatrem Współczesnym,
Dramatycznym, Powszechnym, Polskim i krakowskim Teatrem Stu. Wieloletni
współpracownik Teatru Polskiego Radia.
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15.07 – 115. rocznica śmierci Antona Czechowa (1860–1904), rosyjskiego
nowelisty i dramatopisarza. Klasyka literatury rosyjskiej. Mistrza małych form
literackich, bogatych w obrazki obyczajowe, miniatury z życia urzędników,
kupców, ziemian i chłopów: Śmierć urzędnika, Spać się chce oraz dramatów
odtwarzających powszechną egzystencję, m.in. Płatonow, Wiśniowy sad, Mewa.
15.07 – 30. rocznica śmierci Marii Kuncewiczowej (1897–1989), polskiej
pisarki, eseistki. Najbardziej znane dzieło Cudzoziemka, uznano za jedną
z najwybitniejszych powieści psychologicznych dwudziestolecia
międzywojennego. Autorka anglojęzycznego przewodnika po literaturze
polskiej The Modern Polish Prose (1945) oraz antologii polskiej literatury
współczesnej w języku angielskim The Modern Polish Mind (1962).
15.07 – 30. rocznica śmierci Artura Sandauera (1913–1989), polskiego
krytyka literackiego, eseisty, tłumacza, profesora Uniwersytetu Warszawskiego.
Popularyzator twórczości Witolda Gombrowicza, Brunona Schultza, Mirona
Białoszewskiego, sygnatariusza Listu 34, współpracownika „Nowej Kultury”,
„Przeglądu Kulturalnego”, „Współczesności”, paryskiej „Kultury”, „Polityki”.
Autor m.in. szkiców Poeci trzech pokoleń.
16.07 – 825. rocznica urodzin św. Klary z Asyżu (właśc. Chiara Offreduccio ;
1194–1253), zakonnicy, duchowej córki św. Franciszka z Asyżu,
współzałożycielki klarysek. Święta Kościoła katolickiego (1255), patronka radia,
telewizji i malarzy.
16.07 – 30. rocznica śmierci Herberta von Karajana (1908–1989),
austriackiego dyrygenta, dyktatora muzycznego w Europie. Kontrolował
najbardziej prestiżowe ośrodki muzyczne: Berlin, Salzburg, Wiedeń. Miał
wpływ na La Scalę i Londyńską Orkiestrę Symfoniczną. Zajmował się
reżyserowaniem dyrygowanych przez siebie oper, zwłaszcza kompozytorów
włoskich i Wagnera.
17.07 – 520. rocznica śmierci Jadwigi Andegaweńskiej (również Królowa
Jadwiga ; 1373/1974–1399), królowej Polski, z dynastii Andegawenów. Żona
Władysława II Jagiełły. Fundatorka kościołów, opiekunka szpitali, inicjatorka
utworzenia fakultetu teologii na Akademii Krakowskiej (której w testamencie
zapisała cały swój majątek). Apostołka Litwy, święta Kościoła katolickiego
(1997) oraz patronka Polski.
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17.07 – 60. rocznica śmierci Billie Holiday (właśc. Elinore Harris ; 1915–1959),
amerykańskiej śpiewaczki jazzowej, przedstawicielki swingowej odmiany
wokalistyki jazzowej. Znana z określenia Lady Day. Autorka tekstów m.in. do
utworów God Bless the Child, Don’t Explain i Lady Sings the Blues, które stały
się jazzowymi klasykami. Spopularyzowała pieśń Strange Fruit, będącą
protestem przeciwko dyskryminacji rasowej.
18.07 – 90. rocznica urodzin Richarda Buttona (pseud. Dick ; 1929-),
amerykańskiego łyżwiarza figurowego, dwukrotnego mistrza olimpijskiego
w konkurencji solistów. Pierwszy zawodnik, który podczas oficjalnych zmagań
wykonał poprawnie podwójnego axla (1948) oraz potrójnego loopa (1952).
18.07 – 50 lat temu (1969) oddano do użytku Centrum Radiowo-Telewizyjne
przy ul. Jana Pawła Woronicza w Warszawie, które do dziś jest siedzibą
Telewizji Polskiej.
19.07 – 645. rocznica śmierci Francesca Petrarki (1304–1374), włoskiego
poety, piszącego zarówno po włosku językiem pospolitym, jak i po łacinie. Był
tercjarzem franciszkańskim. Autor utworów poetyckich: Sonety do Laury,
Sielanki, Psalmy pokutne, zbiorów listów: O sprawach bliskich, O sprawach
starości, Do potomnych oraz traktatów erudycyjnych i moralnych: O rzeczach
godnych pamięci, O znakomitych mężach, O postępowaniu w dobrej i złej doli.
19.07 – 185. rocznica urodzin Edgara Degasa (1834–1917), francuskiego
malarza i rzeźbiarza impresjonistycznego, uznanego za jednego z największych
malarzy końca XIX wieku. Autor dzieł malarskich: Lekcja tańca, Absynt,
Primaballerina oraz rzeźby Czternastoletnia tancerka.
19.07 – 85. rocznica urodzin Janusza Christy (1934–2008), polskiego
rysownika i scenarzysty, autora cyklu popularnych komiksów dla młodzieży
Kajko i Kokosz. Twórca albumów z cyklu Gucek i Roch oraz ilustracji do
książek, m.in. Przygoda w Gibraltarze Józefa Borysewicza. Odznaczony
Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2007).
20.07 – 715. rocznica urodzin Francesca Petrarki (1304–1374), włoskiego
poety, piszącego zarówno po włosku językiem pospolitym, jak i po łacinie. Był
tercjarzem franciszkańskim. Autor utworów poetyckich: Sonety do Laury,
Sielanki, Psalmy pokutne, zbiorów listów: O sprawach bliskich, O sprawach
starości, Do potomnych oraz traktatów erudycyjnych i moralnych: O rzeczach
godnych pamięci, O znakomitych mężach, O postępowaniu w dobrej i złej doli.
20.07 – 50 lat temu (1969) amerykańscy astronauci Neil Armstrong i Buzz
Aldrin brali udział w pierwszym lądowaniu na Księżycu.
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21.07 – 120. rocznica urodzin Ernesta Hemingwaya (1899–1961),
amerykańskiego pisarza i dziennikarza. Autor takich powieści jak Słońce też
wschodzi, Pożegnanie z bronią oraz opowiadań Śniegi Kilimandżaro i Stary
człowiek i morze. Spopularyzował określenie „stracone pokolenie”, do którego
sam należał. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1954).
22.07 – 70. rocznica urodzin Wojciecha Trzcińskiego (1949-), polskiego
kompozytora muzyki rozrywkowej, filmowej i teatralnej, aranżera, pianisty
i gitarzysty, dyrygenta oraz producenta muzycznego. Autor muzyki do piosenek
Odpływają kawiarenki z repertuaru Ireny Jarockiej, Małe tęsknoty Krystyny
Prońko, Staruszek świat Anny Jantar, Żegnaj lato na rok Zdzisławy Sośnickiej.
22.07 – 70 lat temu (1949) w Warszawie oddano do użytku Trasę W-Z.
23.07 – 190. śmierci Wojciecha Bogusławskiego (1757–1829), polskiego
aktora, śpiewaka operowego, reżysera, pisarza, dramatopisarza, tłumacza,
teoretyka i historyka teatralnego. Dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie.
Nazywany ojcem teatru polskiego.
24.07 – 70. rocznica urodzin Stasysa Eidrigevičiusa (1949-), grafika
pochodzenia litewskiego, malarza, scenografa, fotografa, performera. Od 1980 r.
mieszka w Polsce. Projektant plakatów, ilustrator książek, m.in. Władcy
pierścieni. Współpracownik tygodnika „Polityka”.
24.07 – 40. rocznica śmierci Edwarda Stachury (pseud. Sted ; 1937–1979),
polskiego poety, prozaika, pieśniarza i tłumacza. Laureat Nagrody Fundacji im.
Kościelskich (1972). Do 1948 r. mieszkał we Francji. Nazywany jest twórcą
poezji czynnej – nie tylko często recytował i śpiewał swoje teksty, ale i tworzył
je niejako „w drodze”, aktualizował i uzupełniał. Najbardziej znane: Nie
rozdziobią nas kruki, wrony czy Biała lokomotywa.
25.07 – 50. rocznica śmierci Witolda Gombrowicza (1904–1969), polskiego
powieściopisarza, nowelisty, dramaturga i eseisty. Od 1939 przebywał na
emigracji, do 1963 w Argentynie, od 1964 we Francji. Autor opowiadań
wydanych w zbiorach: Pamiętnik z okresu dojrzewania, Bakakaj, powieści:
Ferdydurke, Trans-Atlantyk, Pornografia, Kosmos, dramatów: Iwona,
księżniczka Burgunda, Ślub oraz Dzienników.
26.07 – 175. rocznica urodzin Stefana Drzewieckiego (1844–1938), polskiego
inżyniera, konstruktora, wynalazcy, pioniera lotnictwa i żeglugi podwodnej.
Jako pierwszy zastosował peryskop w łodzi podwodnej.
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26.07 – 125. rocznica urodzin Aldousa Huxley'a (1894–1963), angielskiego
powieściopisarza, nowelisty, eseisty i poety. Autor powieści: W cudacznym
korowodzie, Nowy wspaniały świat, Kontrapunkt, Niewidomy w Gazie, studium
Filozofia wieczysta.
26.07 – 125. rocznica urodzin Magdaleny Samozwaniec (właśc. Magdalena
Anna z domu Kossak ; 1894–1972), pierwszej damy polskiej satyry.
Publikowała liczne utwory satyryczne w czasopismach: „Cyrulik Warszawski”,
„Bluszcz”, „Tygodnik Ilustrowany”, „Przekrój”, „Szpilki”. Autorka powieści:
Na ustach grzechu, Wielki Szlem, Maria i Magdalena. Prekursorka wieczorów
autorskich – wyjazdowych spotkań z czytelnikami.
26.07 – 45. rocznica śmierci Jana Żabińskiego (1897–1974), polskiego zoologa,
fizjologa, działacza ochrony przyrody, pedagoga, popularyzatora wiedzy
przyrodniczej. Autor książek popularnonaukowych dla dzieci i młodzieży, m.in.
Jak powstała trąba słonia, Opowiadania o zwierzętach. Wieloletni dyrektor
Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.
26.07 – 40. rocznica śmierci Stefana Wiecheckiego (pseud. Wiech ; 1896–
1979), polskiego prozaika, satyryka, publicysty i dziennikarza. Nazywany
„Homerem warszawskiej ulicy”. W twórczości stosował styl gwarowy,
nazywany „wiechem”. Znany z opowiadań i felietonów, m.in. Dzieła wybrane,
czyli Wiech - śmiej się pan z tego, W ząbek czesany, Syrena w sztywniaku, Ja
panu pokażę!
27.07 – 140. rocznica urodzin Stanisława Ligonia (pseud. Karlik z Kocyndra ;
1879–1954), polskiego pisarza, malarza, ilustratora, radiowca, działacza
kulturalnego i narodowego, reżysera i aktora. Dyrektor katowickiej rozgłośni
Polskiego Radia, propagator folkloru śląskiego, poseł na Sejm.
28.07 – 225. rocznica śmierci Maximiliena de Robespierre'a (1758–1794),
francuskiego adwokata i mówcy, polityka, członka Stanów Generalnych
i Konstytuanty. Jeden z czołowych przywódców Wielkiej Rewolucji Francuskiej,
przywódca lewicowego klubu jakobinów. Z powodu swojej nieskazitelnej
uczciwości zwany „Nieprzekupnym”.
28.07 – 225. rocznica śmierci Luisa de Saint-Justa (1767–1794), jednego
z radykalnych przywódców Wielkiej Rewolucji Francuskiej, zwanego
Archaniołem Terroru, bliskiego współpracownika Maksymiliana Robespierre'a.
28.07 – 105. rocznica wybuchu I wojny światowej (1914).
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29.07 – 25. rocznica śmierci Dorothy Hodgkin (1910–1994), angielskiej
biochemiczki, nauczyciela uniwersyteckiego. Zajmowała się badaniem budowy
molekularnej związków chemicznych za pomocą analizy rentgenowskiej.
Laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie chemii (1964) – za ustalenie budowy
ważnych substancji biochemicznych, m.in. penicyliny i witaminy B12.
29.07 – 55. rocznica śmierci Wandy Wasilewskiej (1905–1964), polskiej
i radzieckiej działaczki komunistycznej, pisarki, poetki i polityka. Prekursorka
realizmu socjalistycznego w literaturze polskiej. Autorka powieści: Ojczyzna,
Oblicze dnia, Pieśń nad Wodami, Tęcza. Wydawała też powieści dla młodzieży:
Królewski syn, Kryształowa kula Krzysztofa Kolumba, Pokój na poddaszu oraz
książeczkę dla dzieci W pierwotnej puszczy.
29.07 – 45. rocznica śmierci Ericha Kästnera (1899–1974), niemieckiego
poety, prozaika, satyryka, scenarzysty, krytyka teatralnego, autora popularnych
książek dla dzieci zaliczanych do światowego kanonu literatury dziecięcej.
Autor powieści, m.in. Emil i detektywi, Zaczarowany telefon, Śpiew między
krzesłami. Odznaczony Medalem im. Hansa Christiana Andersena (1960).
30.07 – 90. rocznica urodzin Wernera Tübkego (1929–2004), niemieckiego
malarza, grafika, scenografa i kostiumologa. Głównym dziełem artysty jest
panorama Bitwy pod Frankenhausen umieszczona w rotundzie wzniesionej na
polu bitwy. Pokazuje ponad 3000 postaci walczących stron. Malarz pracował
nad nią przez 11 lat, często przez 10 godzin dziennie.
30.07 – 80. rocznica urodzin Petera Bogdanovicha (1939-), amerykańskiego
reżysera, aktora, scenarzysty i producenta filmowego. Twórcy filmów: Maska,
Ostatni seans filmowy, Papierowy księżyc.
30.07 – 25. rocznica śmierci Ryszarda Riedla (1956–1994), polskiego
wokalisty bluesowego, autora tekstów piosenek, zwykle mających charakter
autobiograficzny. Wieloletni frontman zespołu Dżem. Grał także na harmonijce
ustnej. Artysta współpracował z wieloma twórcami polskiej sceny muzycznej,
m.in. z Józefem Skrzekiem, Ryszardem Skibińskim, Nocną Zmianą Bluesa itp.
31.07 – 235. rocznica śmierci Denisa Diderota (1713–1784), francuskiego
pisarza, krytyka literatury i sztuki, filozofa i encyklopedysty okresu Oświecenia.
Autor m.in. powiastki filozoficznej Kubuś Fatalista i jego pan oraz powieści
Zakonnica. Twórca nowatorskiej teorii dramatu mieszczańskiego,
umieszczającej utwory dramatyczne między komedią i tragedią. Teorię opisał
w dziełach: Rozmowy o synu naturalnym i O poezji dramatycznej.
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31.07 – 170. rocznica śmierci Sándora Petőfiego (pseud. Sándor Petrovics ;
1823–1849), węgierskiego poety, autora pieśni Powstań, Węgrze, Ojczyzna Cię
woła!, wierszy zawierających wezwania Węgrów do walki o przemiany
społeczne i niepodległość m.in.: W imieniu ludu, Pieśń narodowa, Pieśń bojowa,
a także liryki miłosnej i krajobrazowej, poematów i powieści: Wojak Janosz,
Apostoł, Stryczek kata.
31.07 – 75. rocznica śmierci Antoine'a de Saint Exupere'ego (1900–1944),
francuskiego pilota, pisarza i poety. Pobyt na emigracji zaowocował utworami:
Pilot wojenny i List do zakładnika. Najbardziej znanym utworem pisarza jest
Mały Książę (Le Petit Prince) – filozoficzna baśń dla dzieci i dorosłych uznana
za jeden z najważniejszych utworów literackich XX wieku.
31.07 – 70. rocznica urodzin Bolka Polívki (właśc. Boleslav Polívka ; 1949-),
czeskiego komika, mima, aktora i scenarzysty. Popularność i uznanie przyniosły
mu komediowe role w filmach Věry Chytilovej. Uhonorowany nagrodą Český
lev dla najlepszego aktora filmowego: za rolę księdza w dramacie Zapomniane
światło (1997) oraz kreację w komediodramacie Musimy sobie pomagać.
W 1993 założył w Brnie własny teatr – Divadlo Bolka Polívky.

SIERPIEŃ
01.08 – 185. rocznica urodzin Jadwigi Łuszczewskiej (pseud. Deotyma ; 1834–
1908), polskiej poetki i powieściopisarki okresu romantyzmu, autorki powieści
historycznych dla młodzieży m.in. Panienka z okienka. Rozgłos zyskała
improwizacjami przedstawianymi w swoim salonie literackim, które
wywoływały skrajne reakcje – od zachwytu do szyderstwa: Improwizacje
i poezje Deotymy. Poczet 2.
01. 08 – 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego (1944)\
03.08 – 110. rocznica urodzin Stanisława Piętaka (1909–1964), polskiego
poety, prozaika nurtu wiejskiego. Początkowo związany z awangardą
krakowską, później z tzw. czechowiczanką. Na motywach jego powieści
zrealizowano serial telewizyjny Ucieczka z miejsc ukochanych.
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03.08 – 95. rocznica śmierci Josepha Conrada (właśc. Józef Teodor Józef
Korzeniowski ; 1857–1924), angielskiego pisarza i publicysty pochodzenia
polskiego. W twórczości łączył nurt romantyzmu z pozytywizmem oraz
symbolizmu z impresjonizmem. Autor powieści: Lord Jim, Jądro ciemności,
zbiorów opowiadań: Wśród prądów, esejów i wspomnień.
03.08 – 65. rocznica śmierci Sidonie-Gabrielle Colette (pseud. Colette ; 1873–
1954), francuskiej pisarki, autorki powieści obyczajowo-psychologicznych,
cyklu Klaudyna oraz powieści: Dialogi zwierząt, Ich dwoje, Niebieska latarnia,
Ta druga, Narodziny dnia, Niewiniątko. Członkini m.in. Królewskiej Belgijskiej
Akademii Języka i Literatury Francuskiej oraz Akademii Goncourtów.
04.08 – 160. rocznica urodzin Knuta Humsuna (właśc. Knut Pedersen ; 1859–
1952), norweskiego pisarza, który zapoczątkował kierunek subiektywistyczny
w literaturze norweskiej. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury – za
książkę Błogosławieństwo ziemi. (1920)
04.08 – 115. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza (1904–1969), polskiego
powieściopisarza, nowelisty, dramaturga i eseisty. Od 1939 przebywał na
emigracji, do 1963 w Argentynie, od 1964 we Francji. Autor opowiadań
wydanych w zbiorach: Pamiętnik z okresu dojrzewania, Bakakaj, powieści:
Ferdydurke, Trans-Atlantyk, Pornografia, Kosmos, dramatów: Iwona,
księżniczka Burgunda, Ślub oraz Dzienników.
04.08 – 75. rocznica śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (pseud. Jan
Bugaj, Emil, Jan Krzyski, Piotr Smugosz, Krzysztof Zieliński, Krzyś ; 1921–
1944), polskiego poety czasu wojny, przedstawiciela pokolenia Kolumbów.
Autor tomików poezji: Zamknięty echem, Dwie miłości, Wiersze wybrane oraz
utworów w prasie konspiracyjnej. Zginął w czasie powstania warszawskiego
jako żołnierz batalionu Parasol Armii Krajowej.
05.08 – 155. rocznica śmierci Romualda Traugutta (pseud. Michał Czarnecki ;
1826–1864), polskiego generała, dyktatora powstania styczniowego, naczelnika
wojennego powiatu kobryńskiego. Podjęto kroki w kierunku beatyfikowania
osoby Traugutta, jako symbolu poświęcenia i męczeństwa dla Ojczyzny.
Obecnie tą kwestią zajmuje się ojciec Władysław Kluz, autor książki pt.
Dyktator Romuald Traugutt.
08.08 – 75. rocznica śmierci Juliusza Kadena-Bandrowskiego (1885–1944),
polskiego pisarza, dramaturga, publicysty, kapitana piechoty Wojska Polskiego.
Dwukrotnie odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Autor nowel i opowiadań:
Iskry, Miasto mojej matki, powieści: Niezguła, Generał Barcz, dramatów: Jesień,
Karty w tas, wspomnień i reportaży Europa zbiera siano.
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08.08 – 40. rocznica śmierci Witolda Taszyckiego (1898–1979), polskiego
językoznawcy, historyka języka polskiego, badacza onomastyki i dialektologii
historycznej. Autor publikacji: Polskie nazwy osobowe, Najdawniejsze zabytki
języka polskiego, Onomastyka i historia języka polskiego, Kultura językowa
polskiego Renesansu, Jak kobieta w niewiastę się przeobraziła.
09.08 – 155. rocznica urodzin Romana Dmowskiego (1864–1939), polskiego
polityka, działacza niepodległościowego, męża stanu, publicysty, ministra spraw
zagranicznych, posła na Sejm Ustawodawczy RP oraz II i III Dumy.
Współzałożyciel Narodowej Demokracji (endecji, ruchu narodowego). Główny
ideolog polskiego nacjonalizmu.
09.08 – 105. rocznica urodzin Tove Jansson (1914–2001), fińskiej pisarki
szwedzkojęzycznej, malarki, ilustratorki i rysowniczki komiksowej. Największą
sławę przyniosły jej utwory przedstawiające świat Doliny Muminków: Kometa
nad Doliną Muminków, Lato Muminków, Dolina Muminków w listopadzie.
Twórczyni obrazów i fresków oraz ilustratorka książek, m.in. Hobbit, czyli tam
i z powrotem Tolkiena, czy Alicja w Krainie Czarów Lewisa Carrolla.
09.08 – 100. rocznica śmierci Ruggiera Leoncavalla (1857–1919), włoskiego
kompozytora operowego, uważanego za twórcę weryzmu w operze. Ważniejsze
opery: Pajace, Cyganeria, Medyceusze, Mameli i operetki Malbruk.
10.08 – 130. rocznica urodzin Zofii Kossak (1889–1968), powieściopisarki,
publicystki, członkini grupy Czartak, działaczki konspiracyjnej, współinicjatorki
powołania Rady Pomocy Żydom (Żegota). Autorka m.in. trylogii historycznej
Krzyżowcy, Król trędowaty, Bez oręża, utworów dla młodzieży Laska Jakubowa,
Topsy i Lupus oraz dla dzieci Przygody Kacperka góreckiego skrzata.
12.08 – 55. rocznica śmierci Iana Fleminga (1908–1964), brytyjskiego pisarza,
znanego z serii powieści szpiegowskich z Jamesem Bondem w roli głównej:
Żyje się tylko dwa razy, Doktor No, Człowiek ze złotym pistoletem, a także z serii
opowieści dla dzieci Bang bang! Wystrzałowy samochód.
13.08 – 120. rocznica urodzin Alfreda Hitchcocka (1899–1980), brytyjskiego
reżysera, scenarzysty i producenta filmowego. Określany mianem „mistrza
suspensu”. Stał się rozpoznawalny dzięki serialowi kryminalnemu Alfred
Hitchcock przedstawia. Twórca filmów: Starsza pani znika, 39 kroków,
Psychoza, Ptaki. Odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego (1979).
13.08 – 75. rocznica śmierci Antoniego Kocjana (1902–1944), polskiego
konstruktora lotniczego szybowców, współpracownika wywiadu AK.
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14.08 – 15. rocznica śmierci Czesława Miłosza (pseud. A.L.-wicz, B.B. Kózka,
Edward Żuliński, Jan Syruć, Ks. J. Robak, Żagarysta ; 1911–2004), polskiego
poety, prozaika, eseisty, historyka literatury, tłumacza, dyplomaty, profesora.
W Polsce do 1980 obłożony cenzurą. Autor tomów poezji: Światło dzienne, Na
brzegu rzeki, Wiersze ostatnie, powieści m.in. Dolina Issy oraz eseju Zniewolony
umysł. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1980).
15.08 – 250. rocznica urodzin Napoleona Bonaparte (1769–1821),
francuskiego polityka, dowódcy wojskowego, cesarza Francuzów.
15.08 – 90. rocznica urodzin Anny Walentynowicz (1929–2010), polskiej
działaczki społecznej urodzonej w ukraińskiej rodzinie, opozycjonistki w PRL,
działaczki Wolnych Związków Zawodowych, współzałożycielki NSZZ
„Solidarność”. Dama Orderu Orła Białego (2006). Zginęła w katastrofie
polskiego samolotu Tu-154M w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 w drodze na
obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.
16.08 – 75. rocznica śmierci Tadeusza Gajcego (pseud. Karol Topornicki,
Roman Oścień, Topór ; 1922–1944), polskiego poety czasu wojny, prozaika,
krytyka literackiego, tłumacza, żołnierza Armii Krajowej. Ogłosił dwa tomiki:
Widma i Grom Powszedni. Autor erotyków inspirowanych miłością do Wandy
Sucheckiej: Miłość bez jutra, uważany jest za jeden z najpiękniejszych w liryce
polskiej. Gajcy napisał sztukę Homer i Orchideja.
16.08 – 70. rocznica śmierci Margaret Mitchell (1900–1949), amerykańskiej
pisarki. Zasłynęła z powieści Przeminęło z wiatrem, za którą otrzymała Nagrodę
Pulitzera (1937). Prowadziła działalność charytatywną, m.in. założyła izbę
przyjęć dla czarnych i białych przy Grady Hospital w Atlancie, wspierała ruch
afroamerykański na rzecz praw i kształcenia czarnych w Atlancie oraz pomagała
podczas II wojny światowej w różnych szpitalach.
Powstania śląskie – trzy konflikty zbrojne na Górnym Śląsku, które miały
miejsce w latach 1919–1921 między ludnością polską i niemiecką. Powstania
odbyły się w okresie formowania się Państwa Polskiego po zakończeniu I wojny
światowej.
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100 lat temu (16/17–24.08.1919) wybuchło I powstanie śląskie – wystąpienie
zbrojne zorganizowane przez Polską Organizację Wojskową Górnego Śląska
mające na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Powstańcami dowodził
Alfons Zgrzebniok. Powstanie objęło powiaty: katowicki, lubliniecki, rybnicki,
pszczyński, tarnogórski oraz część raciborskiego. Zaangażowanie militarne
w wojnę z Rosją sowiecką na wschodzie Polski uniemożliwiło rządowi poparcie
dla tego powstania. Zakończyło się przegraną i ucieczką powstańców przed
represjami na teren Polski.
17.08 – 390. rocznica urodzin Jana III Sobieskiego (1629–1696), króla Polski.
17.08 – 80. rocznica śmierci Wojciecha Korfantego (ur. jako Albert Korfanty ;
1873–1939), polskiego przywódcy narodowego Górnego Śląska. Członek
Naczelnej Rady Ludowej, komisarz plebiscytowy na Górnym Śląsku,
wicepremier w rządzie W. Witosa, poseł do Reichstagu, Sejmu RP i Sejmu
Śląskiego. Przywódca śląskiego skrzydła Chrześcijańskiej Demokracji,
wydawca, publicysta. Pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego (1997).
101 lat temu (19/20–25.08.1920) wybuchło II powstanie śląskie – wystąpienie
zbrojne, mające na celu usunięcie z obszaru plebiscytowego niemieckich
organów bezpieczeństwa oraz utworzenie mieszanej policji polsko-niemieckiej
opartej na zasadzie parytetu. II powstanie śląskie to jedna z czterech
zakończonych sukcesem polskich insurekcji, obok wielkopolskiego (1806),
sejneńskiego (1919) i wielkopolskiego (1918–1919).
19.08 – 110. rocznica urodzin Jerzego Andrzejewskiego (1909–1983),
polskiego prozaika, publicysty, felietonisty, scenarzysty, działacza politycznego,
współzałożyciela Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony
Społecznej KOR. Współredaktor „Przeglądu Kulturalnego”, „Twórczości”
i „Literatury”. Autor dzieł: Popiół i diament, Ład serca, Bramy raju.
Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
(2006).
19.08 – 45. rocznica śmierci Aleksandra Janty-Połczyńskiego (1908–1974),
polskiego poety, prozaika, publicysty, tłumacza, bibliofila. Od 1928 r.
przebywał na emigracji. Przyczynił się do odzyskania przez Polskę części
zbiorów wawelskich. Autor m.in. reportaży z podróży Ziemia jest okrągła,
zbiorów poezji Krzyk w cyrku.
21.08 – 20. rocznica śmierci Jerzego Harasymowicza (właśc. HarasymowiczBroniuszyc ; 1933–1999), polskiego poety, założyciela grup literackich:
Muszyna i Barbarus. Z poezji Harasymowicza wywodzi się termin kraina
łagodności. Autor tomów poezji Córka rzeźnika, Samotny jastrząb, Wiersze
beskidzkie oraz bajek Kasia cała z czekolady i z cukierków ma rękawy.
98

22.08 – 435. rocznica śmierci Jana Kochanowskiego (1530–1584), polskiego
poety epoki renesansu, tłumacza. Poeta nadworny Stefana Batorego, sekretarz
królewski i wojski sandomierski. Uważany za jednego z najwybitniejszych
twórców renesansu w Europie. Poeta, który najbardziej przyczynił się do
rozwoju polskiego języka literackiego. Autor tragedii Odprawa posłów greckich,
Trenów, Fraszek, Pieśni, poematów: Szachy, Satyr albo Dziki mąż.
22.08 – 115. rocznica urodzin Denga Xiaopinga (1904–1997), chińskiego
polityka, przywódcy Chińskiej Republiki Ludowej (1978–1989), inicjatora
reform społeczno-gospodarczych oraz otwarcia Chin na świat.
22.08 – 45. rocznica śmierci Eugeniusza Kwiatkowskiego (1888–1974),
polskiego inżyniera, chemika, działacza gospodarczego, polityka, ministra
przemysłu i handlu w II RP. Twórca koncepcji rozwoju handlu morskiego,
budowniczy portu w Gdyni, inicjator budowy Centralnego Okręgu
Przemysłowego. Autor m.in. Zarysu dziejów gospodarczych świata.
24.08 – 120. rocznica urodzin Jorge Louisa Borgesa (1899–1986),
argentyńskiego pisarza, poety, eseisty i tłumacza. Autor opowiadań:
Powszechna historia nikczemności, Fikcje, Alef, esejów: Dziewięć esejów
dantejskich, Siedem wieczorów i tomów poezji: Historia nocy, Spiskowcy.
24.08 – 90. rocznica urodzin Jasira Arafata (znany także jako Abu Ammar ;
1929–2004), palestyńskiego polityka i przywódcy ruchu wyzwoleńczego.
Ogłosił utworzenie państwa palestyńskiego i powołał rząd emigracyjny (1988).
Jako prezydent prowadził rozmowy pokojowe z Izraelem, zawarł porozumienie
w Oslo (1993) – co dało początek Autonomii Palestyńskiej w Gazie i na
Zachodnim Brzegu. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla (1994).
25.08 – 275. rocznica urodzin Johanna Gottfrieda Herdera (1744–1803),
niemieckiego filozofa, pastora i pisarza, którego poglądy wpłynęły znacząco na
późniejszy rozwój idei narodu (koncepcja Volk) oraz filozofii i historii kultury.
Jeden z klasyków weimarskich. Prekursor romantyzmu. Autor m.in. Rozprawy
o pochodzeniu języka, Myśli o filozofii dziejów.
25.08 – 35. rocznica śmierci Trumana Capote'a (właśc. Truman Streckfus
Persons ; 1924–1984), amerykańskiego pisarza, scenarzysty, aktora. Pozycję
literacką zdobył dzięki powieściom: Inne głosy, inne ściany, Harfa traw,
Z zimną krwią. Autor zbioru nowel Zatrzaśnij ostatnie drzwi, opowiadań: Psy
szczekają, Śniadanie u Tiffany’ego. Zagrał w filmie Zabity na śmierć.
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26.08 – 105. rocznica urodzin Julio Cortazara (1914–1984), argetyńskiego
pisarza, tłumacza, filozofa i intelektualisty. Twórcy prozy latynoamerykańskiej,
m.in. powieści: 62. Model do składania, W osiemdziesiąt światów dookoła dnia,
Ostatnia Runda. Gra w klasy stała się symbolem „cortazarowskiej” prozy.
Publikował również dzieła o charakterze politycznym: Książka dla Manuela,
Dossier Chile: el libro negro.
26.08 – 45. rocznica śmierci Charlesa Lindbergha (1902–1974),
amerykańskiego pioniera lotnictwa, wsławionego pierwszym samolotowym
samotnym przelotem między lądem Ameryki Północnej a Europą bez
międzylądowań w 1927.
26.08 – 40. rocznica śmierci Miki Waltariego (pseud. Leo Arne, Kristian
Korppi ; 1908–1979), fińskiego prozaika, dziennikarza i krytyka. Redaktor
„Suomen Kuvalehti”, autor powieści historycznych, kryminalnych, nowel,
dramatów, scenariuszy i słuchowisk. Popularność zyskał dzięki powieściom:
Egipcjanin Sinuhe, Karin córka Monsa, Trylogia rzymska, Coś w człowieku.
26.08 – 30. rocznica śmierci Irvinga Stone'a (właśc. Irving Tennenbaum ;
1903–1989), amerykańskiego pisarza, autora popularnych powieści
biograficznych artystów, pisarzy i uczonych m.in. Udręka i ekstaza, Pasja życia,
Pasje utajone czyli życie Zygmunta Freuda, Żeglarz na koniu.
27.08 – 125. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego (1894–1969),
polskiego poety, prozaika, eseisty. Współpracownik pism „Skamander”,
„Wiadomości Literackie”, „Kultura”. Autor zbiorów wierszy: Wiosna i wino,
Wróble na dachu, Pamiętnik miłości, Rozmowa z puszczą, Pieśni fanatyczne.
Zdobywca złotego medalu w konkursie literackim IX Letnich Igrzysk
Olimpijskich w Amsterdamie za tom poezji Laur olimpijski (1928).
27.08 – 10. rocznica śmierci Siergieja Michałkowa (1913–2009), rosyjskiego
poety i bajkopisarza, autora wielu książek i wierszy dla dzieci, m.in. Nie płacz
koziołku, Święto Nieposłuszeństwa, Telefon. Twórca tekstu hymnu ZSRR
i hymnu Rosji. Prezes Stowarzyszenia Pisarzy Rosyjskiej SRR. Kawaler Orderu
Uśmiechu.
28.08 – 270. rocznica urodzin Johanna Wolfganga von Goethego (1749–
1832), najwybitniejszego niemieckiego poety okresu romantyzmu, dramaturga,
prozaika, uczonego, polityka, wolnomularza. Autor powieści epistolarnej
Cierpienia młodego Wertera i dramatu Faust.
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30.08 – 210. rocznica śmierci Ignacego Potockiego (pseud. Jan K. Szabrański ;
1750–1809), polskiego polityka i działacza patriotycznego, publicysty,
dramatopisarza, poety, pedagoga, historyka i tłumacza. Autor Historii królów
elekcyjnych od Zygmunta III do Stanisława Augusta, O Akademii Krakowskiej
poema w 3 pieśniach, O rokoszu pod Targowicą rzecz krótka.

WRZESIEŃ
01.09 – 80. rocznica wybuchu II wojny światowej (1939).
01.09 – 110. rocznica urodzin Henryka Worcella (właśc. Tadeusz Kurtyka ;
1909–1982), polskiego prozaika i publicysty, znanego m.in. z zekranizowanych
dzieł pt. Zaklęte rewiry i Grzech Antoniego Grudy.
02.09 – 125. rocznica urodzin Josepha Rotha (1894–1939), austriackiego
pisarza i dziennikarza żydowskiego pochodzenia. Współpracował z gazetami
wiedeńskimi i berlińskimi. Autor powieści: Hotel Savoy, Hiob, Krypta
Kapucynów, Legenda o świętym pijaku, opowiadań, esejów i artykułów
prasowych.
04.09 – 210. rocznica urodzin Juliusza Słowackiego (1809–1849), polskiego
poety, dramaturga romantycznego i epistolografa. Uznany za Wieszcza
Narodowego. Związany z mesjanizmem polskim, jeden z największych
mistyków polskiej poezji. Jego utwory podejmowały istotne problemy związane
z walką narodowowyzwoleńczą oraz poruszały uniwersalne tematy
egzystencjalne. Autor dzieł: Grób Agamemnona, Balladyna, Kordian.
04.09 – 30. rocznica śmierci Georgesa Simenona (1903–1989), belgijskiego
pisarza piszącego w języku francuskim, twórcy powieści kryminalnych. Autor
450 powieści i opowiadań. Największą popularność przyniósł mu znany na
całym świecie cykl powieściowy o komisarzu Maigrecie: Maigret i goście
z Europy Wschodniej, Rewolwer Maigreta, Maigret zastawia sidła, Maigret
i samotny włóczęga.
07.09 – 400. rocznica śmierci Melchiora Grodzieckiego (1582 lub 1584–1619)
polskiego duchownego katolickiego, jezuity. Męczennik i święty Kościoła
katolickiego. Kanonizowany przez papieża Jana Pawła II w dniu 2 lipca 1995 r.
na Słowacji. Szczątki świętego w 1784 r. złożone w tyrnawskim klasztorze
sióstr urszulanek, spoczywają tam do dzisiaj.
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07.09 – 110. rocznica urodzin Elii Kazana (właśc. Elia Kazandzoghlus ; 1909–
2003), amerykańskiego reżysera pochodzenia greckiego, pisarza, scenarzysty,
laureata Oscara za całokształt twórczości (1999). Twórca filmów, m.in.
Tramwaj zwany pożądaniem, Viva Zapata, Na wschód od Edenu, autora
powieści Układ, Ameryka, Ameryka, Mordercy.
08.09 – 450. rocznica śmierci Mikołaja Reja (1505–1569), polskiego poety
i prozaika renesansowego, tłumacza, a także polityka i teologa ewangelickiego.
Miano „ojca literatury polskiej” zawdzięczał autorskiemu posłaniu A niechaj
narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. Autor
dzieł: Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem,
Żywot człowieka poczciwego.
08.09 – 70. rocznica śmierci Richarda Straussa (1864–1949), niemieckiego
kompozytora i dyrygenta muzyki okresu późnego romantyzmu. Kapelmistrz
orkiestr w Meiningen, Monachium, Berlinie i w Wiedniu. Autor poematów
symfonicznych: Don Juan, Śmierć i przemienienie, Ucieszne figle Dyla
Sowizdrzała, Don Kichot, oper: Salome, Electra, Intermezzo, Arabella oraz
pieśni Cztery ostatnie pieśni.
09.09 – 80. rocznica śmierci Józefa Czechowicza (1903–1939), polskiego poety
dwudziestolecia międzywojennego, tłumacza, dziennikarza, redaktora
i współpracownika, „Płomyka” i „Płomyczka”. Współzałożyciel grupy
poetyckiej Reflektor oraz Drugiej Awangardy tzw. Awangardy Lubelskiej.
Autor dzieł: W błyskawicy, Ballada z tamtej strony, Kamień, Nic więcej, Nuta
człowiecza. Pracownik Polskiego Radia. Autor słuchowisk radiowych.
10.09 – 45. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza (pseud. Jerzy Łużyc ;
1892–1974), polskiego pisarza, dziennikarza, reportażysty, publicysty oraz
korespondenta wojennego. Autor reportaży i wspomnień: W kościołach Meksyku,
Szczenięce lata, Opierzona rewolucja, powieści: Bitwa o Monte Cassino, Ziele
na kraterze. Bezpośrednio po wojnie przebywał na emigracji. Jeden
z najwybitniejszych reportażystów w historii literatury polskiej.
11.09 – 125. rocznica urodzin Marii Kownackiej (1894–1982), polskiej pisarki,
tłumaczki z języka rosyjskiego, autorki „Dziennika Dziecięcego” redagowanego
w czasie powstania warszawskiego, sztuk scenicznych i słuchowisk radiowych
dla dzieci. Współpracowała z czasopismem „Płomyk”, na łamach którego
debiutowała w 1919 r. Autorka książek dla dzieci Plastusiowy pamiętnik,
Kukuryku na ręczniku, Kajtkowe przygody, Rogaś z Doliny Roztoki.
12.09 – 15. rocznica śmierci Marka Karpa (1952–2004), polskiego historyka,
sowietologa, założyciela i wieloletniego dyrektora Ośrodka Studiów
Wschodnich, pioniera dialogu polsko-litewskiego i polsko-białoruskiego.
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13.09 – 125. rocznica urodzin Juliana Tuwima (pseud. Tuvim, Schyzio Frenik,
Pikador, Roch Pekiński, Czyliżem ; 1894–1953), polskiego poety żydowskiego
pochodzenia, pisarza, satyryka, autora wodewili, skeczy, librett operetkowych
i tekstów piosenek, tłumacza. Współtwórca grupy poetyckiej Skamander,
kabaretu literackiego Pod Picadorem. Autor m.in. tomików poezji Czyhanie na
Boga, poematu Kwiaty polskie, wierszy dla dzieci: Lokomotywa, Rzepka.
13.09 – 95. rocznica urodzin Maurice'a Jarre'a (właśc. Maurice-Alexis Jarre ;
1924–2009), francuskiego kompozytora. Autor muzyki do takich filmów jak:
Zmierzch bogów, Jezus z Nazaretu, Stowarzyszenie Umarłych Poetów, Uwierz
w ducha. Statuetkę Oscara otrzymał za filmy: Lawrence z Arabii, Doktor
Żywago, Podróż do Indii. Wszystkie te filmy wyreżyserował David Lean.
15.09 – 765. rocznica urodzin Marca Pola (1254–1324), weneckiego kupca
i podróżnika, gawędziarza, jednego z pierwszych przedstawicieli świata
Zachodu, który dotarł do Chin przemierzając Jedwabny Szlak. Jego podróże
zostały spisane w książce Opisanie świata przez Rustichella z Pizy.
16.09 – 145. rocznica śmierci Maksymiliana Gierymskiego (1846–1874),
polskiego malarza, współtwórcy polskiego realistycznego malarstwa
pejzażowego XIX wieku. Przedstawiciel szkoły monachijskiej. Uczestnik
wystaw międzynarodowych w Wiedniu, Monachium, Rzymie. Na wystawie
w Berlinie otrzymał medal i dyplom za Wiosnę w małym miasteczku (1872).
Wybrane dzieła: Patrol powstańczy, Zima w małym miasteczku, Obóz Cyganów.
17.09 – 25. rocznica śmierci Karla Poppera (1902–1994), austriackiego
filozofa, specjalizującego się w filozofii nauki i filozofii społeczno-politycznej.
Jego system filozoficzny został przez niego samego nazwany racjonalizmem
krytycznym. Autor terminu społeczeństwo otwarte.
18.09 – 80. rocznica śmierci Stanisława Ignacego Witkiewicza (pseud.
Witkacy ; 1885–1939), polskiego pisarza, krytyka literackiego, malarza, filozofa,
dramaturga i fotografika. Autor powieści: 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna
kobieta, Pożegnanie jesieni, dramatów: Tumor Mózgowicz, W małym dworku,
Szewcy, dzieła estetycznego: Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd
nieporozumienia zawierające Teorię Czystej Formy. Twórca obrazów olejnych
oraz pasteli: cykl Firma Portretowa S.I. Witkiewicza.
18.09 – 30. rocznica śmierci Aleksandry Śląskiej (właśc. Aleksandry Wąsik ;
1925–1989), polskiej aktorki filmowej i teatralnej. Ważne role teatralne: Ruth
i Liesel – w sztuce Niemcy, Blanche – w Tramwaju zwanym pożądaniem oraz
filmach: Rodzina Sonnenbrucków, Wyspy szczęśliwe, Królowa Bona.
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1954),
uhonorowana odznaką Zasłużony dla Kultury Narodowej (1989).
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19.09 – 85. rocznica urodzin Briana Epsteina (1934–1967), brytyjskiego
menedżera zespołu muzycznego The Beatles. Nazywany piątym bitelsem.
20.09 – 80. rocznica śmierci Tadeusza Dołęgi-Mostowicza (pseud. C. hr. Zan ;
1898–1939), polskiego pisarza, prozaika, felietonisty, scenarzysty filmowego
i dziennikarza. Zasłynął m.in. z powieści Znachor, Profesor Wilczur i Kariera
Nikodema Dyzmy – w której ukazał mechanizmy kierujące elitami władzy.
Redaktor dziennika „Rzeczpospolita”.
23.09 – 130. rocznica śmierci Wilkiego Collinsa (1824–1889), angielskiego
powieściopisarza, dramaturga, autora opowiadań, eseisty. Prekursor powieści
detektywistycznej Kamień Księżycowy. Inne znane powieści to Kobieta w bieli,
Armadale, Córki niczyje, Tajemnice pałacu w Wenecji. Jeden z najbardziej
znanych, kochanych i najlepiej opłacanych wiktoriańskich beletrystów.
23.09 – 80. rocznica śmierci Sigmunta Freuda (1856–1939), austriackiego
lekarza żydowskiego pochodzenia, neurologa, psychiatry, twórcy psychoanalizy.
Jego koncepcje funkcjonowania umysłu ludzkiego, wywarły ogromny wpływ na
filozofów, uczonych i artystów przełomu XIX i XX wieku. Autor prac: Wstęp
do psychoanalizy, Objaśnianie marzeń sennych, Psychopatologia życia
codziennego, Dyskomfort w kulturze.
23.09 – 25. rocznica śmierci Zbigniewa Nienackiego (1929–1994), polskiego
pisarza, dziennikarza, muzealnika-detektywa, malarza i rzeźbiarza. Znany z serii
powieści dla młodzieży o przygodach Pana Samochodzika. Autor sztuk
teatralnych, m.in. Golem, Nekropolis. Uhonorowany nagrodą za twórczość dla
dzieci i młodzieży (1991).
24.09 – 15. rocznica śmierci Françoise Sagan (właśc. Françoise Quoirez ;
1935–2004), francuskiej pisarki uznawanej za jedną z największych postaci
francuskiej literatury powojennej. Autorka powieści: Witaj smutku, Pewien
uśmiech, Znużony wojną, Woda nie krew i sztuk teatralnych.
25.09 – 100. rocznica urodzin Stanisława Hadyny (1919–1999), polskiego
kompozytora i dyrygenta, muzykologa i pisarza. Założyciela i wieloletniego
kierownika artystycznego Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Najbardziej znane
pieśni: Ondraszek, Karolinka, Szła dzieweczka, Gdybym to ja miała. Autor m.in.
powieści Niezatarte ślady, zbioru reportaży Na podbój kontynentu, pamiętnika
W pogoni za wiosną.
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26.09 – 130. rocznica urodzin Martina Heideggera (1889–1976), niemieckiego
filozofa. Za najważniejsze dzieło Heideggera uznaje się Bycie i czas. Autor
zbioru esejów: Znaki drogi, Budować, mieszkać, myśleć. Podstawowe problemy
fenomenologii, Wprowadzenie do metafizyki, Co zwie się myśleniem?
28.09 – 30. rocznica śmierci Ferdinanda Marcosa (1917–1989), filipińskiego
polityka i prezydenta, a w praktyce dyktatora tego kraju w latach 1965–1986.
29.09 – 35. rocznica śmierci Jerzego Wasowskiego (1913–1984), polskiego
dziennikarza radiowego, spikera, aktora, akustyka, kompozytora i reżysera
pochodzenia żydowskiego. Wraz z Jeremim Przyborą stworzył radiowy teatrzyk
Eterek a następnie telewizyjny Kabaret Starszych Panów. Komponował piosenki
kabaretowe, m.in. Wesołe jest życie staruszka, Addio pomidory, Przeklnę cię,
estradowe i komedie muzyczne Gołoledź oraz musical Machiavelli.
30.09 – 95. rocznica urodzin Trumana Capote'a (właśc. Truman Streckfus
Persons ; 1924–1984), amerykańskiego pisarza, scenarzysty, aktora. Pozycję
literacką zdobył dzięki powieściom: Inne głosy, inne ściany, Harfa traw,
Z zimną krwią. Autor zbioru nowel Zatrzaśnij ostatnie drzwi, opowiadań Psy.
30.09 – 35. rocznica śmierci Anny Świrszczyńskiej (1909–1984), polskiej
poetki, dramatopisarki, prozaiczki, autorki wielu utworów dla najmłodszych:
O pięknej Dorotce, O żaczkach kolędniczkach i świątecznych pierniczkach.
Publikowała w pismach dla dzieci i młodzieży, m.in. „Płomyku”, „Płomyczku”,
„Kurierze Warszawskim Dzieciom”, „Świerszczyku”. W latach 1946–1950
kierownik literacki Państwowego Teatru Młodego Widza w Krakowie.
30.09 – 15. rocznica śmierci Zygmunta Kałużyńskiego (1918–2004), polskiego
krytyka filmowego, teatralnego i literackiego, publicysty i eseisty.
Współpracownik „Polityki”. Współtwórca programu telewizyjnego Perły
z lamusa, autora zbiorów recenzji, felietonów, m.in. Nowa fala zalewa kino.

PAŹDZIERNIK
01.10 – 150. rocznica urodzin Stefanii Sempołowskiej (1869–1944), polskiej
nauczycielki i działaczki oświatowej, bojowniczki o prawa dziecka, dziennikarki
i pisarki. Współredaktorka czasopisma dla młodzieży Z bliska i z daleka.
W trakcie rewolucji (1905) prowadziła akcje pomocy więźniom politycznym.
Za swoją działalność aresztowana i szykanowana przez władze carskie. Autorka
prac: Niedola młodzieży w szkole galicyjskiej, Warszawa wczoraj i dziś.
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01.10 – 30. rocznica śmierci Stanisławy Fleszarowej-Muskat (1919–1989),
polskiej powieściopisarki, poetki, publicystki i dramaturg. Głównym tematem
jej twórczości byli ludzie i ich problemy. Utwory: Pozwólcie nam krzyczeć,
Przerwa na życie i Wizyta stanowią trylogię i są jednymi z najbardziej
rozpoznawalnych powieści autorki.
02.10 – 150. rocznica urodzin Mahatmy Gandhiego (1869–1948), hinduskiego
polityka i filozofa, prawnika, medyka, propagatora pacyfizmu jako środka
nacisku politycznego. Autor autobiografii Historia moich zmagań z prawdą,
w której wyjaśnił swoją filozofię i sposób życia.
02.10 – 115. rocznica urodzin Grahama Greene'a (1904–1991), angielskiego
powieściopisarza, dramaturga, dziennikarza i krytyka. Współpracował
z pismem „The Times”, „ Spectator”. Autor powieści psychologicznych: Tchórz,
Moc i chwała, Sedno sprawy, Spokojny Amerykanin. W czasie II wojny
światowej zaangażowany w działalność szpiegowską na rzecz Wielkiej Brytanii.
04.10 – 550. rocznica śmierci Rembrandta (1606–1669), holenderskiego
malarza, rysownika i grafika, jednego z najważniejszych malarzy w sztuce
holenderskiej „złotego wieku”. Twórca dzieł portretowych: Lekcja anatomii
Doktora Tulpa, Pisarz, Dama z wachlarzem, dzieł o tematyce biblijnej: Zuzanna
wśród starców, Tobiasz, Błogosławieństwo Jakuba, Saul i Dawid, Emaus,
Powrót marnotrawnego syna, Św. Rodzina.
04.10 – 125. rocznica urodzin Józefa Becka (1894–1944), polskiego polityka,
dyplomaty, bliskiego współpracownika Józefa Piłsudskiego. Pułkownika
dyplomowanego artylerii Wojska Polskiego. Starał się stosować politykę
równowagi w stosunkach między dwoma wielkimi sąsiadami Rzeczypospolitej
– ZSRR i Niemcami. Autor pamiętników Ostatni raport.
04.10 – 50. rocznica śmierci Jerzego Stempowskiego (pseud. Paweł Hostowiec;
1893–1969), polskiego eseisty, krytyka literackiego, uczestnika wojny polskobolszewickiej. Korespondent zagraniczny Polskiej Agencji Telegraficznej. Szef
gabinetu w Prezydium Rady Ministrów premiera Bartla. Wykładowca
w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej. Współpracował z paryską
„Kulturą”.
04.10 – 30. rocznica śmierci Edmunda Jana Osmańczyka (1913–1989),
polskiego publicysty i politologa, posła na Sejm PRL, senatora, członka Rady
Państwa, reportera, eseisty, korespondenta wojennego. W latach 1945–1946
relacjonował m.in. konferencję w Poczdamie oraz proces norymberski. Autor
wielokrotnie nagradzanej publikacji Encyklopedia ONZ i stosunków
międzynarodowych.
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05.10 – 155. rocznica urodzin Louisa Jeana Lumière'a (1864–1948),
francuskiego chemika, wynalazcy, pioniera kina, operatora filmowego.
Wspólnie z bratem Augustem Marie Louisem skonstruowali i opatentowali
kinematograf (1895), zorganizowali pierwszą publiczną projekcję filmu Wyjście
robotników z fabryki.
06.10 – 130. rocznica urodzin Marii Dąbrowskiej (1889–1965), polskiej
powieściopisarki, eseistki, dramatopisarki, tłumaczki dzieł literatury duńskiej,
angielskiej i rosyjskiej. Jedna z ważniejszych polskich powieściopisarek XX
wieku, autorka tetralogii powieściowej Noce i dnie, za którą czterokrotnie była
nominowana do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.
06.10 – 5. rocznica śmierci Igora Mitoraja (1944–2014), polskiego rzeźbiarza,
malarza i grafika, od 1968 roku tworzącego poza granicami kraju. Autor dzieł:
Ikar, Tyndareus, Centauro, Eros, Mars, Gorgona, Ithaka. Jego rzeźby, często
gigantycznej wielkości, stoją w reprezentacyjnych punktach miast, m.in.
w Paryżu, Rzymie, Mediolanie, Lozannie, Londynie, Krakowie, USA i Japonii.
07.10 – 170. rocznica śmierci Edgara Allana Poego (1809–1849),
amerykańskiego poety i nowelisty, krytyka literackiego i redaktora. W jego
twórczości dominowały wątki fantastyki i horroru. Zapoczątkował gatunek
noweli kryminalnej: Zabójstwo przy Rue Morgue, Złoty żuk. Stworzył także
pierwszą w literaturze postać detektywa – C. Auguste’a Dupina.
08.10 – 90. rocznica śmierci Jacka Malczewskiego (1854–1929), polskiego
malarza, przedstawicieli symbolizmu. Współzałożyciela Towarzystwa Artystów
Polskich Sztuka (1897), profesora i rektora ASP. Autor cyklu obrazów Moje
Życie, autoportretów: Autoportret w zbroi, Autoportret z paletą. W lusławickim
dworku założył szkółkę malarską dla dzieci wiejskich.
09.10 – 95. rocznica śmierci Walerija Briusowa (1873–1924), rosyjskiego
poety, powieściopisarza, dramaturga, tłumacza i eseisty. Przedstawiciel
symbolizmu. Autor m.in. powieści Ognisty anioł, studiów Mój Puszkin,
tłumaczeń poezji zachodnioeuropejskiej i ormiańskiej.
09.10 – 45. rocznica śmierci Oskara Schindlera (1908–1974), niemieckiego
przedsiębiorcy, przemysłowca, który uratował swoich żydowskich robotników
przed zagładą w obozach koncentracyjnych. Nazywano ich Schindlerjuden
(Żydzi Schindlera). Uhonorowany przez Instytut Jad Waszem tytułem
Sprawiedliwy wśród Narodów Świata (1993).
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10.10 – 65. rocznica śmierci Heleny Radlińskiej (pseud. H. Orsza,
Warszawianin ; 1879–1954), polskiej pedagog, pracownika Biblioteki Ordynacji
Zamojskiej. Twórczyni pedagogiki społecznej w Polsce. Zajmowała się również
historią oświaty, problematyką czytelnictwa, bibliotekarstwa i książki. Autorka
referatu: Z zagadnień pedagogiki społecznej. Założycielka Studium Pracy
Społeczno-Oświatowej w Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie (1925).
11.10 – 240. rocznica śmierci Kazimierza Pułaskiego (1745–1779), polskiego
generała, jednego z dowódców konfederacji barskiej, marszałka ziemi
łomżyńskiej, bohatera walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Nazywany
„ojcem amerykańskiej kawalerii”.
11.10 – 135. rocznica urodzin Eleanory Roosevelt (1884–1962), amerykańskiej
działaczki społecznej, dyplomatki i publicystki. Delegatka USA na
Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Współtwórczyni Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka. Amerykańska pierwsza dama w latach 1932–1945.
12.10 – 110. rocznica urodzin Haliny Rudnickiej (1909–1982), polskiej
powieściopisarki, publicystki, nauczycielki, autorki podręczników oraz książek
dla dzieci i młodzieży: Polna ścieżka, Chłopcy ze Starówki. Za powieść
Uczniowie Spartakusa nagrodzona Orlim Piórem (1952), a za twórczość dla
dzieci i młodzieży – nagrodą Prezesa Rady Ministrów (1960).
13.10 – 100. rocznica śmierci Karla Gjellerupa (pseud. Epigonos ; 1857–1919),
duńskiego poety, dramaturga i powieściopisarza, naturalisty, dekadenta,
przedstawiciela tzw. przełomu modernistycznego. Autor powieści Złota gałąź.
Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1917) – wspólnie z Henrikiem
Pontoppidan.
14.10 – 155. rocznica urodzin Stefana Żeromskiego (pseud. Maurycy Zych,
Józef Katerla, Stefan Iksmoreż ; 1864–1925), polskiego prozaika, publicysty,
dramaturga, pierwszego prezesa polskiego PEN Clubu. Ze względu na
zaangażowanie społeczne nazwany był „sumieniem polskiej literatury” lub
„sumieniem narodu”. Autor dzieł: Ludzie bezdomni, Dzieje grzechu, Syzyfowe
prace, Przedwiośnie oraz pracy społeczno-politycznej Początek świata pracy.
15.10 – 205. rocznica urodzin Michaiła Lermontowa (1814–1841), rosyjskiego
pisarza, prozaika, poety, dramaturga. Klasyka literatury rosyjskiej. Autor
poematów romantycznych opartych na motywach ludowych, pejzażowej,
refleksyjno-filozoficznej i patriotycznej liryki: Anioł śmierci, Laik klasztorny
oraz dramatów: Hiszpanie, Maskarada. Twórca pierwszej rosyjskiej powieści
psychologicznej Bohater naszych czasów.
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16.10 – 190. rocznica urodzin Honorata Koźmińskiego (właśc. Florentyn
Wacław Jan Stefan Koźmiński ; 1829–1916), polskiego kapucyna, teologa,
prezbitera, założyciela wielu zgromadzeń zakonnych. Błogosławiony Kościoła
rzymskokatolickiego, beatyfikowany przez Jana Pawła II 16 października 1988.
Kościół katolicki w Polsce wspomina bł. Honorata 13 października.
16.10 – 165. rocznica urodzin Oskara Wilde'a (1854–1900), irlandzkiego
poety, prozaika, dramatopisarza, filologa klasycznego. Przedstawiciela
modernistycznego estetyzmu. Autor powieści: Portret Doriana Graya,
Szczęśliwy książę i inne opowieści, poematu Ballada o więzieniu w Reading oraz
komedii satyrycznych Wachlarz Lady Windermere, Kobieta bez znaczenia, Mąż
idealny, Bądźmy poważni na serio – które należą do jego mistrzowskich dzieł.
17.10 – 170. rocznica śmierci Fryderyka Chopina (1810–1849), polskiego
kompozytora i pianisty. Nazywany „poetą fortepianu” – wybitny kompozytor
romantyczny. W swojej twórczości czerpał z wzorców polskiej muzyki ludowej.
Przejawiał również talent malarski i aktorski oraz literacki, czego dowodem są
jego słynne listy. Twórca polonezów, mazurków, nokturnów, ballad, etiud,
preludiów, sonat, koncertów i pieśni.
18.10 – 115. rocznica urodzin Czesława Centkiewicza (1904–1996), polskiego
pisarza, reportażysty, sportowca i podróżnika. Kierował pierwszą polską
wyprawą polarną na Wyspę Niedźwiedzią (1932–1933). Autor powieści
młodzieżowych i reportażowych poświęconych terenom podbiegunowym:
Anaruk, chłopiec z Grenlandii, W krainie zorzy polarnej, Biała foka, Czeluskin.
Większość z utworów napisał wspólnie z żoną Aliną, m.in. Odarpi, syn Egigwy.
18.10 – 100. rocznica urodzin Jerzego Hordyńskiego (1919–1998), polskiego
poety, tłumacza, publicysty. Od 1961 r. przebywał na emigracji. Współpracował
z czasopismami krajowymi, m.in. „Życiem Literackim”, „Poezją”, „Literaturą”,
„Przekrojem”, „Odrą”. Autor tomików poezji m.in. Ślad, Powrót do światła,
Epitafium dla kota.
18.10 – 85. rocznica urodzin Kira Bułyczowa (właśc. Igor Możejko ; 1934–
2003), rosyjskiego prozaika, publicysty, historyka, pracownika Instytutu
Orientalistyki Radzieckiej Akademii Nauk. Autor powieści i opowiadań
fantastycznonaukowych, m.in. serii opowiadań o mieszkańcach miasteczka
Wielki Guslar: Wielki Guslar i okolice, cyklu opowieści dla dzieci o przygodach
Alicji: Podróże Alicji, Było to za sto lat, Dziewczynka z przyszłości.
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19.10 – 35. rocznica śmierci Jerzego Popiełuszki (wcześniej Alfons
Popiełuszko ; 1947–1984), polskiego prezbitera rzymskokatolickiego, kapelana
warszawskiej „Solidarności”, obrońcy praw człowieka w PRL. Zamordowany
przez funkcjonariuszy komunistycznej Służby Bezpieczeństwa. Błogosławiony
i męczennik Kościoła katolickiego. Pośmiertnie odznaczony przez prezydenta
RP Lecha Kaczyńskiego Orderem Orła Białego (2009).
20.10 – 125. rocznica urodzin Henryka Berlewiego (1894–1967), polskiego
malarza, grafika, typografa oraz teoretyka i krytyka sztuki. Czołowy
przedstawiciel awangardowej abstrakcji geometrycznej w Polsce, członek
ugrupowania Blok – działającego w latach 20. XX wieku w Warszawie
Ważniejsze dzieła: Mechanofaktura biało-czerwono-czarna, Kompozycja
mechanofakturowa.
21.10 – 50. rocznica śmierci Jacka Kerouaca (1922–1969), amerykańskiego
powieściopisarza kanadyjskiego pochodzenia, poety i artysty. Jednego
z najwybitniejszych członków Beat Generation. Autor m.in. W drodze,
Podziemni, Włóczędzy Dharmy.
21.10 – 50. rocznica śmierci Wacława Sierpińskiego (1882–1969), polskiego
matematyka, jednego z czołowych przedstawicieli warszawskiej szkoły
matematycznej i twórców polskiej szkoły matematycznej.
21.10 – 35. rocznica śmierci François Truffauta (1932–1984), francuskiego
reżysera, scenarzysty, aktora i producenta filmowego oraz dziennikarza
i krytyka. Jeden z prekursorów francuskiej nowej fali. Do jego najbardziej
znanych filmów należą: autobiograficzne Czterysta batów, Jules i Jim oraz
ekranizacja powieści Raya Bradbury'ego pt. Fahrenheit 451.
22.10 – 175. rocznica urodzin Sarah Bernhardt (właśc. Henriette Rosine
Bernard ; 1844–1923), francuskiej aktorki, wybitnej odtwórczyni ról tragicznych.
Zyskała tytuł „Boskiej Sarah”. Stworzyła jedną z najbardziej docenianych
kreacji w spektaklu La Tosca Victoriena Sardou. Najbardziej kontrowersyjną
była rola Hamleta w sztuce Szekspira w adaptacji napisanej prozą na jej
zamówienie.
23.10 – 65. rocznica śmierci Józefa Grycza (1890–1954), polskiego
bibliotekarza, organizatora nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego, dyrektora
Naczelnej Dyrekcji Bibliotek w Ministerstwie Oświaty. Opracował wzorcowy
katalog dla bibliotekarzy zajmujących się księgozbiorem podręcznym: Katalog
biblioteki podręcznej Czytelni oraz Biura Katalogowego a także wstępny
poradnik dla czytelników: Przewodnik dla korzystających z bibliotek oraz spis
dzieł pomocniczych.
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24.10 – 120. rocznica urodzin Anatola Sterna (1899–1968), poety, prozaika,
dramaturga, scenarzysty, tłumacza, krytyka literackiego i filmowego, jednego
z inicjatorów polskiego futuryzmu. Autor m.in. tomu Futuryzje, poematów,
powieści. Współautor manifestu polskiego futuryzmu Nuż w bżuhu. Redaktor
„Nowej Sztuki”, „Skamandra”, „Zwrotnicy”, „Wiadomości Filmowych”,
Kuźnicy”. Kierownik literacki zespołu filmowego Iluzjon.
24.10 – 30. rocznica śmierci Jerzego Kukuczki (1948–1989), polskiego
taternika, alpinisty i himalaisty. Jako drugi człowiek na Ziemi zdobył Koronę
Himalajów i Karakorum – wszystkie 14 ośmiotysięczników. Za osiągnięcia
wspinaczkowe nagrodzony srebrnym medalem olimpijskim na Igrzyskach
w Calgary w 1988 r. Zginął podczas wejścia na Lhotse 24 października 1989 r.
26.10 – 40. rocznica śmierci Parka Chung-hee (1917–1979),
południowokoreańskiego wojskowego, generała i polityka. Prezydent Korei
Południowej Prezydent Korei Południowej (1963–1979). Członek
Demokratycznej Partii Sprawiedliwości. Zginął w zamachu 26 października
1979 r.
28.10 – 315. rocznica śmierci Johna Locka (1632–1704), angielskiego filozofa,
lekarza, polityka i ekonomisty, twórcy klasycznej postaci empiryzmu
i liberalizmu. W ekonomii stworzył teorię wartości pieniądza, która stała się
początkiem kierunku ekonomicznego zwanego monetaryzmem.
28.10 – 110. rocznica urodzin Francisa Bacona (1909–1992), brytyjskiego
malarza samouka urodzonego w Irlandii. Twórca malarstwa figuratywnego.
Autor obrazów: Trzy studia do portretu Luciana Freuda, Krzycząca piastunka.
28.10 – 35. rocznica śmierci Marii Skibniewskiej (1904–1984), polskiej
tłumaczki, głównie anglojęzycznej i francuskojęzycznej literatury pięknej.
Przełożyła na polski około sto książek, m.in. utwory Jeana Geneta, Grahama
Greene'a, Henry'ego Jamesa, Thomasa Wolfe'a, Bruce'a Marshalla, Williama
Saroyana, Johna Updike'a i Patricka White'a. Pierwsza tłumaczka twórczości
J.R.R. Tolkiena na język polski.
28.10 – 5. rocznica śmierci Witolda Andruszkiewicza (1917–2014), polskiego
ekonomisty, profesora w dziedzinie ekonomiki portów morskich i żeglugi.
Opracował m.in. koncepcję budowy głębokowodnego portu dla statków
w Świnoujściu oraz Portu Północnego i Wschodniego w Gdańsku.
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29.10 – 195. rocznica urodzin Juliusza Kossaka (1824–1899), polskiego
malarza, rysownika i ilustratora. Specjalizował się w malarstwie historycznym
i batalistycznym. Ulubionym tematem jego obrazów były konie: Lisowczyk na
białym koniu. Malował małoformatowe dzieła głównie techniką akwarelową.
Współinicjator utworzenia w Krakowie Muzeum Narodowego. Najważniejsze
dzieła: Sobieski pod Wiedniem, Elekcja Jana Kazimierza, Bitwa pod Raszynem.
29.10 – 95. rocznica urodzin Zbigniewa Herberta (1924–1998), polskiego
poety, eseisty, dramaturga, twórcy słynnego cyklu poetyckiego Pan Cogito.
Autor słuchowisk. Współpracownik „Tygodnika Powszechnego”, „Twórczości”,
„Poezji”, „Zeszytów Literackich”. Laureat ponad dwudziestu nagród literackich,
od końca lat 60. XX w. Jeden z najpoważniejszych pretendentów do Literackiej
Nagrody Nobla. Pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego.
30.10 – 80. rocznica śmierci Wacława Gąsiorowskiego (pseud. Wiesław
Sclavus ; 1869–1939), polskiego powieściopisarza, dziennikarza, publicysty,
scenarzysty, działacza polonijnego i niepodległościowego. Wydawcy periodyku
„Strumień”. Redaktor czasopism polonijnych w Stanach Zjednoczonych. Autor
powieści historycznych dla młodzieży traktujących o czasach napoleońskich
i powstaniu listopadowym: Szwoleżerowie gwardii, Huragan, Pani Walewska.
31.10 – 35. rocznica śmierci Indiri Gandhi (1917–1984), indyjskiej polityk,
dwukrotnej premier Indii. Zamordowana przez sikhijskich fundamentalistów
w odwecie za rządową Operację Niebieskiej Gwiazdy. W plebiscycie BBC
z 1999 r. została uznana za Kobietę Tysiąclecia.

LISTOPAD
02.11 – 75. rocznica śmierci Karola Irzykowskiego (1873–1944), polskiego
krytyka literackiego i filmowego, recenzenta, poety, prozaika, dramaturga,
teoretyka filmu, tłumacza, szachisty. Współpracował z pismami „Skamander”,
„Wiadomości Literackie”, „Robotnik”, „Europa”. Autor dramatu Zwycięstwo,
eseju Futuryzm a szachy, powieści Pałuba, noweli, studiów literackich Czyn
i słowo, szkiców: Lżejszy kaliber, Słoń wśród porcelany.
03.11 – 435. rocznica śmierci Karola Boromeusza (właśc. Carlo Borromeo ;
1538–1584), świętego Kościoła katolickiego, beatyfikowanego przez papieża
Klemensa VIII (1602), kanonizowanego przez Pawła V (1610). Jego symbolem
jest łacińskie słowo humilitas (pokora), umieszczone na tarczy Boromeuszy.
Przedstawiany zwykle w szatach, boso, trzymając krzyż arcybiskupa, ze
sznurem na szyi i jedną ręką wzniesioną w geście błogosławieństwa.
112

03.11 – 65. rocznica śmierci Henri Matisse'a (1869–1954), francuskiego
malarza uważanego za najsłynniejszego fowistę, grafika i rzeźbiarza. Autor
dzieł malarskich, m.in. Czytająca dziewczyna, Kobieta w błękicie, Taniec,
Autoportret, Algierka. Po utracie sprawności fizycznej, poruszał się na wózku
inwalidzkim – odtąd tworzył papierowe kolaże.
04.11 – 130. rocznica śmierci Tytusa Chałubińskiego (1820–1889), polskiego
lekarza, profesora, przyrodnika. Współtwórcy Towarzystwa Tatrzańskiego
i jednego z pierwszych badaczy przyrody tatrzańskiej. Popularyzator
Zakopanego. Jego staraniem Zakopane zyskało pod koniec XIX wieku status
stacji klimatycznej jako kurort wspomagający leczenie chorób płucnych.
05.11 – 15. rocznica śmierci Jerzego Dudy-Gracza (właśc. Jerzy Dierżysław
Duda vel Gracz ; 1941–2004), polskiego malarza, rysownika, scenografa
i nauczyciela akademickiego. Artysta określany mianem „wnikliwy satyryk”.
Znane cykle malarskie: Obrazy Arystokratyczno-Historyczne, Motywy i Portrety
Polskie. Autor realizacji Golgota Jasnogórska w klasztorze o.o. Paulinów
w Częstochowie oraz scenografii operowych i teatralnych: Carmen, Pokusa.
06.11 – 205. rocznica urodzin Adolphe'a Saxa (1814–1894), belgijskiego
budowniczego instrumentów muzycznych, konstruktora saksofonu. Sax
ujednolicił wszystkie pokrewne modele instrumentów dętych blaszanych:
buglehorny altowe, tenorowe, eufonia i tuby budowane przez różnych
konstruktorów nadając im wspólną nazwę saxhornów.
06.11 – 140. rocznica urodzin Stanisława Szobera (1979–1938), polskiego
językoznawcy i leksykografa, pedagoga, profesora Uniwersytetu
Warszawskiego. Autor prac z zakresu gramatyki, kultury języka, metodyki, m.in.
Gramatyka języka polskiego, Słownik poprawnej polszczyzny, Życie wyrazów.
06.11 – 75. rocznica śmierci Marii Rodziewiczówny (pseud. Žmogus, Mario,
Weryho ; 1864–1944), polskiej powieściopisarki, nowelistki. Członkini
Warszawskiego Towarzystwa Teozoficznego i Warszawskiego Stowarzyszenia
Ziemianek. Autorka powieści: Między ustami a brzegiem pucharu, Dewajtis.
Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1937).
07.11 – 170. rocznica urodzin Józefa Chełmońskiego (1849–1914), polskiego
malarza, przedstawiciela realizmu. Malarz scen rodzajowych, ukazujących życie
wsi polskiej i ukraińskiej, pejzaży oraz scen myśliwskich. Doskonały malarz
koni. Sławę przyniosły mu dzieła: Odlot żurawi, Babie lato, Bociany,
Kuropatwy na śniegu, Orka, Czwórka, Krzyż w zadymce.

113

08.11 – 345. rocznica śmierci Johna Miltona (1608–1674), angielskiego poety,
myśliciela, działacza społecznego i politycznego, autora m.in. poematów
epickich Raj utracony, Raj odzyskany, dramatu Samson walczący.
10.11 – 260. rocznica urodzin Fryderyka Schillera (1759–1805), niemieckiego
poety, filozofa, historyka, estetyka, tłumacza, teoretyka teatru i dramaturga.
Przedstawiciel tzw. klasyki weimarskiej. Autor poematu Oda do radości,
powieści Spirytualista, sztuk teatralnych: Intryga i miłość, Maria Stuart, pism
filozoficznych: Teatr jako instytucja moralna, O wdzięku i godności.
10.11 – 135. rocznica urodzin Zofii Nałkowskiej (1884–1954), polskiej pisarki,
poetki, publicystki i dramatopisarki, posłanki do KRN oraz na Sejm
Ustawodawczy. Działaczka organizacji kobiecych, Głównej Komisji Badania
Zbrodni Niemieckich w Polsce. Członkini grupy literackiej Przedmieście.
Redaktorka tygodnika „Kuźnica”. Autorka powieści Kobiety, Granica oraz
cyklu opowiadań Medaliony.
10.11 – 110. rocznica urodzin Pawła Jasienicy (właśc. Leon Lech Beynar ;
1909–1970), polskiego historyka, pisarza historycznego, eseisty i publicysty
„Tygodnika Powszechnego”. Autor cyklu esejów historycznych Polska Piastów,
Polska Jagiellonów, Rzeczpospolita Obojga Narodów, w którym przedstawił
własną koncepcję filozofii historii Polski, wyłożoną wcześniej w Myślach
o dawnej Polsce (1960).
10.11 – 50. rocznica śmierci Tadeusza Peipera (1891–1969), polskiego poety,
prozaika, dramatopisarza, krytyka literackiego, teoretyka poezji, eseisty,
założyciela i redaktora czasopisma „Zwrotnica”. Autor powieści, dzienników,
poematu Na przykład, dramatu Skoro go nie ma i programu poetyckiego
Awangardy Krakowskiej.
11.11 – 15. rocznica śmierci Jasira Arafata (znany także jako Abu Ammar ;
1929–2004), palestyńskiego polityka i przywódcy ruchu wyzwoleńczego.
Ogłosił utworzenie państwa palestyńskiego i powołał rząd emigracyjny (1988).
Jako prezydent prowadził rozmowy pokojowe z Izraelem, zawarł porozumienie
w Oslo (1993) – co dało początek Autonomii Palestyńskiej w Gazie i na
Zachodnim Brzegu. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla (1994).
12.11 – 15. rocznica śmierci Stanisława Skalskiego (1915–2004), generała
lotnictwa polskiego, asa myśliwskiego okresu II wojny światowej, o najwyższej
liczbie zestrzeleń wśród polskich pilotów. Uczestnik powietrznej bitwy o Anglię.
Autor wspomnień z kampanii wrześniowej Czarne krzyże nad Polską. Po
roku1989 związał się z polityką. Odznaczony Krzyżem Złotym i Krzyżem
Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari (1944, 1940).
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13.11 – 120. rocznica urodzin Tadeusza Kulisiewicza (1899–1988), polskiego
grafika i rysownika, członka Stowarzyszenia Artystów Grafików Ryt, profesora
Akademii Sztuk Plastycznych w Warszawie. Twórca drzeworytów
zestawionych w cykle monotematyczne: Szlembark, Bacówka, grafik
miedziorytniczych – suchorytów Żołnierze rewolucji i pokoju, Bojownicy
o wolność i demokrację oraz cykli rysunków Ruiny Warszawy.
13.11 – 35. rocznica śmierci Teodora Goździkiewicza (zw. Piewcą
Sieradczyzny ; 1903–1984), polskiego pisarza, reportera, nauczyciela. Autor
powieści o problemach wsi: Głosy z daleka, Lipnicki świat, opowiadań: Loty
nad Porębą. Redaktor tygodnika „Wieś”. Popularność przyniosły mu utwory dla
dzieci i młodzieży: Okruchy przyrody, Znaki czasu oraz zbiór reportaży
z radzieckich republik Azji Środkowej Step i róże.
14.11 – 205. rocznica urodzin Edmunda Bojanowskiego (1814–1871),
polskiego działacza społecznego, twórcy Domu miłosierdzia dla sierot,
ochronek wiejskich, aptek dla biednych, wypożyczalni książek oraz czytelni.
Założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny.
Błogosławiony Kościoła katolickiego. Do znaczniejszych publikacji należą:
Przysłowia dla ochronek i wydane pośmiertnie Dzienniki.
15.11 – 100. rocznica śmierci Michała Doliwo-Dobrowolskiego (1862–1919),
rosyjskiego elektrotechnika, elektryka i wynalazcy pochodzenia polskiego.
Pionier techniki prądu trójfazowego. Konstruktor trójfazowego silnika
indukcyjnego z wirnikiem klatkowym (1889). Współprojektant elektrowni
trójfazowych w Zabrzu i Chorzowie (1897).
17.11 – 525. rocznica śmierci Giovanniego Pico della Mirandoli (1463–1494),
włoskiego filozofa, humanisty, teologa, filologa, uczonego, matematyka,
astronoma, przyrodnika, retora, poety i pisarza. Wybitny przedstawiciel
włoskiego odrodzenia. Najbardziej znanym dziełem jest traktat O godności
człowieka (De hominis dignitate) – uznany za manifest humanizmu.
17.11 – 65. rocznica śmierci Tadeusza Banachiewicza (1882–1954), polskiego
matematyka, astronoma i geodety. Członek Towarzystwa Naukowego
Warszawskiego, PAU i PAN. Wiceprezes Międzynarodowej Unii
Astronomicznej. Założyciel kwartalnika naukowego „Acta Astronomica”. Autor
ponad 230 publikacji naukowych, w których zajmował się zagadnieniami
z zakresu matematyki, astrometrii, mechaniki nieba, astrofizyki, geodezji oraz
radioastronomii.
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18.11 – 55. rocznica śmierci Jana Stanisława Bystronia (1892–1964), etnografa
i socjologa, badacza kultury polskiej, profesora uniwersytetów w Poznaniu,
Krakowie i Warszawie. Członek Polskiej Akademii Nauk. Autor publikacji:
Słowiańskie obrzędy rodzinne, Pieśni ludu polskiego, Etnografia Polski,
Przysłowia polskie. Na wniosek Polskiej Akademii Literatury za wybitną
twórczość naukową związaną z literaturą piękną został odznaczony Złotym
Wawrzynem Akademickim (1938).
21.11 – 325. rocznica urodzin Woltera (właśc. François-Marie Arouet ; 1694–
1778), francuskiego poety, dramatopisarza, prozaika, publicysty, filozofa
i historyka, przedstawiciela epoki oświecenia. Współpracownik Wielkiej
encyklopedii francuskiej. Autor epopei Henriada, powiastek filozoficznych
Zadig albo Przeznaczenie, Kandyd czyli Optymizm, dramatów Edyp, Zaira oraz
obszernej epistolografii.
21.11 – 175. rocznica śmierci Iwana Kryłowa (1769–1844), rosyjskiego poety,
dramaturga, bajkopisarza. Twórca dzieł o tematyce filozoficzno-moralnej,
politycznej i obyczajowej. Autor ponad 200 bajek satyrycznych zawierających
elementy ostrej krytyki społeczno-politycznej i dydaktyzmu: Wrona i Lisica,
Żaba i Wół, Wilk w psiarni, Szczupak, Kot, Pracowity Niedźwiedź, Wojownik.
22.11 – 150. rocznica urodzin André Gida (1869–1951), francuskiego pisarza,
autora dzieł: Immoralista, Lochy Watykanu, Fałszerze. Laureat Nagrody Nobla
w dziedzinie literatury (1947). Po dojściu Hitlera do władzy w Niemczech
wśród spalonych książek znalazły się dzieła André Gida. Po śmierci pisarza jego
dzieła umieszczono w Indeksie Ksiąg Zakazanych.
25.11 – 115. rocznica urodzin Heleny Grossówny (pseud. Bystra ; 1904–1994),
polskiej tancerki oraz aktorki teatralnej i filmowej. Oficer AK. W czasie
powstania warszawskiego dowodziła oddziałem kobiecym w ramach batalionu
„Sokół”. Więziona w obozie jenieckim Gross-Lübars. Po wojnie związała się
z warszawskim teatrem Syrena. Zagrała w filmach: Kochaj tylko mnie, Królowa
przedmieścia, O dwóch takich, co ukradli księżyc, Zbrodniarz i panna.
25.11 – 110. rocznica śmierci Cypriana Godebskiego (1835–1909), polskiego
rzeźbiarza. Profesor Akademii w Petersburgu. W Paryżu prowadził salon
artystyczno-literacki. Członek francuskiej Akademii Narodowej, oficer Legii
Honorowej. Twórca Pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie, Pomnika
Mikołaja Kopernika w Krakowie, Pomnika Artura Grottgera w kościele
Dominikanów we Lwowie.
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26.11 – 110. rocznica urodzin Eugene'a Ionesco (1909–1994), francuskiego
dramaturga, pochodzenia rumuńskiego, współtwórcy teatru absurdu. Autor
dramatów Łysa śpiewaczka, Lekcja, Krzesła, Kubuś, czyli uległość, Król umiera,
czyli ceremonii oraz powieści Samotnik, Zdjęcie pułkownika.
27.11 – 145. rocznica urodzin Chaima Weizmanna (1874–1952), izraelskiego
polityka, przywódcy ruchu syjonistycznego, dwukrotnego prezydenta Światowej
Organizacji Syjonistycznej oraz pierwszego prezydenta Izraela (lata 1948–
1952). Jako chemik opracował metodę produkcji syntetycznego acetonu.
Założyciel Instytutu Naukowego Weizmanna w Rechowot w Izraelu.
27.11 – 5. rocznica śmierci Stanisława Mikulskiego (1929–2014), polskiego
aktora teatralnego i filmowego, konferansjera. Pierwszą znaczącą rolę zagrał
w filmie Kanał. Popularność zdobył przede wszystkim dzięki głównej roli,
Hansa Klossa w kultowym serialu telewizyjnym pt. Stawka większa niż życie.
Był też wielokrotnie konferansjerem na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej czy
Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze.
29.11 – 95. rocznica śmierci Giacoma Pucciniego (1858–1924), włoskiego
kompozytora muzyki operowej, organisty, wolnomularza. Twórca oper, m.in.
Manon Lescaut, Tosca, Madame Butterfly, niedokończonej Turandot oraz
owianej światowym sukcesem opery Cyganeria. W swoich dziełach Puccini
łączył tradycje muzyki włoskiej i zdobycze opery niemieckiej.
30.11 – 145. rocznica urodzin Winstona Churchilla (1874–1965), brytyjskiego
polityka, męża stanu, mówcy, stratega, pisarza i historyka, malarza. Dwukrotny
premier Zjednoczonego Królestwa, honorowy obywatel Stanów Zjednoczonych.
Uznanie przyniosły wielotomowe opracowania historyczne: Światowy Kryzys, II
wojna światowa, Historia Anglików. Laureat literackiej Nagrody Nobla (1953).
30.11 – 145. rocznica urodzin Lucy Maud Montgomery (1874–1942),
kanadyjskiej pisarki, nauczycielki, autorki opowiadań, które publikowała na
łamach wielu kanadyjskich gazet oraz słynnego cyklu powieściowego Ania
z Zielonego Wzgórza. Jako pierwsza kobieta w historii Kanady została wybrana
członkinią brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych (1923).
30.11 – 130. rocznica urodzin Edgara Douglasa Adriana (1889–1977), barona,
angielskiego fizjologa, profesora Uniwersytetu Cambridge. Jego badania
przyczyniły się do rozwoju badań nad padaczką i lokalizowaniem uszkodzeń
mózgu. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny (1932).
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GRUDZIEŃ
01.12 – 285. rocznica urodzin Adama Kazimierza Czartoryskiego (1734–
1823), polskiego księcia, polityka, publicysty, dramatopisarza, krytyka
literackiego i teatralnego, mecenasa sztuki. Współorganizator Teatru
Narodowego. Współtwórca „Monitora”. Organizator Korpusu Kadetów,
komendant Szkoły Rycerskiej w Warszawie. Członek Komisji Edukacji
Narodowej.
02.12 – 425. rocznica śmierci Gerarda Merkatora (1512–1594),
flamandzkiego matematyka i geografa, prekursora współczesnej kartografii.
Autor odwzorowania walcowego wiernokątnego, znanego jako odwzorowanie
Merkatora.
03.12 –25. rocznica śmierci Tadeusza Śliwiaka (1928–1994), polskiego poety,
dziennikarza, tłumacza, aktora, redaktora „Magazynu Kulturalnego” i „Życia
Literackiego”. Autor książek: Szczygle figle, Żabi koncert, Solizman, wyborów
wierszy: Poezje wybrane, Nie dokończony rękopis. Nagrodzony przez Prezesa
Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży (1983). Odznaczony m.in.
Złotym Krzyżem Zasługi (1975), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski (1986).
05.12 – 105. rocznica urodzin Stanisława Dygata (1914–1978), polskiego
prozaika, felietonisty, dramaturga, scenarzysty filmowego, tłumacza,
współpracownika „Kuźnicy”, „Przeglądu Kulturalnego”, „Polityki”,
„Literatury”. Kierownik literacki w gdańskim Teatrze Wybrzeże. Autor
powieści Jezioro Bodeńskie, opowiadań i felietonów Pola Elizejskie,
Kołonotatnik, dramatów Nowy Świętoszek.
05.12 – 105. rocznica urodzin Hansa Hellmuta Kirsta (1914–1989),
niemieckiego pisarza i krytyka filmowego. Większość powieści dotyczy czasu
III Rzeszy a szczególnie okresu II wojny światowej: Nazywaliśmy go
Galgenstrick, Fabryka oficerów, Bunt żołnierzy, Noc generałów, 08/15.
Tantiemy z książek przekazywał do dyspozycji organizacji socjalnych Izraela
i Polski, gdzie przeznaczone zostały na pomoc sierotom wojennym.
05.12 – 90. rocznica urodzin Stanisława Barei (1929–1987), polskiego
reżysera, scenarzysty filmowego i aktora. Twórca filmów: Mąż swojej żony,
Poszukiwany, poszukiwana, Miś, Alternatywy 4, Zmiennicy. Ogłoszony
najlepszym reżyserem komediowym stulecia na gali Złotych Kaczek,
przyznawanych przez miesięcznik „Film” (2008).
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06.12 – 190. rocznica śmierci Jana Pawła Woronicza (pseud. Jeden z Synów
Ojczyzny ; 1757–1829), polskiego duchownego rzymskokatolickiego,
kaznodziei, jezuity, poety, mówcy, radcy stanu. Biskup diecezjalny krakowski,
arcybiskup metropolita warszawski, prymas Królestwa Polskiego.
06.12 – 5. rocznica śmierci Ralpha Baera (1922–2014), amerykańskiego
wynalazcy i inżyniera niemieckiego pochodzenia, jednego z pionierów
przemysłu gier komputerowych.
08.12 – 155. rocznica urodzin Camille Claudel (1864–1943), francuskiej
rzeźbiarki. Tworzyła w kamieniu i brązie. Autorka rzeźb niezwykle lirycznych
w wymowie: Walc, Wiek dojrzały, Fala. Octave Mirbeau pisał o niej „Rewolta
przeciw naturze! Kobieta-geniusz!”. W Nogent-sur-Seine, gdzie mieszkała jako
nastolatka, w 2017 roku powstało Muzeum Camille Claudel.
08.12 – 125. rocznica śmierci Sabały (przyd. Sablik, Faktor, Kozica, Koziar;
właśc. Jan Krzeptowski; 1809–1984), polskiego górala, honorowego
przewodnika tatrzańskiego, myśliwego, muzykanta, gawędziarza i pieśniarza.
Melodie grane przez niego na gęślach nazywane są Sabałowymi nutami. Przez
górali uważany był za dziwaka, lecz dla goszczących w Tatrach twórców stał się
symbolem góralszczyzny. Witkiewicz nazwał go „Homerem Tatr”.
09.12 – 35. rocznica śmierci Leszka Proroka (pseud. Modrzew ; 1919–1984),
polskiego prozaika, eseisty, dramaturga, wykładowcy. Współpracował z pismem
„Szaniec”, „Ziemia i Morze”. Członek Armii Krajowej, uczestnik powstania
warszawskiego. Odznaczony Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego. Dyrektor
Teatru Lalki i Aktora Marcinek w Poznaniu. Autor powieści satyrycznej Wielki
zgiełk, zbioru opowiadań Grzechy dobrych ludzi, sztuki teatralnej Powrót taty.
11.12 – 25. rocznica śmierci Stanisława Maczka (pseud. Rozłucki ; 1892–
1994), generała broni Wojska Polskiego, jednego z najbardziej uzdolnionych
dowódców Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Kawaler Orderu Orła Białego
(1994) – w uznaniu szczególnie wybitnych zasług poniesionych dla
Rzeczypospolitej Polskiej. Autor książki: Od podwody do czołga: wspomnienia
wojenne 1918-1945.
12.12 – 20. rocznica śmierci Josepha Hellera (1923–1999), amerykańskiego
powieściopisarza, autora m.in. antywojennej, groteskowo-satyrycznej powieści
Paragraf 22 i Ostatni rozdział czyli Paragraf 22 bis, a także Gold jak złoto, Bóg
to wie, Coś się stało.
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12.12 – 75. rocznica śmierci Reginy Jonas (1902–1944), pierwszej kobiety na
świecie ordynowanej na rabina. W 1942 r. deportowana do obozu
koncentracyjnego w Terezinie, gdzie pomagała innym więźniom, m.in.
zapobiegając próbom samobójczym. Zginęła w niemieckim obozie
koncentracyjnym w Auschwitz.
13.12 – 330. rocznica śmierci Zbigniewa Morsztyna (ok. 1625–1689),
polskiego szlachcica, poety epoki baroku, tłumacza, żołnierza i działacza braci
polskich. Ważniejsze dzieła: Emblematy, Pieśń o ucisku, Wiersze.
13.12 – 105. rocznica urodzin Allana Bullocka (1914–2004), brytyjskiego
historyka, korespondenta BBC, autora publikacji zaliczanej do klasyki
historiografii Hitler. Studium tyranii oraz monumentalnego dzieła Hitler i Stalin.
Żywoty równoległe.
14.12 – 120. rocznica śmierci Georga Washingtona (1732–1799),
amerykańskiego generała i polityka, pierwszego prezydenta USA, uważanego za
ojca narodu amerykańskiego.
14.12 – 35. rocznica śmierci Vicente Aleixandre'a (1898– 1984),
hiszpańskiego poety, związanego z grupą Pokolenie 27, mistrza wiersza
wolnego. Twórca utworów o charakterze surrealistycznym i metaforycznym.
Autor m.in. tomów wierszy: Obszar, Spustoszenie i miłość, Poezje, Cień raju.
Laureat literackiej Nagrody Nobla (1977).
15.12 – 160. rocznica urodzin Ludwika Zamenhofa (1859–1917), polskożydowskiego lekarza okulisty, twórcy języka esperanto. Autora książki Język
międzynarodowy. Przedmowa i podręcznik kompletny, która ukazała się pod
pseudonimem Doktoro Esperanto.
17.12 – 65. rocznica śmierci Zofii Nałkowskiej (1884–1954), polskiej pisarki,
poetki, publicystki i dramatopisarki, posłanki do KRN oraz na Sejm
Ustawodawczy. Działaczka organizacji kobiecych, Głównej Komisji Badania
Zbrodni Niemieckich w Polsce. Członkini grupy literackiej Przedmieście.
Redaktorka tygodnika „Kuźnica”. Autorka powieści Kobiety, Granica oraz
cyklu opowiadań Medaliony.
21.12 – 470. rocznica śmierci Małgorzaty z Angoulême (1492–1549), królowej
Nawarry, pisarki, patronki humanistów i reformatorów, mecenas sztuki
Mediatorka pomiędzy kościołem rzymskokatolickim a protestantami. Samuel
Putnan nazwał ją pierwszą nowoczesną kobietą.
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21.12 – 380. rocznica urodzin Jeana Baptiste Racine'a (1639–1699),
francuskiego poety i dramaturga, królewskiego dworzanina i historiografa,
głównego przedstawiciela późnobarokowego klasycyzmu. Członek Akademii
Francuskiej. Autor tragedii Andromacha, Fedra, Ifigenia, Berenika, Estera,
Atalia oraz jedynej satyrycznej komedii Pieniacze.
21.12 – 145. rocznica urodzin Tadeusza Boya Żeleńskiego (pseud. Boy ; 1874–
1941), polskiego tłumacza literatury francuskiej, krytyka literackiego
i teatralnego, pisarza, poety-satyryka, eseisty, działacza społecznego, lekarza.
Propagator świadomego macierzyństwa i edukacji seksualnej. Autor felietonów
społeczno-obyczajowych oraz teatralnych, a także książek z zakresu historii
literatury. Ważne działa: Nasi okupanci, Piekło kobiet, Brązownicy.
22.12 – 30. rocznica śmierci Samuela Becketta (1906–1989), irlandzkiego
dramaturga, prozaika i eseisty, jednego z twórców teatru absurdu. W twórczości
zajmowały go kwestie egzystencjalne, problemy etyczne i poznawcze. Twórca
sztuk teatralnych, słuchowisk radiowych, spektakli telewizyjnych, scenariuszy
filmowych. Autor dramatów: Czekając na Godota, Kroki, Nie ja, Fragment
dramatyczny I. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1969).
22.12 – 5. rocznica śmierci Joe Cockera (właśc. John Robert Cocker ; 1944–
1914), angielskiego piosenkarza rockowego i popowego, kompozytora i autora
tekstów. Laureat wielu nagród, w tym nagrody Grammy z 1983 za piosenkę Up
Where We Belong. Za zasługi dla muzyki odznaczony Orderem Imperium
Brytyjskiego (2007).
25.12 – 120. rocznica urodzin Humphrey'a Bogarta (właśc. Humphrey
DeForest Bogart, pseud. Bogie ; 1899–1957), amerykańskiego aktora, ikony
kultury popularnej, najbardziej wpływowego aktora czarnego kina. Zasłynął
z ról w filmach: Skamieniały las, Sokół maltański, Casablanca, Mieć i nie mieć,
Wielki sen, Mroczne przejście, Koralowa wyspa, Pustka, Bunt na okręcie.
28.12 – 210. rocznica śmierci Stanisława Małachowskiego (1736–1809),
marszałka Sejmu Czteroletniego.
29.12 – 115. rocznica urodzin Witolda Zechentera (1904–1978), polskiego
poety, prozaika, publicysty, autora książek dla dzieci oraz tekstów piosenek.
Tłumacz, fraszkopisarz, satyryk i parodysta. Twórca radiowych felietonów
i słuchowisk. Założyciel krakowskiego pisma „Dziennik Polski”. Ważniejsze
publikacje książkowe: Guzy dla muzy, Wilk z partyzantki oraz opowieść dla
dzieci Bajdy krasnoludkowe.
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29.12 – 20. rocznica śmierci Jerzego Waldorffa (1910–1999), polskiego
pisarza, publicysty, krytyka muzycznego, działacza społecznego. Komentator
muzyczny Polskiego Radia i Telewizji, felietonista tygodników „Świat” i
„Polityka”. Autor publikacji: Sztuka pod dyktaturą, Jan Kiepura, Harfy leciały
na północ, Słowo o Kisielu. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą
Orderu Odrodzenia Polski (1995).
30.12 – 200. rocznica urodzin Theodora Fontane (1819–1898), niemieckiego
powieściopisarza, dziennikarza, krytyka teatralnego, przedstawiciela realizmu
poetyckiego. Autor wielu odmiennych rodzajów tekstów: ballad, dramatów,
wierszy, biografii, literatury wojennej, listów, dzienników, krytyk teatralnych.
Popularność przyniosły mu opowiadania i powieści społeczno-obyczajowe, m.in.
Stina – rozdroża, bezdroża, Effi Briest, Greta Minde.
30.12 – 75. rocznica śmierci Romaina Rollanda (1866–1944), francuskiego
pisarza, ojca powieści rzeki. Żarliwy działacz na rzecz pokoju, współpracy
narodów oraz obrony godności ludzkiej. Autor powieści Jan Krzysztof,
monografii słynnych artystów i myślicieli: Ludwig van Beethoven Michał Anioł,
Lew Tołstoj, dramatu Danton oraz manifestu pacyfistycznego. Laureat Nagrody
Nobla w dziedzinie literatury (1915).
31.12 – 150. rocznica urodzin Henri Matisse'a (1869–1954), francuskiego
malarza uważanego za najsłynniejszego fowistę, grafika i rzeźbiarza. Autor
dzieł malarskich, m.in. Czytająca dziewczyna, Kobieta w błękicie, Taniec,
Autoportret, Algierka. Po utracie sprawności fizycznej, poruszał się na wózku
inwalidzkim – tworzył odtąd papierowe kolaże.
31.12 – 145. rocznica śmierci Józefa Wysockiego (1809–1873), polskiego
generała, działacza emigracyjnego, uczestnika powstań: listopadowego,
styczniowego i węgierskiego. Autor publikacji Kurs sztuki wojskowej.
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SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W KATOWICACH

ROK 2019 OGŁOSIŁ:

 Rokiem św. Melchiora Grodzieckiego
 Rokiem Stanisława Hadyny
 Rokiem Stulecia Wybuchu I Powstania
Śląskiego
 Rokiem 20-lecia Województwa Śląskiego
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ROCZNICE REGIONALNE
STYCZEŃ
Styczeń – 20. rocznica powstania świetlicy środowiskowej przy ul. 11 Listopada
w Bielsku-Białej z inicjatywy Charytatywnego Stowarzyszenia OpiekuńczoWychowawczego IGNIS (1999). Placówka skupiała ponad 70 dzieci –
kierowanych do niej przez pedagogów szkolnych. W prowadzeniu świetlicy
Stowarzyszenie ściśle współpracowało z Centrum Pomocy Rodzinie w BielskuBiałej.
01.01 – 145. rocznica urodzin Doroty Kłuszyńskiej (1874–1952), działaczki
ruchu robotniczego. W 1918 w składzie Rady Narodowej Księstwa
Cieszyńskiego, jako członek prezydium Rady kierowała rozbrajaniem
Austriaków w Boguminie i obroną dworca kolejowego przed Czechami. Senator
RP (1925–35), poseł do Sejmu Ust. PRL (1947–52).
01.01 – 130. rocznica urodzin Jana Gałaszkiewicza (1889–1959), adwokata,
sędziego, członka Stowarzyszenia Czytelni Polskiej.
01.01 – 70 lat temu (1949), powstał Zakład Oczyszczania Miasta Bielska
i Białej.
01.01 – 25. rocznica powstania Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji
Kryzysowej (1994). POIK swoją działalnością obejmuje obszar miasta BielskaBiałej i powiatu bielskiego. Placówka zapewnia specjalistyczne usługi
psychologiczne i hostelowe, dostępne przez całą dobę – osobom, rodzinom
i społecznościom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Obecnie placówka
znajduje się przy ul. Pięknej 2.
01.01 – 20. rocznica śmierci Stanisława Hadyny (1919–1999), polskiego
kompozytora, dyrygenta, muzykologa i pisarza oraz nauczyciela gimnazjalnego.
Założyciela i wieloletniego kierownika artystycznego Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk”. Kompozytor kantat, pieśni chóralnych i solowych, muzyki baletowej
teatralnej i filmowej. Najbardziej znane pieśni: Ondraszek, Karolinka, Szła
dzieweczka, Gdybym to ja miała. Autor m.in. powieści Niezatarte ślady, zbioru
reportaży Na podbój kontynentu, pamiętnika W pogoni za wiosną.
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01.01 – 5. rocznica śmierci Jerzego Hajosza (1929–2014), polskiego piłkarza.
Zawodnik Wawelu Kraków i BBTS-u (1954–61). Wicemistrz Polski (1953).
Zmarł w Bielsku-Białej.
02.01 – 145. rocznica urodzin Ernesta Habichta (1874–1957), prawnika,
działacza Naczelnego Komitetu Narodowego. Pracownik Sądu Najwyższego,
potem Generalnej Prokuratury w Wiedniu. Od 1914 pierwszy prokurator
Austro-Węgier. Od 1927 właściciel majątku w Grodźcu: m.in. gospodarstwa
rybnego, fabryki serów szwajcarskich w Roztropicach. Odrestaurował stary
zamek. Wójt gminy Grodziec.
02.01 – 95. rocznica urodzin Ireny Madeckiej-Borkowskiej (1924–1994),
urodzonej w Cieszynie biochemiczki, lekarza weterynarii, pracownika
naukowego i akademickiego. Związana z Akademią Medyczną w Lublinie.
Prowadziła prace nad kwasami nukleinowymi, stosując autorskie metody
badawcze. Z ramienia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przygotowała
międzynarodowy kurs z zakresu nowoczesnych metod nauczania pielęgniarstwa.
04.01 – 145. rocznica śmierci Jana Winklera (1794–1874), czeskiego pastora
i pisarza. Nauczyciel szkoły ewangelickiej w Bielsku (1815–18), gdzie
zapoczątkował pisanie pamiętnika. Od 1826 pastor w Nawsiu. Leczył chorych
ziołami. Jeden z pierwszych zbieraczy pieśni ludowych. Zmarł w Nawsiu na
Śląsku Cieszyńskim.
06.01 – 445. rocznica śmierci Jana Grodzieckiego (1525–1574), urodzonego
w Grodźcu księdza, pisarza religijnego. Bliski współpracownik bpa Stanisława
Hozjusza. Pełnił wiele funkcji i godności kościelnych, m.in. kanonika
wrocławskiego, biskupa ołomunieckiego. Tłumacz tekstów greckich. Z jego
inicjatywy powstała Akademia Ołomuniecka.
07.01 – 380 lat temu (1639), Jan Sunnegh zatwierdził statut cechowi garncarzy
w Bielsku.
07.01 – 110. rocznica urodzin Jana Mehlisa (1909–1966), inżyniera leśnika,
nauczyciela przedmiotów zawodowych. Przed II wojną światową pracował jako
nadleśniczy w nadleśnictwie Istebna oraz na Zaolziu w Piasku (1936–39). Od
1945 był nadleśniczym w Nadleśnictwie Sucha Beskidzka (do 1949). Zastępca
dyr. w Państwowym Technikum Przemysłu Leśnego w Żywcu (od 1949).
08.01 – 95. rocznica urodzin Justyna Sandauera (1924–2018), pilota,
konstruktora szybowców. W bielskim Instytucie Szybownictwa skonstruował
m.in. bezogonowy szybowiec SZD-6 Nietoperz, współtworzył m.in. wyczynowy
szybowiec SZD-8 Jaskółka.
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08.01 – 80. rocznica urodzin Henryka Marka (1939-), narciarza, olimpijczyka,
trenera. Urodził się w Szczyrku. Zawodnik MKS Włókniarz (1955–1968),
BBTS Bielsko-Biała (1968–1973, potem trener). Mistrz i wicemistrz Polski
w biegach na 50 km i 30 km, zwycięzca Memoriału Bronisława Czecha i Heleny
Marusarzówny (1963). Uczestnik igrzysk olimpijskich w Innsbrucku (1964)
oraz w Sarajewie (1984) jako trener kadry narodowej biegaczy (1977–1985).
08.01 – 50. rocznica śmierci Klemensa Matusiaka (1881–1969), nauczyciela,
działacza społecznego, powstańca śląskiego, kapitana Wojska Polskiego,
żołnierza Września 1939. Uczestnik przewrotu w Cieszynie (1918), wojny
czesko-polskiej (1919). Zaangażowany w życie gospodarcze, społeczne
i kulturalne Bielska (członek Rady Miejskiej 1922–1939). Inspektor szkolny
w pow. bielskim. Autor wspomnień Walka o Ziemię Cieszyńską w latach 1914–
1920 oraz publikacji Szkolnictwo polskie na terenie miasta i powiatu Bielsko
w latach międzywojennych. Odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari.
09.01 – 70. rocznica śmierci Macieja Fijaka (1862–1949), rolnika, posła do
parlamentu austriackiego w Wiedniu, współpracownika księdza Stojałowskiego.
09.01 – 135. rocznica urodzin Kazimierza Jana Simma (1884–1955), zoologa,
entomologa. Profesor Akademii Rolniczej w Bydgoszczy (działającej w latach
1922–37 w Cieszynie jako WSGW). Autor nowatorskich badań naukowych
i publikacji dotyczących owadów (prowadzonych w Bażanowicach), przyrody
Śląska Cieszyńskiego i Beskidu Śląskiego. Zajmował się gąbkami jako jedyny
specjalista w kraju. Inicjator utworzenia rezerwatu przyrody na Baraniej Górze.
09.01 – 20. rocznica śmierci Mariana Bochenka (1948–1999), księdza.
Budowniczy kościoła i pierwszy proboszcz erygowanej parafii MB Nieustającej
Pomocy w Świnnej. Inicjator wydawania gazetki „Wiadomości Parafialne”.
Uhonorował tablicą pamiątkową wewnątrz kościoła Franciszka Zwoleńskiego,
dyrektora miejscowej szkoły i ofiarę KL Auschwitz. Święcenia kapłańskie
przyjął w 1976 z rąk kard. Karola Wojtyły.
10.01 – 110. rocznica urodzin Karola Ferfeckiego (1909–1985), malarza.
Urodził się w Wędryni na Śląsku Ciesz. Absolwent Państwowej Szkoły
Przemysłowej w Bielsku. Scenograf w krakowskich teatrach. Uprawiał
malarstwo olejne (krajobrazy i portrety). Zmarł w Ustroniu.
11.01 – 50. rocznica śmierci Władysława Jadamusa (1922–1969), technologa,
działacza turystycznego, fotografika. Pracownik FME Celma w Cieszynie.
Prezes Koła PTTK w zakładzie pracy. Członek Polskiego Towarzystwa
Fotograficznego. Urodził się i zmarł w Cieszynie.
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12.01 – 155. rocznica urodzin Józefa Farnego (1864–1952), nauczyciela,
pomologa. Kierownik szkoły ludowej, sekretarz gminy i prezbiter zboru
w Nawsiu. Właściciel szczepnicy, prowadził doświadczenia w celu
uszlachetniania owoców. Twórca wzorcowego ogrodu przyszkolnego. Urodził
się w Cierlicku Dolnym, zmarł w Nawsiu na Śląsku Cieszyńskim.
12.01 – 30. rocznica urodzin Anety Sablik (1989-), piosenkarki urodzonej
w Bielsku-Białej. Zwyciężczyni niemieckiej wersji programu Idol (2014), gdzie
zaprezentowała swój pierwszy singiel The One. Uczestniczka koncertu
finałowego 62. Konkursu Piosenki Eurowizji (2017).
12.01 – 10. rocznica śmierci Juliana Warzechy (1944–2009), księdza
pallotyna, profesora teologii. Urodził się w Spytkowicach. Wykładowca
Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie. Jeden z redaktorów
naukowych wydania polskiej Biblii Ekumenicznej z 2001.
13.01 – 80. rocznica urodzin Krzysztofa Wejmana (1939–2013), grafika,
malarza, scenografa. W sezonie 1964/65 pracował jako scenograf w Teatrze
Polskim w Bielsku-Białej. Współpracował również z Teatrem Lalek Banialuka.
18.01 – 20. rocznica śmierci Jerzego Zitzmana (1918–1999), reżysera
teatralnego i filmowego, malarza, scenografa, aktora. Współtwórca Teatru Lalek
Banialuka i wieloletni dyrektor, pomysłodawca Międzynarodowego Festiwalu
Teatrów Lalkowych w Bielsku-Białej. Autor 21 filmów animowanych
powstałych w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Laureat Orderu
Uśmiechu i wielu innych nagród. Urodził się w Wadowicach, zmarł w BielskuBiałej.
19.01 – 95. rocznica urodzin Józefa Chlebowczyka (1924–1985), historyka,
prof. uniwersyteckiego, pisarza. Pracownik Instytutu Śląskiego w Katowicach.
Organizator i pierwszy kierownik filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, jej
prorektor (1972–74, 1978–81). Autor prac m.in. z dziejów Śląska
Cieszyńskiego. Urodził się w Karwinie.
19.01 – 65. rocznica śmierci Pawła Nikodema (1878–1954), pastora, działacza
narodowego. Proboszcza parafii w Ustroniu (1909–54). Walczył z germanizacją
Śląska Cieszyńskiego. Redaktor „Posła Ewangelickiego”, „Kalendarza
Ewangelickiego”. Współzałożyciel i długoletni przewodniczący Stowarzyszenia
Księży Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Dożywotni senior
diecezji śląskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Więzień obozów
koncentracyjnych Dachau i Gusen. Urodził się w Gródku pod Jabłonkowem,
zmarł w Ustroniu.
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19.01 – 50. rocznica śmierci Władysława Frączka (1895–1969), pułkownika
WP, legionisty, żołnierza AK. Uczestnik I wojny światowej. W 1939 walczył
w 28 Dyw. Piechoty, następnie w konspiracji, we władzach KG AK. Brał udział
w Powstaniu Warszawskim. Wykładowca i kierownik katedry w Wyższej
Szkole Wojennej w Bydgoszczy Odznaczony Krzyżem Walecznych (wrzesień
1944). Urodził się w Stryszawie.
20.01 – 65. rocznica śmierci Pawła Zawady (1883–1954), pisarza, gawędziarza,
folklorysty. Publikował w „Gwiazdce Cieszyńskiej”, „Młodym Polaku”,
„Beskidzie Śląskim”, „Zaraniu Śląskim”, „Wierchach”.
21.01 – 215. rocznica śmierci Ignacego Pawluśkiewicza (1738–1804), księdza,
honorowego kanonika tarnowskiego. Wykładowca Akademii Krakowskiej,
profesor Kolegium Mniejszego. Proboszcz w parafii św. Wojciecha w Jeleśni
(1769–1804). Rozbudował kościół, zainstalował nowe ołtarze. Autor kroniki
parafialnej. Urodził się w Żywcu Zabłociu, zmarł w Jeleśni.
21.01 – 205. rocznica śmierci Leopolda Jana Szersznika (1747–1814), księdza
katolickiego, jezuity, historyka, pedagoga, bibliofila, fundatora biblioteki
publicznej swego imienia w Cieszynie, pioniera muzealnictwa. Jego zbiory stały
się zaczątkiem pierwszego na ziemiach polskich publicznego muzeum (dziś
Muzeum Śląska Cieszyńskiego). Urodził się i zmarł w |Cieszynie.
21.01 – 140. rocznica urodzin Jana Stańka (1879–1968), archiwisty amatora.
Opiekun archiwum zboru ewangelickiego w Trzyńcu. Autor pamiętników.
Urodzony w Łyżbicach na Śląsku Cieszyńskim.
21.01 – 45. rocznica śmierci Franciszka Legierskiego (1899–1974),
gawędziarza i pisarza ludowego. Uczestnik I wojny światowej, działacz
plebiscytowy i powstaniec śląski. Żołnierz ruchu oporu w czasie okupacji. Autor
sztuk scenicznych: Czarna chmura nad Baranią (z J. Proboszem) oraz Pokój
zwycięzcy. Urodził się i zmarł w Istebnej.
21.01 – 40. rocznica śmierci Jana Pawła Nowaka (1932–1979), działacza
kulturalnego i społecznego, malarza oraz poety. Reżyser i aktor teatru
amatorskiego, Kierownik Domu Kultury w Ustroniu. Założyciel Towarzystwa
Miłośników Teatru w Cieszynie. „Łowca” talentów: odkrył m.in. malarzy
Franciszka Jaworskiego i Bogusława Heczkę. Współorganizator Konkursu
Piosenki Czeskiej i Słowackiej w Ustroniu. Urodził się w Lipowcu na śląsku
Cieszyńskim, zmarł w Bielsku-Białej.
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22.01 – 85. rocznica urodzin Jana Lachendro (1934–2010), działacza
kulturalnego i turystycznego, nauczyciela, publicysty. Współzałożyciel
bielskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.
Urodził się w Oświęcimiu.
22.01 – 80 lat temu (1939), miały miejsce ostatnie w okresie międzywojennym
wybory do Rady Miejskiej Białej.
23.01 – 80. rocznica urodzin Jerzego Romana Jaglarza (1939–1988), poety,
prozaika, dziennikarza, współzałożyciela i prezesa grupy literackiej Nadskawie.
Redaktor rozgłośni radiowych w zakładach przemysłowych (m.in. w
andrychowskiej Andorii). Kierownik literacki i współautor 18 spektakli
wadowickiego kabaretu O! światek. Redaktor naczelny Beskidzkiej Oficyny
Wydawniczej BTSK. Działacz Tow. Miłośników Ziemi Wadowickiej. Urodził
się w Wadowicach.
23.01 – 30. rocznica śmierci Ludwika Konarzewskiego juniora (1919–1989),
malarza, rzeźbiarza, pedagoga. Uprawiał malarstwo sztalugowe, ścienne,
architekturę wnętrz, rzeźbę. Twórca ołtarza w kościele św. Józefa w Istebnej.
Zmarł w Istebnej.
26.01 – 230. rocznica urodzin Karola Kotschego (1789–1850), pastora,
pomologa, pisarza. Od 1810 pastor w Ustroniu. Zasłużył się w dziedzinie
polsko-ewangelickiego piśmiennictwa: przerobił wydanie katechizmu Lutra
z 1673 i wydał je pt. Katechizm doktora Marcina Luthera (1833). Układał
okolicznościowe wiersze. Przetłumaczył na język polski niemieckie pieśni
nabożne, pogrzebowe, szkolne. Zajmował się i pisał na temat sadownictwa,
warzywnictwa i kwiaciarstwa. Urodził się w Cieszynie, zmarł w Wiśle.
26.01 – 215. rocznica urodzin Gustawa Sennewalda (1804–1860), wydawcy,
księgarza narodowości niemieckiej. Właściciel warszawskiej firmy Sennewald
(księgarnia, wypożyczalnia polskich książek i nut, wydawnictwo). Zasłużony
wydawca polskiej książki (publikował m.in. dzieła Kraszewskiego, kompozycje
Moniuszki). Urodził się w Bielsku.
26.01 – 95. rocznica urodzin Franciszka Koniora (1924–1988), działacza
społecznego i gospodarczego, spółdzielcy. Naczelnik powiatu i miasta
Oświęcimia (1973–1975), prezydent Oświęcimia (1975–1982). Urodził się
w Międzybrodziu Bialskim, zmarł w Oświęcimiu.
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26.01 – 40. rocznica urodzin Beaty Przybytek (1979-), wokalistki jazzowej,
pianistki, kompozytorki. Stypendystka MKiDN. Laureatka nagrody muzycznej
Programu III Polskiego Radia Mateusz Trójki 2013. Pedagog Akademii
Muzycznej w Katowicach. Uczestniczka polskich i międzynarodowych festiwali
jazzowych. Urodziła się w Bielsku-Białej.
27.01 – 65. rocznica urodzin Barbary Bursztynowicz (1954-), aktorki filmowej
i teatralnej. Debiutowała w filmie Sam na sam (1977). Występowała w Teatrze
Telewizji. Od 1997 gra jedną z głównych ról w serialu Klan. Urodziła się
w Bielsku-Białej.
27.01 – 60. rocznica śmierci Henryka Proksza (1886–1959), katechety,
kapelana wojskowego (majora). Duszpasterz w Stonawie i Strumieniu. Kapelan
16 Pułku Strzelców w czasie I wojny światowej, następnie szpitala wojskowego
w Cieszynie (1919). Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Kierownik Rejonu
Duszpasterskiego WP Katowice w Dziedzicach. Pierwszy kapelan Chorągwi
Śląskiej ZHP w Katowicach. Urodził się w Boguminie na Śląsku Cieszyńskim.
28.01 – 145. rocznica urodzin Jana Galicza (1874–1939), historyka, publicysty,
działacza społecznego i turystycznego. Nauczyciel języka niemieckiego
w gimnazjum polskim, dyrektor Żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego
w Cieszynie. Prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, Oddziału Beskid
Śląski PTT, działacz Macierzy Szkolnej. Autor Przewodnika po Beskidzie
Śląskim (1931) i Przewodnika po Cieszynie i okolicy (1939). Urodził się
w Liskowcu k. Frydka na Śląsku Cieszyńskim, zmarł w Cieszynie.
28.01 – 120. rocznica urodzin Juliana Kubielasa (1899–1943), legionisty,
podoficera WP, urzędnika, członka ruchu oporu. Służył w 3 Pułku Strzelców
Podhalańskich w Bielsku (1924–1934), gdzie organizował i pracował
w bibliotece pułkowej oraz redagował ogólnopolskie pismo „Wiarus”. Walczył
w kampanii wrześniowej 1939 z 3 PSP (21 DPG gen. J. Kustronia). Członek
ZWZ-AK. Aresztowany w 1943 i przewieziony do KL Auschwitz, został
skazany na śmierć przez rozstrzelanie pod ścianą śmierci bloku 11. Odznaczony
m.in. Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Legionowym. Urodził się
w Lachowicach.
28.01 – 15. rocznica śmierci Krzysztofa Witolda Dzierżawskiego (1948–2004),
inżyniera, przedsiębiorcy, ekonomisty. Budowniczy m.in. Wisłostrady, Trasy
Łazienkowskiej i metra. Działacz podziemnych struktur Solidarności. Ekspert
Centrum im. Adana Smitha, które od 2006 r. przyznaje Nagrodę im. Krzysztofa
Dzierżawskiego – za propagowanie idei wolności i rozsądku. Urodził się
w Bielsku.
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29.01 – 55. rocznica śmierci Wacława Bandury (1898–1964), nauczyciela
gimnazjalnego w Cieszynie i Orłowej, działacza społeczno-kulturalnego,
archiwisty, publicysty, poety. Zainicjował budowę Domu Harcerza im. Żwirki
i Wigury. Organizator cieszyńskiego szkolnictwa po II wojnie światowej.
Członek Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego. Sekretarz Towarzystwa
Przyjaciół Teatru Polskiego w Cieszynie. Kierownik Powiatowego Archiwum
Państwowego w Cieszynie. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa
Historycznego. Zmarł w Cieszynie.
30.01 – 5. rocznica śmierci Tadeusza Szurmana (1954–2004), duchowny
luterański, biskup katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Poeta,
autor kazań, artykułów. Prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
(1998–2002). Honorowy Obywatel Miasta Katowice (2012). Urodził się
w Simoradzu.

LUTY
01.02 – 140. rocznica urodzin Rudolfa Tomanka (1879–1941), księdza,
działacza narodowego, posła w parlamencie wiedeńskim. Wikary w Grodźcu,
katecheta w Cieszynie. Wygłosił kazanie na pogrzebie Henryka Sienkiewicza
w 1916. Współpracownik ks. Londzina, opiekun jego zbiorów. Działacz
Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra. Więzień obozów koncentracyjnych
w Mauthausen-Gusen i Dachau. Urodził się w Ropicy na Śląsku Cieszyńskim,
zginął w KL Dachau.
01.02 – 115. rocznica urodzin Tadeusza Chlipalskiego (1904–1997), pasjonata
lotnictwa, nauczyciela w Państwowej Szkole Przemysłowej w Bielsku. W 1933
założył koło szybowcowe i rozpoczął budowę szybowca „Skaut”. Był to
pierwszy szybowiec wybudowany w Bielsku. Założyciel i kierownik Śląskich
Warsztatów Szybowcowych w Bielsku (1935) Ponadto wykorzystując swoje
zawodowe umiejętności zmodernizował w szkole system ogrzewania.
01.02 – 50. rocznica śmierci Stanisława Paczki (1945–1969), saneczkarza,
olimpijczyka. Zawodnik LZS Mikuszowice i Dunajca Nowy Sącz (1960–69).
Mistrz Polski juniorów (5-krotny) w jedynkach i dwójkach, mistrz Polski
w dwójkach. Uczestnik igrzysk olimpijskich w Grenoble (1968). Zginął
w wyniku wypadku na torze w trakcie MŚ.
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01.02 – 30. rocznica śmierci Emanuela Guziura (1908–1989), nauczyciela
muzyki i śpiewu, dyrygenta, publicysty. Organizator ruchu śpiewaczego ziemi
cieszyńskiej, porucznik WP. Od 1935 kierował chórami polskimi
w Czechosłowacji. Komendant obrony cywilnej na Zaolziu w 1939, walczył
w PSZ na Zachodzie. Współzałożyciel i pierwszy redaktor naczelny „Głosu
Ziemi Cieszyńskiej”. Pedagog m.in. w Filii Uniwersytetu Śląskiego w
Cieszynie. Organizator ogólnopolskiego zjazdu rodziny Guziurów. Urodził się
w Suchej Górnej na Śląsku Cieszyńskim, zmarł w Cieszynie.
02.02 – 130. rocznica urodzin Mariana Antoniego Ruzamskiego (1889–1945),
malarza, literata. Uczeń m.in. Jacka Malczewskiego. Asystent na wydziale
architektury Politechniki Lwowskiej. Tworzył pejzaże i portrety oraz fraszki
i wiersze satyryczne. Przyjaciel Emila Zegadłowicza. Urodził się w Lipniku,
obecnie dzielnica Bielska-Białej.
02.02 – 95. rocznica urodzin Alojzego Mola (1924–2007), montażysty
filmowego. Od 1950 zatrudniony w Bielskim Studiu Filmów Rysunkowych jako
montażysta obrazu i dźwięku (własne efekty).
04.02 – 135. rocznica urodzin Jerzego Cienciały (1888–1940), nauczyciela.
Pracował w szkołach powszechnych na Zaolziu, kierownik szkoły
w Witkowicach. Dyrektor żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego
w Cieszynie. Propagator turystyki wśród młodzieży. Uczestnik I wojny
światowej. Żołnierz kampanii wrześniowej 1939 i Tajnej Organizacji
Wojskowej Odwet w Cieszynie. Urodził w Ligotce na Śląsku Cieszyńskim,
zginął w obozie koncentracyjnym w KL Mauthausen-Gusen.
05.02 – 40. rocznica śmierci Ludwika Gałuszki (1907–1979), współtwórcy
przemysłowego rozwoju Żywiecczyzny. Absolwent Bielskiej Szkoły
Przemysłowej. W czasie okupacji współpracował z AK. Odbudował i uruchomił
Fabrykę Mebli Giętych Wschód w Zadzielu, rozbudował Fabrykę Wtryskarek
Lechię w Żywcu i uruchomił produkcję pras i wtryskarek PONAR Żywiec.
Organizował życie kulturalno-oświatowe (bibliotekę, kursy dla analfabetów).
Współtwórca Pomnika Żołnierzy Armii Kraków. Urodził się w Lipowej.
06.02 – 165. rocznica urodzin Franciszka Górniaka (1854–1899),
przemysłowca, działacza narodowego. Właściciel cegielni w Sibicy. Finansował
polską prasę, stowarzyszenia i wydarzenia publiczne. Przekazał bezpłatnie cegłę
na budowę Domu Narodowego w Cieszynie. Inicjator i realizator wystawy
rolniczej w Cieszynie w 1893. Członek tajnej Ligi Polskiej. Urodził się
w Grodziszczu na Śląsku Cieszyńskim.
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06.02 – 165. rocznica urodzin Jana Sikory (1854–1939), ) księdza, społecznika,
autora wspomnień. Związany z Cieszynem od 1876. Sekretarz, potem kanclerz
Generalnego Wikariatu dla Śląska Cieszyńskiego, proboszcz parafii św. Marii
Magdaleny (1897–1928). Współzałożyciel Macierzy Szkolnej Księstwa
Cieszyńskiego. Urodził się w Wędryni na Śląsku Cieszyńskim, zmarł
w Cieszynie.
06.02 – 65. rocznica śmierci Jerzego Kantora (1872–1954), działacza
robotniczego, posła RP. Inicjator budowy sanatorium dla górników
w Kończycach Wielkich oraz domu zdrowia dla kobiet i sierot po górnikach
w Bystrej k. Bielska. Członek Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego
w 1918. Był jednym z siedmiu posłów ziemi cieszyńskiej w Sejmie
Ustawodawczym RP w 1919. Urodził się w Milikowie na Śląsku Cieszyńskim,
zmarł w Suchej Górnej.
06.02 – 30. rocznica śmierci Antoniego Łaciaka (1939–1989), skoczka
narciarskiego, olimpijczyka. Zawodnik m.in. LKS Skrzyczne (1950–1975).
Pierwszy po wojnie medalista MŚ (srebro). Mistrz i wicemistrz Polski.
Rekordzista kraju w długości skoku (1962 w Kulm, 123 m). Uczestnik igrzysk
olimpijskich w Innsbrucku (1964). W Szczyrku odbywa się coroczny Memoriał
Olimpijczyków upamiętniający sportowca. Urodził się w Szczyrku.
06.02 – 5. rocznica śmierci Władysława Marka (1933–2014), narciarza.
Zawodnik Włókniarza Bielsko-Biała i AZS Zakopane. Mistrz Polski w biegach
na 30 i 50 km (1956), na 50 km (1959) i wicemistrz w biegu na 50 km (1958).
Zdobywca brązowego medalu w sztafecie 4 x 8 km na Zimowej Uniwersjadzie
w Chamonix-Mont-Blanc (1960). Uprawiał też lekką atletykę (biegacz na 3000
m z przeszkodami). Urodził się w Szczyrku.
07.02 – 145. rocznica śmierci Jana Jelenia (1808–1874), księgarza.
Doświadczenie w zawodzie zdobywał w księgarniach Jana Milikowskiego,
m.in. we Lwowie. W 1846 z bratem Pawłem otworzył księgarnię w Przemyślu
pod nazwą Bracia Jeleniowie. Przekazywali książki bibliotekom Śląska
Cieszyńskiego. Urodził się w Cisownicy.
07.02 – 15. rocznica śmierci Jana Brzeziny (1914–2004), rzemieślnika,
działacza regionalnego. W jego domu w Cisownicy mieści się obecnie Izba
Regionalna U Brzezinów. Urodził się w Cisownicy.
08.02 – 130. rocznica urodzin Maksymiliana Rosenmanna (1889–1960),
lekarza pediatry. Od 1924 związany z Bielskiem i Białą (ordynator Oddziału
Chorób Dziecięcych Szpitala Powszechnego, 1946–60 Szpitala Miejskiego).
Prowadził badania naukowe nad krzepliwością krwi. Zmarł w Bielsku-Białej.
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08.02 – 25. rocznica śmierci Barbary Poloczkowej (1921–1994), historyka,
etnografa, dr nauk humanistycznych, publicystki. Tworzyła dział etnograficzny
w cieszyńskim muzeum (od 1968 w Muzeum Beskidzkim). Kierowała
Oddziałem Archiwum Państwowego w Cieszynie. Uczestniczyła w organizacji
Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Badała i opisywała życie codzienne górali
beskidzkich. Zmarła w Cieszynie.
09.02 – 105. rocznica urodzin Antoniego Kobieli (1914–2003), działacza
partyjnego i państwowego, prezydenta Bielska-Białej. Zapisał się w dziejach
miasta jako „Antek Burzyciel” za sprawą decyzji o wyburzeniu zabytkowych
obiektów miejskich m.in. Podzamcza i kinoteatru miejskiego.
09.02 – 80. rocznica śmierci Jerzego Jana Buzka (1874–1939), inżyniera
górnictwa i hutnictwa, prof. AGH. Dyrektor Odlewni Żeliwa w Węgierskiej
Górce (1913–39). Prowadził badania naukowe z zakresu odlewnictwa,
opracował nowe metody odlewania metali. Założył Stowarzyszenie Techników
Odlewników Polskich. Urodził się w Końskiej k. Trzyńca, zmarł w Węgierskiej
Górce.
09.02 – 30. rocznica śmierci Mieczysława Galasiewicza (1915–1989),
bankowca, dyrektora NBP w Żywcu. Walczył w kampanii wrześniowej 1939
w szeregach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich (z kilkoma ułanami i sztandarem
pułkowym przebił się do Warszawy). Prezes LOK. Odznaczony m.in. Krzyżem
Kampanii Wrześniowej 1939. Urodził się w Bielsku.
09.02 – 25. rocznica śmierci Józefa Mirty (1927–1994), pedagoga. Dyrektor SP
w Gilowicach-Ślemieniu (1952–80). Inicjator rozbudowy szkoły. W 1980 został
gminnym dyrektorem szkół Gilowice-Ślemień. Prezes Koła ZSL GilowiceŚlemień. Członek GRN w Gilowicach. Współzałożyciel świetlicy i pierwszego
w Polsce klubu wiejskiego Jemioła. Zmarł w Ślemieniu.
10.02 – 130. rocznica urodzin Stanisława Sapińskiego (1889–1941), księdza,
kapelana akademickiego, publicysty, poety. Wikariusz w Andrychowie (1912–
1917). Od 1918 w kościele Mariackim w Krakowie. Pierwszy duszpasterz
akademicki w Polsce (1927–1935). Twórca Związku Promienistych. Właściciel
biblioteki (15 tys. woluminów), którą podarował Związkowi. Urodził się
w Żywcu Sporyszu.
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11.02 – 130. rocznica urodzin Jana Skrzypa (1899–1980), kowala, lokalnego
działacza społecznego. Uczestnik I wojny światowej, legionista.
Współorganizator Kasy Stefczyka, Kółka Rolniczego w Sopotni Wielkiej,
działacz Stronnictwa Ludowego. Żołnierz AK w Jeleśni (łącznik). Więzień
w KL Auschwitz i Buchenwaldzie. Radny Gminnej Rady Narodowej w Jeleśni
i Gromadzkiej RN w Sopotni Wielkiej i Małej. Urodził się i zmarł w Sopotni
Wielkiej.
11.02 – 125. rocznica urodzin Ferdynanda Pustówki (1894–1965),
nauczyciela, skrzypka, kompozytora, folklorysty, bibliofila. Uczestnik I wojny
światowej. Kierownik szkoły w Wiśle Malince. Jeden ze współorganizatorów
Muzeum Beskidzkiego w Wiśle. Zbieracz eksponatów materialnej kultury
ludowej. Autor Pieśni ludowych z polskiego Śląska. Urodził się w Wiśle , zmarł
w Wiśle Malince.
12.02 – 135. rocznica urodzin Rudolfa Halfara (1884–1967), nauczyciela,
działacza społecznego, burmistrza. Uczestnik I wojny światowej i akcji
plebiscytowej w Zagłębiu Karwińskim. Pracował w Radzie Narodowej
w Cieszynie. Poseł na Sejm RP w 1929. Zastępca burmistrza Cieszyna
Władysława Michejdy, od 1937 burmistrz. Po wojnie w administracji
cieszyńskiego Urzędu Miasta, dyrektor Banku Rolnego. Urodził się w Lutyni
Polskiej na Śląsku Cieszyńskim, zmarł w Cieszynie.
12.02 – 60. rocznica śmierci Karola Stellera (1899–1959), nauczyciela,
wychowawcy, wieloletniego kierownika bielowickiej szkoły,
organizatora życia kulturalnego i społecznego w Bielowicku, poety.
13.02 – 55. rocznica śmierci Rudolfa Brannego (1910–1964), notariusza
cieszyńskiego. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 , jeniec oflagów
niemieckich. Prezes Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Zmarł w Cieszynie.
13.02 – 40. rocznica śmierci Jana Korzennego (1897–1979), nauczyciela,
pisarza i poety. Uczestnik I wojny światowej na froncie wschodnim. Uczył
m.in. w Datyniach Dolnych, Cierlicku Górnym, Mostach, Łomnej Górnej
i Dolnej. Lata okupacji przeżył w Istebnej, skąd wrócił do Łomnej. Działał
w Radzie Narodowej, PZKO. Był kronikarzem i historykiem amatorem.
Odszukał dokumenty i opisał przeszłość Łomnej. Urodził się w Łomnej Górnej
na Śląsku Cieszyńskim.
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14.02 – 125. rocznica urodzin Karola Hławiczki (1894–1976), muzykologa,
pianisty, nauczyciela muzyki, kompozytora. Autor podręczników szkolnych.
Pianista w kawiarniach okupowanej Warszawy. Dyrygent ZPiT Śląsk. Autor
wybitnego Koncertu D-Moll na fortepian z orkiestrą – prawykonanie w 1934
w Bielsku). Urodził się w Ustroniu, zmarł w Cieszynie.
14.02 – 20. rocznica śmierci Feliksa Kantyki (1918–1999), poety ludowego,
działacza społecznego i kulturalnego. Współzałożyciel grupy literackiej Gronie.
Założyciel pierwszego w Polsce wiejskiego klubu młodzieżowego Jemioła
w Ślemieniu. Debiut poetycki w 1957. Autor sztuki Pajęczyna oraz wspomnień.
Urodził się i zmarł w Ślemieniu.
16.02 – 60. rocznica śmierci Karola Grycza (1885–1959), pastora luterańskiego,
marianina, publicysty, unitarianina. Wikary w Skoczowie i Bielsku. Uczestnik
I wojny światowej. W listopadzie 1918 objął urząd pierwszego polskiego
ewangelickiego kapelana wojskowego okręgu śląskiego w Cieszynie. Założył
Jednotę Braci Polskich (związek religijny). Urodził się w Śmiłowicach na
Śląsku Cieszyńskim.
17.02 – 160. rocznica urodzin Fryderyka Kretschmanna (1859–1934),
pedagoga, organisty, sekretarza gminy. Kierownik szkoły w Dąbrowie (1882–
1920). Założyciel chóru mieszanego Ognisko. Dyrektor polskiej szkoły
wydziałowej w Czeskim Cieszynie (1924). Urodził się w Orłowej na Śląsku
Cieszyńskim, zmarł w Czeskim Cieszynie.
17.02 – 110. rocznica śmierci Władysława Szybińskiego (1849–1909),
specjalisty z zakresu rolnictwa i zarządzania majątkami ziemskimi. W Cieszynie
od 1896. Twórca Zimowej Szkoły Rolniczej – pierwszej szkoły rolniczej na
Śląsku Cieszyńskim. Redaktor „Rolnika Szląskiego”.
17.02 – 80. rocznica urodzin Ireny Klimczak (1939-), działaczki kulturalnej,
gawędziarki, regionalistki. Założycielka zespołu regionalnego w Lesznej
(1968), od 1975 kierownik zespołu Czantoria. Gromadzi stare kolędy i pieśni.
Urodziła się w Lesznej Górnej.
18.02 – 125. rocznica urodzin Jerzego Śliwki (1894–1972), pomologa,
popularyzatora sadownictwa na Śląsku Cieszyńskim. Właściciel sadu
jabłoniowo-śliwkowego. Dzięki prowadzonym badaniom i eksperymentom
wyhodował ok. 10 nowych odmian śliw i jabłoni. Zajmował się również
porzeczką czarną (posiadał wszystkie odmiany rosnące w Europie). Urodził się
w Koniakowie.
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18.02 – 80. rocznica urodzin Jana Hodera (1939–1984), reżysera, animatora
filmowego związanego ze Studiem Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.
Autor m.in. filmów z serii Pampalini. Urodził się w Dankowicach.
19.02 – 115. rocznica urodzin Józefa Pietera (1904–1987), psychologa,
pedagoga, filozofa. Organizator WSP w Katowicach, rektor Uniwersytetu
Śląskiego. Autor pamiętnika Czasy i ludzie. Urodził się w Ochabach.
19.02 – 115. rocznica urodzin Andrzeja Sztefka (1904–1982), nauczyciela,
działacza społecznego. Pracował jako nauczyciel w Działdowie i w Bielsku
(1938). Walczył w kampanii wrześniowej 1939. W latach 1945–1970 uczył
w szkołach średnich w Cieszynie. Propagator turystyki pieszej i narciarskiej,
organizator imprez turystycznych i sportowych. Urodził się w Gutach na Śląsku
Cieszyńskim, zmarł w Cieszynie.
19.02 – 95. rocznica urodzin Zuzanny Ptak (1924-), twórczyni ludowej,
koronkarki. Mistrzyni rękodzieła ludowego najwyższej klasy, tworzyła czepce,
przedniczki do kabotów, serwety, obrusy, kołnierze, suknie. Koronki Zuzanny
Ptak znajdują się w kolekcjach muzealnych w Wiśle i Breźnie na Słowacji.
Prezentowane były również na wielu wystawach w Katowicach, Bielsku-Białej,
Żywcu, Cieszynie. Laureatka Nagrody im. Oskara Kolberga 2015. Urodziła się
w Koniakowie.
19.02 – 80. rocznica urodzin Heleny Pustówki (1939-), bibliotekarki.
Dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle. Członkini Komitetu
Organizacyjnego TKB. Solistka i kierownik artystyczny regionalnego zespołu
pieśni i tańca Wisła. Odznaczona medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis
(2013). Urodziła się w Wiśle.
20.02 – 125. rocznica urodzin Mieczysława Boruty-Spiechowicza (1894–1985),
generała brygady Wojska Polskiego, dowódcy grupy Operacyjnej Bielsko
wchodzącej w skład Armii Kraków, związanego z Bielskiem-Białą.
20.02 – 100. rocznica powstania Oddziału Związku Inwalidów Wojennych
w Białej (1919).
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21.02 – 120. rocznica urodzin Stefana Ganszera (1899–1943), farmaceuty,
zielarza, regionalisty, działacza konspiracyjnego. W latach 1932–1939
właściciel Apteki pod Białym Orłem przy obecnym pl. Wolności 1.
Z zamiłowania historyk badający losy Bielska, Białej i okolic. Podczas wojny
został ciężko ranny. Uczestnik akcji charytatywnych, niosących pomoc
rodzinom poległych żołnierzy lub przebywających w obozach. W 1942
aresztowany przez gestapo za działalność konspiracyjną. Stracony w obozie
koncentracyjnym 1943 w KL Auschwitz.
21.02 – 45. rocznica śmierci Gustawa Przeczka (1913–1974), polskiego
działacza narodowego i kulturalnego na Zaolziu, pisarza, nauczyciela,
współautora podręczników do nauki języka polskiego. Współzałożyciel
Śląskiego Związku Literacko-Artystycznego, redaktor czasopisma dla dzieci
i młodzieży „Jutrzenka”, „Ogniwo”. Autor utworów dramatycznych, książek dla
dzieci, wspomnień obozowych Kamienna Golgota. Działacz Polskiego Związku
Kulturalno-Oświatowego. Urodził w Orłowej na Śląsku Cieszyńskim.
22.02 – 50. rocznica śmierci Franciszka Gazdy (1910–1969), pedagoga,
animatora amatorskich zespołów artystycznych i życia kulturalnego,
regionalisty. Organizator SP w przysiółku Przysłop w Zawoi (1932). Założyciel
zespołu pieśni i tańca Babiogórcy, z którym wystąpił przed prezydentem RP
Ignacym Mościckim i prezydentem Warszawy Stefanem Starzyńskim. W czasie
okupacji działał w konspiracji. Zbieracz pieśni, obyczajów i obrzędów. Zmarł
w Cieszynie.
23.02 – 50. rocznica urodzin Tomasza Bonarowskiego (1969–2015),
producenta muzycznego, muzyka, kompozytora. Współpracował m.in. ze
studiem DR Recording w Wiśle. Członek zespołu No Limits. Urodził się
w Bielsku-Białej.
24.02 – 135. rocznica urodzin Józefa Lebiedzika (1884–1928), nauczyciela,
redaktora prasy krakowskiej i cieszyńskiej. Autor sztuk scenicznych. Pracował
w szkołach w Zebrzydowicach i Kończycach Małych. Redaktor krakowskiej
„Pochodni” i „Głosu Ludu Śląskiego”. Epigon pisarzy romantycznych. Urodził
się w Piotrowicach na Śląsku Cieszyńskim, zmarł w Cieszynie.
24.02 – 30. rocznica śmierci Kazimierza Gołębiowskiego (1935–1989),
nauczyciela, działacza społecznego, dziennikarza, publicysty, bibliotekarza.
Pracownik redakcji m.in. „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” i „Informatora
Kulturalnego Województwa Bielskiego”. Współzałożyciel m.in. Beskidzkiego
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Prezes Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.
Kierownik Filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Skoczowie.
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26.02 – 135. rocznica urodzin Karola Kotuli (1884–1968), duchownego
protestanckiego, pisarza i publicysty, działacza narodowego, oświatowego
i społecznego. Kapelan wojskowy w I wojnie światowej. Biskup Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Urodził się w Cierlicku na Śląsku
Cieszyńskim.
26.02 – 125. rocznica urodzin Józefa Chrobaka (1894–1971), pedagoga,
legionisty, działacza społecznego, związanego ze Straconką, dzielnicą BielskaBiałej.
26.02 – 125. rocznica śmierci Bogumiła Hoffa (1829–1894), etnografa,
krajoznawcy, malarza amatora. Współpracował z Oskarem Kolbergiem
w zakresie zbierania i dokumentowania polskiej kultury ludowej. W 1892
zamieszkał w Wiśle i prowadził etnograficzne badania terenowe. Autor książki
Lud cieszyński, jego właściwości i siedziby. Zmarł w Wiśle.
26.02 – 95. rocznica śmierci Karola Michejdy (1855–1924), pastora zboru
w Bystrzycy przez 45 lat. Budował szkoły, dbał o rozbudzanie świadomości
narodowej. Popularyzator nowoczesnego rolnictwa. Zwalczał alkoholizm.
Urodził się w Olbrachcicach, zmarł w Bystrzycy na Śląsku Cieszyńskim.
27.02 – 120. rocznica urodzin Aleksandra Ligaszewskiego (1899–1987),
nauczyciela, wykładowcy, konstruktora przyrządów i pomocy dydaktycznych,
popularyzatora wychowania technicznego. Od 1947 pracował w Państwowym
Instytucie Robót Ręcznych dla Nauczycieli im. Władysława Przanowskiego,
z siedzibą w Bielsku-Białej. W 1950 r. został nauczycielem elektrotechniki
w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Bielsku-Białej.
27.02 – 95. rocznica urodzin Ireny Zitzman (1924–2013), aktorki lalkarki. Od
1948 związana z Teatrem Lalek Banialuka. Współpracowała z amatorskim
ruchem teatralnym. Zmarła w Bielsku-Białej.

MARZEC
02.03 – 100. rocznica urodzin Henryka Jasiczka (1919–1976), poety, prozaika,
publicysty, dziennikarza. Z wykształcenia ogrodnik (hodował zioła lecznicze).
W czasie okupacji współpracował z ruchem oporu. Redaktor „Głosu Ludu”
i „Zwrotu”. Działacz PZKO. Debiut poetycki w 1947 tomikiem Rozmowy
z ciszą. Zmarł w Czeskim Cieszynie.
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02.03 – 50. rocznica śmierci Leopolda Piesko (1883–1969), nauczyciela,
działacza społecznego i narodowego związanego z Dziedzicami i Czechowicami.
Kierownik szkoły w Dziedzicach (1919–48). Powstaniec śląski. Członek
Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Towarzystwa Czytelni Ludowych,
Macierzy Szkolnej Śląska Cieszyńskiego. Urodził się w Białej Krakowskiej.
04.03 – 80. rocznica śmierci Wacława Seidla (1867–1939), lekarza,
społecznika. Żołnierz Legionów Polskich. Działacz narodowy na Śląsku
Cieszyńskim, popularyzator hasła „polskie dzieci do polskiej szkoły”.
Współzałożyciel czasopisma „Głos Ludu Śląskiego”. Lekarz naczelny i dyrektor
Domu Zdrowia dla żon i córek górników i robotników w Bystrej.
05.03 – 70. rocznica urodzin Leszka Błażyńskiego (1949–1992), boksera (waga
musza), olimpijczyka, trenera. Zawodnik m.in. BBTS Włókniarz Bielsko-Biała
(1969–74). 2-krotny mistrz Polski. Mistrz Europy (1977). 2-krotny brązowy
medalista igrzysk olimpijskich w Monachium (1972) i Montrealu (1976).
Stoczył 317 walk.
05.03 – 40. rocznica urodzin Kajetan Kajetanowicza 1979-), kierowcy
rajdowego. Debiutował w 2000 w Rajdzie Cieszyńska Barbórka. Trzykrotny
mistrz Europy, czterokrotny mistrz Polski. Urodził się w Cieszynie.
06.03 – 80. rocznica śmierci Jana Sikory (1854–1939), ) księdza, społecznika,
autora wspomnień. Związany z Cieszynem od 1876. Sekretarz, potem kanclerz
Generalnego Wikariatu dla Śląska Cieszyńskiego, proboszcz parafii św. Marii
Magdaleny (1897–1928). Współzałożyciel Macierzy Szkolnej Księstwa
Cieszyńskiego. Urodził się w Wędryni na Śląsku Cieszyńskim, zmarł
w Cieszynie.
07.03 – 65. rocznica urodzin Jerzego Koryciaka (1954-), biegacza,
olimpijczyka. Zawodnik KKS Bielsko-Biała (1972–77). Wicemistrz Polski
w biegu na 50 km. Uczestnik igrzysk olimpijskich w Innsbrucku (1976). Urodził
się w Zwardoniu.
07.03 – 25. rocznica śmierci Józefa Pajestki (1924–1994), ekonomisty,
profesora Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent bielskiego LO im.
M. Kopernika. Członek Polskiej Akademii Nauk oraz Komisji Planowania
Rozwoju ONZ. Urodził się w Milówce.

140

08.03 – 20. rocznica śmierci Józefa Miksia (1911–1999), folklorysty,
regionalisty, dyrygenta, kompozytora, nauczyciela. W czasie okupacji jeniec
w oflagach niemieckich. Współpracownik Polskiego Radia we Wrocławiu,
związany z teatrem Jana Dormana w Sosnowcu. Zbieracz pieśni ludowych
Żywiecczyzny. Działacz Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej. Inicjator
obchodów 700-lecia Żywca. Publicysta lokalnych czasopism. Urodził się
w Żywcu.
08.03 – 90. rocznica urodzin Józefa Rumiaka (1929–2008), rolnika, snycerza,
twórcy ludowego. Wytwórca sprzętów oraz narzędzi gospodarczego
i domowego użytku, a przede wszystkim drewnianych zabawek. Są to koniki na
kółkach, koniki zaprzężone do bryk lub wozów drabiniastych, karuzele ze
zwierzątkami, żołnierzami lub krasnoludkami, taczki, kołyski, wózki, motyle
itp. Wyroby Rumiaka zakupiły do swoich zbiorów muzea w Żywcu, Rabce,
Bielsku, Krakowie, Toruniu. Mieszkaniec Lachowic. Urodził się w Żywcu.
08.03 – 25. rocznica urodzin Aleksandra Zniszczoła (1994-), skoczka
narciarskiego. Zawodnik WSS Wisła. Wicemistrz świata juniorów (2012),
mistrz świata juniorów drużynowy (2014). Członek kadry A reprezentacji
Polski. Urodził się w Cieszynie.
09.03 – 95. rocznica urodzin Józefa Pajestki (1924–1994), ekonomisty,
profesora Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent bielskiego LO im.
M. Kopernika. Członek Polskiej Akademii Nauk oraz Komisji Planowania
Rozwoju ONZ. Urodził się w Milówce.
10.03 – 85. rocznica urodzin Marii Płowuchy (1934–2014), działaczki
społecznej i kulturalnej na wsi Sól. Współzałożycielka Koła Gospodyń
Wiejskich (1962) i jego kronikarka. Organizatorka i wieloletni kierownik
Zespołu Regionalnego Solanka. Członkini Oddziału Górali Żywieckich ZP.
Urodziła się w Ciścu.
12.03 – 155. rocznica urodzin Jana Majewskiego (1864–1938), urodzonego
w Korbielowie jednego z ostatnich zbójników na Żywiecczyźnie. Około 1884
związał się bandą zbójecką Stanisława Krzesaka. Na szlaku handlowym
wiodącym przez Przełęcz Glinne napadali kupców i kradli ich towary, rabowali
stada pasterzom słowackim. Więziony przez władze austriackie, do Korbielowa
wrócił przed 1914 (zaprzestał zbójowania).
12.03 – 20. rocznica śmierci Władysława Niedoby (1914–1999), reżysera
i aktora teatralnego, pisarza regionalnego. Inicjator założenia Sceny Polskiej
w Czeskim Cieszynie. Animator Gorolskiego Święta w ramach TKB. Urodził
się i zmarł w Jabłonkowie Nawsiu na Śląsku Cieszyńskim.
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13.03 – 190. urodzin Józefa Guziura (1829–1918), księdza, autora książek do
nabożeństwa, tłumacza dzieł religijnych. Wikary w parafiach powiatu
bielskiego, m.in. w Jaworzu (1871–79). Urodził się w Karwinie na Śląsku
Cieszyńskim.
13.03 – 110. urodzin Heleny Karpińskiej (1909–1997), artystki introligatorki
nazywanej „poetką opraw”. Po II wojnie światowej zamieszkała w Cieszynie.
Związana była z Oddziałem Zabytkowym Biblioteki Śląskiej, z bibliotekami
i muzeami, dla których wykonywała artystyczne oprawy ksiąg.
13.03 – 485 lat temu (1534), cesarz Ferdynand I nadał przywilej, gwarantujący
Bielsku trzeci jarmark w roku.
14.03 – 185. rocznica urodzin Theodora Sixta (1834–1897), austriackiego
przedsiębiorcy, działacza społecznego i filantropa. Właściciel farbiarni
w Wapienicy koło Bielska, gracz na giełdzie, skupujący akcje bielskich
przedsiębiorstw. Jeden z najbogatszych mieszkańców Bielska drugiej połowy
XIX w.
14.03 – 115. rocznica urodzin Ignacego Czarnoty (1904–1968), spółdzielcy,
ludowca. Członek ruchu oporu. Absolwent Bielskiej Szkoły Przemysłowej.
Pierwszy powojenny sołtys Zadziela (1945/46). Współzałożyciel spółdzielni
i jej prezes. Inicjator budowy pierwszego Domu Handlowego w powiecie. Zmarł
w Żywcu.
15.03 – 30. rocznica śmierci Rudolfa Opyrchała (1910–1989), inżyniera,
specjalisty konstrukcji żelbetonowych, projektanta m.in. mostu na Białej przy
ulicy 1 Maja.
17.03 – 275 lat temu (1744), cesarzowa Maria Teresa nadała dekret
zatwierdzający prawo do miesięcznych targów na rogaciznę i trzodę.
17.03 – 140. rocznica urodzin Józefa Kiedronia (1879–1932), inżyniera,
działacza politycznego, ministra przemysłu i handlu. Inicjator powołania Rady
Narodowej Księstwa Cieszyńskiego w 1918. Urodził się w Błędowicach
Dolnych na Śląsku Cieszyńskim.
17.03 – 130. rocznica urodzin Włodzimierza Mężyńskiego (1889–1918),
działacza społecznego, legionisty. Od 1912 mieszkał w Bielsku. Redaktor pisma
„Robotnik Tkacki”. Założyciel oddziału Związku Strzeleckiego (ZS) w Białej
(24 września 1914 wyruszył z Białej do Legionów). Patron bialskiego oddziału
ZS (1926–39).
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17.03 – 65. rocznica śmierci Stanisława Ligonia (pseud. Karlik z Kocyndra ;
1879–1954), polskiego pisarza, malarza, ilustratora, radiowca, działacza
kulturalnego i narodowego, reżysera, aktora. Dyrektor katowickiej rozgłośni
Polskiego Radia, propagator folkloru śląskiego, poseł na Sejm.
18.03 – 140. rocznica urodzin Józefa Pułki (1879–1952), proboszcza
ujsolskiego, dziekana żywieckiego. Zbudował kościół drewniany i cmentarz
w Ujsołach i został w 1913 ekspozytorem nowej parafii św. Józefa. W 1927
odprawił pierwszą mszę w nowym kościele. Współzałożyciel Kasy Stefczyka.
Zmarł w Żywcu.
18.03 – 65. rocznica urodzin Romana Frankla (1954-), aktora, piosenkarza,
kompozytora. Grał w filmach m.in.. Urodziny młodego warszawiaka, w serialu
Klan. Syn Marii Koterbskiej. Autor książki: Maria Koterbska. Karuzela mojego
życia (2008). Urodził się w Bielsku-Białej.
19.03 – 220. rocznica urodzin Gustawa Kłapsi (1799–1865), nauczyciela
i pastora. Dyrektor szkoły i inspektor szkolny w Cieszynie. Od 1865 senior
Kościoła ewangelickiego na Śląsku austriackim. Wprowadził polski kancjonał
dla ewangelików do nabożeństw w zborze cieszyńskim. Urodził się w Jaworzu,
zmarł w Cieszynie.
19.03 – 160. rocznica urodzin Wojciecha Majewskiego (1859–1942), pisarza
gminnego w Korbielowie. Po ojcu Józefie przejął obowiązki pisarza gminnego
(1879–1914). Uczestniczył w delegacjach mieszkańców powiatu żywieckiego
do cesarza Franciszka Józefa I w Wiedniu. Zwolennik ks. Stanisława
Stojałowskiego. Znał wszystkich żywieckich notariuszy, kontaktował się
z arcyksięciem Albrechtem Habsburgiem, przyjaźnił z ks. Władysławem Sycem.
Urodził się i zmarł w Korbielowie.
19.03 – 150. rocznica urodzin Józefa Mehoffera (1869–1946), malarza, grafika.
Przedstawiciela Młodej Polski. Mistrz secesyjnej dekoracji, twórca m.in.
projektów witraży i polichromii, grafik książkowych, afiszów, banknotów. Jego
uczniem był m.in. istebniański artysta Ludwik Konarzewski. Urodził się
w Ropczycach, zmarł w Wadowicach.
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19.03 – 125. rocznica urodzin Rudolfa Paszka (1894–1969), nauczyciela,
działacza narodowego i społecznego. Uczestnik I wojny światowej. Dyrektor
polskiej szkoły wydziałowej w Śląskiej Ostrawie, potem polskiej szkoły
Macierzy Szkolnej w Jabłonkowie. Instruktor dla bibliotek na pow.
jabłonkowski. Burmistrz Jabłonkowa (1932–1939). Poseł Sejmu Śląskiego (od
1938). Więzień obozów koncentracyjnych Sachsenhausen-Oranienburg i
Dachau. Po wojnie dyrektor polskiej szkoły wydziałowej w Czeskim Cieszynie.
Urodził się w Marklowicach Dolnych, zmarł w Czeskim Cieszynie.
20.03 – 80. rocznica urodzin Zenona Kowalowskiego (1939-), kompozytora.
Kierownik muzyczny Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Współpracował z bielskim
Studiem Filmów Rysunkowych. Autor muzyki do filmu krótkometrażowego
Syzyf, w reż. Zdzisława Kudły). Twórca muzyki do filmów z cyklu Przygody
Reksia. Pracownik Filii UŚ w Cieszynie.
21.03 – 35. rocznica śmierci Jana Banasia (1901–1984), księdza, proboszcza
parafii św. Marii Magdaleny w Międzybrodziu Bialskim. Duszpasterz
zaangażowany w życie parafian. Inicjator powstania poczty i telefonu, budowy
ośrodka zdrowia i remizy strażackiej, ogniska muzycznego i chóru
młodzieżowego.
21.03 – 10. rocznica śmierci Józefa Przybyły (1945–2009), skoczka
narciarskiego, olimpijczyka, trenera. Zawodnik m.in. LKS Klimczok Bystra
(1956–1973). Kilkakrotny mistrz i wicemistrz Polski, reprezentant kraju.
Uczestnik igrzysk olimpijskich w Innsbrucku (1964) i Grenoble (1968).
Asystent trenera kadry narodowej Tadeusza Kołdera. Urodził się w Bystrej
Śląskiej, zmarł w Buczkowicach.
22.03 – 165. rocznica urodzin Wojciecha Czula (1854–1926), najbogatszego
gospodarza w Korbielowie, myśliwego, znachora. Pszczelarz, członek koła
myśliwskiego. Słynął z umiejętności składania połamanych kości kończyn.
Urodził się i zmarł w Korbielowie.
22.03 – 105. rocznica urodzin Władysława Niedoby (zw. Jura spod Grónia ;
1914–1999), reżysera i aktora teatralnego, pisarza regionalnego. Inicjator
założenia Sceny Polskiej w Czeskim Cieszynie. Animator Gorolskiego Święta
w ramach TKB. Urodził się i zmarł w Nawsiu na Śląsku Cieszyńskim.
23.03 – 140. rocznica urodzin Józefa Kiedronia (1879–1932), polskiego
inżyniera, górnika w kopalniach Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego, działacza
ruchu narodowego i oświatowego na Śląsku Cieszyńskim – zainicjował
powstanie Rady Narodowej Śląska Cieszyńskiego (1918). Wygnany z Zaolzia
wraz z rodziną po agresji Czech na Polskę. Minister przemysłu i handlu
w rządzie swego szwagra W. Grabskiego.
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24.03 – 95. rocznica urodzin Wiktora Buławy (1924–1990), dr biologii,
nauczyciela, publicysty. Nauczyciel i dyrektor Zespołu Szkół w Istebnej (1953–
84). Zasłużony dla rozwoju szkolnictwa w sanatorium w Istebnej. Urodził się
w Łąkach na Śląsku Cieszyńskim, zmarł w Cieszynie.
25.03 – 130. rocznica urodzin Józefa Kossarka (1889–1957), pułkownika
Wojska Polskiego, kawalera Orderu Virtuti Militari. Bohater wojny
o niepodległość w latach 1919–20, bohater walk pod Cieszynem w 1919, a także
wojny obronnej Polski z 1939 r. Jego losy związały się z Bielskiem i Białą. Po II
wojnie światowej zamieszkał pod Klimczokiem, gdzie pracował jako technik
budowlany. Zmarł w Bielsku-Białej.
25.03 – 90. rocznica śmierci Jana Kubisza (pseud. Ślązak ; 1848–1929),
polskiego działacza narodowego Śląska Cieszyńskiego, nauczyciela, poety,
pamiętnikarza. Autor utworów o charakterze patriotycznym i religijnym
publikowanych w „Gwiazdce Cieszyńskiej”, „Przyjacielu ludu”, „Kalendarzu
Ewangelickim”. Autora Pamiętnika starego nauczyciela, twórcy pieśni
Ojcowski dom. Wiersz Płyniesz Olzo stał się hymnem Śląska Cieszyńskiego.
Urodził się w Końskiej na Śląsku Cieszyńskim, zmarł w Gnojniku.
25.03 – 10. rocznica śmierci Andrzeja Trepki (1923–2009), pisarza,
publicysty. Debiutował w 1948. Twórca opowiadań fantastycznych, gawęd
o zwierzętach, artykułów i esejów. Mieszkał w Wiśle.
25.03 – 5. rocznica śmierci Jana Grossa (1938–2014), duchownego
luterańskiego, działacza ekumenicznego. Prezes Synodu Kościoła EwangelickoAugsburskiego w RP (2002–2007). Przewodniczący Śląskiego Oddziału
Polskiej Rady Ekumenicznej (1981–2008). Zmarł w Cieszynie.
26.03 – 135. rocznica urodzin Emila Chodury (1884–1964), nauczyciela,
działacza narodowego i oświatowego. Twórca i kierownik kostiumerii dla
teatrów amatorskich, która działała przy Macierzy Szkolnej w Cieszynie.
Urodził się w Karwinie na Śląsku Cieszyńskim, zmarł w Cieszynie.
26.03 – 135. rocznica urodzin Emilii Wojtyły (1884–1929), matki papieża Jana
Pawła II. Członkowie jej rodziny pochodzili z Białej (dziś Bielsko-Biała). Jej
imieniem został nazwany tunel drogowy w woj. śląskim (Tunel Emilia, 2010).
Zmarła w Wadowicach.
26.03 – 75. rocznica urodzin Igora Mitoraja (1944–2014), polskiego rzeźbiarza,
malarza i grafika, od 1968 roku tworzącego poza granicami kraju. Uczęszczał
do Liceum Plastycznego w Bielsku-Białej. Autor dzieł: Ikar, Tyndareus,
Centauro, Eros, Mars, Gorgona, Ithaka. Jego rzeźby, często gigantycznej
wielkości, stoją w reprezentacyjnych punktach miast: w Paryżu, Rzymie,
Mediolanie, Lozannie, Londynie, Krakowie, w USA i Japonii.
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26.03 – 45. rocznica śmierci Józefa Niesyta (1907–1974), nauczyciela,
kierownika Szkoły Podstawowej w Wapienicy.
27.03 – 80. rocznica śmierci Jerzego Jana Buzka (1874–1939), inżyniera
górnictwa i hutnictwa, prof. AGH. Dyrektor Odlewni Żeliwa w Węgierskiej
Górce (1913–39). Prowadził badania naukowe z zakresu odlewnictwa,
opracował nowe metody odlewania metali. Założył Stowarzyszenie Techników
Odlewników Polskich. Urodził się w Końskiej k. Trzyńca, zmarł w Węgierskiej
Górce.
27.03 – 110. rocznica śmierci Teodora Haase (1834–1909), teologa, redaktora,
wydawcy, działacza społecznego i politycznego. Pastor parafii ewangelickiej
w Bielsku, radca miejski i członek Rady Szkolnej. Poseł do Sejmu Śląskiego
w Opawie i do parlamentu austriackiego. Pomysłodawca pierwszych w Bielsku
szkół średnich i zakładów dobroczynnych. Otwarty przeciwnik polskiego ruchu
narodowego na Śląsku Cieszyńskim. Zmarł w Cieszynie.
28.03 – 55. rocznica urodzin Piotra Gregera (1964-), teologa. Biskup
pomocniczy bielsko-żywiecki od 2011. Wykładowca i wicedyrektor Instytutu
Teologicznego im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej.
29.03 – 15. rocznica śmierci Małgorzaty Galm (1939–2004), bibliotekarki.
Autorka pracy dyplomowej Drukarstwo na terenie Bielska-Białej do II wojny
światowej. Zawodowo związana m.in. z bielską Wojewódzką Biblioteką
Publiczną. Organizatorka Biblioteki Instytutu Teologicznego im. św. Jana
Kantego w Bielsku-Białej.
31.03 – 150. rocznica urodzin Władysława Fójcika (1869–1934), nauczyciela,
pszczelarza, działacza turystycznego i krajoznawczego. Autor opowiadań
i humoresek w dialekcie śląskim. Kierownik szkoły w Suchej Beskidzkiej
(1898–1919). Jeden z założycieli „Halerza Szkolnego”. Zbieracz wyrazów
i zwrotów gwarowych. Urodził się w Marklowicach Dolnych na Śląsku
Cieszyńskim, zmarł w Czeskim Cieszynie.

KWIECIEŃ
02.04 – 105. rocznica urodzin Jerzego Berka (1914–1994), urzędnika
państwowego, redaktora czasopisma „Oświata”, działacza społecznego.
Sekretarz ZG Robotniczego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Siła” na
powiat bielski i cieszyński. Współpracował m.in. z Tadeuszem Regerem
i Wincentym Witosem. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939, jeniec oflagów.
Kurator Śląskiego Okręgu Szkolnego w Katowicach. W latach 1954–78
dyrektor Pałacu Młodzieży w Warszawie. Urodził się w Cisownicy.
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02.04 – 80. rocznica urodzin Bronisława Zemana (1939-), reżysera filmów
animowanych, od 1958 związany z bielskim Studiu Filmów Rysunkowych.
Zadebiutował filmem Papieros. Jego film Och! Och! znajduje się
w drezdeńskiej filmotece najlepszych filmów animowanych.
03.04 – 75. rocznica śmierci Ludwika Dobiji (1873–1944), działacza
społeczno-oświatowego i niepodległościowego, posła w parlamencie
austriackim i na Sejm RP. Organizator obrony Żywca przed Czechami (1919).
Członek Rady Gminnej, Powiatowej i Rady Szkolnej Okręgu Bielskiego.
Zainicjował budowę 50 szkół. Urodził się i zmarł w Rybarzowicach.
03.04 – 60. rocznica śmierci Walentego Krząszcza (1886–1959), nauczyciela,
prozaika, dramatopisarza, malarza amatora. Debiutował w 1910 opowiadaniem
Pożar lasu. Opisywał życie codzienne mieszkańców Śląska Cieszyńskiego.
Urodził się w Górkach Wielkich, zmarł w Międzyrzeczu.
04.04 – 185. rocznica urodzin Jerzego Cienciały (1834–1913), rolnika,
działacza narodowego, politycznego i społecznego, pioniera ruchu narodowego
na Śląsku Cieszyńskim. Poseł do Sejmu Krajowego w Opawie, członek Koła
Polskiego w Wiedniu. Wójt gminy Mistrzowice, długoletni prezes Towarzystwa
Rolniczego dla Księstwa Cieszyńskiego. Obrońca polskości na Śląsku
Cieszyńskim. Nazywany „królem polskim”. urodził się w Mistrzowicach na
Śląsku Cieszyńskim, zmarł w Cieszynie.
04.04 – 75. rocznica śmierci Michała Pieronka (1884–1944), wójta gminy
Radziechowy. Za jego kadencji m.in. zbudowano remizę strażacką, most na
rzeczce Wieśnik, przystanek kolejowy Radziechowy-Wieprz, założono ognisko
Związku Podhalan (pierwszy prezes), powstała biblioteka gminna i kino.
Uczestnik I wojny światowej. W czasie okupacji utrzymywał kontakty
z komendantem ZWZ-AK kpt. W. Zychem. Rozstrzelany przez Niemców wraz
z rodziną. Urodził sią w Radziechowach, zmarł w Juszczynie.
05.04 – 155. rocznica śmierci Albina Heinricha (1785–1864), nauczyciela,
geologa i mineraloga. Pracował w gimnazjum katolickim jako nauczyciel
i zastępca Leopolda Szersznika. Po jego śmierci został pierwszym kustoszem
i bibliotekarzem w muzeum. Autor pierwszego Zarysu historii Księstwa
Cieszyńskiego.
06.04 – 140. rocznica urodzin Jakuba Glasnera (1879–1942), malarza grafika,
pejzażysty. Po II wojnie światowej powrócił do Bielska i zaangażował się
w organizację życia kulturalnego i artystycznego.
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06.04 – 135. rocznica urodzin Michała Pieronka (1884–1944), wójta gminy
Radziechowy. Za jego kadencji m.in. zbudowano remizę strażacką, most na
rzeczce Wieśnik, przystanek kolejowy Radziechowy-Wieprz, założono ognisko
Związku Podhalan (pierwszy prezes), powstała biblioteka gminna i kino.
Uczestnik I wojny światowej. W czasie okupacji utrzymywał kontakty
z komendantem ZWZ-AK kpt. W. Zychem. Rozstrzelany przez Niemców wraz
z rodziną. Urodził sią w Radziechowach, zmarł w Juszczynie.
06.04 – 110. rocznica urodzin Edwarda Biszorskiego (1909–1995), malarza
i rysownika. Twórca obrazów, drzeworytów, polichromii i fresków. Tematyka
jego prac wiązała się z Beskidami i Śląskiem Cieszyńskim. Urodził się i zmarł
w Skoczowie.
07.04 – 105. rocznica urodzin Artura Cienciały (1914–1985), rzeźbiarza.
Pracował przy odbudowie Warszawy (prace rekonstrukcyjne w Łazienkach,
Ogrodzie Saskim i Wilanowie). Pedagog w Liceum Sztuk Plastycznych
w Bielsku-Białej. Twórca pomników i rzeźb sakralnych m.in. w Wiśle
i Skoczowie. Urodził się i zmarł w Wiśle.
10.04 – 150. rocznica urodzin Rudolfa Tarnawskiego (1869–1934), generała
brygady. Służył w armii austriackiej i Wojsku Polskim. Był m.in. dowódcą
powiatu wojskowego i organizatorem 10 pp w Cieszynie. Odznaczony Krzyżem
Walecznych. Mieszkał z rodziną w Bielsku. Urodził się w Żywcu.
10.04 – 10. rocznica śmierci Teodora Bieguna (1925–2009), twórcy ludowych
zabawek drewnianych. Charakterystyczne dla artysty były koniki (wyścigowce,
klepoki, bryczki, taczki, wozy), zdobione wzorami roślinnymi
i geometrycznymi, o bogatej kolorystyce. Laureat Nagrody im. Oskara Kolberga
i honorowej odznaki Za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Urodził się
w Lachowicach, zmarł w Żywcu.
11.04 – 120. rocznica śmierci Franciszka Górniaka (1854–1899),
przemysłowca, działacza narodowego. Właściciel cegielni w Sibicy. Finansował
polską prasę, stowarzyszenia i wydarzenia publiczne. Przekazał bezpłatnie cegłę
na budowę Domu Narodowego w Cieszynie. Inicjator i realizator wystawy
rolniczej w Cieszynie w 1893. Członek tajnej Ligi Polskiej. Urodził się
w Grodziszczu na Śląsku Cieszyńskim. Urodził się w Grodziszczu na Śląsku
Cieszyńskim.
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12.04 – 140. rocznica urodzin Franciszka Stanisława Bossowskiego (1879–
1940), prawnika, prof. Uniwersytetu Wileńskiego. Wybitny prawnik z dziedziny
prawa rzymskiego i cywilnego, badacz historii prawa polskiego i cywilnego,
autor prac naukowych. Aresztowany 6 listopada 1939 razem z gronem
profesorskim Uniwersytetu Jagiellońskiego i wywieziony do obozu
koncentracyjnego Sachsenhausen.
12.04 – 65. rocznica urodzin Juliusza Wątroby (1954-), poety i satyryka
pochodzącego z Rudzicy. Autor wierszy lirycznych i satyrycznych, fraszek
i aforyzmów, tekstów pieśni i piosenek, programów kabaretowych i musicali.
Debiutował w 1977 r.
13.04 – 90. rocznica śmierci Emilii Wojtyły (1884–1929), matki papieża Jana
Pawła II. Członkowie jej rodziny pochodzili z Białej (dziś Bielsko-Biała). Jej
imieniem został nazwany tunel drogowy w woj. śląskim (Tunel Emilia, 2010).
Zmarła w Wadowicach.
13.04 – 55. rocznica śmierci Jana Szczęsnego Książka (1900–1964), malarza,
pedagoga. Nauczyciel rysunku w Gimnazjum im. M. Kopernika w Żywcu
(1923–28). Wystawiał w auli i salach magistratu w Białej Krakowskiej.
Malował martwe natury, pejzaże, obrazy religijne. Tworzył też portrety i akty.
14.04 – 130. rocznica urodzin Walerego Goetla (1889–1972), geologa
i paleontologa. Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Współorganizator Ligi Ochrony Przyrody. Inicjator pierwszego w PRL-u
seminarium ochrony zasobów przyrody. Współtwórca m.in. Babiogórskiego
Parku Narodowego. Urodził się w Suchej Beskidzkiej, zmarł w Krakowie.
15.04 – 145. rocznica śmierci Jana Śliwki (1823–1874), nauczyciela, działacza
oświatowego i narodowego na Śląsku Cieszyńskim, autora polskich
podręczników szkolnych dla szkół ewangelickich Historye biblijne dla
początkowej nauki dziatek, Geografia czyli opis ziemi dla uczącej się młodzieży,
Książka do czytania dla wyższych oddziałów szkół ludowych.
16.04 – 120. rocznica urodzin Jana Jarockiego (1899–1980), inżyniera,
działacza gospodarczego i społecznego. Dyrektor w Fabryce Brevillier
i A. Urban Synowie w Ustroniu i organizator przyzakładowej Szkoły
Przemysłowej. Racjonalizator. Autor patentów, współautor podręcznika
Kuźnictwo i Prasownictwo. Zastępca prezesa Towarzystwa Miłośników
Ustronia, prezes Polskiego Związku Zachodniego. Inicjator utworzenia Muzeum
Ustrońskiego (gromadził eksponaty i archiwalia. Zmarł w Ustroniu.
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16.04 – 15. rocznica śmierci Jana Szczepańskiego (1913–2004), socjologa,
posła na sejm, profesora nauk humanistycznych, nauczyciela akademickiego
i rektora Uniwersytetu Łódzkiego, Wojskowej Akademii Politycznej. Członek
i wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk. Zdobywca doktoratów honorowych
pięciu uczelni, w tym paryskiej Sorbony. Najważniejsze prace Inteligencja
i społeczeństwo, Raport o stanie oświaty, Polskie losy, Wizje naszego czasu.
Honorowy Obywatel Ustronia. Laureat Orderu Uśmiechu. Urodził się
w Ustroniu.
17.04 – 65. rocznica urodzin Apoloniusza Tajnera (1954-), narciarza, trenera,
działacza sportowego. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Trener
reprezentacji Polski w kombinacji norweskiej. Uczestnik igrzysk olimpijskich
w Calgary (1980). Trener kadry skoczków narciarskich (1999–2004). Udział
w Salt Lake City (2002). Urodził się w Goleszowie.
18.04 – 135. rocznica śmierci Rudolfa Seelingera (1810–1884), austriackiego
polityka, publicysty i działacza religijnego. Burmistrz miasta Białej, poseł na
Sejm Krajowy w Opawie, kurator bialskiej parafii ewangelickiej. Honorowy
obywatel miasta Białej (1880).
19.04 – 135. rocznica urodzin Alojzego Machalicy (1884–1950), inżyniera
rolnika, nauczyciela, polityka, samorządowca. Uczestnik I wojny światowej.
Inicjator i pierwszy dyrektor szkoły rolniczej w Międzyświeciu. Poseł na Sejm
z okręgu Bielsko Śląskie. Urodził się w Dziedzicach, zmarł w Międzyświeciu.
19.04 – 95. rocznica śmierci Jana Drózda (1838–1924), nauczyciela, pomologa.
Kierownik szkoły ludowej w Ustroniu i Trzyńcu, gdzie stworzył wzorcowy
ogród i szkółkę sadowniczo-ogrodniczą. Działacz towarzystw rolniczych.
Współzałożyciel „Kasyna Rolniczego” w Ustroniu. Po podziale Śląska
Cieszyńskiego w 1920 zorganizował Towarzystwo Ogrodniczo-Pszczelarskie
w Czechach. Autor Pamiętnika ewangelickiej gminy w Trzyńcu.
Współpracownik „Rolnika Śląskiego”, „Posła Ewangelickiego”. Urodził się
w Hermanicach, zmarł w Trzyńcu.
19.04 – 30. rocznica śmierci Jana Mrowca (1916–1989), działacza
związkowego. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939. Włókniarz, od 1935
członek Związku Zawodowego Włókniarzy w Bielsku. Działalność związkową
po wojnie prowadził m.in. w Zarządzie Okręgu ZZ Włókniarzy w BielskuBiałej. Urodził się i zmarł w Łodygowicach.
20.04 – 100. rocznica urodzin Ludwika Konarzewskiego juniora (1919–1989),
malarza, rzeźbiarza, pedagoga. Uprawiał malarstwo sztalugowe, ścienne,
architekturę wnętrz, rzeźbę. Twórca ołtarza w kościele św. Józefa w Istebnej.
Zmarł w Istebnej.
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21.04 – 90. rocznica śmierci Józefa Londzina (1862–1929), księdza
katolickiego, działacza oświatowego, narodowego i politycznego, historyka,
folklorysty i bibliografa. Poseł do parlamentu austriackiego, na Sejm
Ustawodawczy RP i Sejm Śląski. Wspólnie z Janem Michejdą i Tadeuszem
Regerem stanął na czele Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (1918).
Burmistrz Cieszyna (1927–1929). Redaktor „Gwiazdki Cieszyńskiej”, działacz
Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego.
22.04 – 70. rocznica urodzin Haliny Kubisz-Muły (1949-), instruktorki
teatralnej, związanej z Centrum Wychowania Estetycznego im. Wiktorii Kubisz,
założycielki i kierowniczki Teatru Poezji Heliotrop. Urodziła się w BielskuBiałej.
23.04 – 155. rocznica urodzin Jana Boziewicza (1864–1941), farmaceuty,
działacza narodowego i plebiscytowego. Od 1899 związany z Jaworzem.
Przewodniczący delegacji jaworzan do Cieszyna w 1918, gdzie powstała Rada
Narodowa Księstwa Cieszyńskiego. Założyciel koła Strzelca. Inicjator budowy
pierwszego na Śląsku pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego (odsłonięty
w 1931). Zmarł w Jaworzu.
23.04 – 40. rocznica śmierci Feliksa Bielasika (1902–1979), nauczyciela,
dyrektora Domu Młodzieży w Bielsku, kierownika Szkoły Podstawowej
w Mikuszowicach Śląskich i Komorowicach Krakowskich.
25.04 – 60. rocznica urodzin Jerzego Widzyka (1959-), inżyniera,
samorządowca, polityka. Burmistrz Żywca. Poseł na Sejm. Pełnił funkcje
ministerialne w rządzie w latach 1997–2001, m.in. ministra transportu
i gospodarki wodnej. Urodził się w Żywcu.
28.04 – 65. rocznica urodzin Zdzisława Kręciny (1954-), działacza sportowego,
nauczyciela akademickiego. Zawodnik Koszarawy Żywiec (1969–82). Działacz
PZPN od 1983, m.in. sekretarz generalny. Urodził się w Żywcu.
30.04 – 80. rocznica urodzin Krystyny Hoder (1939-), malarki, absolwentki
Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Uczestniczka wystaw
Bielskiej Jesieni. Współpracuje ze Studiem Filmów Rysunkowych w BielskuBiałej. Urodziła się w Bielsku-Białej.
30.04 – 25. rocznica śmierci Anny Krawczyk (1902–1994), działaczki
regionalnej, ludowej, kulturalnej i społecznej. W swoim domu w Złatnej
stworzyła centrum życia społecznego i kulturalnego. Przewodnicząca Koła
Gospodyń Wiejskich. Założycielka i prowadząca Zespół Pieśni i Tańca
Złatnianka. Urodziła się w Złatnej Okrągłe.
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30.04 – 10. rocznica śmierci Jana Kropa (1940–2009), muzeologa,
nauczyciela. Dyrektor Muzeum Beskidzkiego w Wiśle. Jeden z animatorów
wiślańskiego życia kulturalnego, m.in. brał udział w przygotowaniach Tygodnia
Kultury Beskidzkiej (od 1969), pracach Towarzystwa Miłośników Wisły,
promowaniu osób i wydarzeń związanych z regionem (wydawanie tomików
poetyckich i materiałów dokumentalnych). Uhonorowany odznaką Zasłużony
Działacz Kultury. Urodził się w Bobrku k. Cieszyna, zmarł w Wiśle.
30.04 – 5. rocznica śmierci Mieczysława Wilczka (1932–2014), chemika,
prawnika, przedsiębiorcy. Wynalazca i autor patentów. Minister przemysłu
(1988–89). Autor tzw. ustawy Wilczka. Laureat Nagrody Kisiela (1990).
Urodził się w Bielsku-Białej Komorowicach.

MAJ
01.05 – 435 lat temu (1584), Adam Schaffgotsch zatwierdził statut cechowi
kuśnierzy.
01.05 – 290. rocznica śmierci Andrzeja Komonieckiego (1658–1729), wójta
żywieckiego, kronikarza.
01.05 – 70. rocznica urodzin Eugeniusza Jachyma (1949-), aktora lalkarza. Od
1968 związany z Teatrem Lalek Banialuka. Laureat Złotej Maski (1983).
Uhonorowany Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2017). Urodził się
w Bielsku-Białej.
03.05 – 125. rocznica urodzin Karola Bergera (1894–1953), nauczyciela,
działacza społeczno-kulturalnego, dramatopisarza, reżysera teatrów amatorskich.
Autor sztuk teatralnych cieszących się popularnością na Śląsku Cieszyńskim,
m.in. Babska rewolucja, Nawrócony, Wiosna ludu. Działacz Macierzy Szkolnej.
03.05 – 75. rocznica śmierci Jana Mazura (1895–1944), działacza
spółdzielczego. Uczestnik I wojny światowej, akcji plebiscytowej na Śląsku
Cieszyńskim. W 1920 był jednym z założycieli i kierownikiem Konsumu
Robotniczego w Cieszynie. Jako pierwszy w Cieszynie i powiecie organizował
spółdzielnie uczniowskie. Zasiadał w Radzie Miejskiej Cieszyna. W czasie
okupacji działał w ruchu oporu. Urodził się w Łyżbicach na Śląsku
Cieszyńskim.
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03.05 – 30 lat temu (1989), miała miejsce uroczystość poświęcenia tablicy
upamiętniającej podbeskidzki strajk generalny z 1981 r.
04.05 – 135. rocznica urodzin Karola Kiszy (1884–1956), dr prawa, adwokata,
działacza społecznego. Uczestnik I wojny światowej i walk polsko-czeskich
w styczniu 1919 pod Skoczowem. Komisarz Rządu Krajowego Rady Narodowej
Księstwa Cieszyńskiego. Od 1920 mieszkał w Skoczowie i działał na rzecz
społeczności lokalnej. Współzałożyciel i prezes Koła PTT. Brał udział w
kampanii wrześniowej 1939, do końca wojny więziony w oflagach. W 1952 był
w gronie założycieli Zespołu Adwokackiego w Cieszynie. Urodził się w Nawsiu
na Śląsku Cieszyńskim, zmarł w Skoczowie.
04.05 – 130. rocznica urodzin Jana Cienciały (1889–1968), nauczyciela,
powstańca śląskiego, działacza społecznego, narciarza. Uczestnik I wojny
światowej. W1917 uciekł z niewoli z Czelabińska do Kazania (800 km) na
nartach własnej produkcji. Dowódca batalionu cieszyńskiego w III Powstaniu
Śląskim. Założyciel i pierwszy prezes Sekcji Narciarskiej przy PTT w
Cieszynie. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939. Pracował w szkolnictwie
zawodowym w Katowicach. Urodził się w Kostkowicach, zmarł w BielskuBiałej.
04.05 – 35. rocznica śmierci Adama Sikory (1888–1984), nauczyciela,
społecznika. Członek Komitetu Plebiscytowego i Tajnej Organizacji Wojskowej
w czasie walk o Śląsk Cieszyński. Kierownik szkoły w Puńcowie. Założyciel
i prezes koła Macierzy Szkolnej. Urodził się w Nawsiu na Śląsku Cieszyńskim,
zmarł w Puńcowie.
06.05 – 230 lat temu (1789) miał miejsce Pożar Cieszyna – wskutek
zaprószenia niedopałków tytoniu przez austriackich żołnierzy wybuchł pożar.
I chociaż szybko został ugaszony, to wkrótce wiatr ponownie wzniecił iskry
pogorzeliska w różnych rejonach miasta. Spłonął: kościół, dwa klasztory, ratusz,
szkoła, browar i prawie 200 domów. Książę Albert pomógł w odbudowaniu
miasta, udzielając pożyczki oraz dostarczając materiałów budowlanych.
08.05 – 95. rocznica urodzin Antoniego Wieczorka (1924–1992), narciarza
(skoczek, kombinator norweski), olimpijczyka, trenera, działacza sportowego.
Zawodnik LKS KN Szczyrk i LKS Skrzyczne Szczyrk. Pierwszy polski
skoczek, który przekroczył 100 m. Mistrz i wicemistrz Polski. Szkoleniowiec
w LZS Szczyrk, trener kadry narodowej skoczków. Uczestnik igrzysk
olimpijskich w Oslo (1952). Urodził się w Szczyrku.
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08.05 – 10. rocznica śmierci Anny Hulki (1925–2009), artystki ludowej
z Łękawicy, rzeźbiarki, malarki ludowej, bibułkarki. Uprawiała także malarstwo
na szkle i plastykę obrzędową. Wspólnie z mężem Józefem brała udział w wielu
wystawach i konkursach sztuki ludowej.
09.05 – 65. rocznica śmierci Jana Kotasa (1878–1954), nauczyciela, działacza
oświatowego i społecznego na Śląsku Cieszyńskim. Kierownik szkoły
Towarzystwa Szkół Ludowych w Jaworzu Średnim. Członek Rady Narodowej
Księstwa Cieszyńskiego. Działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego.
W 1938 komisaryczny burmistrz Orłowej. Urodził się w Cieszynie, zmarł
w Czeskim Cieszynie.
10.05 – 100. rocznica urodzin Władysława Kastelika (1919–2005), rzeźbiarza,
malarza, muzyka, twórcy starych instrumentów ludowych. Uczeń Ignacego
Bieńka. Znany z plastyki obrzędowej, rzeźby figuralnej i płaskorzeźby. Tworzył
meble i lampy o zdobieniach regionalnych. Urodził się w Gilowicach.
10.05 – 90. rocznica urodzin Tadeusza Maślanki (1929-), muzyka, pianisty,
nauczyciela. Współpracował z zespołem pieśni i tańca „Śląsk”. Od 1960 r. jako
akompaniator Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca ,,Pilsko” w Żywcu. Dzięki
prowadzonym badaniom terenowym odtwarzał zapomniane tańce i melodie
żywieckie. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony Działacz
Kultury, Zasłużony dla Cepelii oraz medalem Za Zasługi dla Miasta Żywca.
Urodził się w Żywcu.
11.05 – 355 lat temu (1664), miał miejsce pożar miasta Bielska (podpalenie
z zemsty).
12.05 – 130. rocznica śmierci Emanuela Rosta seniora (1816–1889),
austriackiego architekta i przedsiębiorcy. Projektant wielu budynków
mieszkalnych, gmachów użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych
w stylu historyzmu w Bielsku, Białej i okolicach.
13.05 – 25. rocznica powstania wakacyjnego Ośrodka Wypoczynkowego Ignis
w Jaworzu Nałężu, z inicjatywy księdza Ignacego Czadera, dla dzieci
i młodzieży z ubogich rodzin (1994).
14.05 – 35. rocznica śmierci Józefa Borowczyka (1905–1984), muzyka,
dyrygenta orkiestry dętej. Grał na waltorni, saksofonie, skrzypcach i akordeonie.
Założyciel i dyrygent orkiestry dętej przy żywieckiej Fabryce Papieru Solali.
Wyróżniony Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego oraz Odznaką za Zasługi
dla Województwa Bielskiego.
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15.05 – 50. rocznica śmierci Adama Bunscha (1896–1969), malarza, pisarza,
pedagoga, legionisty. Od 1921–1939 uczył rysunków w Bielskiej Szkole
Przemysłowej. Twórca akwareli, obrazów olejnych, witraży m.in. w kościołach
Lipnika, Czechowic-Dziedzic, Lanckorony. Utrzymywał kontakty m.in.
z Kazimierą Alberti, Gustawem Morcinkiem.
17.05 – 15. rocznica śmierci Stanisława Jareckiego (1925–2004), muzyka,
etnografa, publicysty, dziennikarza Polskiego Radia w Katowicach. W 1939
bronił Oksywia w kampanii wrześniowej. Autor audycji radiowych związanych
m.in. z folklorem beskidzkim np. Muzykalia śląsko-cieszyńskie, U beskidzkich
poetów w gościnie, Wędrówki muzyczne. Badacz i dokumentalista folkloru
śląskiego.
19.05 – 80. rocznica śmierci Jakoba Sohlicha (1864–1939), organisty
w kościele Opatrzności Bożej w Białej, opiekuna niemieckiego Towarzystwa
Śpiewaczego w Białej.
19.05 – 75. rocznica śmierci Tadeusza Prejznera (1905–1944), pedagoga
muzycznego, dyrygenta, kompozytora, zbieracza pieśni ludowych. Autor
i redaktor audycji muzycznych w Polskim Radio. Wykładowca muzyki w szkole
muzycznej Jerzego Drozda w Cieszynie.
19.05 – 15. rocznica śmierci Zbigniewa Pietrzykowskiego (1934–2014),
boksera, olimpijczyka, trenera, posła na Sejm. Uczestnik igrzysk olimpijskich
w: Melbourne (1956 – brązowy medal), Rzymie (1960 – srebrny medal) i Tokio
(1964 – brązowy medal). Urodził się w Bestwince, zmarł w Bielsku-Białej.
20.05 – 140. rocznica śmierci Petera Michała Bohuńa (1822–1879),
słowackiego malarza. Zamieszkał w Lipniku (dziś dzielnica Bielska-Białej).
Zajmował się m.in. litografią, rysunkiem, fotografią. Autor m.in. drogi
krzyżowej w kościele pw. Opatrzności Bożej w Białej. Tworzył kurtyny
teatralne. Zmarł w Białej.
20.05 – 105. rocznica urodzin Jana Brzeziny (1914–2004), rzemieślnika,
działacza regionalnego. W jego domu w Cisownicy mieści się obecnie Izba
Regionalna „U Brzezinów”. Urodził się w Cisownicy.
20.05 – 75. rocznica urodzin Bronisława Kohuta (1944-), artysty grafika,
pedagoga w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Zajmuje się grafiką,
głównie linorytem. Uczeń Pawła Stellera. Urodził się w Czeskim Cieszynie.
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21.05 – 45. rocznica urodzin Marka Witkowskiego (1974-), kajakarza,
olimpijczyka. Zawodnik m.in. Górnika-Rafineria Czechowice (1992–2000).
Srebrny medalista MŚ (1994). Mistrz Europy (1999). Uczestnik igrzysk
olimpijskich w Atlancie (1996) i Sydney (2000 – brązowy medal). Urodził się
w Czechowicach-Dziedzicach.
21.05 – 25. rocznica urodzin Krzysztofa Bieguna (1994-), skoczka
narciarskiego. Zawodnik LKS Sokół Szczyrk. Złoty i srebrny medalista
mistrzostw świata juniorów. W 2013 debiutował w Pucharze Świata. Urodził się
w Gilowicach.
22.05 – 115. rocznica urodzin Alojzego Gembali (1904–1963), historyka,
nauczyciela, organizatora życia kulturalnego i naukowego. Uczył w szkołach
średnich Krakowa, Cieszyna (w Gimnazjum im. Osuchowskiego, potem
Kopernika w Cieszynie. Wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Warszawie, prorektor WSP w Opolu. Członek redakcji „Zarania Śląskiego”.
Organizator studiów historycznych w Opolu – powołał Koło Młodych
Historyków. Urodził się w Rudzicy, zmarł w Cieszynie.
22.05 – 5. rocznica śmierci Józefa Świdra (1930–2014), kompozytora,
pedagoga. Wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach i UŚ, filii
w Cieszynie. Pisał m.in. opery, oratoria, pieśni, a także muzykę kameralną,
teatralną i filmową. Urodził się w Czechowicach-Dziedzicach, zmarł
w Katowicach.
23.05 – 180. rocznica urodzin Johanna Ochsnera (1839–1908), przemysłowca,
konstruktora, radnego miasta Białej.
24.05 – 145. rocznica urodzin Jana Zamorskiego (1874–1948), nauczyciela,
publicysty, posła. Profesor gimnazjalny w Tarnopolu. Członek Ligi Narodowej,
założyciel m.in. „Tygodnika Podolskiego”. Od 1911 z polecenia ks.
Stojałowskiego był szefem Stronnictwa Chrześcijańsko-Ludowego w Białej
Krakowskiej i redaktorem „Wieńca-Pszczółki”. Uczestnik I wojny światowej.
Przedstawiciel rządu polskiego przy komisji międzyalianckiej w Cieszynie.
Uczył w Gimnazjum i Liceum Handlowym w Żywcu.
24.05 – 80. rocznica urodzin Krzysztofa Staszkiewicza (1939-), dziennikarza,
działacza oświatowego i społeczno-kulturalnego. Dyrektor Wojewódzkiego
Domu Kultury w Bielsku-Białej (1976–79). Redaktor „Karty Groni”. Urodził się
w Żywcu.
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24.05 – 30. rocznica śmierci Anny Pasternak (1918–1989), działaczki
społecznej i regionalnej w Lalikach. Prezes Kółka Rolniczego i Związku
Samopomocy Chłopskiej. Przewodnicząca KGW. Organizatorka kursów dla
kobiet. Inicjatorka imprez kulturalnych. Radna gminy Milówka. Urodziła się
w Kamesznicy.
25.05 – 70. rocznica urodzin Anny Duraj-Gębali (1949-), biegaczki
narciarskiej, olimpijki, trenerki. Zawodniczka KS Metal Węgierska Górka
i BBTS Włókniarz Bielsko-Biała . 22-krotna mistrzyni Polski. Uczestniczka
trzech igrzysk olimpijskich w: Grenoble (1968), Sapporo (1972) i Innsbrucku
(1976). Urodziła się w Cięcinie.
25.05 – 20. rocznica śmierci Józefa Klisia (1935–1999), dziennikarza, redaktora
bielskiego oddziału „Dziennika Zachodniego”. Kierował oddziałem bielskim
„Trybuny Robotniczej”. Korespondent Polskiej Agencji Prasowej z woj.
bielskiego, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Zajmował się
tematyką sportową. Autor publikacji: Kartki z dziejów sportu Bielska i Białej.
Urodził się i zmarł w Bielsku-Białej.
27.05 – 75. rocznica urodzin Karola Gruszczyka (1944–1998), historyka
sztuki. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Bielsku-Białej. Publikował
materiały poświęcone ochronie zabytków. Urodził się w Ustroniu.
28.05 – 30. rocznica śmierci Eugeniusza Chrobaka (1939–1989), chemika,
taternika, alpinisty, himalaisty. Autor filmów, artykułów i reportaży o tematyce
wysokogórskiej. Urodził się w Bielsku-Białej, zmarł pod Mount Everest.
29.05 – 90. rocznica urodzin Andrzeja Brzezińskiego (1929-), reżysera,
publicysty, redaktora „Podbeskidzia”, działacza społeczno-kulturalnego.

CZERWIEC
01.06 – 420. rocznica urodzin Elżbiety Lukrecji (1599–1653), ostatniej
księżnej z rodu Piastów cieszyńskich. Rządziła Księstwem Cieszyńskim
w latach 1625–1653 (w czasach wojny trzydziestoletniej 1618–1648). Po jej
śmierci Księstwo Cieszyńskie przeszło pod rządy cesarza Ferdynanda III
Habsburga. Zmarła w Cieszynie.
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01.06 – 80. rocznica urodzin Eugeniusza Chrobaka (1939–1989), chemika,
taternika, alpinisty, himalaisty. Autor filmów, artykułów i reportaży o tematyce
wysokogórskiej. Urodził się w Bielsku-Białej, zmarł pod Mount Everest.
02.06 – 530 lat temu (1489), Kazimierz II podpisał akt potwierdzający dawne
przywileje miejskie i posiadłości Bielska (potwierdzenie przywilejów z 1316 r.)
03.06 – 135 lat temu (1884) założono cmentarz katolicki przy ulicy
Grunwaldzkiej w Bielsku-Białej.
04.06 – 50. rocznica śmierci Stanisława Palecznego (1907–1969), poety,
twórcy ludowego, członka Grupy Literackiej Gronie.
05.06 – 80. rocznica śmierci Jerzego Kubisza (1862–1939), nauczyciela,
działacza oświatowego na Śląsku Cieszyńskim, publicysty. Redaktor i wydawca
„Miesięcznika Pedagogicznego”. Uczył w Wiśle Czarnem i Datyniach Dolnych.
Współzałożyciel i pierwszy prezes Polskiego Kółka Pedagogicznego
w Ustroniu. Współautor Elementarza dla szkół ludowych. Odznaczony Krzyżem
Oficerskim Polonia Restituta (1929) i Krzyżem Niepodległości. Urodził się
w Końskiej na Śląsku Cieszyńskim, zmarł w Cieszynie.
06.06 – 190. rocznica urodzin Bogumiła Hoffa (1829–1894), etnografa,
krajoznawcy, malarza amatora. Współpracował z Oskarem Kolbergiem
w zakresie zbierania i dokumentowania polskiej kultury ludowej. W 1892
zamieszkał w Wiśle i prowadził etnograficzne badania terenowe. Autor książki
Lud cieszyński, jego właściwości i siedziby. Zmarł w Wiśle.
07.06 – 75. rocznica śmierci Emanuela Chobota (1881–1944), działacza
politycznego, posła na Sejm w Pradze. Członek Rady Narodowej Księstwa
Cieszyńskiego w 1918. Urodził się w Orłowej na Śląsku Cieszyńskim.
08.06 – 125. rocznica śmierci Jana Pelara (1822–1894), księgarza, drukarza.
Właściciel księgarni, wypożyczalni książek oraz drukarni w Rzeszowie.
Zasłużony obywatel Rzeszowa – członek Rady Powiatowej i Miejskiej.
Wspierał krzewienie oświaty ludowej na Śląsku Cieszyńskim. Urodził się
w Bobrku k. Cieszyna.
08.06 – 95. rocznica urodzin Adama Hajduka (1924–2001), dziennikarza,
scenarzysty filmowego. Szef bielskiego oddziału Dziennika Zachodniego. Jeden
z założycieli „Kroniki Beskidzkiej” (sekretarz redakcji i publicysta). Kierownik
literacki Studia Filmów Rysunkowych. Współzałożyciel Towarzystwa
Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej. Zmarł w Bielsku-Białej.
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08.06 – 85. rocznica urodzin Tadeusza Depy (1934-), scenografa filmu
rysunkowego. Od 1954 zaangażowany w Studiu Filmów Rysunkowych. Twórca
i współtwórca ponad 150 filmów głównie z serii Bolek i Lolek. Autor
malowanek, nalepek, slajdów, kalendarzy dla dzieci. Współautor ilustracji do
książek z cyklu Pampalini. Urodził się w Bielsku-Białej.
08.06 – 20 lat temu (1999), Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku-Białej
przyjmuje nazwę Książnica Beskidzka.
08.06 – 75. rocznica śmierci Rudolfa Gila (1912–1944), nauczyciela, malarza.
Żołnierz kampanii wrześniowej 1939 oraz armii polskiej we Francji. Po
ucieczce z niewoli niemieckiej ukrywał się w Hermanicach. Partyzant Grupy
Ustrońskiej (GL). Zginął na Równicy.
09.06 – 215. rocznica śmierci Arnolda von Saint Genois d'Anneaucourt
(1754–1804), szambelana i pułkownika, który w 1793 roku poprzez ożenek
z Julią Beatą Laszowską wszedł w posiadanie Jaworza.
10.06 – 230 lat temu (1789), cesarz Józef II dekretem podniósł Białą do
godności miasta królewskiego.
10.06 – 105. rocznica urodzin Anny Kupczak (1914–2013), twórczyni ludowej,
bibułkarki. Specjalizowała się w wieńcach, wiankach, bukietach i drzewkach.
Urodziła się w Sopotni Małej.
10.06 – 90. rocznica urodzin Marty Legierskiej (1936-), koronkarki
z Koniakowa. Tworzyła serwetki, chusty, bluzki. Członkini Stowarzyszenia
Twórców Ludowych. Uhonorowana nagrodą Oskara Kolberga (1917). Urodziła
się w Kamesznicy.
11.06 – 75. rocznica śmierci Marii Czeskiej-Mączyńskiej (1883–1944),
powieściopisarki, autorki utworów o tematyce religijnej, historycznej, książek
dla młodzieży Dwaj Rymszowie, Opowieści Chrystusowe, W obronie Gdańska.
Publikowała swoje utwory m.in. w czasopismach: „Przewodnik Katolicki”
„Płomyk” i „Płomyczek”. Od 1918 r. związana z Żywcem.
13.06 – 170. rocznica urodzin Antoniego Osuchowskiego (1849–1928),
prawnika, społecznika, mecenasa oświaty; finansował polskie szkoły na Śląsku
Cieszyńskim, a po agresji Czech na Polskę także na Zaolziu.
13.06 – 125. rocznica śmierci Jana Wojnara (1820–1894), światłego rolnika,
kronikarza chłopskiego, bibliofila. Wójt w Górkach Małych (1840– ok. 1877).
Właściciel biblioteki. Etnograf amator, zbieracz opowiadań i legend.
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13.06 – 25. rocznica śmierci Anny Kantyki (1909–1944), nauczycielki.
Pracowała w szkole na Wileńszczyźnie. W czasie okupacji uczyła w szkole
powszechnej w Gilowicach, prowadziła tajne nauczanie (po wojnie kierownik
SP). Pisała kronikę szkoły. Urodziła się i zmarła w Gilowicach.
14.06 – 35. rocznica śmierci Ludwika Cienciały (1922–1984), działacza
kulturalnego, aktora, pisarza. Działacz Polskiego Związku KulturalnoOświatowego (PZKO). Współzałożyciel zespołu estradowego Smyki
i śpiewaczego Gorol. Współinicjator Festiwalu Piosenki Polskiej w Karwinie.
Występował na imprezach folklorystycznych m.in. TKB. Urodził się w Lesznej
Dolnej, zmarł w Trzyńcu.
16.06 – 25. rocznica śmierci Feliksa Jankowskiego (1926–1994), dudziarza,
instrumentalisty ludowego, budowniczego instrumentów. Więzień obozów
niemieckich. Żołnierz AK. Instruktor szybowcowy. Współtwórca i członek
zespołu regionalnego Pilsko. Twórca dud żywieckich. Laureat Nagrody im.
Oskara Kolberga (1987). Urodził się i zmarł w Żywcu.
16.06 – 70. rocznica urodzin Bogusława Kokotka (1949–2016), pastora,
dziennikarza, publicysty. Sprawował posługę w parafiach Śląskiego Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego. Radny miasta Trzyniec. Redaktor naczelny m.in.
„Kalendarza Ewangelickiego”. Kapelan Koła Polskich Kombatantów
w Czechach. Urodził się w Łyżbicach na Śląsku Cieszyńskim.
17.06 – 70. rocznica urodzin Emila Bohaczyka (1949–2003), księdza kanonika,
filantropa. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze wawelskiej w 1973 z rąk
kard. Karola Wojtyły. Proboszcz w Dankowicach (budowa plebanii i remont
kościoła) i Zagórniku (rozpoczął budowę dzwonnicy).
19.06 – 105. rocznica urodzin Władysława Niemirskiego (1914–2001),
malarza, architekta zieleni, nauczyciela akademickiego. Dziekan Wydziału
Ogrodniczego SGGW. Projektant m.in. Śląskiego Parku Kultury i Wypoczynku
w Chorzowie oraz zieleni miejskiej w Wiśle. Malował pejzaże i drzewa (obrazy
olejne, akwarele, rysunki). Urodził się w Wiśle.
19.06 – 25 lat temu (1994), miały miejsce II wolne wybory samorządowe
w Bielsku-Białej.
19.06 – 10 lat temu (2009), miało miejsce otwarcie parku dendrologicznego
w Zespole Szkół Ogrodniczych.
22.06 – 265. rocznica urodzin Arnolda von Saint Genois d'Anneaucourt
(1754–1804), szambelana i pułkownika, który w 1793 roku poprzez ożenek
z Julią Beatą Laszowską wszedł w posiadanie Jaworza.
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23.06 – 80. rocznica urodzin Antoniego Łaciaka (1939–1989), skoczka
narciarskiego, olimpijczyka. Zawodnik m.in. LKS Skrzyczne. Pierwszy po
wojnie medalista MŚ (srebrny). Mistrz i wicemistrz Polski. Rekordzista kraju
w długości skoku (123 m). Uczestnik igrzysk olimpijskich w Innsbrucku (1964).
W Szczyrku odbywa się coroczny Memoriał Olimpijczyków upamiętniający
sportowca. Urodził się w Szczyrku.
23.06 – 5. rocznica śmierci Jagody Adamus (1958–2014), bielskiej malarki,
historyka sztuki, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nauczycielka
w Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej i Instytucie Sztuki Uniwersytetu
Śląskiego w Cieszynie.
23.06 – 65. rocznica śmierci Karola Chmiela (1891–1954), nauczyciela,
działacza oświatowego, bibliotekarza. Kierownik wypożyczalni książek
Macierzy Szkolnej, inicjator komasacji księgozbiorów Macierzy i stworzenia
z nich Centralnej Biblioteki Powiatowej Macierzy w Cieszynie. Od 1946
kierownik Powiatowej Biblioteki Publicznej w Cieszynie. Urodził się
w Cierlicku na Śląsku Cieszyńskim, zmarł w Cieszynie.
24.06 – 105. rocznica urodzin Karla Olmy (pseud. Michael Zöllner ; 1914–
2001), liryka, aforysty, dziennikarza, tłumacza, autora poezji w języku
hałcnowskim. Kształcił się w niemieckim gimnazjum w Bielsku-Białej.
24.06 – 90. rocznica urodzin Magdaleny Meres (1929–2008), etnografa,
regionalisty, historyka, muzealnika, publicysty. Popularyzatorka żywieckiej
kultury ludowej i mieszczańskiej. Organizatorka konkursów zdobnictwa
ludowego. Dyrektor Muzeum w Żywcu. Urodziła się i zmarła w Żywcu.
24.06 – 25 lat temu (1994), dekretem Biskupa Bielsko-Żywieckiego Tadeusza
Rakoczego powołano Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego w BielskuBiałej.
25.06 – 40. rocznica śmierci Władysława Halińskiego (1893–1979), prawnika,
naczelnika Sądu Powiatowego w Żywcu. Uczestnik Cudu nad Wisłą (1920).
Organizator Oddziału Babiogórskiego Polskiego Towarzystwa Turystycznego
(prezes od 1945). Inicjator przebudowy schroniska na Pilsku. Popularyzator
tenisa w Żywcu. Zmarł w Bielsku-Białej.
24.06 – 25. rocznica powstania Instytutu Teologicznego im. św. Jana Kantego
w Bielsku-Białej (1994).
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26.06 – 155. rocznica urodzin Pawła Oszeldy (1823–1864), lekarza, działacza
narodowego i społecznego, uczestnika akcji pomocy Ślązakom ze Śląska
Cieszyńskiego dotkniętych głodem i chorobą (tyfus głodowy). Organizator
wieców chłopskich w 1848 r. Pierwowzór literacki m.in. Rapsodu o Oszeldzie
Pawła Kubisza i Wiosna Ludów czyli rok 1848 w Końskiej Karola Bergera.
Urodził się w Nieborach na Śląsku Cieszyńskim.
26.06 – 135. rocznica urodzin Pawła Myrdacza (1884–1960), nauczyciela,
muzyka. Kierownik szkoły w Suchej Górnej. Autor 10 pieśni do słów Henryka
Jasiczka Echo znad Olzy oraz Wesela Cieszyńskiego. Urodził się Trzyńcu na
Śląsku Cieszyńskim, zmarł w Cieszynie.
26.06 – 50. rocznica śmierci Franciszka Olszaka (1889–1969), farmaceuty.
Właściciel apteki Pod Hygieją w Skoczowie. Radny miejski. Burmistrz
Skoczowa w latach 1935–39. Więzień obozów koncentracyjnych w Dachau
i Mauthausen-Gusen. Urodził się w Szonowie na Śląsku Cieszyńskim, zmarł
w Skoczowie.
26.06 – 35. rocznica śmierci Stanisława Walani (1926–1984), nauczyciela
szkół podstawowych w Żywcu i Lipowej. Dyrektor SP w Rajczy (od 1957).
Zorganizował internat dla dzieci, szkołę wieczorową dla dorosłych. Rozbudował
szkołę. Członek ZNP, radny GRN w Rajczy.
26.06 – 20. rocznica śmierci Bogumiła Pasternaka (1936–1999), polskiego
kompozytora muzyki, aranżera i dziennikarza, wieloletniego redaktora rozgłośni
Polskiego Radia w Katowicach, kierownika artystycznego Śląskiego Teatru
Ateneum w Katowicach. Związany z teatrami dramatycznymi i lalkowymi
w Polsce i za granicą. Współpracował ze Studiem Filmów Rysunkowych (SFR)
oraz bielską Banialuką.
28.06 – 105 lat temu (1914), miała miejsce bitwa nad Białą – będąca próbą sił
między zajazdem Sokołów galicyjskich a miejscowymi bojówkami niemieckimi
(zajścia polsko-niemieckie).
28.06 – 30. rocznica śmierci Bolesława Nitry (1923–1989), malarza. Absolwent
Bielskiej Szkoły Przemysłowej. Więzień obozu koncentracyjnego.
Współzałożyciel Grupy Cieszyn. Radny MRN w Cieszynie, w zarządzie
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Urodził się w Żermanicach na Śląsku
Cieszyńskim, zmarł w Cieszynie.
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30.06 – 170. rocznica urodzin Antoniego Osuchowskiego (1849–1928),
adwokata, działacza narodowego i społecznego. Organizator pomocy dla
Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego oraz Macierzy Szkolnej na Zaolziu.
Założyciel polskiego gimnazjum oraz seminarium nauczycielskiego w
Cieszynie, polskiego gimnazjum w Orłowej i wielu szkół ludowych na Śląsku
Cieszyńskim. Współzałożyciel Zarządu Głównego Polskiej Macierzy Szkolnej
w Warszawie.
30.06 – 80. rocznica urodzin Andrzeja Sapińskiego (1939–1998), kapłana,
filologa polskiego, proboszcza parafii pw. Przenajświętszej Trójcy w BielskuBiałej.
30.06 – 85. rocznica urodzin Marka Gedla (1934–2014), archeologa, profesora
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista epoki brązu i wczesnej epoki żelaza.
Urodził się w Bielsku-Białej.
30.06 – 55. rocznica urodzin Ryszarda Krausa (1964–2013), piłkarza
(napastnika). Wychowanek LZS Bestwina. Zawodnik m.in. GKS Jastrzębie,
Górnika Zabrze, GKS Tychy. Reprezentant Polski (1991–92). Urodził się
i zmarł w Bestwinie.
30.06 – 40. rocznica śmierci Jana Wałacha (1884–1979), malarza i rzeźbiarza,
poety. Studiował pod kierunkiem m.in. profesorów Józefa Mehoffera i Juliana
Fałata. Uprawiał malarstwo sztalugowe i dekoracyjne, grafikę i rzeźbę.
Tematyka prac związana z krajobrazem beskidzkim. Urodził się i zmarł
w Istebnej.

LIPIEC
02.07 – 115. rocznica urodzin Franciszki Ulfant (1904–1996), bibułkarki.
Wykonywała drobne wianki, duże wieńce (np. dożynkowe), bukiety ślubne,
kosze kwiatów i pająki. Urodziła się w Pewli Wielkiej.
02.07 – 75. rocznica śmierci Antoniego Biela (1911–1944), sierżanta, żołnierza
Armii Polskiej gen. Andersa. Służył w 3. Pułku Strzelców Podhalańskich
w Bielsku (21. Dywizja Piechoty Górskiej) i z nim przeszedł szlak bojowy we
wrześniu 1939. Jeniec sowieckich łagrów. Dotarł do armii gen. Władysława
Andersa i służył w 17. batalionie Strzelców 5. Kresowej Dywizji Piechoty 2.
Polskiego Korpusu. Walczył pod Monte Cassino. Odznaczony m.in. Krzyżem
Walecznych, medalami brytyjskimi. Urodził się Żywcu Zabłociu.
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04.07 – 145. rocznica powstania Państwowej Szkoły Przemysłowej (1874).
Obecnie Bielska Szkoła Przemysłowa.
04.07 – 100. rocznica urodzin Marii Romowicz (1919–1990), choreografki
i etnografki. Absolwentka bielskiej szkoły tańca Elwiry Kamińskiej. Badaczka
folkloru i autorka opracowań artystycznych dla potrzeb scenicznych.
Założycielka zespołów regionalnych. Urodziła się w Ślemieniu.
04.07 – 25. rocznica śmierci Bronisława Balcera (1909–1994), rzeźbiarza
ludowego, samouka. Twórca drewnianych ptaszków (rzeźbił głównie dudki,
papugi i rajskie), gniazdek i koszyków z pisklętami. W czasie okupacji na
zamówienie konspiracyjne rzeźbił białe orły w koronie. Urodził się
w Stryszawie.
05.07 – 130. rocznica urodzin Michała Cieślara (1889–1940), nauczyciela.
Pracował w Krakowie i Miechowie. Od 1919 w Boguminie, potem w Cieszynie
i Wiśle (kierownik szkoły od 1930). Prezes Związku Strzeleckiego. Więzień
obozu koncentracyjnego w Dachau.
05.07 – 130. rocznica śmierci Wincentego Krząstkiewicza (1821–1889),
malarza żywieckiego. Razem z ojcem Antonim tworzył obrazy o tematyce
religijnej zamawiane do kościołów na terenie Żywiecczyzny (m.in. w
Rybarzowicach). Urodził się w Żywcu.
05.07 – 20. rocznica śmierci Anny Wernerowej (1918–1999), poetki. Autorka
tomików poetyckich m.in. Źródlice wolności (Żywiec 1985), W słońcu
pielgrzyma. (Ustroń 1990), Beskidzkie ogrody (Żywiec 1997). Członkini
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Urodziła się w Krasnej na Śląsku
Cieszyńskim.
08.07 – 230 lat temu (1789), na mocy dekretu cesarskiego Biała została
ogłoszona królewskim wolnym miastem.
08.07 – 110. rocznica urodzin Pawła Bocka (1909–1992), pastora. Więzień
obozów koncentracyjnych w Gusen, potem Dachau. Duszpasterz w Ustroniu.
Senior (1956–1957), następnie konsenior Diecezji Cieszyńskiej (1962–1965).
Urodził się w Koszarzyskach na Śląsku Cieszyńskim.
08.07 – 110. rocznica urodzin Antoniego Poćwierza (1909–1989),
kompozytora, pedagoga. Kierownik artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca Beskid
w Bielsku-Białej (1954–1957), Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej.
Kierownik muzyczny bielskiego Teatru Polskiego (1958–1965). Uczył
w średnich szkołach muzycznych w Bielsku, Cieszynie oraz w cieszyńskiej Filii
UŚ. Kompozytor muzyki teatralnej, autor opracowań ludowych tańców i pieśni
cieszyńskich i żywieckich.
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08.07 – 30. rocznica śmierci Józefa Olka (1922–1989), księdza katolickiego,
skazanego za krytykę ustroju. W latach 1952–1956 osadzony w więzieniach
Warszawy, Rawicza i Wronek. Od 1961 związany z Bujakowem, gdzie
zapamiętany został jako inicjator budowy domu parafialnego i kościoła, sceny
teatralnej, kaplicy-muzeum. Działaczem kultury, poeta.
09.07 – 90. rocznica śmierci Juliana Fałata (1853–1929), polskiego malarza,
akwarelisty, przedstawiciela realizmu i impresjonistycznego pejzażu, twórcy
scen myśliwskich, portretów – nazywany „Malarzem Śniegu”. Rektor Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie. Współzałożyciel i prezes Konfraterni Artystów.
Autor dzieł: Modlący się starzec, Popielec, Chłopiec z brzoskwiniami,
Oszczepnicy. Mieszkał w Bystrej, gdzie mieści się obecnie muzeum Fałatówka.
11.07 – 80. rocznica urodzin Małgorzaty Kudły (1939-), graficzki, malarki,
nauczycielki w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Biesku-Białej.
11.07 – 65. rocznica śmierci Stanisława Szczotki (1912–1954), profesora
historii i socjologii wsi, doktora filozofii, badacza dziejów Żywiecczyzny.
Działacz polskiego ruchu ludowego, współtwórca Muzeum Regionalnego
w Żywcu.
11.07 – 5. rocznica śmierci Marii Płowuchy (1934–2014), działaczki społecznej
i kulturalnej na wsi Sól. Współzałożycielka Koła Gospodyń Wiejskich (1962)
i jego kronikarka. Organizatorka i wieloletni kierownik Zespołu Regionalnego
Solanka. Członkini Oddziału Górali Żywieckich ZP. Urodziła się w Ciścu.
12.07 – 90. rocznica śmierci Pawła Nowoczka (1860–1929), nauczyciela,
urzędnika w hucie, muzyka, kompozytora. Kierownik prywatnej szkoły ludowej
przy hucie w Węgierskiej Górce. Propagator muzyki i ruchu śpiewaczego.
Kapelmistrz orkiestry hutniczej i założyciel chóru. Autor melodii do popularnej
pieśni Góralu, czy ci nie żal Michała Bałuckiego. Urodził się w Łączce k.
Skoczowa, zmarł w Węgierskiej Górce.
13.07 – 30. rocznica śmierci Antoniego Juroszka (1913–1989), gawędziarza,
poety ludowego. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939, w niewoli niemieckiej
zaczął pisać wiersze. Jego utwory publikowane były w czasopismach „Głosie
Ziemi Cieszyńskiej”, antologiach Spod beskidzkich groni. Członek Klubu
Literackiego im. Jerzego Probosza w Istebnej. Urodził się w Istebnej.
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13.07 – 95. rocznica urodzin Marii Koterbskiej (1924-), piosenkarki urodzonej
w Bielsku, aktorki, szczególnie popularnej w latach 50. i 60. XX wieku.
Współinicjatorka powstania kabaretu Wagabunda. Patronuje Bielskiej Piwnicy
Artystycznej Bazyliszek. Znana jest z przebojów: Augustowskie noce, Karuzela,
Brzydula i rudzielec, Parasolki, Serduszko puka w rytmie cza cza, Do grającej
szafy grosik wrzuć. Zagrała w filmach: Skarb, Irena do domu.
14.07 – 185. rocznica urodzin Teodora Haase (1834–1909), teologa, redaktora,
wydawcy, działacza społecznego i politycznego. Pastor parafii ewangelickiej
w Bielsku, członek Rady Miasta Bielsko oraz Rady Szkolnej. Poseł do Sejmu
Śląskiego w Opawie i do parlamentu austriackiego. Pomysłodawca pierwszych
w Bielsku szkół średnich i zakładów dobroczynnych. Otwarty przeciwnik
polskiego ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim. Zmarł w Cieszynie.
14.07 – 150. rocznica urodzin Piotra Bielewicza (1869–1943), prawnika, kupca,
samorządowca. Założył najstarszy w Żywcu sklep-trafikę. Od 1906 pracował
w samorządzie miejskim, reprezentował miasto w Radzie Powiatowej i
Wydziale Powiatowym. Inicjator powstania m.in. Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika. Założyciel i aktywny działacz TG Sokół i OSP.
Burmistrz Żywca (1930–34). W czasie okupacji zmuszony przez Niemców do
opuszczenia miasta. Urodził się w Żywcu.
14.07 – 105. rocznica urodzin Andrzeja Hławiczki (1866–1914), nauczyciela
muzyki, wydawcy śpiewników religijnych oraz pieśni ludowych i towarzyskich.
Działacz narodowy. Nauczyciel i organista w Kościele Jezusowym w Cieszynie.
Gromadził cieszyńskie pieśni ludowe. Urodził się Dzięgielowie, zmarł
w Cieszynie.
14.07 – 105. rocznica urodzin Zuzanny Gembołyś (1914–2001), nauczycielki,
gawędziarki, poetki ludowej. Założycielka Dziecięcego Zespołu Regionalnego
Młoda Góra w SP nr 3 w Istebnej. Kierowała Zespołem Istebna. Autorka
scenariuszy widowisk regionalnych np. Śmiergusty, W Istebnej na hali.
prezentowanych w Polskim Radiu. Członkini Klubu Literackiego im.
J. Probosza w Istebnej. Urodziła się w Istebnej.
15.07 – 85. rocznica urodzin Barbary Gaweł-Sosgórnik (1934-), lekkoatletki
(płotkarka, wieloboistka), olimpijki, nauczycielki. Zawodniczka m.in. Stali
Bielsko-Biała (1950–53). Reprezentantka Polski. Rekordzistka Polski (4krotna), mistrzyni Polski (5-krotna). Uczestniczka igrzysk w Rzymie (1960).
Urodziła się w Węgierskiej Górce.
15.07 – 70. rocznica urodzin Bogdana Ziarki (1949-), fotoreportera. Od 1977
pracował w redakcji „Kroniki Beskidzkiej”. Autor zdjęć do prasy i czasopism
ogólnopolskich.
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16.07 – 75. rocznica urodzin Andrzeja Bentkowskiego (1944–1997),
nauczyciela i dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ w Bielsku-Białej.
Pracował w Zespole Szkół Budowlanych i FSM, w Zarządzie Wojewódzkim
TKKŚ oraz Komendzie Wojewódzkiej OHP.
17.07 – 155. rocznica urodzin Franciszka Ksawerego Latinika (1864–1949),
generała WP. Uczestnik I wojny światowej. Dowódca 100. Pułku Piechoty
Austro-Węgier złożonego głównie z żołnierzy Polaków pochodzących ze Śląska
Cieszyńskiego (tzw. pułk cieszyński). Dowódca Frontu Śląskiego w wojnie
polsko-czeskiej. Jeden z delegatów polskich do Komisji Międzysojuszniczej.
18.07 – 85. rocznica urodzin Janusza Towpika (1934–1981), architekta,
grafika. Ilustrator książek poświęconych zwierzętom – stworzył archiwum
ikonograficzne warszawskiego zoo. Projektant znaczków, widokówek, etykiet.
Urodził się w Cieszynie.
18.07 – 140. rocznica urodzin Karola Wojtyły (1879–1941), kapitana WP,
urzędnika. Uczestnik I wojny światowej i wojny z bolszewikami. Oficer 12
Pułku Piechoty w Wadowicach. Ojciec papieża Jana Pawła II. Urodził się
w Lipniku (dziś dzielnica Bielska-Białej).
19.07 – 110. rocznica urodzin Franciszka Basika (1909–1939), żołnierza WP,
pierwsza ofiara września 1939 pod Pilskiem. W sierpniu 1939 zmobilizowany
do plutonu z ramienia Straży Granicznej. Dowódca patrolu zamierzającego
przekroczyć granicę słowacką na Pilsku. Postrzelony przez polskiego żołnierza,
zmarł w schronisku na Hali Miziowej. Urodził się w Korbielowie.
19.07 – 100. rocznica urodzin Kazimierza Fobera (1919–2002), organizatora
amatorskiego ruchu śpiewaczego, publicysty. Prezes chóru Harmonia
w Cieszynie. Działacz Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
19.07 – 100 lat temu (1919), w niemieckiej Państwowej Szkole Przemysłowej
w Bielsku utworzono równoległe klasy polskie.
19.07 – 10. rocznica śmierci Józefa Macha (1912–2009), piekarza z zawodu,
założyciela GS Samopomoc Chłopska, twórcy zespołów teatralnych
i regionalnych, m.in. Zespołu Regionalnego Brenna. Instrumentalista (grał na
basie i heligonce), aktor, reżyser i rzeźbiarz.
20.07 – 130. rocznica urodzin Jerzego Kotuli (1855–1889), księgarza, działacza
narodowego. Właściciel księgarni. Organizator wystawy czasopism polskich
wychodzących w całym kraju w Czytelni Ludowej w Cieszynie (1878).
Zbieracz materiałów o historii Śląska Cieszyńskiego. Korespondował
z pisarzem Józefem I. Kraszewskim. Jeden ze współzałożycieli pisma
„Przyjaciel Ludu”. Zmarł w Cieszynie.
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20.07 – 90. rocznica urodzin Franciszka Karola Szpoka (1929-), dziennikarza,
publicysty, pedagoga. Pracował w bielskim szkolnictwie. Działalność
publicystyczną prowadził w „Kronice Beskidzkiej” i „Kalendarzu Beskidzkim”.
Urodził się w Jaworzu Górnym.
22.07 – 90. rocznica śmierci Stanisława Weissa (1870–1929), nauczyciela
tańca towarzyskiego, założyciela Szkoły Tańca przy ulicy Wyzwolenia 31.
24.07 – 95. rocznica urodzin Mieczysława Tomiczka (1924–1996), kronikarza,
Bielska-Białej, dokumentalisty i kolekcjonera pamiątek, działacza społecznokulturalnego i regionalnego, bibliofila. Organizator, aktor, reżyser, instruktor
i dokumentalista amatorskiego ruchu teatralnego w Bielsku-Białej. Kolekcjoner
zegarów, ekslibrisów i pocztówek oraz regionaliów (przeźrocza, widokówki,
zdjęcia, wycinki prasowe, książki). Autor lub współautor albumów i monografii
o Bielsku, Białej i bielskich kościołach, m.in. Straconka, Bielska katedra. 550lecie parafii św. Mikołaja w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała w starej fotografii.
Odznaczony orderem Polonia Restituta. Z marł w Bystrej.
25.07 – 120. rocznica urodzin Franciszka Legierskiego (1899–1974),
gawędziarza i pisarza ludowego. Uczestnik I wojny światowej, działacz
plebiscytowy i powstaniec śląski. Żołnierz ruchu oporu w czasie okupacji. Autor
sztuk scenicznych: Czarna chmura nad Baranią (z J. Proboszem) oraz Pokój
zwycięzcy. Urodził się i zmarł w Istebnej.
25.07 – 120. rocznica urodzin Alfreda Nowaka (1899–1967), lekarza.
Uczestnik powstań śląskich (1919–21). Pracował w szpitalach w Cieszynie
i Wiśle. Walczył w kampanii wrześniowej 1939. Organizator opieki zdrowotnej
i medycznej w Wiśle po II wojnie światowej (m.in. Pogotowia Ratunkowego).
Urodził się w Karwinie na Śląsku Cieszyńskim, zmarł w Cieszynie
25.07 – 15. rocznica śmierci Leszka Mecha (1933–2004), scenarzysty filmów
animowanych, prozaika, poety, dziennikarza, autora książek dla dzieci,.
Współpracownik: „Sportu”, „Przemian”, Trybuny Robotniczej”, „Kroniki
Beskidzkiej”. Kierownik literacki Studia Filmów Rysunkowych w BielskuBiałej. (1962–71). Współautor scenariuszy filmów animowanych, m.in. o Bolku
i Lolku, autora tomików Cienie blasku, Krajobrazy. Nagrodzony Orderem
Uśmiechu.
26.07 – 75. rocznica śmierci Pawła Findera (właśc. Pinkus Finder, pseud.
Paweł Paul, Paul Reynot ; 1904–1944), polskiego działacza komunistycznego.
Uczęszczał do niemieckiego gimnazjum w Bielsku.
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26.07 – 160. rocznica urodzin Bogdana Oleszkiewicza (1859–1913),
nauczyciela, kierownika szkoły w Rajczy. Nauczyciel domowy w rodzinach
Rylskich i Nikorowiczów. Od 1899 kierownik Szkoły Ludowej w Rajczy.
Udzielał lekcji książętom Lubomirskim. Podróżnik po Europie.
26.07 – 45. rocznica śmieci Jana Kubicy (1902–1974), sierżanta WP, działacza
OSP. Uczestnik „cudu nad Wisłą”. Kierownik kamieniołomu w Korbielowie
i tartaku w Jeleśni. Żołnierz kampanii wrześniowej 1939 i AK (łącznik). Prezes
OSP w Jeleśni. Urodził się w Jeleśni.
27.07 – 140. rocznica urodzin Stanisława Ligonia (pseud. Karlik z Kocyndra ;
1879–1954), polskiego pisarza, malarza, ilustratora, radiowca, działacza
kulturalnego i narodowego, reżysera, aktora. Dyrektor katowickiej rozgłośni
Polskiego Radia, propagator folkloru śląskiego, poseł na Sejm.
27.07 – 20. rocznica śmierci Bronisława Zaremby (1922–1999), muzyka,
działacza społecznego. Animator życia kulturalnego na terenie Ujsoł, Złatnej,
Rajczy, Rycerki, Glinki. Zbieracz obrzędów, gawęd, pieśni dla ujsolskiego
zespołu regionalnego Juhas, którego był współzałożycielem. Urodził się i zmarł
w Rajczy.
29.07 – 35. rocznica śmierci Eugeniusza Kopcia (1933–1984), historyka Śląska,
nauczyciela, pracownika Śląskiego Instytutu Naukowego i Uniwersytetu
Śląskiego. Autor m.in. Włókniarze bielsko-bialskiego okręgu przemysłowego
w dobie wielkiego kryzysu…, My i Oni na polskim Śląsku, Szkice z przeszłości
Czechowic-Dziedzic.
29.07 – 25. rocznica śmierci Jerzego Berka (1914–1994), urzędnika
państwowego, redaktora czasopisma „Oświata”, działacza społecznego.
Sekretarz ZG Robotniczego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Siła” na
powiat bielski i cieszyński. Współpracował m.in. z Tadeuszem Regerem
i Wincentym Witosem. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939, jeniec oflagów.
Kurator Śląskiego Okręgu Szkolnego w Katowicach. W latach 1954–1978
dyrektor Pałacu Młodzieży w Warszawie. Urodził się w Cisownicy.
30.07 – 20. rocznica śmierci Renaty Zisman (1921–1999), pianistki, pedagog.
Więźniarka krakowskiego getta i obozów koncentracyjnych. Nauczycielka
muzyki, współzałożycielka Szkoły Muzycznej w Żywcu. Urodziła się w Żywcu
Zabłociu.
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SIERPIEŃ
01.08 – 100 lat temu (1919), powstała kompania Milicji Śląskiej.
01.08 – 80 lat temu (1939), nastąpiło zniesienie autonomii miasta Bielska
(statut miasta z 1869 r.).
03.08 – 120. rocznica urodzin Romana Białasa (1899–1962), majora rez. WP,
żołnierza AK, lekarza chirurga. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej
1920. Od 1938 związany z Żywcem jako dyrektor szpitala. Uczestnik kampanii
wrześniowej 1939. Szef służby medycznej w AK, sprawował stałą opiekę nad
partyzantami z oddziału AK Garbnik. Po wojnie represjonowany przez władze.
Organizator żywieckiej Stacji Opieki nad Matką i Dzieckiem. Zmarł w Żywcu.
03.08 – 10 lat temu (2009), odsłonięto pomnika psa Reksia.
04.08 – 60. rocznica urodzin Renaty Danel (1959-), piosenkarki, kompozytorki,
pedagog, autorki tekstów. Wykonała m.in. Nie wyjeżdżaj kochany beze mnie,
Pada śnieg na me okno, Jeszcze do wczoraj. Urodziła się w CzechowicachDziedzicach.
04.08 – 40. rocznica urodzin Magdaleny Gwizdoń (1979-), biathlonistki,
olimpijki, żołnierza. Zawodniczka KKS Bielsko-Biała (1992–2004) i BLKS
Żywiec (od 2005). Wielokrotna mistrzyni Polski, 3-krotna mistrzyni Europy.
W 2006 jako pierwsza Polka zwyciężyła w Pucharze Świata. Uczestniczka
igrzysk olimpijskich w Turynie (2006), Vancouver (2010) i Soczi (2014).
Urodziła się w Cieszynie.
05.08 – 230 lat temu (1789), na podstawie dekretu cesarskiego Biała stała się
wolnym miastem cesarskim z ustanowionym magistratem.
05.08 – 10. rocznica śmierci Józefa Kornbluma (1917–2009), pamiętnikarza.
Mieszkał w Palestynie. Pisał w języku jidysz, polskim i niemieckim.
W twórczości nawiązywał do lat spędzonych na Śląsku Cieszyńskim. Honorowy
obywatel Cieszyna. Urodził się w Pruchnej.
06.08 – 40. rocznica śmierci Jana Ficonia (1933–1979), artysty ludowego,
rzeźbiarza podejmującego tematykę sakralną i świecką. Twórca piet, kapliczek,
szopek, świątków, postaci historycznych, rolników przy pracy a także pamiątek
i biżuterii. Członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych (STL). Urodził się
i zmarł w Wieprzu.
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07.08 – 135. rocznica urodzin Jana Durczaka (1884–1945), działacza
politycznego i związkowego, posła na Sejm 1919–22. Urzędnik Kas Chorych
w Białej i Żywcu. Mianowany na burmistrza Białej. Urodził się w Ustroniu,
zmarł w Białej.
07.08 – 135. rocznica urodzin Rozalii Królikowskiej (1884–1972), poetki,
pisarki. Działaczka żywieckiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół –
założycielka sekcji żeńskiej. Członkini grupy literackiej Gronie. W twórczości
propagowała dziedzictwo regionalne. Urodziła się i zmarła w Żywcu.
08.08 – 170. rocznica urodzin Romana Vetulaniego (1849–1906), profesora
gimnazjalnego. Radny Sanoka, członek Macierzy Szkolnej dla Księstwa
Cieszyńskiego. Urodził się w Bochni, zmarł w Zawoi.
08.08 – 135. rocznica urodzin Jana Wałacha (1884–1979), poety, malarza
i rzeźbiarza. Studiował pod kierunkiem m.in. profesorów Józefa Mehoffera
i Juliana Fałata. Uprawiał malarstwo sztalugowe i dekoracyjne, grafikę i rzeźbę.
Tematyka prac związana z krajobrazem beskidzkim. Urodził się i zmarł
w Istebnej.
08.08 – 60. rocznica śmierci Jana Kiszy (1890–1959), nauczyciela, dyrygenta,
organisty. Działacz narodowy – budzicieli polskości w Zagłębiu Karwińskim.
Pierwszy dyrygent Związku Polskich Chórów w Czechosłowacji oraz chóru
reprezentacyjnego Towarzystwo Nauczycieli Polskich w Czechosłowacji. Od
1928 mieszkał w Krakowie. Autor opracowań muzycznych do sztuk ludowych
Jana Szuścika i Karola Bergera oraz wiązanki pieśni ludowych Znad Olzy.
Urodził się w Zamarskach.
10.08 – 130. rocznica urodzin Zofii Kossak (1889–1968), powieściopisarki,
publicystki, członkini grupy Czartak. W latach 20. zamieszkała w Górkach
Wielkich. Działaczka konspiracyjna, współinicjatorka powołania Rady Pomocy
Żydom Żegota. Autorka m.in. trylogii historycznej Krzyżowcy, Król trędowaty,
Bez oręża, utworów dla młodzieży Laska Jakubowa, Topsy i Lupus oraz dla
dzieci Przygody Kacperka góreckiego skrzata. Zmarła w Bielsku-Białej. W jej
domu mieści się muzeum jej imienia.
10.08 – 70. rocznica urodzin Tadeusza Szulca (1949-), artysty, związanego
z bielskim środowiskiem plastycznym. W latach 1993–1996, wspólnie
z Tadeuszem Moskałą, prowadził związkową galerię ART TRADING
w kamienicy przy Rynku 27.
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11.08 – 30. rocznica śmierci Marii Czuk (1911–1989), nauczycielki, działaczki
kultury. Nauczycielka na Białostocczyźnie (do 1948), gdzie w czasie okupacji
brała udział w tajnym nauczaniu. Od 1948 pedagog w SP w Koszarawie,
prowadziła gminną i szkolną bibliotekę. Współorganizatorka (z Wiktorią
Mentel) regionalnego zespołu ludowego Wrzosy. Urodziła się i zmarła
w Żywcu.
13.08 – 195. rocznica urodzin Pawła Stalmacha (1824–1891), dziennikarza,
publicysty, działacza narodowego związanego ze Śląskiem Cieszyńskim.
Współzałożyciel Czytelni Polskiej w Cieszynie (1848). Walczył o polskość
Śląska Cieszyńskiego (język, kulturę prawa). Założyciel i pierwszy prezes
Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego. Redaktor „Gwiazdki
Cieszyńskiej”. Wydawał broszury polemiczne, w których poruszał tematy
narodowościowe. Autor dzieł: Księgi rodu słowiańskiego, Zbiór pieśni polskich.
Urodził się w Bażanowicach, zmarł w Cieszynie.
15.08 – 220 lat temu (1799), ukazał się dekret cesarski dotyczący
wyodrębnienia Białej z dóbr lipnickich.
16.08 – 140. rocznica urodzin Jana Kotasa (1879–1965), notariusza, działacza
społecznego i politycznego na Śląsku Cieszyńskim. Inicjator powstania
Polskiego Towarzystwa Turystycznego Beskid. Członek władz Macierzy
Szkolnej. Należał do PSL-u Piast, Narodowo-Chrześcijańskiego Zjednoczenia
Pracy (śląski odłam BBWR). Poseł do Sejmu Śląskiego kilku kadencji.
Przewodniczący Cieszyńskiego Koła Prawników Demokratów. Urodził się
w Rzece na Śląsku Cieszyńskim, zmarł w Cieszynie.
16.08 – 135. rocznica urodzin Tadeusza Smoleńskiego (pseud. dr Samuel
Socha ; 1884–1909), historyka, archeologa, pioniera polskiej egiptologii. Autor
publikacji naukowych, tłumacz hieroglifów z literatury staroegipskiej. Urodził
się w Jaworzu koło Bielska.
17.08 – 70. rocznica urodzin Kazimiery Koim (1949-), działaczki społecznokulturalnej, regionalistki. Działała w Biurze Organizacyjnym TKB. Pracownik
Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej. Urodziła się w Juszczynie.
19.08 – 120. rocznica urodzin Ireny Sawickiej (1899–1984), harcmistrzyni,
nauczycielki, działaczki społecznej. Kierownik Szkoły Przysposobienia
Gospodyń Wiejskich na Buczu – przy Stanicy Harcerskiej Bucze na Śląsku
Cieszyńskim.
20.08 – 90. rocznica urodzin Stefana Drabika (1929-), nauczyciela, rzeźbiarza
ludowego, dyrektora szkoły kolejowej w Czechowicach-Dziedzicach.
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22.08 – 25. rocznica śmierci Władysława Sandera (1911–1994), organisty,
lokalnego działacza społecznego i regionalnego. Od 1930 organista w parafii
w Koszarawie. Członek i prezes OSP. Wieloletni radny gminny, organizator
koszarawskiej służby zdrowia. Urodził się w Ślemieniu, zmarł w Koszarawie.
23.08 – 125. rocznica urodzin Wacława Gutta (1894–1967), nauczyciela z LO
im. Mikołaja Kopernika, współautora podręcznika trygonometrii, współtwórcy
Klubu Stronnictwa Demokratycznego w Bielsku-Białej.
25.08 – 180. rocznica urodzin Carla Wilhelma Hentschela (1839–1894),
nauczyciela, dyrektora szkoły ewangelickiej w Białej, współzałożyciela BielskoBialskiego Towarzystwa Upiększania Miasta i Bialskiego Towarzystwa
Mieszczańskiego.
25.08 – 70. rocznica urodzin Andrzeja Linerta (1944-), historyka teatru,
publicysty, tłumacza. Kierownik literacki Teatru Lalek Banialuka (1974–81).
Współinicjator Międzynarodowych Festiwali Teatrów Lalkowych. Autor
książek o bielskim teatrze. Urodził się w Komorowicach Krakowskich (dziś
dzielnica w Bielsku-Białej).
26.08 – 105 lat temu (1914), z Białej wymaszerował 87-osobowy oddział
bialskiego „Sokoła”.
26.08 – 50. rocznica śmierci Leona Jelonka (1903–1969), nauczyciela,
podinspektora szkolnego, więźnia obozów hitlerowskich. Pracę nauczyciela
rozpoczął w powiecie bialskim w 1925. Od 1934 kierownik szkoły powszechnej
w Milówce, potem w Białej Lipniku i Cięcinie. Od 1940 więzień KL Dachau,
potem KL Mauthausen-Gusen. Prowadził tajne nauczanie. Od 1945 uczył
w Białej i Bielsku (SP nr 3). Zmarł w Bielsku-Białej.
27.08 – 105. rocznica urodzin Pawła Łyska (1914–1978), folklorysty, literata,
pamiętnikarza, socjologa, historyka, biblioznawcy i etnografa, organizatora
kontaktów Polonii ze Śląskiem Cieszyńskim. W swych książkach utrwalał
ginący świat górali beskidzkich. Autor m.in. wspomnień Z Istebnej w świat,
Poszło po marne, powieści Jano i jego zbójnicy kamraci, publikacji Polskie
biblioteki przed, podczas i po drugiej wojnie światowej. Laureat Nagrody
Fundacji im. Kościelskich (1975).
28.08 – 105. rocznica urodzin Augustyna Szwajcy (1914–1990), budowniczego
instrumentów ludowych, rzeźbiarza ludowego. Członek grupy plastyków
amatorów Różni. Urodził się w Gilowicach.
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28.08 – 80. rocznica śmierci Wincentego Byrskiego 1870–1939), urzędnika
kolejowego, poety, tłumacza literatury niemieckiej, działacza narodowego.
Autor utworów poetyckich m.in. niewydanego poematu religijnego Syn
Człowieczy. Właściciel księgozbioru zw. obecnie z Biblioteką Wincentego
Byrskiego (w posiadaniu GBP w Kozach). Urodził się w Kozach, zmarł
w Czechowicach-Dziedzicach.
29.08 – 155. rocznica urodzin Michała Juroszka (1864–1910), chłopa, poety
i pieśniarza ludowego. Tworzył wiersze okolicznościowe, najczęściej
improwizował w zależności od okoliczności. Utworów nie zapisywał. Jedyny
jego wiersz Istebniajski dziyweczki został opublikowany w „Kalendarzu
Beskidzkim” (1962). Jego utwory krążyły w tradycji ustnej górali
istebniańskich. Urodził się w Istebnej.
29.08 – 110. rocznica śmierci Tadeusza Smoleńskiego (pseud. dr Samuel
Socha ; 1884–1909), historyka, archeologa, pioniera polskiej egiptologii, autora
publikacji naukowych, tłumacza hieroglifów z literatury staroegipskiej. Urodził
się w Jaworzu koło Bielska.
29.08 – 70. rocznica śmierci Franciszka Ksawerego Latinika (1864–1949),
generała WP. Uczestnik I wojny światowej. Dowódca 100. Pułku Piechoty
Austro-Węgier złożonego głównie z żołnierzy Polaków pochodzących ze Śląska
Cieszyńskiego (tzw. pułk cieszyński). Dowódca Frontu Śląskiego w wojnie
polsko-czeskiej. Jeden z delegatów polskich do Komisji Międzysojuszniczej.
W 1920 wojskowy gubernator Warszawy.
30.08 – 95. rocznica urodzin Józefa Tatara (1924-), rzeźbiarza ludowego.
Autor Drogi Krzyżowej w kościele w Zawoi-Wilcznej. Urodził się w Zawoi.
31.08 – 115. rocznica urodzin Jerzego Cymorka (1971–1904), pastora,
ekumenisty. Administrator parafii w Wiśle, Trzyńcu i Czeskim Cieszynie.
Biskup polskiego Kościoła ewangelickiego na Zaolziu (1953–1971). Urodził się
w Bystrzycy na Śląsku Cieszyńskim, zmarł w Czeskim Cieszynie.
31.08 – 80. rocznica urodzin Jana Knoppka (1939–2008), nauczyciela,
polityka. Członek Powiatowej Rady Narodowej w Cieszynie i Wojewódzkiej
RN w Bielsku-Białej. Poseł na Sejm kontraktowy (1989–1991). Konferansjer
Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Urodził się w Wiśle, zmarł w Cieszynie.
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WRZESIEŃ
Wrzesień – 80. śmierci Józefa Oślizło (1907–1939), pedagoga, nauczyciela
biologii i chemii w szkołach Żywca, powiatu bialskiego i Chełmży.
Zamordowany przez hitlerowców w lasach bydgoskich we wrześniu 1939 r.
Wrzesień – 80. rocznica śmierci Władysława Górnikiewicza (1878–1939),
pedagoga, publicysty, działacza narodowego na Śląsku Cieszyńskim. Żołnierz
Armii Hallera; nauczyciela w szkole w Mnichu i Katowicach-Dębie.
01.09 – 80. rocznica śmierci Franciszka Basika (1909–1939), żołnierza WP,
pierwsza ofiara września 1939 pod Pilskiem. W sierpniu 1939 zmobilizowany
do plutonu z ramienia Straży Granicznej. Dowódca patrolu zamierzającego
przekroczyć granicę słowacką na Pilsku. Postrzelony przez polskiego żołnierza,
zmarł w schronisku na Hali Miziowej. Urodził się w Korbielowie.
02.09 – 140. rocznica urodzin Franciszka Tanewskiego (1879–1957),
właściciela drogerii w Białej, współzałożyciela Banku Kupieckiego w Białej.
02.09 – 125. rocznica urodzin Gwido Langera (1894–1948), cieszynianina,
podpułkownika dyplomowanego piechoty Wojska Polskiego. Kierownik Biura
Szyfrów Wojska Polskiego, gdzie pod jego dowództwem w 1932 grupa
wybitnych polskich matematyków i kryptologów złamała system niemieckiej
maszyny szyfrowej Enigma, w lipcu 1939 przekazał te informacje aliantom,
dzięki czemu przyczynił się do ich zwycięstwa w wojnie.
02.09 – 45. rocznica śmierci Emilii Wyrobek (1906–1974), lekarza radiologa.
Uczestnik Powstania Warszawskiego. Organizator Instytutu Onkologii
w Krakowie. Urodziła się w Żywcu.
02.09 – 10. rocznica śmierci Mariana Kałonia (1930–2009), pułkownika
lotnictwa, samorządowca. Prezydent Bielska-Białej (1978–1981). W czasie
sprawowania urzędu powstały osiedla Polskich Skrzydeł i Wojska Polskiego
oraz wybudowano dom handlowy Klimczok. Zmarł w Bielsku-Białej.
03.09 – 140. rocznica urodzin Stefana Tomasza Maultza (1879–1945), malarza,
rzeźbiarza, autora polichromii w kościele pw. Przenajświętszej Trójcy
w Bielsku-Białej.
03.09 – 80. rocznica wysadzenia przez polskich saperów (1939) tunelu
kolejowego pod ulicą 3 Maja. Bielsko zostało zajęte przez wojska niemieckie.
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04.09 – 45. rocznica urodzin Katarzyny Gębali-Roszkowskiej (1974-),
narciarki, olimpijki, nauczycielki. Kontynuatorka sportowych tradycji
rodzinnych. Zawodniczka BBTS Bielsko-Biała i AWF Katowice. Mistrzyni
Polski juniorów (1993), 4-krotna mistrzyni Polski seniorek. Uczestniczka
igrzysk olimpijskich w Nagano (1998). Urodziła się w Bielsku-Białej.
04.09 – 45. rocznica śmierci Pawła Stellera (1895–1974), grafika,
drzeworytnika, pedagoga, kartografa. Uczeń Władysława Skoczylasa. Przez
krytyków nazywany „śląskim Dürerem”. Uwieczniał piękno Śląska
Cieszyńskiego (szczególnie twarze górali). Autor pierwszej samochodowej
mapy Polski. Urodził się w Hermanicach, zmarł w Katowicach.
06.09 – 65. rocznica śmierci Jana Zahradnika (1883–1954), urzędnika,
historyka, pisarza. Autor sztuk scenicznych, m.in. Ondraszek, herszt zbójców
Beskidu Śląskiego a także historycznych opracowań regionalnych, np. Zarys
dziejów miasta Bielska.
07.09 – 400. rocznica śmierci Melchiora Grodzieckiego (1582 lub 1584–
1619), księdza, prezbitera, jezuity, męczennika i świętego Kościoła
katolickiego. Wybitny kaznodzieja i spowiednik. Kapelan w Koszycach. Ścięty
za trwanie przy wierze katolickiej. Kanonizowany przez papieża Jana Pawła II
(1995) na Słowacji. Szczątki świętego w 1784 roku złożone w tyrnawskim
klasztorze sióstr urszulanek, spoczywają tam do dzisiaj.
07.09 – 105. rocznica urodzin Marii Jasickiej (1914–1947), pochodziła
z Kamesznicy, nauczycielka w szkole podstawowej w Czernichowie-Tresnej.
W czasie wojny zaangażowana w ruchu oporu działała w organizacji ZWZ,
kolportowała nielegalną prasę „Hasło”, kierowała grupą niosącą pomoc
więźniom KL Auschwitz. Za działalność aresztowana i zesłana do Auschwitz.
07.09 – 90. rocznica urodzin Zygmunta Poniedziałka (1929-), nauczyciela,
historyka, działacza społecznego, kulturalnego i regionalnego, publicysty. Od
1952 związany z Żywiecczyzną: dyrektor SP w Nieledwi, Żywcu i ZSR
w Moszczanicy. Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, członekzałożyciel Beskidzkiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego.
08.09 – 110. rocznica urodzin Bronisława Balcera (1909–1994), rzeźbiarza
ludowego, samouka. Twórca drewnianych ptaszków (rzeźbił głównie dudki,
papugi i rajskie), gniazdek i koszyków z pisklętami. W czasie okupacji na
zamówienie konspiracyjne rzeźbił białe orły w koronie. Urodził się
w Stryszawie.
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09.09 – 105. rocznica śmierci Karola Krygiela (1890–1914), nauczyciela.
Uczył w szkole nr 2 w Ustroniu (od 1909) i w domu sierot. Duchowy
przywódca Związku Młodzieży Ewangelickiej. Jako pierwszy wprowadził
w ustrońskiej szkole gimnastykę z dziewczętami. Skierowany na front w czasie
I wojny światowej, poległ w bitwie pod Kraśnikiem. Urodził się w Suchej
Średniej na Śląsku Cieszyńskim.
11.09 – 80. rocznica śmierci Wacława Olszaka (1868–1939), lekarza, działacza
narodowego i społecznego na Śląsku Cieszyńskim, prezesa Zarządu Głównego
Macierzy Szkolnej, burmistrza Karwiny. Członek Rady Narodowej Księstwa
Cieszyńskiego, przewodniczący Rady Naczelnej Polaków w Czechosłowacji.
Lekarz Kasy Brackiej Przemysłu Węglowego w Karwinie. Autor popularnych
opracowań z zakresu oświaty zdrowotnej. Współzałożyciel Polskiego
Towarzystwa Turystycznego Beskid Śląski oraz schroniska polskiego na
Ropiczce. Urodził się w Szonowie na Śląsku Cieszyńskim, zmarł w Karwinie.
Był pierwszą ofiarą niemieckiej agresji na Zaolziu spośród polskiej inteligencji.
12.09 – 110. rocznica śmierci Karola Grania (1839–1909), nauczyciela
w szkołach powszechnych w Ustroniu i Wiśle. Od 1868 kierownik szkoły
i organista w Istebnej. Propagator oświaty rolniczej, sadownictwa i uprawy
kwiatów w Trójwsi Beskidzkiej. Inicjator powstania pierwszej poczty w gminie
Istebna (i jej poczmistrz) i OSP. Sekretarz gminy w Istebnej. Urodził się
w Stanisłowicach na Śląsku Cieszyńskim, zmarł w Istebnej.
12.09 – 90. rocznica urodzin Czesława Orłowskiego (1929-), dziennikarza,
redaktora „Świata Młodych”, „Sondy” – pisma FSM. Współorganizator m.in.
Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Obrzędowych Żywieckie Gody.
12.09 – 80. rocznica urodzin Zygmunta Marka Mokrowieckiego (1939-),
reżysera teatralnego i aktora. Występował na Scenie Polskiej w Czeskim
Cieszynie (1965–73). Reżyser Teatru Polskiego w Bielsku-Białej (1977–83).
Współorganizator m.in. teatru poezji Żagiew'77, Sceny Gremium. Reżyser
spektakli „światło–dźwięk” w Bielsku, Cieszynie, Oświęcimiu, Szczyrku,
Węgierskiej Górce.
13.09 – 80 lat temu (1939), miało miejsce spalenie synagogi w Bielsku.
15.09 – 40. rocznica urodzin Magdaleny Grzywy (1979-), biathlonistki,
olimpijki.
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16.09 – 115. rocznica urodzin Michała Juroszka (1904–1976), pedagoga.
Pracował jako nauczyciel m.in. w Strumieniu, Międzyrzeczu Górnym,
Kończycach Małych i Lipowcu. Żołnierz kampanii wrześniowej 1939. Jeniec
oflagów w Arnswalde i Woldenbergu. Kierownik szkoły w Istebnej, potem
Koniakowie, gdzie jednocześnie był m.in. przewodniczącym Gromadzkiej Rady
Narodowej). Założyciel zespołu ludowego w Koniakowie, dla którego napisał
widowiska sceniczne Koniakowska pobaba, Ondrzaszkowe czasy, Kwiat
paproci. Urodził się w Istebnej, zmarł w Wiśle.
16.09 – 80. rocznica śmierci Józefa Kustronia (1892–1939), generała brygady
Wojska Polskiego, w 1935 r. objął dowództwo 21 Dywizji Piechoty Górskiej
w Bielsku, z dywizją brał udział w zajęciu Zaolzia. W Bielsku zaangażował się
aktywnie w działalność o polskim charakterze społeczno-politycznym,
gospodarczym i narodowym. Podczas kampanii wrześniowej dowodził nadal 21
DPG wchodzącą w skład Grupy Operacyjnej Bielsko i Armii Kraków.
17.09 – 115. rocznica urodzin Bronisławy Pawlus (1904–1990), nauczycielki.
Od września 1939 w uczyła w polskiej Szkole Powszechnej w Łękawicy,
następnie w Okrajniku, gdzie prowadziła również tajne nauczanie w zakresie
gimnazjum. Od 1945 w Kocierzu Moszczanickim. Urodziła się w Białej
Krakowskiej.
18.09 – 55 lat temu (1964), rozpoczęły się obchody uroczystości związanych
z 700-leciem Bielska-Białej.
19.09 – 115. rocznica urodzin Pawła Findera (właśc. Pinkus Finder, pseud.
Paweł Paul, Paul Reynot ; 1904–1944), inżyniera chemika, działacza
politycznego i ruchu oporu. Prowadził badania m.in. pod kierunkiem prof.
Fryderyka Joliot-Curie. Założyciel Polskiej Partii Robotniczej. Uczęszczał do
niemieckiego gimnazjum w Bielsku. Urodził się w Leszczynach (dziś dzielnica
Bielska-Białej).
19.09 – 125. rocznica urodzin Bronisława Wrońskiego (1894–1956),
legionisty, nauczyciela. Ochotnik Pierwszej Brygady Korpusu Posiłkowego
walczył w I wojnie światowej (dwukrotnie Krzyż Walecznych). Kierownik SP
w Żywcu Zabłociu. W czasie okupacji prowadził tajne nauczanie
i współpracował z AK. W SP nr 1 w Zabłociu odsłonięto tablicę pamiątkową ku
jego pamięci (1987).
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19.09 – 140. rocznica urodzin Alfreda Nohela (1879–1941), nauczyciela
muzyki i działacza ruchu muzycznego. Uczył muzyki w Seminarium
Nauczycielskim w Cieszynie Bobrku. Jego wychowankami byli m.in. Jerzy
Drozd, Karol Stryja, Jan Sztwiertnia, Jan Tacina. Urodził się w Kończycach
Wielkich, zmarł w Cieszynie.
20.09 – 200. rocznica urodzin Jana Śniegonia (1819–1880), nauczyciela,
działacza społecznego. Animator oświaty ludowej. Kierownik szkoły w Wiśle.
Zainicjował powstanie biblioteki i szkolnego muzeum. Otworzył klasę „Pod
Pajtą” (1863). Radny Wydziału Gminnego. Inicjator budowy szkoły w Wiśle
Malince. Urodził się w Gródku k. Jabłonkowa na Śląsku Cieszyńskim, zmarł
w Wiśle.
20.09 – 140. rocznica budowy synagogi przy ulicy 3 Maja według projektu
Karola Korna (1879).
20.09 – 120. rocznica urodzin Jana Kawuloka (1899–1976), muzyka, wirtuozagajdosza, gawędziarza. Znany składacz kości i homeopata. Krzewiciel kultury
rolnej (sadownik). Autor gawęd, pieśni i wierszy. Znawca i budowniczy
instrumentów ludowych zwłaszcza trombit, rogów pasterskich (grał na
wszystkich instrumentach). Członek zespołów ludowych Koniaków i Istebna.
Jego kurna chata (Chata Kawuloka) została przekształcona w izbę regionalną
i stała się atrakcją turystyczną. Laureat Nagrody Oskara Kolberga (1976).
Urodził się w Istebnej.
21.09 – 145. rocznica urodzin Franciszka Mączyńskiego (1874–1947),
architekta, nauczyciela rysunku, projektanta witraży. Zaprzyjaźniony z malarką
Olgą Boznańską. Projektant przebudowy Nowego Zamku w Żywcu, budowy
kaplicy grobowej Habsburgów. Autor projektu rozbudowy kościoła
w Radziechowach.
21.09 – 60. rocznica śmierci Bruno Konczakowskiego (1881–1959), kupca,
kolekcjonera dzieł sztuki i rzemiosła artystycznego (m.in. mebli, ceramiki
i porcelany, malarstwa, zegarów i starej broni). Ekspert w dziedzinie broni.
Posiadacz cennej biblioteki. Część jego zbiorów znajduje się w polskich
muzeach (m.in. w Krakowie, Cieszynie). Urodził się w Cieszynie.
21.09 – 35. rocznica śmierci Jana Hodera (1939–1984), reżysera, animatora
filmowego związanego ze Studiem Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.
Autor m.in. filmów z serii Pampalini.
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22.09 – 80. rocznica urodzin Mariana Kasprzyka (1939-), boksera, trenera,
olimpijczyka. Zawodnik m.in. BBTS Bielsko (1958–1961, 1964–1969).
Reprezentant Polski. Stoczył 270 walk (232 wygrane). Wychowanek Feliksa
Stamma. Uczestnik igrzysk olimpijskich w Rzymie (1960 – brązowy medal),
Tokio (1964 – złoty medal) i Meksyku (1968). Na podstawie jego życia powstał
film Bokser oraz książka Olimpijczyk.
23.09 – 90. rocznica urodzin Edwarda Jędrysiaka (1929–1993), żołnierza AK,
działacza społecznego. Działalność konspiracyjna rodziny Jędrysiaków polegała
m.in. na pomocy więźniom KL Auschwitz (współpraca z oddziałem Sosenki).
Sołtys Międzybrodzia (1958–1962), radny GRN (1973–1977). Członek Koła
Łowieckiego Beskid Polskiego Związku Łowieckiego (inicjator hodowli
bażantów). Urodził się w Międzybrodziu Bialskim.
23.09 – 30. rocznica śmierci Antoniny Poraniewskiej (1904–1989), działaczki
społecznej, założycielki Domu dla Matki i Dziecka w Cygańskim Lesie.
24.09 – 260. rocznica urodzin Jana Kłapsi (1759–1805), pastora w Jaworzu
(1782–1800) i Cieszynie (1800–1805). To że został pastorem zawdzięcza
swojemu ojcu, który u cesarza Józefa II wyprosił zgodę na studia syna. Stało się
to w czasie jazdy karocą po Bielsku, którą powoził Jan Kłapsia senior. Urodził
się w Skoczowie, zmarł w Cieszynie.
24.09 – 75. rocznica śmierci Ignacego Gazurka (1907–1944), nauczyciela,
oficera WP, spadochroniarza. Pracował w szkołach w Skoczowie, Ustroniu
i Wiśle. Walczył w kampanii wrześniowej 1939, we Francji i Anglii. Służył
w 1 Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej. Brał udział w operacji „MarketGarden” w okolicach Arnhem jako dowódca 9 kompanii spadochronowej (III
Batalionu). Odznaczony Krzyżem Walecznych. Patron 18. Batalionu
Desantowo-Szturmowego w Bielsku-Białej. Urodził się w Istebnej.
25.09 – 100. rocznica urodzin Stanisława Hadyny (1919–1999), polskiego
kompozytora, dyrygenta, muzykologa i pisarza oraz nauczyciela gimnazjalnego.
Założyciela i wieloletniego kierownika artystycznego Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk”. Kompozytor kantat, pieśni chóralnych i solowych, muzyki baletowej
teatralnej i filmowej. Najbardziej znane pieśni: Ondraszek, Karolinka, Szła
dzieweczka, Gdybym to ja miała. Autor m.in. powieści Niezatarte ślady, zbioru
reportaży Na podbój kontynentu, pamiętnika W pogoni za wiosną.
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26.09 – 140. rocznica urodzin Tadeusza Michejdy (1879–1956), lekarza,
działacza politycznego i społecznego. Członek Rady Narodowej Księstwa
Cieszyńskiego w 1918. Kierował akcją plebiscytową w Zagłębiu OstrawskoKarwińskim, Senator i poseł na Sejm RP (1930–35). Minister zdrowia (1946–
51) i poseł na Sejm Ustawodawczy. Urodził się w Nawsiu na Śląsku
Cieszyńskim.
26.09 – 5. rocznica śmierci Marka Gedla (1934–2014), archeologa, profesora
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza.
Urodził się w Bielsku-Białej.
28.09 – 140. rocznica urodzin Zygmunta Podgórskiego (1879–1939),
nauczyciela w Polskim Prywatnym Gimnazjum Realnym w Bielsku, członka
i założyciela Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, działacza społecznego.
28.09 – 80. rocznica urodzin Małgorzaty Galm (1939–2004), bibliotekarki.
Autorka pracy dyplomowej Drukarstwo na terenie Bielska-Białej do II wojny
światowej. Zawodowo związana m.in. z bielską Wojewódzką Biblioteką
Publiczną. Organizatorka Biblioteki Instytutu Teologicznego im. św. Jana
Kantego w Bielsku-Białej.
29.09 – 100. rocznica urodzin Michała Kwaśnego (1919–1997), malarza,
współzałożyciela Grupy Beskid, od 1954 r. członka ZPAP.
30.09 – 55. rocznica urodzin Janusza Malika (1964-), skoczka narciarskiego,
olimpijczyka, instruktora narciarskiego. Zawodnik Beskidów Szczyrk (1974–
84). Uczestnik igrzysk olimpijskich w Sarajewie (1984). Urodził się w BielskuBiałej.
30.09 – 45. rocznica urodzin Daniela Dziarmagi (1974–2005), piłkarza
(pomocnik), reprezentanta Polski juniorów. Zawodnik m.in. BBTS BielskoBiała (1999–2002), Koszarawa Żywiec (2002–03) oraz LKS Bestwina (2003–
05, także trener). Zmarł w Bestwinie.
30.09 – 45. rocznica śmierci Józefa Stebla (1900–1974), nauczyciela, bibliofila.
Członek Organizacji Bojowej, więzień KL Dachau. Jako jeden z pierwszych
dotarł na miejsce katastrofy samolotowej (11 września 1932), w której zginęli
Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura. Opiekun Żwirkowiska (dokumentalista,
projektodawca parku i pomnika zniszczonego przez hitlerowców) i jego
odtwórca po II wojnie światowej. Urodził się w Cierlicku Dolnym na Śląsku
Cieszyńskim.
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PAŹDZIERNIK
01.10 – 140. rocznica urodzin Mieczysława de Ines (1879–1951), urzędnika
państwowego, komisarza rządowego w Białej.
01.10 – 110. rocznica urodzin Wilhelma Bartyzela (1909–1990), poety
ludowego, działacza społecznego i politycznego. Związał się ze Stronnictwem
Narodowym. Organizował strajki robotnicze robotników leśnych i furmanów
w powiecie żywieckim. W związku z działalnością w SN był wielokrotnie
zatrzymywany i aresztowany przez władze sanacyjne. Dwukrotnie osadzony
w Berezie Kartuskiej. Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej
w Zawoi. Publikował w czasopismach m.in. w „Dzwonie Niedzielnym”,
„Przyjacielu Młodzieży”. Współzałożyciel grupy literackiej Gronie w Żywcu.
Urodził się i zmarł w Zawoi.
01.10 – 90. rocznica urodzin Andrzeja Więcławka (1929-), fotografa amatora,
współzałożyciela Beskidzkiego Towarzystwa Fotograficznego.
02.10 – 80. rocznica śmierci Andrzeja Molińskiego (1876–1939), księdza.
Proboszcz w Radziechowach k. Żywca (1917–1928).W 1928 objął probostwo
w jednej z najstarszych i największych parafii św. Szczepana w Krakowie.
Urodził się w Żywcu.
02.10 – 65. rocznica śmierci Ludwika Konarzewskiego seniora (1886–1954),
malarza i rzeźbiarza, pedagoga. Pionier w zakresie uświadamiania miejscowych
górali o wartości i bogactwie sztuki ludowej i kultury regionalnej. Malarz m.in.
polichromii w kościołach śląskich. Zmarł w Istebnej.
03.10 – 145. rocznica urodzin Olgi Stonawskiej (1874–1964), administratorki
pism ewangelickich redagowanych przez ojca Franciszka Michejdę „Przyjaciel
Ludu” oraz męża Jana Stonawskiego „Poseł Ewangelicki”. Przewodnicząca
Ewangelickiego Koła Niewiast w Cieszynie. Urodziła się w Nawsiu na Śląsku
Cieszyńskim, zmarła w Cieszynie.
03.10 – 90. rocznica urodzin Adama Skoczylasa (1929–1966), alpinisty,
himalaisty i taternika, pisarza górskiego. Swoje wyprawy (m.in. udział w akcji
ratunkowej na ścianie Eigeru w Alpach w 1957) opisywał w książkach Stefano,
przyjdziemy jutro i artykułach w „Taterniku” czy „Wierchach”. Urodził się
w Bielsku-Białej.
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04.10 – 180. rocznica urodzin Jerzego Klusa (1839–1917), nauczyciela,
organisty. Współzałożyciel Towarzystwa Nauczycieli Ewangelickich.
Nauczyciel w ewangelickiej szkole ludowej i organista w zborze w Cieszynie.
Opracował melodie do pieśni kościelnych z Kancjonału ks. Jerzego Heczki
(1866). Napisał też m.in. polsko-niemiecki i niemiecko-polski słownik do
użytku szkolnego i podręcznego. Urodził się w Goleszowie, zmarł w Cieszynie.
04.10 – 85. rocznica urodzin Zbigniewa Pietrzykowskiego (1934–2014),
boksera, olimpijczyka, trenera, posła na Sejm. Uczestnik igrzysk olimpijskich
w: Melbourne (1956 – brązowy medal), Rzymie (1960 – srebrny medal) i Tokio
(1964 – brązowy medal). Urodził się w Bestwince, zmarł w Bielsku-Białej.
06.10 – 60. rocznica powołania 19. Samodzielnego Batalionu
Rozpoznawczego w Bielsku-Białej (1959).
06.10 – 5. rocznica śmierci Igora Mitoraja (1944–2014), polskiego rzeźbiarza,
malarza i grafika, od 1968 roku tworzącego poza granicami kraju. Uczęszczał
do Liceum Plastycznego w Bielsku-Białej. Autor dzieł: Ikar, Tyndareus,
Centauro, Eros, Mars, Gorgona, Ithaka. Jego rzeźby, często gigantycznej
wielkości, stoją w reprezentacyjnych punktach miast: w Paryżu, Rzymie,
Mediolanie, Lozannie, Londynie, Krakowie, w USA i Japonii.
08.10 – 145. rocznica urodzin Bernarda Kotuli (1874–1915), nauczyciela,
księgarza, poety, grafika, folklorysty. Zbieracz śląskich motywów zdobniczych,
malarskich, ceramicznych itp. Autor pionierskich opracowań metodycznych
z zakresu rysunku. Właściciel księgarni w Cieszynie. Urodził się w Cierlicku
Dolnym na Śląsku Cieszyńskim, zmarł w Cieszynie.
08.10 – 95. rocznica śmierci Hermanna Fritscha (1846–1924), austriackiego
teologa, publicysty, działacza religijnego i nauczyciela, pastora w parafiach
w Bielsku i Białej. Nauczyciela religii, języka niemieckiego i geografii
w ewangelickiej szkole realnej w Bielsku. Współzałożyciel czasopism
ewangelickich, autor licznych tekstów do pism teologicznych.
08.10 – 35. rocznica śmierci Jana Jerzego Glajcara (1932–1984), sportowca,
lekarza. Kierownik Wydziału Zdrowia w Cieszynie i Przychodni Internistycznej.
Kapitan drużyny siatkarskiej. Działacz sekcji tenisowej i narciarskiej. Prezes
Ogniska TKKF Ogniwo w Cieszynie. Inicjator budowy kortów tenisowych.
Urodził się i zmarł w Cieszynie.
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08.10 – 20. rocznica śmierci Adama Bujoka (1912–1999), elektryka, muzyka.
Działacz organizacji młodzieżowych i społecznych w swojej wsi, m.in. Związku
Młodzieży Ewangelickiej, koła Macierzy Szkolnej. Był w ekipie zakładającej
sieć elektryczną w 1938. Współpracował z miejscowymi zespołami
muzycznymi. Urodził się w Cisownicy.
09.10 – 120. rocznica urodzin Karola Piegzy (1899–1988), nauczyciela, pisarza,
folklorysty, fotografa oraz malarza pejzażów beskidzkich. Dyrektor polskiej
szkoły w Jabłonkowie. Działacz PZKO. Autor opracowań dotyczących Śląska
Cieszyńskiego: Malarze śląscy, Ceramika cieszyńska, Cieszyńskie skrzynie
malowane, zbiorów opowiadań Sękaci ludzie, Tam pod Kozubową. Urodził się
w Łazach na Śląsku Cieszyńskim, zmarł w Jabłonkowie.
09.10 – 115. rocznica urodzin Bronisława Sapety (1904–1990), działacza ruchu
ludowego i rucha oporu na Żywiecczyźnie. Współzałożyciel i prezes klubu PSL
Piast w Leśnej. Od 1931 w Zarządzie Stronnictwa Ludowego w Żywcu.
Członek Rady Gminy Lipowa. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 (4 PSP
w Cieszynie). Członek organizacji konspiracyjnej Racławice w Leśnej. Prezes
Zarządu Powiatowego SL w Żywcu (w 1945). Organizator spółdzielczości
rolniczej na Żywiecczyźnie. Urodził się i zmarł w Leśnej.
09.10 – 20. rocznica śmierci Andrzeja Binka (1943–1999), działacza
kulturalnego i społecznego. Dyrektor MDK Włókniarzy w Bielsku-Białej.
Współorganizator Międzynarodowego Festiwalu Amatorskich Filmów
Animowanych FAZY. Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury i koordynator
TKB. Urodził się w Czechowicach-Dziedzicach.
09.10 – 110. rocznica urodzin Franciszka Ozimińskiego (1909–1987),
nauczyciela, działacza społecznego. W czasie okupacji niemieckiej związany
z Komendą Obrońców Polski. Od 1941 na Żywiecczyźnie, m.in. uczestniczył
w tajnym nauczaniu. Współautor Elementarza do kl. I i Czytanki dla kl. IV–V.
Kierownik SP nr 1 w Radziechowach. Radny GRN w Radziechowach. Pisał
kronikę szkoły i wsi. Zmarł w Radziechowach.
10.10 – 100. rocznica urodzin Danuty Baduszkowej (właśc. Karolina
Baduszek-Korzeniowska ; 1919–1978), urodzonej w Stryju reżyserki teatralnej,
nauczycielki, twórczyni i dyrektorki Teatru Muzycznego w Gdyni, od 1992
nosi jej imię) oraz Studium Wokalno-Aktorskiego w Gdyni. Animatorka życia
kulturalnego w Dziedzicach w latach 1945–1954, gdzie prowadziła teatr
amatorski. Urodziła się w Stryju.
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12.10 – 180. rocznica urodzin Ignacego Świeżego (1839–1902), księdza
katolickiego, działacza narodowego i oświatowego; duszpasterza w Racimowie
i Bielsku. Założyciel i prezes Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra. Poseł do śląskiego
Sejmu Krajowego w Opawie. Autor kilku powieści, kolekcjonera anegdot,
przysłów i pieśni ludowych. Tłumacz z języka niemieckiego i francuskiego.
Jego imię nosi jedna z cieszyńskich ulic.
12.10 – 70. rocznica urodzin Teresy Sztwiertni (1949-), bielskiej malarki
i graficzki.
12.10 – 35. rocznica śmierci Mieczysława Gładysza (1903–1984), etnografa,
muzeologa, kolekcjonera, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, badacza
kultury ludowej Śląska i Karpat, autora m.in. publikacji Góralskie zdobnictwo
drzewne na Śląsku, Zdobnictwo metalowe na Śląsku, Bibliografia etnografii
Śląska w zarysie.
13.10 – 80. rocznica urodzin Jana Drabiny (1939-), historyka mediewisty,
religioznawcy, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor m.in. publikacji
o historii Śląska. Honorowy Obywatel Miasta Bytomia. Urodził się w Cieszynie.
13.10 – 25. rocznica śmierci Wiesławy Buczek (1932–1994), nauczycielki.
Związana z Wisłą Czarne rodzinnie i zawodowo (dyrektorka SP nr 2 w latach
1964–1984). Inicjatorka powstania dziecięcego zespołu regionalnego Wisełka.
Dzięki jej staraniom wybudowano nowy gmach szkolny (1969).
15.10 – 145. rocznica urodzin Ferdynanda Dyrny (1874–1957), pisarza
ludowego, felietonisty, działacza oświatowego i kulturalnego. Aktor i reżyser
teatru amatorskiego Czytelni Ludowej w Cieszynie (prezes Czytelni). Autor
gawęd gwarą Tekla Klabetnica i sztuki Sałaśnicy. Urodził się w Jabłonkowie,
zmarł w Ustroniu.
15.10 – 145. rocznica urodzin Selmy Kurz (1874–1933), śpiewaczki operowej,
sopranistki żydowskiego pochodzenia. Najbardziej znanej primadonny
w Cesarstwie Austro-Węgierskim. Zaangażowana przez Gustava Mahlera do
Opery Wiedeńskiej (1899–1929). Zasłynęła doskonałymi popisami śpiewu
koloraturowego. Jedna z bohaterek powieści Kazimiery Alberti pt. Ghetto
potępione. Urodziła się w Bielsku.
15.10 – 100. rocznica urodzin Andrzeja Barańskiego (1919–1988), żołnierza,
spółdzielcy, działacza społecznego. Sołtys Czańca. W 1943 w Armii Polskiej
w Sielcach nad Oką. Uczestniczył m.in. w walkach o Warszawę, Wał Pomorski,
Kołobrzeg, aż po Łabę. Od 1953 związany ze spółdzielczością gminną. Zmarł
w Czańcu.
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16.10 – 145. rocznica urodzin Józefa Michejdy (1874–1942), nauczyciela,
działacza muzycznego. Kierownik szkoły w Nydku i Wędryni, Szkoły Ludowej
Macierzy Szkolnej w Czeskim Cieszynie. Wiceprezes Polskiego Związku
Śpiewaczego i Muzycznego. Zginął w więzieniu zamordowany przez Niemców.
Urodził się w Ligotce Alodialnej na Śląsku Cieszyńskim.
16.10 – 100. rocznica urodzin Karola Prochownika (1919–1985), pracownika
leśnego, działacza społecznego i regionalnego. Dyrektor tartaku w Ujsołach (od
1952). Reaktywował OSP w Sopotni Małej i został jej naczelnikiem. Jeden
z założycieli i opiekunów zespołu regionalnego Juhas w Ujsołach. Urodził się
w Sopotni Małej.
16.10 – 30 lat temu (1989), zarejestrowano w Sądzie Wojewódzkim w BielskuBiałej Towarzystwo Szkolne im. Mikołaja Reja.
16.10 – 25. rocznica śmierci Ireny Madeckiej-Borkowskiej (1924–1994),
lekarza weterynarii, pracownika naukowego i akademickiego. Związana
z Akademią Medyczną w Lublinie. Prowadziła prace nad kwasami
nukleinowymi, stosując autorskie metody badawcze. Z ramienia Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO) przygotowała międzynarodowy kurs z zakresu
nowoczesnych metod nauczania pielęgniarstwa. Urodziła się w Cieszynie.
17.10 – 250. rocznica urodzin Józefa Różańskiego (1769–1838), księdza,
kronikarza. Proboszcz w Skoczowie (1806–38). Budowniczy kościołów
w Ochabach i Lipowcu. Odkrył obraz Matki Boskiej Skoczowskiej (z 1737)
i wystawił go w ołtarzu w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła. Autor
niezachowanej kroniki Skoczowa. Urodził się w Cieszynie.
17.10 – 90. rocznica urodzin Jana Aleksandra Wajanda (1929-), współtwórcy
wyższego szkolnictwa technicznego w Bielsku-Białej, profesora Akademii
Techniczno-Humanistycznej. Twórca specjalności silnikowo-samochodowych.
18.10 – 75. rocznica śmierci Viktora Ullmanna (1898–1944), austriackiego
kompozytora i dyrygenta urodzonego w Cieszynie. Jego opera Cesarz Atlantydy
napisana w obozie w Terezinie została uratowana i wystawiona po raz pierwszy
w ramach XV Międzynarodowego Festiwalu im. Ady Sari w Nowym Sączu
w 2009 r.
18.10 – 10. rocznica śmierci Jana Pyszko (1930–2009), lekarza, wykładowcy
akademickiego, działacza polonijnego. Założyciel i prezes Organizacji Narodu
Polskiego – Liga Polska. Działacz polonijny w Szwajcarii. Kandydat
w wyborach na prezydenta RP w 2005. Urodził się w Oldrzychowicach na
Śląsku Cieszyńskim.
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21.10 – 30. rocznica śmierci Eugeniusza Fierli (1910–1989), muzyka,
kompozytora, nauczyciela. Dyrygent okręgowy i kierownik chórów w rejonie
Orłowej (Czechy). Zbieracz pieśni ludowych Śląska Cieszyńskiego.
Współzałożyciel Śląskiego Związku Literacko-Artystycznego oraz Polskiego
Związku Kulturalno-Oświatowego (1947). Opracował śpiewnik harcerski Nad
Olzą. Propagował polską muzykę ludową w radiu ostrawskim. Urodził się
w Łazach na Śląsku Cieszyńskim.
23.10 – 140. rocznica urodzin Jana Szuścika (1879–1940), nauczyciela,
działacza politycznego. Uczył w Łazach. Dyrektor spółki spożywczej Aprost
w Bielsku. Poseł na Sejm Śląski. Autor sztuk regionalnych dla teatrów
ludowych. W 1938 burmistrz Łazów. Aresztowany przez gestapo został
wywieziony do obozu koncentracyjnego. Urodził się w Krasnej k. Cieszyna.
23.10 – 65. rocznica śmierci Józefa Grycza (1890–1954), bibliotekarza
pochodzącego z Zebrzydowic na Śląsku Cieszyńskim. Organizator
nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego. Opracował projekt sieci bibliotek
publicznych oraz wzorcowy katalog dla bibliotekarzy zajmujących się
księgozbiorem podręcznym: Katalog biblioteki podręcznej Czytelni oraz Biura
Katalogowego, a także wstępny poradnik dla czytelników: Przewodnik dla
korzystających z bibliotek oraz spis dzieł pomocniczych. Współzałożyciel
Związku Bibliotekarzy Polskich. Urodził się w Zebrzydowicach.
24.10 – 30. rocznica śmierci Jerzego Kukuczki (1948–1989), polskiego
taternika, alpinisty i himalaisty. Jako drugi człowiek na Ziemi zdobył Koronę
Himalajów i Karakorum – wszystkie 14 ośmiotysięczników. Za osiągnięcia
wspinaczkowe nagrodzony srebrnym medalem olimpijskim na Igrzyskach
w Calgary w 1988 r. Zginął podczas wejścia na Lhotse 24.10.1989 r.
25.10 – 110. rocznica urodzin Jana Taciny (1909–1990), wybitnego etnografa,
teoretyka muzyki, regionalisty. Beskidzki Kolberg. Autor publikacji na temat
folkloru Beskidów, Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny. Urodził się
w Oldrzychowicach na Śląsku Cieszyńskim.
26.10 – 80 lat temu (1939), włączenie powiatów bielskiego i bialskiego do
Rzeszy Niemieckiej.
27.10 – 170. rocznica urodzin Bolesława Kotuli (1849–1898), zoologa
i botanika, badacza fauny i flory Galicji, Tar i Alp. Na podstawie jego prac
o mięczakach wyodrębniono kilka nowych gatunków, a jeden z nich został
nazwany Semilimax kotulae. Asystent w Uniwersytecie Jagiellońskim. Taternik
i alpinista. Zginął tragicznie na lodowcu Ebenferner w Alpach Tyrolskich.
Urodził się w Cieszynie.
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27.10 – 105. rocznica urodzin Jana Kotta (1914–2001), polskiego krytyka
i teoretyka teatru, poety, tłumacza, eseisty, krytyka literackiego, marksisty.
Redaktor lewicowego tygodnika „Kuźnica”. Publikował w „Tygodniku
Powszechnym”, „Twórczości”, „Zeszytach Literackich”, „Dialogu”. Autor
interpretacji dramatów Szekspira: Szkice o Szekspirze, Szekspir współczesny
i inne: Szkoła klasyków, Zjadanie bogów. Szkice o tragedii greckiej.
27.10 – 65. rocznica śmierci Wiktora Kiszy (1880–1954), nauczyciela, muzyka.
Uczył m.in. w szkołach w Nawsiu, Cierlicku, Stonawie, Karwinie, gdzie
zakładał chóry i orkiestry, rozbudzał zainteresowanie muzyką, grą na
instrumentach. Zbieracz pieśni i tańców ludowych. Uczył w Państwowym
Gimnazjum im. A. Osuchowskiego. Organista i dyrygent chóru Towarzystwa
Śpiewaczego Lutnia. Dokumentował folklor muzyczny Istebnej. Zbiór 250
pieśni zaginął, część opublikowana została pt. Pieśni ludowe z polskiego Śląska.
Urodził się i zmarł w Cieszynie.
27.10 – 40. rocznica śmierci Jerzego Olszana (1892–1979), mistrza
krawiectwa. Właściciel zakładu (przez 58 lat) i nauczyciel zawodu. Uczestnik
I wojny światowej. Prezes Okręgowego Związku Cechów w Cieszynie. Urodził
się w Gródku na Śląsku Cieszyńskim, zmarł w Cieszynie.
28.10 – 160. rocznica urodzin Karola Rybarskiego (1859–1942), pedagoga,
działacza społecznego, nauczyciela w Gimnazjum im. Adama Asnyka w Białej.
28.10 – 150. rocznica urodzin Tomasza Legierskiego (1869–1938), światłego
rolnika, wójta Istebnej. Posiadał własną bibliotekę (miłośnik Mickiewicza
i Sienkiewicza). Założyciel tartaku parowego w Istebnej. Organizator mleczarni.
Inicjator spółki drenarskiej i budowy pierwszego wodociągu w Istebnej.
Działacz narodowy agitował za przyłączeniem Śląska Cieszyńskiego do Polski.
Urodził się w Jaworzynce.
28.10 – 110. rocznica urodzin Anny Kantyki (1909–1944), nauczycielki.
Pracowała w szkole na Wileńszczyźnie. W czasie okupacji uczyła w szkole
powszechnej w Gilowicach, prowadziła tajne nauczanie (po wojnie kierownik
SP). Pisała kronikę szkoły. Urodziła się i zmarła w Gilowicach.
29.10 – 85. rocznica śmierci Władysława Lubomirskiego (1866–1934),
arystokraty, mecenasa sztuki, kompozytora. Właściciel Rajczy i pałacu (zakupił
je od Teodora Primavesi w 1894). Dokonał rozbudowy dworu. Pobierał lekcje
od bywającego w Rajczy kompozytora Grzegorza Fitelberga. Wspierał
finansowo Karola Szymanowskiego i Artura Rubinsteina. W 1914 sprzedał
dobra arcyksięciu Karolowi Stefanowi Habsburgowi.
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30.10 – 250. rocznica podpisania w bialskim ratuszu aktu utworzenia
Generalnej Rady Stanów Skonfederowanych (1769).
30.10 – 160. rocznica urodzin Edmunda Udzieli (1859–1916), dr prawa i nauk
politycznych, adwokata, działacza społecznego i politycznego. Pracował
w kancelarii J. Scholszy w Białej Krakowskiej. Gromadził materialne przejawy
kultury ludowej ziemi bielskiej, suskiej i żywieckiej. Właściciel kancelarii
adwokackiej w Żywcu. Członek Rady Miejskiej, marszałek powiatu. Filantrop,
mecenas Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Zmarł w Żywcu.
31.10 – 250 lat temu (1769), podpisano aktu utworzenia Generalnej Rady
Stanów Skonfederowanych, tzw. Generalność w Białej.
31.10 – 115. rocznica urodzin Andrzeja Sztefka (1904–1982), nauczyciela,
działacza społecznego. Pracował jako nauczyciel w Działdowie i w Bielsku
(1938). Walczył w kampanii wrześniowej 1939. W latach 1945–1970 uczył
w szkołach średnich w Cieszynie. Propagator turystyki pieszej i narciarskiej,
organizator imprez turystycznych i sportowych. Urodził się w Gutach na Śląsku
Cieszyńskim.

LISTOPAD
01.11 – 70. rocznica urodzin Stanisława Gilowskiego (1949–2010), rzeźbiarza
ludowego ze Godziszki, tworzącego figurki zbójników, górali, scenki rodzajowe,
szopki oraz świątki.
02.11 – 265. rocznica powołania Księstwa Bielskiego dekretem cesarzowej
Marii Teresy, z rezydencją w Bielsku (1754).
02.11 – 200. rocznica urodzin Leopolda Marcina Otto (1819–1882), pastora,
działacza i przywódcy społeczno-narodowego na Śląsku Cieszyńskim.,
publicysty. W latach 1866–75 pracował w zborze w Cieszynie. Wydawca
„Zwiastuna Ewangelickiego”. Budziciel polskości wśród ewangelików
cieszyńskich.
02.11 – 95. rocznica urodzin Kazimierza Pietraszko (1924–2012), rzeźbiarza
ludowego z Buczkowic. Pasję do rzeźbienia czerpał z wdzięczności do Boga, za
dwukrotne ocalenie życia. Jego prace są ozdobą wielu kościołów.
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02.11 – 70. rocznica urodzin Grażyny Staniszewskiej (1949-), pedagoga,
działaczki związkowej, polityka, radnej. Posłanka na Sejm (1989–2001), senator
(2001–05), posłanka do parlamentu Europejskiego (2004–2009), radna (2010–
2014). Patronuje Beskidzkim Rodzinnym Rajdom Rowerowym. Urodziła się
w Białej Krakowskiej.
04.11 – 440. rocznica śmierci Wacława III Adama (1524–1579), książę
cieszyński w latach 1528–1579, od 1545 samodzielnie, od 1560 rezygnacja
z Frysztatu, od 1565 z Bielska. Pod rządami Wacława III księstwo przeżywało
okres stabilizacji, lecz Cieszyn przeżywał bujny rozwój gospodarczy. Wacław
III Adam wydał tzw. ustawę krajową (1573) Zřízení zemské Knížecství
Těšínského stanowiącą zbiór wszelkich unormowań prawnych dotyczących
księstwa cieszyńskiego oraz tzw. Porządek kościelny (Řád církevní), regulujący
liturgiczne życie Kościoła luterańskiego (1568).
04.11 – 60. rocznica śmierci Jana Łańskiego (1898–1959), pisarza gminnego.
Od 1918 w WP, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Pisarz gminny
w gminie Korbielów i Jeleśnia. Prezes Związku Podhalan w Korbielowie.
Inicjator instalacji pierwszego radia w Korbielowie. Kierownik USC w gminie
Jeleśnia. Zmarł w Żywcu.
04.11 – 35. rocznica śmierci Marcina Bryi (1897–1984), rolnik, wieloletni baca
na Krawcowym Wierchu. Uczestnik I wojny światowej. Umiejętności rolnicze
i pasterskie doskonalił na praktykach w Alpach Szwajcarskich, wykorzystując je
we własnej bacówce. Bacował na Krawcowym Wierchu przez 40 lat,
wykształcił kilkudziesięciu juhasów z terenu Żywiecczyzny. Urodził się
w Ujsołach.
05.11 – 105. rocznica urodzin Herberta Czaji (1914–1997), niemieckiego
polityka chadeckiego urodzonego w Cieszynie, nauczyciela, doktora filozofii,
reprezentanta niemieckich wypędzonych. Deputowany Bundestagu, członek
Centralnego Komitetu Niemieckich Katolików i prezes Związku Wypędzonych.
Działacz na rzecz polsko-niemieckiego pojednania po roku 1990. Urodził się
w Cieszynie.
05.11 – 80. rocznica śmierci Jana Galicza (1874–1939), historyka, publicysty,
działacza społecznego i turystycznego. Nauczyciel języka niemieckiego w
gimnazjum polskim, dyrektor Żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego w
Cieszynie. Prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, Oddziału Beskid Śląski
PTT, działacz Macierzy Szkolnej. Autor Przewodnika po Beskidzie Śląskim
(1931) i Przewodnika po Cieszynie i okolicy (1939). Urodził się w Liskowcu
k. Frydka na Śląsku Cieszyńskim, zmarł w Cieszynie.
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05.11 – 80. rocznica urodzin Andrzeja Murańskiego (1939-), zielarza,
góralskiego przepowiadacza pogody, twórcy i gawędziarza ludowego. Jego
twórczość i pogodki wielokrotnie wynagradzano i wyróżniano oraz
publikowano w licznych czasopismach. Członek żywieckiej grupy literackiej
Gronie. Uhonorowany Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury. Urodził się
w Juszczynie.
05.11 – 75. rocznica śmierci Ernesta Farnika (1871–1944), germanisty,
pedagoga, działacza kulturalnego i oświatowego. Dyrektor polskiego
gimnazjum w Cieszynie i seminarium nauczycielskiego w Bobrku. Organizator
od podstaw szkolnictwa polskiego w województwie śląskim. Jeden z pierwszych
teoretyków regionalizmu na Śląsku. Założyciel i redaktor pierwszego na Śląsku
pisma literackiego „Zaranie Śląskie”. Wiceprezes „Dziedzictwa bł. Jana
Sarkandra”. Urodził się w Cierlicku Górnym na Śląsku Cieszyńskim, zmarł
w Katowicach.
05.11 – 40. rocznica śmierci Henryka Luft-Lotara (1901–1979), aktora
i reżysera teatralnego. Pracował w teatrach lwowskich, po II wojnie światowej
reżyserował m.in. w Szczecinie, Częstochowie i Bielsku-Białej. Zmarł
w Bielsku-Białej.
06.11 – 30. rocznica śmierci Stefana Czerneleckiego (1913–1989), działacza
turystycznego, ratownika górskiego. Współtwórca i prezes Grupy Beskidzkiej
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowe (GOPR). Zmarł w BielskuBiałej.
07.11 – 30. rocznica urodzin Moniki Dikow (1984-), polskiej judoczki. Była
zawodniczka KS Gwardia Bielsko-Biała (1998–2007). Dwukrotna brązowa
medalistka mistrzostw Polski seniorek w kategorii do 52 kg (2004, 2005).
Ponadto m.in. dwukrotna młodzieżowa mistrzyni Polski (2005, 2006) oraz
mistrzyni Polski juniorek (2005).
09.11 – 130. rocznica urodzin Franciszka Olszaka (1889–1969), farmaceuty.
Właściciel apteki „Pod Hygieją” w Skoczowie. Radny miejski. Burmistrz
Skoczowa w latach 1935–1939. Więzień obozów koncentracyjnych w Dachau
i Mauthausen-Gusen. Urodził się w Szonowie na Śląsku Cieszyńskim, zmarł
w Skoczowie.
11.11 – 105. rocznica śmierci Józefa Chociszewskiego (1837–1914),
dziennikarz, pisarz, wydawca. Współpracował z Pawłem Stalmachem i Karolem
Miarką. Współredaktor „Gwiazdki Cieszyńskiej”. Autor sztuk związanych ze
Śląskiem, m.in. Wyrok księżnej cieszyńskiej.
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12.11 – 80. rocznica śmierci Zygmunta Podgórskiego (1879–1939), działacza
społecznego, nauczyciela w Polskim Prywatnym Gimnazjum Realnym
w Bielsku. Członek i założyciel Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.
13.11 – 350 lat temu (1669), w wyniku starań Jana Lubowidzkiego król Michał
Korybut nadał przywileje osiadłym tkaczom w Białej.
13.11 – 215. rocznica śmierci Jana Chrystiana Bockshammera (1733–1804),
pisarza urodzonego w Cieszynie, tłumacza z polskiego na niemiecki i odwrotnie,
nauczyciela, wydawcy, pastora i kaznodziei ewangelickiego.
15.11 – 160. rocznica urodzin Karola Franciszka Pollaka (1859–1928),
elektrotechnika, przemysłowca, wynalazcy. Nazywany „Polskim Edisonem”.
Zajmował się m.in. budową akumulatorów. W 1923 wspólnie z prof. Ignacym
Mościckim założył firmę Polskie Towarzystwo Akumulatorowe w Białej
Krakowskiej. Jednym z jego wynalazków był kondensator elektrolityczny.
Zmarł w Białej.
17.11 – 90 lat temu (1929), miało miejsce poświęcenie gmachu Gimnazjum
Polskiego.
17.11 – 70. rocznica śmierci Adama Kleczkowskiego (1883–1949),
językoznawcy, germanisty, autora pracy Dialekt Wilamowic w zachodniej
Galicji.
18.11 – 225. rocznica urodzin Jana Winklera (1794–1874), czeskiego pastora
i pisarza. Nauczyciel szkoły ewangelickiej w Bielsku (1815–1818), gdzie
zapoczątkował pisanie pamiętnika. Od 1826 pastor w Nawsiu. Leczył chorych
ziołami. Jeden z pierwszych zbieraczy pieśni ludowych. Zmarł w Nawsiu na
Śląsku Cieszyńskim.
18.11 – 55. rocznica śmierci Jana Stanisława Bystronia (1892–1964), etnografa
i socjologa, badacza kultury polskiej, językoznawcy, publicysty, profesora
uniwersytetów w Poznaniu, Krakowie i Warszawie. Członek Polskiej Akademii
Nauk. Opracował bibliografię prac naukowych o Śląsku Cieszyńskim. Autor
publikacji: Słowiańskie obrzędy rodzinne, Pieśni ludu polskiego, Etnografia
Polski, Przysłowia polskie. Najbliżsi krewni związani byli ze Śląskiem
Cieszyńskim: ojciec Jan Bystroń (starszy) i dziadek Andrzej Cinciała.
19.11 – 30 lat temu (1989), ukazał się pierwszy numer Gazety Prowincjonalnej
tygodnika społeczno-politycznego.
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19.11 – 5. rocznica śmierci Ryszarda Ślizowskiego (1942–2014), inżyniera
hydrotechnika, nauczyciela akademickiego. Profesor m.in. Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie. Urodził się w Bielsku-Białej.
21.11 – 115. rocznica urodzin Klemensa Galocza (1904–1942), księdza.
Organizator Kółka Pol. Teologów i biblioteki w Widnawie. Po święceniach
pełnił służbę wikarego na Śląsku Cieszyńskim oraz proboszcza w Wędryni.
Aresztowany w 1940 i uwięziony w obozach koncentracyjnych MauthausenGusen i Dachau, został zamęczony (za wiarę). Urodził się w Karwinie na Śląsku
Cieszyńskim, zginął w KL Dachau.
23.11 –185. rocznica urodzin Andrzeja Rączki (1834–1931), pisarza gminnego,
działacza narodowego. Samouk, właściciel biblioteki. Przyjaźnił się z ks.
Stanisławem Stojałowskim. Podróżował po Europie. Znał języki: chorwacki,
niemiecki i węgierski. Pierwszy w Łodygowicach uczył chłopskie dzieci pisania
i czytania. Urodził się i zmarł w Łodygowicach.
23.11 – 75. rocznica urodzin Mieczysława Stanclika (pseud. Adam
Stanisławski ; 1944–1998), polskiego poety urodzonego w Komorowicach,
współtwórcy grupy poetyckiej Skarabeusz. Związany z Bielskiem-Białą.
Rozpoczął naukę w technikum włókienniczym. Autor dzieł, m.in. Białe miasta.
Wiersze beskidzkie, Zielona gwiazda lasu.
23.11 – 65. rocznica śmierci Karola Krzywonia (1896–1954), pastora,
publicysty, redaktora. Pastor w Nawsiu do 1939. Wybudował kościół
ewangelicki w Istebnej. Współredaktor „Ewangelika”. Więzień obozów
koncentracyjnych w Sachsenhausen-Oranienburgu i Dachau. Po wojnie
pracował m.in. w Istebnej i Nawsiu, gdzie działał w PZKO i Macierzy Szkolnej.
Urodził się w Łazach na Śląsku Cieszyńskim. Zmarł w Nawsiu.
24.11 – 135. rocznica urodzin Gabriela Ogrockiego (1884–1955), urzędnika,
działacza narodowego i społecznego. Członek Polskiej Partii SocjalnoDemokratycznej Śląska Cieszyńskiego. Współpracował z Tadeuszem Regerem.
Działał w Komitecie Plebiscytowym we Frysztacie. Sekretarz zrzeszenia
Wzajemna Pomoc, broniącego interesów polskiej ludności w Czechosłowacji.
Urodził się w Jaworzu, zmarł w Cieszynie.
26.11 – 55. rocznica śmierci Ireny Szczepańskiej (1908–1964), pisarki. Autorki
książek dla dziewcząt m.in. Córka kapitana okrętu. Urodziła się w Zabłociu,
zmarła w Krakowie.
26.11 – 10 lat temu (2009), na Placu Wojska Polskiego 11 w Bielsku-Białej
miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci
Kazimiery i Stanisława Albertich.
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28.11 – 95. rocznica urodzin Otokara Balcego (1924–2012), operatora dźwięku
w filmach animowanych, związanego ze Studiem Filmów Rysunkowych
w Bielsku-Białej od 1963. Realizował dźwięk do słynnych kreskówek m.in.
Bolek i Lolek, Reksio czy Porwanie Baltazara Gąbki. Aktywny członek
stowarzyszeń wielbicieli samochodów zabytkowych. W latach 1998–2002 pełnił
funkcję radnego Bielska-Białej. Urodził się w Orłowej na Śląsku Cieszyńskim,
zmarł w Bielsku-Białej.
29.11 – 170. rocznica urodzin Stanisława Łazarskiego (1849–1938),
urodzonego w Jeleśni doktora filozofii i prawa, adwokata, posła do Sejmu
Krajowego Galicji.
29.11 – 50. rocznica śmierci Rudolfa Paszka (1894–1969), nauczyciela,
działacza narodowego i społecznego. Uczestnik I wojny światowej. Dyrektor
polskiej szkoły wydziałowej w Śląskiej Ostrawie, potem polskiej szkoły
Macierzy Szkolnej w Jabłonkowie. Instruktor dla bibliotek na powiat
jabłonkowski. Burmistrz Jabłonkowa (1932–1939). Poseł Sejmu Śląskiego (od
1938). Więzień obozów koncentracyjnych Sachsenhausen-Oranienburg
i Dachau. Po wojnie dyrektor polskiej szkoły wydziałowej w Czeskim
Cieszynie. Urodził się w Marklowicach Dolnych, zmarł w Czeskim Cieszynie.
29.11 – 135. rocznica urodzin Karola Barona (1884–1957), rolnika, światłego
działacza rolniczego, żołnierza I wojny światowej. Właściciel nowoczesnego
gospodarstwa, odwiedzanego przez wycieczki krajowe i zagraniczne.
Współzałożyciel m.in. Kółka Rolniczego i OSP w rodzinnej miejscowości oraz
Spółdzielni Siejba w Żywcu. Wszechstronnie uzdolniony: był krawcem,
introligatorem i grał na skrzypcach. Posiadał bogaty zbiór książek i czasopism.
Urodził się w Pietrzykowicach.

GRUDZIEŃ
02.12 – 30. rocznica śmierci Szymona Foltyna (1905–1989), lokalnego
działacza społecznego. Żołnierz AK. Prezes OSP. Inicjator budowy Domu
Kultury (gospodarz i organizator imprez kulturalnych), rozbudowy szkoły
w Bujakowie. Zabiegał o budowę Pomnika Nieznanego Żołnierza na
bujakowskim cmentarzu. Urodził się i zmarł w Bujakowie.
03.12 – 35. rocznica śmierci Władysława Piwowara (1921–1984), pułkownika
WP, działacza społecznego. Żołnierz BCh i AK, walczył z UPA i Niemcami.
Od 1950 w szeregach WOP m.in. na Śląsku Cieszyńskim i Żywiecczyźnie.
Prezes żywieckiego ZBoWiD-u.
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04.12 – 85. rocznica urodzin Roberta Danela (1934–2008), dziennikarza,
publicysty, tłumacza, wieloletniego sekretarza i redaktora naczelnego „Głosu
Ziemi Cieszyńskiej”.
04.12 – 80. rocznica urodzin Henryka Piecucha (1939-), pułkownika WOP,
dziennikarza, pisarza. Ratownik GOPR, taternik. Ekspert z zakresu historii
polskich służb specjalnych. Autor artykułów, reportaży, powieści opartych na
faktach. Urodził się w Bielsku-Białej.
05.12 – 90. rocznica śmierci Stanisława Dyboskiego (1885–1929), dr prawa,
działacza narodowego. Notariusz w Cieszynie. Założył koło miłośników teatru.
Od 1917 notariusz w Strumieniu, gdzie założył zespoły wokalno-muzyczne
(późniejsze Towarzystwo Muzyczno-Wokalne Lutnia). Pierwszy polski
burmistrz Strumienia (1922–1923). Notariusz oraz wiceprezes powstałej w 1927
Partii Pracy w Bielsku. Urodził się w Cieszynie.
06.12 – 115. rocznica urodzin Władysława Bruka-Stonawskiego (1904–1981),
lekarza uzdrowiskowego w Ustroniu. W czasie II wojny światowej żołnierz II
Dywizji Strzelców Pieszych we Francji, lekarz w obozach dla internowanych
Polaków w Szwajcarii. Członek grupy lekarskiej PCK we Francji i Niemczech
zajmującej się repatriacją. W Polsce dyrektor szpitali m.in. w Cieszynie. Urodził
się w Bystrzycy nad Olzą.
06.12 – 110. rocznica urodzin Piotra Bułki (1909–1978), działacza
społecznego. Żołnierz AK, udzielał pomocy więźniom KL Auschwitz, ochronił
zaporę w Porąbce przed wysadzeniem jej przez Niemców. Wieloletni radny
gminy, współpracował z inwestorami, którzy zbudowali ośrodek wczasowy
Kozubnik. Urodził się i zmarł w Porąbce
06.12 – 110. rocznica urodzin Henryka Hahna (1909–1981), nauczyciela.
Kierownik kursów teatralnych w Szkole Pracy Społecznej w Cieszynie,
prowadził stuosobowy zespół amatorski. W czasie okupacji działał
w konspiracji. Po wojnie mieszkał i pracował na Opolszczyźnie. Urodził się
w Orłowej na Śląsku Cieszyńskim.
06.12 – 25. rocznica śmierci Heleny Studenckiej (1912–1994), działaczki rad
narodowych i spółdzielczości ZSL. Radna Miejskiej Rady Narodowej w Żywcu
Zabłociu (od 1945) i MRN w Żywcu (od 1965). Członkini KGW w Zabłociu,
przewodnicząca KGW w Żywcu. Urodziła się w Pietrzykowicach.
08.12 – 150 lat temu (1869), wydano Statut Miasta Bielska.
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08.12 – 85. rocznica śmierci Władysława Fójcika (1869–1934), nauczyciela,
pszczelarza, działacza turystycznego i krajoznawczego. Autor opowiadań i
humoresek w dialekcie śląskim. Kierownik szkoły w Suchej Beskidzkiej (1898–
1919). Jeden z założycieli „Halerza Szkolnego”. Zbieracz wyrazów
i zwrotów gwarowych. Urodził się w Marklowicach Dolnych na Śląsku
Cieszyńskim, zmarł w Czeskim Cieszynie.
10.12 – 170. rocznica urodzin Tomasza Dudka (1849–1925), księdza, działacza
narodowego. Pracował w parafiach na Śląsku Cieszyńskim, m.in. w Ustroniu,
Bielsku, Cieszynie, od 1893 proboszcz w Boguminie-Mieście. Dziekan
frysztacki (od 1910). Obrońca ks. Londzina. Prezes Związku Śląskich
Katolików. Prezes „Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra”.
10.12 – 110. rocznica urodzin Antoniego Koconia (1909–1987), leśnika,
odlewnika, pedagoga. Organizator polowań dla Habsburgów i ich gości.
Żołnierz kampanii wrześniowej 1939, ZWZ-AK (m.in. kurier, przerzucał
uciekinierów na Węgry przez granicę słowacką). Od 1945 pracował w Odlewni
Żeliwa w Węgierskiej Górce. Działacz sportowy w KS „Stal”. Urodził się
w Rycerce Górnej.
11.12 – 110. rocznica śmierci Jana Kupca (1841–1909), poety, badacza
folkloru, działacza oświatowego i politycznego.
11.12 – 70. rocznica śmierci Rudolfa Józefa Komorka (1890–1949), kapłana,
salezjanina, misjonarza. Wikary m.in. w Strumieniu, Zabrzegu, Pogwizdowie.
Od 1924 misjonarz w Brazylii. Uznawany za spowiednika obdarzonego darem
rozpoznawania grzechów petenta i darem bilokacji. Czcigodny Sługa Boży
Kościoła katolickiego. Urodził się w Bielsku, zmarł w São José dos Campos,
w Brazylii.
11.12 – 45. rocznica śmierci Stefana Wojciucha (1898–1974), działacza
społecznego w gminie Milówka. Ludowiec. Sołtys wsi Szare. Przeciwnik
rozdziału wsi Szare i Laliki. Pomagał w ukrywaniu sztandaru ludowego
w czasie okupacji. Inicjator budowy nowej szkoły. Zmarł w Milówce.
12.12 – 445. rocznica urodzin Adama Wacława (1574–1617), księcia
cieszyńskiego z rodu Piastów Dla poprawy położenia materialnego zaskarbił
sobie względy panujących Habsburgów. Zwolennik kontrreformacji
(z urodzenia protestant). Mianowany starostą generalnym Śląska przez cesarza
Macieja Habsburga. W 1610 r. zmienił wyznanie i stał się gorliwym katolikiem.
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12.12 – 130. rocznica śmierci Hechta Lazara (1827–1889), bielskiego kantora,
wybitnego znawcy muzyki, kompozytora żydowskich pieśni liturgicznych
z tekstami niemieckimi. Od około 1851 pełnił funkcję kantora w bielskiej
synagodze. Funkcję nadkantora (Oberkantor) pełnił od 1882 aż do śmierci. Pod
jego wpływem organy w bielskiej synagodze zaczęły być wykorzystywane
podczas najważniejszych świąt.
12.12 – 95. rocznica urodzin Mieczysławy Buczkówny (1924–2015), poetki,
tłumaczki i pisarki. Autorka utworów, m.in. Najwyższa góra, Tajemnica białego
kamienia, Piotruś Zuch, Bajki śniegowe. Tłumaczka wierszy rosyjskich poetów:
Anny Achmatowej, Osipa Mandelsztama. Urodziła się w Białej Krakowskiej.
14.12 – 10 lat temu (2009) – miało miejsce odsłonięcie na ścianie Gemini Park
muralu autorstwa wybitnego artysty Leona Tarasewicza. Dzieło
symbolizowało pory roku. Jego powierzchnia sięgała 500 m kw., a długość 147
metrów. Ozdobienie ściany centrum to pomysł jego właścicieli. Upamiętnili
w ten sposób mozaikę, którą wykonał w 1963 r, bielski artysta Ignacy Bieniek
na murze nieistniejącej już fabryki, na miejscu której powstało centrum. Mur
zburzono w 2000 r., podczas porządkowania placu pod budowę Gemini Park.
15.12 – 70. rocznica śmierci Józefa Kożdonia (1873–1949), nauczyciela,
przywódcy Ślązakowców – śląskiego ruchu narodowo-niepodległościowego na
Śląsku Cieszyńskim Kierownik szkoły w Skoczowie. Poseł do Śląskiego Sejmu
Krajowego w Opawie (od 1907). Założyciel Śląskiej Partii Ludowej. Wydawca
„Ślązaka”. Urodził się w Lesznej Górnej, zmarł w Opawie.
16.12 – 15. rocznica śmierci Andrzeja Gilmana (1942–2004, malarza.
Uprawiał malarstwo sztalugowe, grafikę użytkową. Uczestnik konkursu Bielska
Jesień. Laureat nagród m.in. Wielkiej Nagrody Ondraszka. Urodził się i zmarł
w Czechowicach-Dziedzicach.
17.12 – 90. rocznica urodzin Ferdynanda Bochaczyka (1929–1992),
proboszcza parafii św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach, dziekan dekanatu
kęckiego. Inicjator budowy kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Kętach. Szerzyciel kultu św. Jana z Kęt. Uhonorowany tablicą pamiątkową
w kościele parafialnym św. Małgorzaty i Katarzyny.
18.12 – 55. rocznica śmierci Olgi Stonawskiej (1874–1964), administratorki
pism ewangelickich redagowanych przez ojca Franciszka Michejdę „Przyjaciel
Ludu” oraz męża Jana Stonawskiego „Poseł Ewangelicki”. Przewodnicząca
Ewangelickiego Koła Niewiast w Cieszynie. Urodziła się w Nawsiu na Śląsku
Cieszyńskim, zmarła w Cieszynie.
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18.12 – 45. rocznica urodzin Janusza Adama Krężeloka (1974-), narciarza
(biegacza), olimpijczyka, pracownika naukowego AWF Katowice. Zawodnik
LKS Milówka, LKS Soła Rajcza i AZS-AWS Katowice. Wielokrotny mistrz
i wicemistrz Polski. Uczestnik Mistrzostw Świata, Pucharu Świata oraz igrzysk
olimpijskich w: Nagano (1998), Salt Lake City (2002), Turynie (2006)
i Vancouver (2010). Urodził się w Istebnej.
18.12 – 20. rocznica śmierci Janiny Marcinkowej (1920–1999), założycielki
Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej (1953), który po jej śmierci przyjął
jej imię. Choreograf, kierownik artystyczny, konsultant i autor programu
zespołu. Współtworzyła widowiska oparte na śląskim folklorze. Prekursorka
edukacji regionalnej. Badacz folkloru Beskidu Śląskiego, Górnego Śląska,
Zagłębia Dąbrowskiego, Kieleckiego i Spisza. Redaktorka Leksykonu
tradycyjnych tańców polskich. Laureatka wielu nagród i wyróżnień, m.in. Lauru
Srebrnej i Złotej Cieszynianki.
20.12 – 45. rocznica śmierci Józefa Macheja (1885–1974), działacza
politycznego i związkowego. Członek zarządu głównego stowarzyszenia Siła.
Przewodniczący Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS Śląska
Cieszyńskiego. Poseł do Sejmu Śląskiego z ramienia PPS. Jeden z założycieli
spółdzielni Konsum Robotniczy w Cieszynie i pierwszy prezes jej zarządu
(1920–1939). Urodził się w Kończycach Małych, zmarł w Cieszynie.
20.12 – 30. rocznica śmierci Karola Byrtka (1907–1989), skrzypka,
instrumentalisty ludowego grającego w zespołach Jodły, Beskidy i Gronie
w Żywcu. Uczestnik i laureat wielu konkursów i festiwali muzyki ludowej.
Uhonorowany nagrodą im. Oskara Kolberga (1984) oraz wyróżniony odznaką
Zasłużony Działacz Kultury. Jego tradycje kontynuują kolejne pokolenia
Byrtków. Urodził się w Pewli Małej, zmarł w Bielsku-Białej.
21.12 – 120. rocznica urodzin Henryka Bolka (1899–1990), archiwisty,
nauczyciela w Polskim Gimnazjum im. J. Słowackiego w Orłowej. Czynił
skuteczne zabiegi w celu zorganizowania polskich klas paralelnych
w gimnazjum w Czeskim Cieszynie. Autor monografii miejscowości na Śląsku
Cieszyńskim. Działacz Macierzy szkolnej i PZKO. Urodził się w Suchej
Średniej na Śląsku Cieszyńskim.
22.12 – 10. rocznica śmierci Jana Brody (1930–2009), propagatora rybactwa
stawowego. Kierownik gospodarstwa wchodzącego w skład Zespołu
Gospodarstw Doświadczalnych PAN w Gołyszu. Zwolennik stosowania
w gospodarce rybackiej nowych technologii zgodnych z naturalnym
środowiskiem. Inicjator budowy SP w Drogomyślu, Ochabach i Zaborzu.
Laureat m.in. Srebrnej i Złotej Cieszynianki (1998). Urodził się w Hażlachu,
zmarł w Cieszynie.
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24.12 – 40. rocznica śmierci Karola Lojzy (1907–1979), urzędnika, fotografa.
Współzałożyciel Cieszyńskiego Tow. Fotograficznego. Urodził się
w Dzięgielowie, zmarł w Cieszynie.
25.12 – 85. rocznica urodzin Kazimierza Danka (1934–2011), artysty
ludowego, rzeźbiarza, zwanego „wilamowickim Witem Stwoszem”. Twórca
monumentalnego ołtarza w kościele w Wilamowicach. Wykonany z drzewa
lipowego, ma wysokość 12,5 metra w formie tryptyku przedstawiającego
Ostatnią Wieczerzę wzorowanego na konstrukcji Wita Stwosza z kościoła
Mariackiego w Krakowie.
26.12 – 155. rocznica urodzin Karola Niedoby (1864–1947), malarza,
pedagoga. Uczył w cieszyńskich szkołach średnich. Współorganizator pierwszej
Śląskiej Wystawy Sztuki i Rzemiosła Artystycznego w Cieszynie (1906/07).
Malarz realistyczny, tworzył portrety, uprawiał malarstwo sakralne i kopiował
mistrzów holenderskich. Malował pejzaże okolic Cieszyna. Urodził się i zmarł
w Cieszynie.
26.12 – 130. rocznica urodzin Jana Szerudy (1889–1962), urodzonego
w Wędryni duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce,
pełniącego obowiązki biskupa Kościoła w latach 1945–1951. Biblista i teolog
protestancki. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes licznych
towarzystw naukowych.
29.12 – 125. rocznica śmierci Carla Wilhelma Hentschela (1839–1894),
nauczyciela, dyrektora szkoły ewangelickiej w Białej, współzałożyciela BielskoBialskiego Towarzystwa Upiększania Miasta i Bialskiego Towarzystwa
Mieszczańskiego.
29.12 – 95. rocznica śmierci Jana Pindóra (1852–1924), pastora i teologa
ewangelicko-augsburskiego, kaznodziei, pisarza religijnego, tłumacza oraz
działacza narodowego związanego ze Śląskiem Cieszyńskim. Obrońca języka
i polskości na Śląsku Cieszyńskim. Organizator związków młodzieżowych.
Podróżnik i poliglota. Urodził się w Lesznej Górnej, zmarł w Cieszynie.
31.12 – 370 lat temu (1649), miał miejsce pożar miasta Bielska.
31.12 – 125. rocznica urodzin Franciszka Błasiaka (1894–1916), legionisty.
21 sierpnia 1914 wstąpił do Legionów Polskich (przydzielony do 12 kompanii
3 pp), w grudniu awansował do stopnia sierżanta. Walczył z Rosjanami na
froncie wschodnim i tam poległ. Za męstwo, odwagę i bohaterstwo pośmiertnie
odznaczony Orderem Virtuti Militari. Urodził się w Czańcu.
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31.12 – 140. rocznica urodzin Karola Palarczyka (1879–1940), rolnika,
działacza politycznego i społecznego. Członek Rady Narodowej Księstwa
Cieszyńskiego. Poseł do Sejmu Śląskiego (wszystkie 4 kadencje). Propagator
nowoczesnego rolnictwa i idei spółdzielczości. Członek Rady Gminnej
w Goleszowie. Działacz konspiracyjnej organizacji Orzeł Biały. Więzień
obozów koncentracyjnych Dachau i Sachsenhausen. Urodził się w Goleszowie,
zginął w KL Sachsenhausen.

INNE ROCZNICE REGIONALNE
1489 – 530. rocznica powstania Górnego i Dolnego Przedmieścia.
1769 – 250. rocznica goszczenia na bielskim zamku uczestników konfederacji
barskiej.
1769 – 250. rocznica powstania na rynku najstarszej w Bielsku apteki „Pod
Jeleniem”, prowadzonej przez rodzinę Gutwińskich.
1789 – 230. rocznica ustanowienia Białej wolnym miastem cesarskim
z własnym magistratem.
1789 – 230. rocznica powstania parafii katolickiej w Białej.
1849 – 170. rocznica otwarcia w Białej dwuklasowej realnej szkoły niemieckiej.
1869 – 150. rocznica otrzymania autonomii administracyjnej w ramach Śląska
Austriackiego dla Bielska.
1879 – 140. rocznica urodzin Gustawa Bauma (1879–1937), doktora
medycyny, członka Rady Miasta Bielska, jednego z pionierów bielskiego ruchu
syjonistycznego. Związany był z organizacjami Emunah i Haszachar. Jako
członek Gminy Wyznaniowej Żydowskiej zajmował się działalnością na rzecz
ubogich. Należał do Stowarzyszenia Humanitarnego B'nei B'rith.
1889 – 130. rocznica powołania na stanowisko burmistrza w Białej Johanna
Rosnera.
1909 – 110. rocznica powołania na stanowisko burmistrza Bielska Stanisława
Gutwińskiego.
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1909 – 110. rocznica powstania niemieckiej partii narodowej Niemieckiego
Związku Ludowego dla Bielska i okolicy.
1919 – 100. rocznica powstania pierwszej polskiej szkoły w Bielsku.
1919 – 100. rocznica powstania Bielskiego Chóru Kameralnego Echo.
1919 – 100. rocznica powstania Związku Niemieckiego, organizacji niemieckiej
działającej w Bielsku i w powiecie bielskim.
1939 – 80. rocznica spalenia i wyburzenia synagogi w Bielsku i Białej.
1939 – 80. rocznica rozstrzelania przez hitlerowców 25 Polaków przy ulicy
Piastowskiej.
1949 – 70. rocznica powstania Pomnika Wdzięczności ku czci żołnierzy armii
radzieckiej poległych w walkach o Bielsko (dawny targ mięsny przed kościołem
św. Mikołaja). W Białej postawiono pomnik o tej samej treści obok ratusza.
1959 – 60. rocznica powstania Domu Technika w Bielsku-Białej.
1959 – 60. rocznica utworzenia specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im.
Janusza Korczaka (dziś Szpital Pediatryczny).
1969 – 50. rocznica utworzenia filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej.
1974 – 45. rocznica utworzenia Nadleśnictwa Bielsko.
1974 – 45 lat temu przebijano przez miasto trasę Katowice-Szczyrk, m.in.
wysadzono dynamitem całe podzamcze z 1898 r.
1979 – 40 lat temu miasto Bielsko-Biała odznaczono Orderem sztandaru Pracy
1 klasy.
1994 – 25 lat temu Zbigniew Michniowski został prezydentem Bielska-Białej
(1994–1995).
1994 – 25 lat temu bielska jednostka wojskowa otrzymała sztandar i nazwę
18 Bielski Batalion Desantowo-Szturmowy im. Kpt. Ignacego Gazurka.
1999 – 20. rocznica utworzenia w Bielsku-Białej powiatów grodzkiego
i ziemskiego.
1999 – 20. rocznica wejścia Bielskiego Batalionu Desantowo-Szturmowego
w skład dywizji szybkiego reagowania NATO.
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