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WSTĘP
Kalendarium ważniejszych rocznic przypadających w roku 2021 zawiera daty
związane z życiem pisarzy, poetów, artystów, osób mających wpływ na
literaturę, kulturę, historię, naukę polską i światową oraz daty ważnych
wydarzeń historycznych. Wśród wymienionych postaci są laureaci Nagrody
Nobla, zarówno literackiej, jak też innych dziedzin – 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 wydarzeń, 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 dat rocznicowych urodzin i śmierci notę umieszczono przy
każdym opisie osobno.
Patroni Roku i Wydarzenia Rocznicowe roku 2021 uchwalone przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej zostały zaznaczone kolorem czerwonym.
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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 [obchodzony 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 2021 OGŁOSIŁ:
Rokiem kard. Stefana Wyszyńskiego
w 120. rocznicę urodzin i 40. rocznicę śmierci

Rokiem Stanisława Lema
w 100. rocznicę urodzin

Rokiem Cypriana Kamila Norwida
w 200. rocznicę urodzin

Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w 100. rocznicę urodzin

Rokiem Tadeusza Różewicza
w 100. rocznicę urodzin

Rokiem Konstytucji 3 Maja
w 230. rocznicę jej uchwalenia

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 listopada 2020 r.
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ROCZNICE POLSKIE I ŚWIATOWE
480. rocznica urodzin 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.
480. rocznica urodzin Jakuba Wujka (1541–1597), polskiego duchownego
katolickiego, jezuity, doktora teologii, rektora Akademii Wileńskiej oraz
kolegium jezuickiego w Poznaniu. Pisarz religijny, którego tłumaczenie Pisma
Świętego na język polski – znane jako Biblia Wujka było używane aż do lat 60.
XX wieku.
275. rocznica urodzin 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.

STYCZEŃ
01/14.01 – 110. rocznica urodzin Anatolija Rybakowa (1911–1998), rosyjskiego
pisarza, autora powieści dokumentujących represje stalinowskie Dzieci Arbatu,
Trzydziesty piąty i później, utworów dla dzieci i młodzieży Kordzik, Wakacje
Krosza, Krosz szuka bohatera.
03.01 – 115. rocznica urodzin Romana Brandstaettera (1906–1987), polskiego
pisarza, poety, tłumacza i dramaturga żydowskiego pochodzenia, znawcy Biblii,
autora przekładów biblijnych na język polski. Autor dramatów: Król i aktor,
Kupiec warszawski, powieści: Jezus z Nazarethu, Przypadki mojego życia oraz
szkiców historyczno-literackich Krąg biblijny.
04.01 – 80. rocznica śmierci Henriego Bergsona (1859–1941), francuskiego
filozofa, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1927. Twórca
intuicjonizmu – prądu w filozofii współczesnej przyjmującego intuicję za
podstawę poznania. Opublikował cztery główne dzieła: O bezpośrednich danych
świadomości, Materia i pamięć, Ewolucja twórcza, Dwa źródła moralności
i religii.
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05.01 – 100. rocznica urodzin Friedricha Dürrenmatta (1921–1990),
szwajcarskiego dramaturga, prozaika, eseisty i teoretyka teatru. Groteska,
deformacja rzeczywistości oraz stawianie pytań moralno-filozoficznych
charakteryzuje twórczość dramatyczną Dürrenmatta: Wizyta starszej pani, Fizycy.
Autor słuchowisk: Proces o cień osła, Sobowtór oraz powieści Obietnica, Sędzia
i jego kat, Kraksa.
05.01 – 70. rocznica śmierci Andrieja Płatonowa (właśc. Andriej Płatonowicz
Klimientow ; 1899–1951), rosyjskiego prozaika, eseisty i dramaturga. W drugiej
połowie lat 20. związany z grupą literacką Przełom. Autor opowieści Dżan,
utworów Wykop, Czewengur – w których demaskuje zbrodnie systemu
komunistycznego oraz sztuk teatralnych Puszkin w liceum i Zaczarowana istota.
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.
07.01 – Kościół prawosławny i wierni innych obrządków wschodnich obchodzą
Boże Narodzenie.
07.01 – 115. rocznica urodzin Antanasa Venclova (1906–1971), litewskiego
pisarza i poety, nauczyciela. Deputowany na tzw. Ludowy Sejm Litwy oraz
minister oświaty. Autor słów hymnu Litewskiej Socjalistycznej Republiki
Radzieckiej.
07.01 – 35. rocznica śmierci Juana Rulfa (1917–1986), meksykańskiego
powieściopisarza i nowelisty, fotografa, jednego z najwybitniejszych pisarzy
hiszpańskiego kręgu językowego XX wieku. Jeden z prekursorów realizmu
magicznego. Autor zbiorów opowiadań Równina w płomieniach, powieści Złoty
kogut, mikropowieści Pedro Páramo oraz listów do Clary Aparicio de Rulfo.
08.01 – 125. rocznica śmierci 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.
08.01 – 80. rocznica śmierci Roberta Badena-Powella (1857–1941),
brytyjskiego wojskowego, generała porucznika, pisarza, twórcy i założyciela
skautingu. Autor podręcznika Skauting dla chłopców (Scouting for Boys).
Według Badena-Powella skauting powinien być szkołą wychowania w kontakcie
z przyrodą, uzupełniać luki wychowania szkolnego przez rozwijanie charakteru,
zdrowia i sprawności jednostki oraz jej wartości społecznej w codziennej służbie.
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09.01 – 145. rocznica urodzin 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.
09.01 –105. rocznica śmierci Tadeusza Ajdukiewicza (1852–1916), polskiego
malarza portretów, scen batalistycznych i rodzajowych. Autor obrazów: Portret
Władysława Eljasza, Portret Heleny Modrzejewskiej, Konstanty Branicki na
polowaniu, Konie na pastwisku, Portret Andrzeja Potockiego na koniu. Malował
również tematykę tatrzańską, m.in. obraz Wycieczka w Tatry.
09.01 – 85. rocznica śmierci Gabriela Korbuta (właśc. Gabriel Marian KaraffaKorbutt ; 1862–1936), historyka literatury, bibliografa. Autor dzieła Literatura
polska – będącego bibliografią retrospektywną, ponieważ dotyczy zamkniętych
i ściśle oznaczonych w czasie okresów literackich. Od 1950 Instytut Badań
Literackich Polskiej Akademii Nauk wydaje Bibliografię literatury polskiej
„Nowy Korbut”.
09.01 – 60. rocznica śmierci Emily Greene Balch (1867–1961), amerykańskiej
pisarki, działaczki społecznej i pacyfistki, laureatki Pokojowej Nagrody Nobla
(1946). Założycielka Międzynarodowego Komitetu Kobiet, późniejszej Kobiecej
Ligi na Rzecz Pokoju i Wolności. Związana z liberalnym magazynem
The Nation. W 1926 opublikowała Occupied Haiti – raport dotyczący warunków
życia na Haiti. Zaangażowana w obronę praw człowieka.
10.01 – 70. rocznica śmierci Sinclaira Lewisa (1885–1951), amerykańskiego
powieściopisarza, nowelisty i dramaturga. Reporter i redaktor nowojorskich
czasopism. Autor m.in. powieści Babbit, Ulica główna. Pierwszy amerykański
laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1930). Jako jedyny pisarz
w historii odmówił przyjęcia Nagrody Pulitzera przyznanej mu za książkę
Arrowsmith.
10.01 – 60. rocznica śmierci 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.
10.01 – 50. rocznica śmierci Coco Chanel (właśc. Gabrielle Bonheur Chanel ;
1883–1971), francuskiej projektantki mody. Ikona luksusowego krawiectwa.
Rewolucjonizowała damską modę, lansując ubrania o prostych sportowych
fasonach (spodnie „dzwony”, prochowce, golfy), krótkie suknie („mała czarna”),
kostiumy z dzianiny, a także fryzury „na pazia” oraz biżuterię (długie sznury
pereł, łańcuchy, plastikowa biżuteria).
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10.01 – 35. rocznica śmierci Jaroslava Seiferta (1901–1986), czeskiego poety.
Zaangażowany w wydarzenia Praskiej wiosny. Przewodniczący Związku Pisarzy
Czeskich W 1977 należał do sygnatariuszy Karty 77. Laureat Nagrody Nobla
w dziedzinie literatury (1984). Autor zbiorów wierszy Miasto we łzach, Zgasić
światła, Być poetą, Poszedł w świat ubogi malarz, Koncert na wyspie.
10.01 – 5. rocznica śmierci Davida Bowiego (właśc. David Robert Jones ; 1947–
2016), brytyjskiego piosenkarza, kompozytora, autora tekstów,
multiinstrumentalisty. Producent muzyczny, aranżer, aktor, malarz i kolekcjoner
sztuki. Zasłynął w 1969 utworem Space Oddity (Kosmiczna osobliwość), który
został wydany w czasie pierwszego lądowania ludzi na Księżycu.
11.01 – 220. rocznica urodzin Ludwiga Friedricha Kämtza (1801–1867),
niemieckiego fizyka i meteorologa, profesora uniwersyteckiego. Jeden
z twórców nowoczesnej meteorologii. Zastąpił termin Cumulustratus na
Stratocumulus, który pozostaje wciąż w użyciu. Podręcznik meteorologii
Lehrbuch der Meteorologie (1831) stał się podstawową pozycją dotyczącą
badania zjawisk pogodowych.
12.01 –145. rocznica urodzin Jacka Londona (właśc. John Griffith Chaney ;
1876–1916), amerykańskiego pisarza, marynarza, poszukiwacza złota, reportera.
Autor powieści i opowiadań z wątkami autobiograficznymi. Autor dzieł Wilk
morski, Martin Eden, Biały Kieł.
12.01 – 105. rocznica urodzin Artura Hutnikiewicza (1916–2005), historyka
literatury polskiej, profesora nauk humanistycznych. Erudyta. Wybitny znawca
literatury Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego, głównie twórczości
Stefana Żeromskiego, Jana Lechonia, Marii Dąbrowskiej i Stefana Grabińskiego.
Opublikował ponad 300 prac naukowych, w tym szereg monografii książkowych,
rozpraw i studiów literackich. Autor m.in. dzieła Portrety i szkice literackie.
12.01 – 45. rocznica śmierci Agaty Christie (właśc. Agatha Mary Clarissa Miller
Christie, pseud. Mary Westmacott ; 1890–1976), angielskiej pisarki, autorki
romansów, powieści obyczajowych i kryminalnych Zabójstwo Rogera Ackroyda,
Morderstwo w Orient Expressie oraz sztuki teatralnej Pułapka na myszy. Prezes
Klubu Detektywów. Utwory Christie objęte były w Polsce zapisem cenzury,
podlegając natychmiastowemu wycofaniu z bibliotek (1951).
13.01 – 80. rocznica śmierci Jamesa Joyce’a (1882–1941), irlandzkiego pisarza
tworzącego w języku angielskim, uważanego za jednego z najwybitniejszych
twórców nowoczesnej prozy. Wielki eksperymentator literatury. Autor zbioru
opowiadań Dyblińczycy, powieści Ulisses, Potret artysty z czasów młodości.
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14.01 – 105. rocznica urodzin Jana Świderskiego (1916–1988), polskiego aktora
teatralnego, filmowego i telewizyjnego, reżysera, pedagoga. Występował na
deskach teatrów w Białymstoku, Lublinie, Łodzi i Warszawie. Dyrektor
i kierownik artystyczny Teatru Dramatycznego w Warszawie. Wychowawca
kilku pokoleń aktorskich, wykładowca łódzkiej i warszawskiej szkoły teatralnej,
prorektora Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Wiceprezes
Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru i Filmu (SPATiF). Zagrał w filmie
m.in. Zakazane piosenki, Troje i las.
14.01 – 65. rocznica urodzin Waldemara Wróblewskiego (1956–2005),
polskiego kompozytora oraz aranżera. Tworzył muzykę filmową, teatralną, dzieła
symfoniczne, muzykę do reklam i dla telewizji. Związany z Teatrem Misterium
we Wrocławiu. Autor muzyki wielu piosenek do tekstów m.in. Barbary
Łuszczyńskiej, Romana Kołakowskiego, Jana Jakuba Kolskiego. Autor muzyki
do spektakli teatralnych Mai Kleczewskiej, Ewy Maleszy, Krzysztofa
Pulkowskiego.
15.01 – 130. rocznica urodzin Osipa Mandelsztama (1891–1938), rosyjskiego
poety, prozaika i eseisty, przedstawiciela i teoretyka akmeizmu, więźnia łagrów.
Autor m.in. manifestu Świat akmeizmu, zbiorów wierszy Kamień, Zeszyty
woroneskie, prozy wspomnieniowej Zgiełk czasu, esejów Słowo i kultura.
15.01 – 60. rocznica śmierci Andrzeja Pronaszki (1888–1961), polskiego
malarza, scenografa, pedagoga, reformatora plastyki teatralnej, reprezentanta
awangardowej sztuki lat 20. i 30. XX wieku. Współzałożyciel grupy Formiści,
członek grupy Praesens, twórca martwych natur, portretów, pejzaży, projektów
scenografii dla teatrów Warszawy, Krakowa, Łodzi. Autor Zapisków scenografa,
dzieł malarskich Autoportret na tle gałęzi drzewa, Poranek na folwarku oraz
cyklu Pejzaże sentymentalne, Martwa Natura z gwiazdami, Taniec.
16.01 – 195. rocznica urodzin 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.
16.01 – 80. rocznica urodzin Ewy Demarczyk (1941–2020), polskiej
piosenkarki, wykonującej utwory z nurtu poezji śpiewanej. Jedna z najbardziej
utalentowanych i charyzmatycznych postaci polskiej sceny muzycznej. W latach
1962–1972 związana z kabaretem Piwnica pod Baranami. Nazywana „Czarnym
Aniołem polskiej piosenki”. Za wykonania piosenek: Karuzela z madonnami,
Czarne anioły oraz Taki pejzaż – uhonorowana nagrodą główną na I Krajowym
Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W 2010 otrzymała Złotego Fryderyka za
całokształt twórczości.
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18.01 – 85. rocznica śmierci Rudyarda Kiplinga (1865–1936), angielskiego
pisarza i poety. Popularność zdobył wierszami o brytyjskich żołnierzach
służących w koloniach oraz opowieściami przygodowymi dla dzieci
i młodzieży. Autor powieści Kim oraz opowiadań fantastycznych Księga dżungli.
Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1907).
18.01 – 75. rocznica śmierci Feliksa Nowowiejskiego (1877–1946), polskiego
kompozytora, dyrygenta, pedagoga, organisty-wirtuoza, organizatora życia
muzycznego, szambelana papieskiego. Dorobek artystyczny stanowią pieśni
Rota, Marsylianka wielkopolska, opery Emigranci, Legenda Bałtyku, symfonie
Praca i rytm, Symfonia pokoju oraz balet Król Wichrów. Za dzieło religijne Msza
w intencji pokoju otrzymał od papieża Piusa XI tytuł szambelana papieskiego
(1935).
18.01 – 15. rocznica śmierci Jana Twardowskiego (1915–2006), polskiego
księdza katolickiego, poety, kaznodziei, katechety i wykładowcy. Żołnierz AK,
uczestnik Powstania Warszawskiego. Rektor kościoła sióstr Wizytek
w Warszawie. Dzieciom zadedykował m.in. zbiory opowiadań Zeszyt w kratkę
oraz Patyki i patyczki. Popularność przyniosły mu tomy wierszy Znaki ufności,
Niebieskie okulary, Nie przyszedłem pana nawracać, Tyle jeszcze nadziei.
20.01 – 195. rocznica śmierci Stanisława Staszica (ps. Pisarz „Uwag nad życiem
Jana Zamoyskiego”, S., Zakordonowy obywatel pruski ; 1755–1826), polskiego
działacza oświeceniowego, pisarza politycznego, publicysty, filozofa i tłumacza.
Organizator i mecenas nauki, przyrodnik. Ksiądz katolicki. Autor dzieł Przestrogi
dla Polski, Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, Do Sejmu.
20.01 – 145. rocznica urodzin Józefa Hoffmanna (1876–1957), polskiego
pianisty, kompozytora, pedagoga i wynalazcy. Znany z licznych wynalazków,
dotyczących m.in. samochodów i fortepianu. Opatentował ponad 70 wynalazków,
w tym urządzenie służące do pomiaru siły nacisku palców pianisty, wycieraczki
samochodowe i regulację wysokości taboretu do fortepianu. Dorobek muzyczny
stanowią Symfonia e-dur, poemat symfoniczny Zaklęty zamek, koncerty
fortepianowe i in.
20.01 – 125. rocznica urodzin Mariana Walentynowicza (1896–1967),
polskiego rysownika, architekta, pisarza oraz prekursora komiksu w Polsce.
Ilustrator licznych książek dla dzieci m.in. Przygody Koziołka Matołka oraz
Awantury i wybryki małej małpki Fiki-Miki. W czasie II wojny światowej
korespondent wojenny przy 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka.

23

21.01 – 120. rocznica urodzin Janusza Meissnera (pseud. literacki Porucznik
Herbert ; 1901–1978), polskiego pisarza i dziennikarza, lotnika, uczestnika III
powstania śląskiego, kampanii wrześniowej. Pracownik polskiej rozgłośni
radiowej w Wielkiej Brytanii. Autor powieści i opowiadań, głównie o tematyce
lotniczej, marynistycznej, sportowej, wojskowej i myśliwskiej, m.in. Czerwone
widmo, Eskadra, Szkoła orląt, Pióro ze skrzydeł, Opowieść o korsarzu Janie
Martenie.
21.01 – 5. rocznica śmierci Bogusława Kaczyńskiego (1942–2016), polskiego
dziennikarza, publicysty i krytyka muzycznego, popularyzatora opery, operetki
i muzyki poważnej, twórcy telewizyjnego, animatora kultury. Autor felietonów
i recenzji w czasopismach: „Teatr”, „Ruch Muzyczny”, „Kultura”. Autor audycji
radiowych i telewizyjnych, m.in. Operowe qui pro quo, Zaczarowany świat
operetki, Rewelacja miesiąca. Twórca Festiwalu Muzyki w Łańcucie, dyrektor
Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy oraz Teatru Muzycznego Roma.
22.01 – 130. rocznica urodzin Zygmunta Nowakowskiego (właśc. Zygmunt Jan
Błażej Tempka ; 1891–1963), polskiego pisarza, dramaturga, dziennikarza, aktora
i reżysera teatralnego. Doktor filologii polskiej, felietonista „Ilustrowanego
Kuryera Codziennego”, „Wiadomości Literackich”, czasopism emigracyjnych.
Aktor i dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Od 1939 na
emigracji. Wieloletni współpracownik Radia Wolna Europa. Autor zbiorów
felietonów Lajkonik, powieści Przylądek Dobrej Nadziei, reportaży Geografia
serdeczna, wspomnień Mój Kraków.
22.01 – 100. rocznica urodzin 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.
23.01 – 130. rocznica urodzin Antonio Gramsciego (1891–1937), włoskiego
historyka, dziennikarza, polityka, filozofa i teoretyka marksistowskiego.
Współzałożyciel Włoskiej Partii Komunistycznej. Więziony przez faszystów.
Przez cały czas pobytu w więzieniu prowadził pracę intelektualną. Wówczas
stworzył większość swych koncepcji. Szkice, notatki i materiały wypełniły 33
Zeszyty więzienne, które po wojnie zostały opublikowane pod tymże tytułem.
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23.01 – 100. rocznica śmierci Władysława Żeleńskiego (1837–1921), polskiego
kompozytora, pianisty, organisty, pedagoga, krytyka, organizatora życia
muzycznego. Jeden z głównych przedstawicieli neoromantyzmu w muzyce
polskiej. Skomponował m.in. opery Konrad Wallenrod, Goplana, Stara Baśń,
utwory orkiestrowe W Tatrach, Echa leśne, symfonie, Koncert fortepianowy Esdur, Romans na wiolonczelę i orkiestrę, utwory kameralne oraz Pieśni Gabryelli.
24.01 – 245. rocznica urodzin Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna (właśc.
Ernst Theodor Wilhelm ; 1776–1822), niemieckiego poety, pisarza, prawnika,
kompozytora, krytyka muzycznego, rysownika i karykaturzysty. Jeden
z najbardziej wszechstronnych twórców epoki romantyzmu. Prekursor fantastyki
grozy tzw. weird-fiction. Autor dzieł literackich Przygoda w noc sylwestrową,
Opowieści nocne, muzycznych: opery Arlequin, Ondyna, Aurora.
24.01 – 100. rocznica urodzin Tony’ego Halika (właśc. Mieczysław Sędzimir
Antoni Halik ; 1921–1998), polskiego podróżnika, lotnika Dywizjonu 303,
dziennikarza, pisarza, poligloty, operatora filmowego, fotografa. Autor reportaży
dla miesięcznika „Kontynenty”, programów telewizyjnych o tematyce
podróżniczej realizowanych z żoną Elżbietą Dzikowską, m.in. Pieprz i wanilia
oraz książek podróżniczych, m.in.: Z kamerą i strzelbą przez Mato Grosso,
Urodzony dla przygody.
24.01 – 100. rocznica urodzin Zygmunta Kęstowicza (1921–2007), polskiego
aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego. Zapamiętany z roli Stefana
Jabłońskiego w radiowym słuchowisku W Jezioranach, nestora rodu Lubiczów,
w serialu telewizyjnym Klan oraz programów dla dzieci Piątek z Pankracym
i Pora na Telesfora. Kawaler Orderu Uśmiechu (1976). Uhonorowany m.in.
Złotym Ekranem (1977), Orderem Wdzięczności Społecznej (1995).
25.01 – 435. rocznica śmierci Lucasa Cranacha młodszego (1515–1586),
niemieckiego malarza i projektanta drzeworytów. Syn Lucasa Cranacha
starszego. Był kontynuatorem stylu ojca, który był jego nauczycielem. Tworzył
głównie portrety i dzieła o tematyce alegorycznej i religijnej. Wybrane dzieła
Chrystus i Jawnogrzesznica, Portret królowej Bony Sforzy, Portret Filipa
I Pomorskiego, Chrystus błogosławiący dzieci.
26.01 – 125. rocznica urodzin Marii Ossowskiej (1896–1974), polskiej etyczki,
socjologa i psychologa moralności, nauczycielki akademickiej. W latach 1952–
1962 kierowniczka Zakładu Historii i Teorii Moralności Instytutu Filozofii
i Socjologii PAN. Wybrane publikacje Podstawy nauki o moralności, Normy
moralne, Ethos rycerski i jego odmiany.
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26.01 – 85. rocznica urodzin Jana Tadeusza Stanisławskiego (1936–2007),
polskiego satyryka, radiowca, aktora, autora tekstów piosenek. Zagrał około
dwudziestu ról w polskich filmach i serialach telewizyjnych Zezowate szczęście,
Czterdziestolatek. Autor m.in. tekstów piosenek Orkiestry dęte z repertuaru
Haliny Kunickiej, Cała sala śpiewa z nami z repertuaru Jerzego Połomskiego,
Na deptaku w Ciechocinku z repertuaru Danuty Rinn.
26.01 – 45. rocznica śmierci Witolda Doroszewskiego (1899–1976), polskiego
językoznawcy, teoretyka języka, popularyzatora nauki o języku polskim. Profesor
Uniwersytetu Warszawskiego, członek Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiej
Akademii Umiejętności. Redaktor naczelny Słownika języka polskiego i Słownika
poprawnej polszczyzny. Redaktor naczelny miesięcznika „Poradnik Językowy”.
27.01 – 265. rocznica urodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta (1756–1791),
austriackiego kompozytora, wirtuoza gry na instrumentach klawiszowych.
Zaliczany do trójki tzw. „klasyków wiedeńskich”. Twórca oper Uprowadzenie
z seraju, Wesele Figara, Czarodziejski flet, utworów religijnych Wielka Msza
c-moll, muzyki instrumentalnej, symfonii, nokturnów i serenad oraz pieśni.
27.01 – 120. rocznica śmierci Giuseppe Verdiego (1813–1901), włoskiego
kompozytora romantycznego. Zasłynął z dzieł operowych Nabucco, Moc
przeznaczenia, Don Carlos, Aida, Falstaff. Inne znane utwory to Kwartet
smyczkowy, Requiem, Ave Maria, Stabat Mater oraz Te Deum.
28.01 – 410. rocznica urodzin Jana Heweliusza (1611–1687), gdańskiego
astronoma, matematyka, piwowara, drukarza, konstruktora instrumentów
naukowych, wynalazcy peryskopu. Autor dzieł Selenografia, czyli opisanie
Księżyca…, Rozprawa o rzeczywistej postaci Saturna, Merkury widoczny na
Słońcu, Cometographia, Machina niebieska.
28.01/09.02 – 140. rocznica śmierci Fiodora Dostojewskiego (1821–1881),
rosyjskiego pisarza i myśliciela. Mistrz prozy psychologicznej z pogranicza
realności i wyobraźni. W swoich utworach używał motywu walki dobra ze złem.
Atakował i potępiał ówczesny indywidualizm filozoficzny, kapitalistyczną
cywilizację, zagubienie wartości chrześcijańskich. Autor powieści: Idiota,
Zbrodnia i kara, Bracia Karamazow, Biesy.
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28.01 – 115. rocznica urodzin Władysława Krygowskiego (1906–1998),
polskiego prawnika, adwokata, pracownika i działacza turystycznego, publicysty
i pisarza. Znawca polskich Karpat. Zasłużony dla rozwoju polskiej turystyki
górskiej. Autor przewodników górskich Od Beskidu Śląskiego po Orawę. Szlak
beskidzki Bielsko-Biała – Czarny Dunajec, Beskid Niski i Podkarpacie,
Bieszczady oraz książek Góry i doliny po mojemu, Dzieje Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego.
28.01 – 50. rocznica śmierci Stanisława Vincenza (1888–1971), polskiego
prozaika i eseisty, etnografa, tłumacza, miłośnika i znawcy Huculszczyzny oraz
Pokucia, a także myśli i sztuki starożytnej Grecji. Współpracował z paryską
„Kulturą”. Autor cykli Na wysokiej połoninie, Dialogi z Sowietami, Tematy
żydowskie, Po stronie dialogu. Pośmiertnie odznaczony medalem Sprawiedliwy
wśród Narodów Świata.
28.01 – 25. rocznica śmierci Josifa Brodskiego (1940–1996), rosyjskiego poety,
prozaika, dramaturga, eseisty i publicysty, wykładowcy. W 1972 pozbawiony
obywatelstwa i wydalony ze Związku Radzieckiego. Zamieszkał w Nowym
Jorku, gdzie wykładał na różnych uczelniach. Laureat Nagrody Nobla
w dziedzinie literatury (1987). Autor zbiorów wierszy i poematów Postój na
pustyni, Koniec pięknej epoki, dramatu Marmur, eseju Znak wodny.
29.01 – 175. rocznica urodzin Karola Olszewskiego (1846–1915), polskiego
fizyka i chemika, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wynalazca
kaskadowej metody skraplania gazów. Wraz z Zygmuntem Wróblewskim
dokonał skroplenia tlenu i azotu (1883). Przyczynił się do rozwoju rentgenografii.
Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
(1936).
29.01 – 165. rocznica urodzin Aleksandra Brücknera (1856–1939), polskiego
historyka kultury i literatury, slawisty, badacza dziejów języka. Ważniejsze
publikacje Dzieje literatury polskiej, Zasady etymologii słowiańskiej,
Encyklopedia staropolska.
29.01 – 155. rocznica urodzin 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).
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29.01 – 145. rocznica urodzin Adama Grzymały-Siedleckiego (1876–1967),
polskiego prozaika, dramatopisarza, krytyka literackiego i teatralnego, tłumacza
i reżysera. Studia literackie i artykuły krytyczne zamieszczał w „Tygodniku
Ilustrowanym”, „Słowie Polskim”, „Czasie”, „Rzeczypospolitej”, „Kurierze
Warszawskim”. Autor opracowań Wyspiański. Cechy i elementy jego twórczości,
Studium o „Trzy po trzy” Fredry, noweli Galeria moich bliźnich, powieści
Samosęki, wspomnień Cud Wisły oraz komedii Sublokatorka.
30.01 – 300. rocznica urodzin Bernardo Belotto zw. Canaletto (1721–1780),
włoskiego malarza. Zasłynął jako malarz wedut – niewielkich wymiarów pejzaży
przedstawiających widoki miast. Widok Warszawy od strony Pragi, Widok łąk
wilanowskich, Kościół Brygidek i Arsenał. Był nadwornym malarzem Stanisława
Augusta Poniatowskiego. Malował również obrazy o tematyce historycznej
Elekcja Stanisława Augusta, Wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu 1633.
30.01 – 45. rocznica śmierci Stefana Otwinowskiego (1910–1976), polskiego
prozaika, dramatopisarza i publicysty. Podczas II wojny światowej działacz
kulturalnego podziemia. Kierownik literacki krakowskich teatrów. Pisał felietony
i współredagował „Dziennik Literacki” oraz „Życie Literackie”. Laureat Nagrody
II stopnia Ministra Kultury i Sztuki (za całokształt twórczości, 1969).
31.01 – 140. rocznica urodzin Irvinga Langmuira (1881–1957),
amerykańskiego fizykochemika, pioniera badań nad wyładowaniami
elektrostatycznymi w gazach i zjawiskami powierzchniowymi. Laureat Nagrody
Nobla w dziedzinie chemii (1932) za osiągnięcia w chemii powierzchni.
31.01 – 65. rocznica śmierci Alana Alexandra Milne’a (1882–1956),
brytyjskiego pisarza, dramaturga i eseisty, autora książek dla dzieci Kubuś
Puchatek oraz Chatki Puchatka. W dorobku pisarskim znalazła się również
sensacyjno-kryminalna powieść Tajemnica Czerwonego Domu oraz romans
Dwoje ludzi.

LUTY
01.02 – 170. rocznica śmierci Mary Shelley (1797–1851), angielskiej poetki
i pisarki okresu romantyzmu. Zadebiutowała powieścią Frankenstein, czyli
Współczesny Prometeusz. Twórczyni powieści gotyckiej oraz prekursorka
literatury fantastyczno-naukowej. Napisała także inne powieści grozy, m.in.
Valperga, Ostatni człowiek, Przeistoczenie.
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01.02 – 90. rocznica urodzin Borysa Jelcyna (1931–2007), radzieckiego
i rosyjskiego polityka, pierwszego Prezydenta Federacji Rosyjskiej po upadku
ZSSR. W roku 1993 odwiedził Polskę i jako pierwszy przywódca Rosji
w historii przeprosił Polaków za zbrodnię katyńską dokonaną przez Stalina
w 1940.
02.02 – 485. rocznica urodzin Piotra Skargi (właśc. Piotr Powęski ; 1536–1612),
polskiego jezuity, teologa, pisarza i kaznodziei, czołowego polskiego
przedstawiciela kontrreformacji. Pierwszy rektor Uniwersytetu Wileńskiego,
Sługa Boży, proboszcz a następnie kanclerz kapituły katedralnej lwowskiej.
Autor Żywotów świętych i Kazań sejmowych.
02.01 – 185. rocznica urodzin Mendele Mojcher Sforima (właśc. Szolem Jakow
Abramowicz ; 1836–1917), żydowskiego pisarza, ojca literatury jidysz, pioniera
nowożytnej literatury hebrajskiej, tłumacza. Jako pierwszy pisarz doszedł do
ujednolicenia języka jidysz ponad dialektami. Wybrane dzieła Pierścionek
zaręczynowy, Kulawy Fiszke, Szkapa.
03.02 – 150. rocznica urodzin 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.
03.02 – 115. rocznica urodzin Juliusza Mieroszewskiego (1906–1976),
polskiego dziennikarza, publicysty, pisarza politycznego. Specjalizował się
w problematyce polityki niemieckiej a także ekspansji komunizmu.
Współredaktor „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, paryskiej „Kultury”. Autor
publikacji Ewolucjonizm, Polityczne neurozy, Finał klasycznej Europy.
03.02 – 50. rocznica urodzin 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 Zbombardowani, Skin, Miłość Fedry,
Psychoza 4.48.
04.02 – 275. rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki (herbu Roch III ; 1746–
1817), polskiego inżyniera wojskowego, fortyfikatora, polskiego
i amerykańskiego generała, uczestnika wojny o niepodległość Stanów
Zjednoczonych (1775–1783). Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej
w czasie insurekcji kościuszkowskiej (1794). Oznaczony Orderem Orła Białego
(1792).
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04.02 – 155. rocznica urodzin Władysława Podkowińskiego (pseud. Andrzej
Ansgary ; 1866–1895), polskiego malarza, ilustratora, prekursora polskiego
impresjonizmu. Ilustrator książek, kalendarzy i czasopism „Biesiada Literacka”,
„Kłosy”, „Wędrowiec”. Najbardziej znanym obrazem jest Szał uniesień, który
w 1894 wywołał skandal obyczajowy. Podkowiński pociął własne dzieło tuż
przed planowanym zamknięciem wystawy. Zaliczany do artystów przeklętych
artiste maudit.
05.02 – 105. rocznica śmierci Michała Arcta (1840–1916), polskiego księgarza,
wydawcy, encyklopedysty. W 1901 otworzył drukarnię i zaczął publikować tanie
serie wydawnicze. Współpracował między innymi z Marią Konopnicką i Arturem
Oppmanem.
05.02 – 155. rocznica urodzin Ignacego Chrzanowskiego (1866–1940),
polskiego historyka literatury, publicysty, profesora Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Redaktor m.in. „Przeglądu Pedagogicznego”, „Ateneum”,
„Pamiętnika Literackiego”. Współzałożyciel Towarzystwa Polskiej Macierzy
Szkolnej (1905). Autor dzieła Historia literatury niepodległej Polski oraz 50
tomów serii Prace historyczno-literackie.
06.02 – 110. rocznica urodzin 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.
08.02 – 145. rocznica urodzin Jana Augusta Kisielewskiego (1876–1918),
polskiego dramatopisarza, nowelisty, krytyka teatralnego, eseisty. Jeden
z najciekawszych twórców Młodej Polski. Związany z kabaretem Zielony
Balonik. Przedstawiciel dramatu psychologicznego w literaturze polskiej. Autor
sztuk teatralnych W sieci i Karykatury, eseju O teatrze japońskim, recenzji Życie
dramatu.
08.02 – 90. rocznica urodzin Jamesa Deana (1931–1955), amerykańskiego
aktora filmowego, telewizyjnego i teatralnego. Dwukrotnie nominowany do
Oskara. Ikona popkultury jak również światowego kina. Zasłynął z roli
zbuntowanego nastolatka Jima Starka w filmie Buntownik bez powodu oraz
Na wschód od Edenu oraz Olbrzym.
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10.02 – 135. rocznica urodzin Jerzego Szaniawskiego (1886–1970), polskiego
dramaturga, felietonisty, prozaika, nowelisty. Członek Polskiej Akademii
Literatury. Swoje utwory drukował w „Kurierze Warszawskim” oraz „Przekroju”.
Zasłynął serią opowiadań o profesorze Tutce. Autor jedynej powieści Miłość
i rzeczy poważne. Twórca dramatów scenicznych, m.in. Żeglarz, Dwa teatry,
Adwokat i róże oraz sztuk radiowych W lesie, Służbista.
11.02 – 180. rocznica urodzin Józefa Brandta (1841–1915), polskiego malarza
batalisty. Przedstawiciel szkoły monachijskiej, uznawany za najwybitniejszego
polskiego malarza batalistycznego XIX-wieku. Wybrane dzieła Bitwa pod
Chocimiem, Odbicie jasyru, Konfederaci barscy, Czarniecki pod Koldyngą.
Brandt stworzył kolekcję dawnej broni, strojów, instrumentów muzycznych
i historycznych rekwizytów, które przekazał w testamencie narodowi polskiemu.
11.02 – 105. rocznica urodzin Seweryny Szmaglewskiej (1916–1992), polskiej
powieściopisarki, autorki książek dla dzieci i młodzieży. Wieloletnia wiceprezes
Rady Naczelnej ZBoWiD oraz członkini Rady Ochrony Pomników Walki
i Męczeństwa. Autorka książki o przygodach harcerzy Czarne stopy,
autobiograficznych powieści Dymy nad Birkenau oraz Niewinni w Norymberdze.
Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1953).
11.02 – 35. rocznica śmierci Franka Herberta (1920–1986), amerykańskiego
pisarza science fiction. Autor serii powieści Kroniki Diuny. Twórczość Herberta
określana jest jako hard science fiction łączy zagadnienia z zakresu ekologii,
filozofii, teologii, psychologii i ekonomii. Pracował m.in. jako operator
telewizyjny, fotograf, komentator radiowy, reporter i redaktor gazet.
14.02 – 105. rocznica urodzin Wawrzyńca Żuławskiego (1916–1957), polskiego
muzykologa, taternika, ratownika górskiego, pisarza i kompozytora. Profesor
akademicki, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik powstania warszawskiego.
Sprawiedliwy wśród Narodów Świata (1980). Zginął podczas wyprawy
ratunkowej w alpejskim masywie Mont Blanc.
17.02 – 165. rocznica śmierci Heinricha Heinego (właśc. Harry Chaim Heine ;
1797–1856), niemieckiego poety żydowskiego pochodzenia, przedstawiciela
romantyzmu. Jednego z najwybitniejszych niemieckich liryków, prozaik
i publicysta. Autor dzieła o Polsce – Über Polen.
18.02 – 475. rocznica śmierci Marcina Lutra (1483–1546), niemieckiego
reformatora religijnego, teologa i inicjatora reformacji, mnicha augustiańskiego,
doktora teologii, współtwórcy luteranizmu, twórcy doktryny teologiczno-etycznej
wspólnej wszystkim kościołom ewangelicko-augsburskim. Autor 95 tez, prac
teologicznych i polemicznych, przekładu Biblii na język niemiecki Biblia Lutra.
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18.02 – 125. rocznica urodzin André Bretona (1896–1966), francuskiego
pisarza, poety, eseisty i krytyka sztuki, przywódcy i teoretyka surrealizmu. Znany
jako twórca Manifestów surrealizmu oraz książek Nadja, Szalona miłość. Należał
do czołowych postaci wywierających wpływ na ocenę sztuk plastycznych
i literackich XX wieku.
18.02 – 55. rocznica śmierci Stanisława Mackiewicza (pseud. Cat ; 1896–1966),
polskiego prawnika, wydawcy i pisarza, publicysty, polityka. Związany
z nieformalnym ugrupowaniem ziemiańskim tzw. żubrów kresowych. Redaktor
dziennika „Słowo” w Wilnie, premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej na
uchodźstwie (1954–1955).
18.02 – 20. rocznica śmierci Balthusa (właśc. Balthasar Kłossowski de Rola ;
1908–2001), francuskiego malarza pochodzenia polskiego, twórcy ilustracji
książkowych i scenografii teatralnych. Dzieła Balthusa bliskie są surrealizmowi,
on sam nie przyłączył się do żadnej grupy ani szkoły. Częstym motywem jego
dzieł są koty i młode dziewczęta Marząca Thérèse, Thérèse na ławce, Dzieci
Blanszardów Ćma, Kot śródziemnomorski. Laureat Nagrody Cesarza Japonii
(1991).
19.02 – 70. rocznica śmierci 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.
19.02 – 5. rocznica śmierci Umberto Eco (1932–2016), włoskiego semiologa,
filozofa, bibliofila i mediewisty, powieściopisarza, autora felietonów i esejów.
Zasłynął powieścią Imię róży. Światowymi bestsellerem stały się także Wyspa
dnia poprzedniego i Cmentarz w Pradze. Autor prac naukowych i esejów Pejzaż
semiotyczny, O bibliotece, Czytanie świata. Wielokrotnie nominowany do
Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.
21.02 – 230. rocznica urodzin Karla Czernego (właśc. Karel ; 1791–1857),
austriackiego pianisty, kompozytora i nauczyciela pochodzenia czeskiego.
Zanany z etiud na fortepian, licznych mszy, requiem, a także symfonii, sonat,
koncertów i utworów na kwartet smyczkowy. Najciekawsze z nich Ouverture
charactéristique et brillante h-moll, Sonaty Militaire et Brillante, Pastorale i
Sentimentale.
21.02 – 165. rocznica urodzin Maurycego Gottlieba (1856–1879), polskiego
malarza pochodzenia żydowskiego. Twórca obrazów o tematyce historycznej
Przysięga Kościuszki w Krakowie, Scena z życia Dymitra Samozwańca,
żydowskiej Shylock i Jessyka, Żydzi modlący się oraz religijnej Chrystus
nauczający w Kafarnaum, Chrystus w świątyni. Uznany za najwybitniejszego
ucznia Jana Matejki.
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21.02 – 70. rocznica śmierci Katarzyny Kobro (1898–1951), polskiej rzeźbiarki
awangardowej pochodzenia niemiecko-rosyjskiego, współtwórczyni ugrupowań
Blok, Praesens i a.r. (czyli „awangarda rzeczywista” lub „artyści rewolucji”).
Reprezentantka konstruktywizmu w sztuce, zrewolucjonizowała myślenie
o rzeźbie. Od 2001 przyznawana jest nagroda jej imienia.
22.02 – 120. rocznica urodzin Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej (1901–1997),
polskiej aktorki, reżyserki, pieśniarki i pedagog. Współzałożycielka a w latach
1957–1997 dyrektorka Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Dama
Orderu Orła Białego.
22.02 – 10. rocznica śmierci 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).
24.02 – 80. rocznica śmierci Emila Zegadłowicza (1888–1941), polskiego poety,
prozaika, znawcy sztuki i tłumacza. Kierownik literacki Teatru Polskiego
w Poznaniu, wykładowca historii sztuki w konserwatorium w Katowicach.
Założyciel grupy poetyckiej Czartak, współwydawca czasopisma „Czartak”,
współzałożyciel kabaretu Ździebko w Poznaniu. Po wydaniu powieści Zmory,
Rada Miejska odebrała Zegadłowiczowi honorowe obywatelstwo miasta
Wadowice.
24.02 – 5. rocznica śmierci Ryszarda Bendera (1932–2016), polskiego
historyka, nauczyciela akademickiego i polityka, profesora nauk
humanistycznych, publicysty, posła na Sejm PRL, senatora. Współzałożyciel
i wieloletni prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie. Autor publikacji
Powstaniec – zakonnik. O. Rafał Kalinowski, Polskie korzenie jednoczącej się
Europy, Wojna o media. Kulisy Krajowej Rady Radia i TV.
25.02 – 145. rocznica śmierci Seweryna Goszczyńskiego (1801–1876),
polskiego działacza społecznego, rewolucjonisty, pisarza i poety, publicysty.
Jeden z czołowych członków grona mesjanistycznego Andrzeja Towiańskiego.
Autor wierszy patriotycznych. Znany dzięki powieści poetyckiej Zamek
kaniowski oraz powieści gotyckiej Król zamczyska. Zaliczany do „szkoły
ukraińskiej” polskiego romantyzmu.
25.02 – 130. rocznica śmierci Paula Reutera (1816–1899), brytyjskiego
dziennikarza pochodzenia żydowskiego, pochodzącego z Niemiec. Założyciel
Agencji Reutera – jednej z pierwszych agencji informacyjnych.
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25.02 – 85. rocznica urodzin Wiesława Dymnego (1936–1978), polskiego
prozaika, poety, tekściarza, scenarzysty filmowego, scenografa, rysownika,
piosenkarza, satyryka, aktora. Współtwórca kabaretu Piwnica pod Baranami,
kierownik artystyczny krakowskiej grupy big beatowej Szwagry, twórca kabaretu
Remiza. Autor Opowiadań zwykłych, Drogi na Dziki Zachód.
25.02 – 5. rocznica śmierci Tony’ego Burtona (właśc. Anthony Burton ; 1937–
2016), amerykańskiego aktora filmowego i telewizyjnego, boksera. Wystąpił we
wszystkich 6 częściach filmowego cyklu o Rockym Balboa. Zagrał również
w filmach Czyste szaleństwo, Lśnienie, Pokerzyści, Misja sprawiedliwości.
26.02 – 90. rocznica śmierci Otto Wallacha (1847–1931), niemieckiego chemika
żydowskiego pochodzenia, profesora uniwersyteckiego, laureata Nagrody Nobla
w dziedzinie chemii (1910). W roku 1909 opublikował wyniki swojej pracy
w formie książki Terpene und Campher, którą zadedykował swoim uczniom.
28.02 – 115. rocznica urodzin Wiesława Wernica (1906–1986), polskiego
pisarza, publicysty, prozaika. Żołnierz Powstania Warszawskiego, jeniec
wojenny. Dziennikarz. Pracował w dzienniku „Rzeczpospolita”, „Tygodniku
Demokratycznym”, Polskim Radiu. Autor książek przygodowych o życiu na
Dzikim Zachodzie, m.in. Tropy wiodą przez prerię, Płomień w Oklahomie,
Wołanie dalekich wzgórz.
28.02 – 105. rocznica śmierci Henry’ego Jamesa (1843–1916), amerykańskiego
powieściopisarza, nowatora formy powieściowej, krytyka i teoretyka literatury.
Od 1876 mieszkał w Wielkiej Brytanii. Autor m.in. opowiadań Łgarz, Daisy
Miller, powieści Dom na placu Waszyngtona, Portret damy.
28.02 – 45. rocznica śmierci Józefa Wittlina (1896–1976), polskiego poety,
prozaika i tłumacza żydowskiego pochodzenia. Autor powieści, esejów
i utworów poetyckich. Współpracownik Radia Wolna Europa. Zasłynął powieścią
Sól ziemi. Autor szkiców Wojna, pokój i dusza poety oraz Inwentarz kultury
narodowej.

MARZEC
01.03 – 135. rocznica urodzin Oskara Kokoschki (1886–1980), austriackiego
malarza, grafika i poety. Przedstawiciel ekspresjonizmu. Członek berlińskiej
grupy artystycznej Der Sturm. Znane cykle graficzne Kolumb skowany, Chiński
mur oraz portretów Narzeczona wiatru, Błędny rycerz. Po śmierci artysty
ustanowiono Nagrodę im. Oskara Kokoschki przyznawaną za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie sztuk plastycznych.
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01.03 – 105. rocznica urodzin Krystyny Feldman (1916–2007), polskiej aktorki,
dwukrotnej laureatki Orła – za drugoplanową rolę w filmie To ja, złodziej
i pierwszoplanową w filmie Mój Nikifor. Znana głównie z roli babki Kiepskiej
w serialu komediowym Świat według Kiepskich, malarza Nikifora w filmie Mój
Nikifor oraz wielu ról epizodycznych.
03.03 – 275. rocznica urodzin Izabeli Czartoryskiej (właśc. Elżbieta Dorota
z Flemmingów Czartoryska ; 1746–1835), polskiej arystokratki doby oświecenia,
pisarki, mecenas sztuki, kolekcjonerki pamiątek historycznych. Utworzyła
pierwsze polskie muzeum w Świątyni Sybilli w Puławach, które wraz ze zbiorami
również założonego przez nią w Puławach Domu Gotyckiego stały się
zaczątkiem obecnego Muzeum Czartoryskich w Krakowie.
03.03 – 130. rocznica urodzin 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.
03.03 – 115. rocznica urodzin Artura Lundkvista (właśc. Artur Nils Lundkvist ;
1906–1991), szwedzkiego pisarza, prozaika, poety, tłumacza, krytyka literackiego
i dziennikarza. Działacz Szwedzkiego Komitetu Pokoju oraz Światowej Rady
Pokoju. Odznaczony Międzynarodową Leninowską Nagrodą Pokoju (1958).
Autor książek Konie nocy i inne opowieści o świecie, ludziach i mitach, Fryz
życia Nowele i opowiadania.
03.03 – 95. rocznica urodzin Jamesa Merrilla (1926–1995), amerykańskiego
poety, twórcy liryki filozoficznej oraz klasycznej poetyki i symboliki kulturowej.
Autor licznych zbiorów w wierszy oraz powieści The Seraglio. Poezje Merrilla
zawierają m.in. antologie Zwierzę słucha zwierzeń…, Ameryka, Ameryka!
Antologia wierszy poetów amerykańskich po 1940 roku.
04.03 – 115. rocznica urodzin Karola Estreichera (młodszego) ; (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.
05.03 – 120. rocznica urodzin Juliana Przybosia (1901–1970), polskiego poety,
eseisty i tłumacza, nauczyciela. Jeden z najwybitniejszych poetów Awangardy
Krakowskiej. Autor rozpraw o literaturze i sztuce. Współpracował z pismami
„Zwrotnica”, „Linia”, „Miesięcznik Literacki”. Dorobek poety stanowią tomy
Równanie serca, Próba całości, Kwiat nieznany. Opublikował zbiory esejów
Czytając Mickiewicza, Linia i gwar oraz dziennik poetycki pt. Zapiski bez daty.
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05.03 – 55. rocznica śmierci Anny Achmatowej (właśc. Anna Andriejewna
Gorienko ; 1889–1966), rosyjskiej poetki. Czołowa przedstawicielka modernizmu
i akmeizmu. Nazywana duszą rosyjskiego Srebrnego Wieku. Tworzyła subtelne
liryki i uniwersalne poematy Requiem. Pisała utwory różnorodne tematycznie
Czas i pamięć, Los artystki, Trauma lat życia i tworzenia w cieniu stalinizmu.
06-08.03 – 120. rocznica śmierci Aleksandra Gierymskiego (1850–1901),
polskiego malarza, przedstawiciela realizmu, prekursora polskiego
impresjonizmu, luministy, rysownika. Młodszy brat Maksymiliana Gierymskiego.
Ważne dzieła Wieczór nad Sekwaną, W altanie, Żydówka z pomarańczami.
07.03 – 165. rocznica śmierci Kajetana Koźmiana (1771–1856), polskiego
prawnika i poety, krytyka literackiego i teatralnego, publicysty, pamiętnikarza,
tłumacza. Członek Rady Generalnej Konfederacji Generalnej Królestwa
Polskiego, radca stanu Królestwa Kongresowego, członek Komisji Najwyższej
Egzaminacyjnej w Królestwie. Ważniejsze dzieła Wierszowana polemika
z Mikołajem Wolskim, Oda na pożar Moskwy, Żywot Staszica.
07.03 – 110. rocznica urodzin Stefana Kisielewskiego (pseud. literacki: Kisiel,
Teodor Klon, Tomasz Staliński, Julia Hołyńska i muzyczny Jerzy Mrugacz ;
1911–1991), polskiego prozaika, publicysty, kompozytora, krytyka muzycznego,
pedagoga. Poseł na Sejm PRL. Członek założyciel Unii Polityki Realnej.
Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (1991).
Autor powieści Sprzysiężenie, Śledztwo, felietonów, szkiców muzycznych
Gwiazdozbiór muzyczny oraz Dzienników.
07.03 – 5. rocznica śmierci Aleksandra Minkowskiego (pseud. Alex Hunter;
1933–2016), polskiego pisarza, dramaturga, reportażysty, autora scenariuszy
telewizyjnych i słuchowisk radiowych, tłumacza. Współpracował z tygodnikiem
„Świat”, czasopismem „Płomyk”; przewodniczył Polskiej Sekcji IBBY. Autor
powieści dla młodzieży m.in. cyklu Tropiciele złoczyńców, powieści Układ
krążenia, Szaleństwo Majki Skowron, Encyklopedia nastolatki.
08.03 – 260. rocznica urodzin Jana Potockiego (1761–1815), polskiego
powieściopisarza, dramatopisarza, podróżnika, polityka, historyka , publicysty,
etnografa. Jeden z pierwszych polskich archeologów, badacz starożytności
słowiańskich, inżynier, pierwszy polski aeronauta, kawaler maltański
zaszczycony Krzyżem Devotionis. Najbardziej znanym dziełem jest Rękopis
znaleziony w Saragossie.

36

08.03 – 230. rocznica urodzin Kazimierza Brodzińskiego (pseud. Kazimierz
z Królówki ; 1791–1835), polskiego poety epoki sentymentalizmu, historyka,
teoretyka i krytyka literackiego, tłumacza, publicysty i myśliciela
chrześcijańskiego. Autor elegii, sielanek i prac teoretycznych. W „Pamiętniku
Warszawskim” ogłosił pracę O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu
poezji polskiej.
09.03 – 170. rocznica śmierci Hansa Christiana Ørsteda (1777–1851),
duńskiego fizyka i chemika, odkrywcy zjawiska elektromagnetyzmu, w prostym
eksperymencie pokazał, że igła kompasu odchyla się pod wpływem prądu
w przewodzie.
09.03 – 90. rocznica urodzin Janusza Kidawy (1931–2010), polskiego reżysera
filmowego, scenarzysty. Reżyser filmów dokumentalnych Wizja lokalna
i fabularnych Pejzaż horyzontalny. Grzeszny żywot Franciszka Buły – opowiada
o śląskich artystach ulicznych oraz historii Śląska między pierwszą a drugą wojną
światową.
10.03 – 160. rocznica śmierci 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.
11.03 – 135. rocznica urodzin Edwarda Rydza Śmigłego (pseud. Śmigły,
Tarłowski, Adam Zawisza ; 1886–1941), polskiego wojskowego, polityka,
marszałka Polski. Generalny inspektor Sił Zbrojnych, Naczelny Wódz Polskich
Sił Zbrojnych w wojnie obronnej 1939.
11.03 – 25. rocznica śmierci Tadeusza Nowakowskiego (1917–1996), polskiego
prozaika i publicysty. Uczestnik kampamii wrześniowej. Działacz polski na
uchodźstwie. Reporter radiowy Radia Wolna Europa. Debiutował tomem
opowiadań wojennych Szopa za jaśminami. Sławę przyniosła mu powieść Obóz
Wszystkich Świętych. Autor zbiorów nowel Aleja dobrych znajomych
i Niestworzone rzeczy oraz tomu poezji Za kurtyną snu.
12.03 – 90. rocznica urodzin Józefa Stanisława Tischnera (pseud. Wawrzek
Chowaniec, Józek Szkolny, Jegomość Józek ; 1931–2000), polskiego filozofa,
księdza katolickiego. Autor dzieł Świat ludzkiej nadziei, Myślenie według
wartości, Polski kształt dialogu, Nieszczęsny dar wolności, Ksiądz na
manowcach. Dzieła, w których zawarł swoją własną, oryginalną filozofię
Filozofia Dramatu, Historia filozofii po góralsku, Spór o istnienie człowieka.
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12.03 – 65. rocznica śmierci Bolesława Bieruta (1892–1956), polskiego
polityka, działacza komunistycznego, agenta NKWD, pierwszego przywódcy
Polski Ludowej, prezydenta RP od 1947, przywódcy PZPR, prezesa Rady
Ministrów.
13.03 – 25. rocznica śmierci Krzysztofa Kieślowskiego (1941–1996), polskiego
reżysera i scenarzysty filmowego. Autor filmów dokumentalnych Życiorys,
Z punktu widzenia nocnego portiera. Przedstawiciel kina moralnego niepokoju
Personel, Blizna, Amator, Przypadek, Dekalog, Podwójne życie Weroniki.
Nominowany do Oscara – Nagrody Akademii Filmowej za film Trzy kolory.
Czerwony (1994).
14.03 – 220. rocznica śmierci Ignacego Krasickiego (1735–1801), arcybiskupa
gnieźnieńskiego, prymasa Polski, poety, prozaika, publicysty, encyklopedysty
i bajkopisarza. Jeden z głównych przedstawicieli polskiego oświecenia,
okrzyknięty „księciem poetów polskich”. Twórca poematów heroikomicznych
Monachomachia, czyli Wojna mnichów, Antymonachomachia. Autor powieści
Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, Pan Podstoli, bajek i satyr.
15.03 – 50. rocznica śmierci Karola Schayera (1900–1971), polskiego architekta
modernistycznego, inżyniera, projektanta. W okresie międzywojennym członek
Zarządu SARP oraz komisji artystyczno-budowlanej Muzeum Przemysłu
i Techniki w Warszawie. Pracownik Wydziału Komunikacji i Robót Publicznych
Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego w Katowicach – jako projektant wielu
gmachów szkolnych. Jego najwspanialszym dziełem zbudowanym przed wojną,
był gmach Muzeum Śląskiego w Katowicach, zburzony przez Niemców w czasie
II wojny światowej.
15.03 – 40. rocznica śmierci René Claira (właśc. René-Lucien Chomette ; 1898–
1981), francuskiego reżysera, scenarzysty, aktora, dziennikarza oraz pisarza.
Jego dziełem jest pierwszy francuski film dźwiękowy Pod dachami Paryża,
Upiór z Moulin Rouge, 14 lipca oraz film-powiastka o charakterze filozoficznym
Niech żyje wolność. Obok twórczości filmowej zajmował się także krytyką, z tej
dziedziny ukazała się antologia jego prac teoretycznych pt. Po namyśle.
16/28.03 – 140. rocznica śmierci 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.
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17.03 – 195. rocznica śmierci Józefa Maksymiliana Ossolińskiego (1748–
1826), polskiego powieściopisarza, poety, badacza i historyka literatury,
tłumacza, bibliotekarza i bibliografa. Założyciel Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich we Lwowie w 1817, któremu przekazał swój księgozbiór.
Ważniejsze dzieła O potrzebie nauki prawa w naszym kraju, Początki Sławian,
Historia życia i panowania Zygmunta I.
17.03 – 45. rocznica śmierci Luchino Viscontiego (1906–1976), włoskiego
scenarzysty, reżysera teatralnego, filmowego i operowego oraz pisarza. Zasłynął
jako reżyser filmów Listonosz zawsze dzwoni dwa razy, Opętanie, Ziemia drży,
Najpiękniejsza, Białe noce, Obcy. Zmierzch bogów – nominowany do Oscara
(1970).
20.03 – 80. rocznica urodzin 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.
20.03 – 50. rocznica śmierci Wandy Dynowskiej (także: Umadevi, czyli Bogini
Uma, Świetlista Dusza ; 1888–1971), polskiej pisarki, tłumaczki, poetki, od 1935
przebywającej w Indiach. Działaczka społeczna, popularyzatorka teologii
i filozofii hinduizmu w Polsce, ambasadorka kultury indyjskiej i polskiej.
Autorka tłumaczeń literatury indyjskiej na język polski wydawanych
w założonym przez siebie wydawnictwie Biblioteka Polsko-Indyjska.
21.03 – 215. rocznica urodzin Benito Juáreza (1806–1872), meksykańskiego
polityka, prezydenta Meksyku (pierwszego Indianina na urzędzie głowy państwa
w amerykańskich republikach), reformatora i demokraty. Bohater narodowy,
obrońca niepodległości Meksyku. Okres jego rządów jest znany jako „wielka
reforma” (La Reforma).
22.03 – 235. rocznica urodzin Joachima Lelewela (1786–1861), polskiego,
historyka, bibliografa, slawisty, numizmatyka, poligloty, heraldyka, działacza
politycznego i wolnomularza. Członek Rządu Narodowego Królestwa Polskiego.
Prezes Towarzystwa Patriotycznego – dążącego do wprowadzenia ważnych
reform społecznych. Autor dzieł Polska, dzieje i rzeczy jej, Polska wieków
średnich.
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23.03 – 195. rocznica urodzin Ludwiga Minkusa (właśc. Aloysius Bernhard
Philipp Minkus ; 1826–1917), austriackiego kompozytora baletowego, dyrygenta,
kompozytora koncertów i etiud skrzypcowych, pedagoga. Przez wiele lat żył
i pracował w Rosji.
23.03 – 140. rocznica urodzin Rogera Martina du Garda (1881–1958), pisarza
francuskiego, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1937). Zasłynął
głównie cyklem powieściowym Rodzina Thibault – przedstawiającym
mieszczaństwo francuskie na przełomie XIX i XX wieku.
23.03 – 90. rocznica urodzin Jerzego Krzysztonia (1931–1982), polskiego
prozaika, dramatopisarza, reportażysty i tłumacza, autora licznych słuchowisk
radiowych. Autor tomów opowiadań Opowiadania indyjskie, Sekret i inne
opowiadania, Sandżu i Paweł, Złote Gody, Panna radosna i Cyrograf dojrzałości,
reportaży Skok do Eldorado oraz powieści Obłęd. Nagrodzony za cykl
słuchowisk Polacy na frontach II wojny światowej. Odznaczony Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1982).
23.03 – 10. rocznica śmierci Elizabeth Taylor (1932–2011), amerykańskiej
aktorki, producentki filmowej, businesswoman i działaczki humanitarnej. Jedna
z największych gwiazd Hollywood. Wyróżniona wieloma nagrodami, w tym
dwoma Oscarami – za rolę Glorii Wondrous w filmie Butterfield 8 (1961) oraz
za rolę Marthy w Kto się boi Virginii Woolf? (1967).
23.03 – 5. rocznica śmierci Marka Bargiełowskiego (1942–2016), polskiego
aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego, reżysera. Prezes Związku
Zawodowego Aktorów Polskich. Odtwórca wielu ról w spektaklach teatralnych,
m.in. Pigmalion, Damy i huzary, Przedwiośnie, Zbrodnia i kara oraz filmach
Dolina Issy, Krzyk, Rok spokojnego słońca.
25.03 – 145. rocznica urodzin Jakuba Mortkowicza (1876–1931), polskiego
księgarza i wydawcy. Współzałożyciel przedsiębiorstwa wydawniczoksięgarskiego – Mortkowicz Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie Sp. Akc.
Właściciel Drukarni Naukowej oraz dwóch księgarni. Popularyzator czytelnictwa,
aktywny działacz Związku Księgarzy Polskich oraz Polskiego Towarzystwa
Wydawców Książek. Współzałożyciel przedsiębiorstwa Ruch.
25.03 – 140. rocznica urodzin Béla Bartóka (1881–1945), węgierskiego
kompozytora i pianisty. Uważany za jednego z największych kompozytorów XX
wieku. Badacz muzyki ludowej, jeden z prekursorów etnografii muzycznej. Autor
utworów orkiestrowych Obrazki węgierskie, Symfonia Es-dur, kameralnych
Sonata na 2 fort. i perkusję, na fortepian Bieg Dunaju, Sonatina oraz pieśni
Cantata profana.
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26.03 – 140. rocznica śmierci Floriana Ceynowy (1817–1881), polskiego
działacza społecznego i narodowego, pisarza, publicysty, wydawcy, badacza
folkloru i języka kaszubskiego, kodyfikatora języka kaszubskiego i pierwszego
literata piszącego w tym języku. Zwany budzicielem Kaszub. Ważniejsze prace
Rozmova Pólocha s Kaszebą (...), Zarés do Grammatikj Kaŝébsko-Słovjnskjè
Mòvé, Sbjór pjeśnj śvjatovich, które naród słovjańskj v krolestvje pruskjm
śpjewać lubj. Seszit pjervszi. Dumkj i Arije.
26.03 – 110. rocznica urodzin Tennessee Wiliamsa (właśc. Thomas Lanier
Williams ; 1911–1983), amerykańskiego dramaturga, nowelisty, poety.
Popularność przyniosły mu sztuki teatralne, m.in. Szklana menażeria, Tramwaj
zwany pożądaniem, Noc iguany.
27.03 – 150. rocznica urodzin Heinricha Manna (1871–1950), niemieckiego
pisarza, dramaturga i eseisty. Opisywał w sposób krytyczny, a czasem
satyryczny, skostniałe struktury społeczne Niemiec. Czołowy przedstawiciel elity
intelektualnej Republiki Weimarskiej. Prezes Niemieckiej Akademii Sztuk. Autor
powieści Profesor Unrat, Poddany, Biedacy, Madame Legros.
27. 03 – 15. rocznica śmierci Stanisława Lema (1921–2006), polskiego pisarza
gatunku hard science fiction, filozofa, futurologa, krytyka, eseisty i satyryka.
Znany z powieści Obłok Magellana, Eden, Powrót z gwiazd, Solaris. Autor
trylogii Czas nieutracony oraz cyklu groteskowych opowiadań fantastycznonaukowych Bajki robotów, Cyberiada, Opowieści o pilocie Pirxie. Odznaczony
Orderem Orła Białego (1996).
28.03 – 80. rocznica śmierci Virginii Woolf (właśc. Adeline Virginia Stephen ;
1882–1941), angielskiej pisarki i feministki, uważanej za jedną z czołowych
postaci literatury modernistycznej XX wieku. Jej najbardziej znane powieści to
Pani Dalloway, Do latarni morskiej i Pokój Jakuba oraz eseje Własny pokój, Trzy
gwinee.
28.03 – 5. rocznica śmierci Jana Kaczkowskiego (1977–2016), polskiego
duchownego rzymskokatolickiego, prezbitera, doktora nauk teologicznych,
bioetyka, organizatora i dyrektora Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio. Na
podstawie rozmów z nim powstały książki Szału nie ma, jest rak, Życie na pełnej
petardzie. Czyli wiara, polędwica i miłość, Dasz radę. Ostatnia rozmowa, Żyć aż
do końca. Instrukcja obsługi choroby. Autor książek Grunt pod nogami
i Ekskluzywny żebrak. Czyli ks. Jan Kaczkowski o tym co najważniejsze.

41

30.03 – 275. rocznica urodzin Francisca Goi (1746–1828), hiszpańskiego
malarza, grafika i rysownika okresu romantyzmu, portrecisty, malarza scen
myśliwskich i rodzajowych, obrazów religijnych, mitologicznych, historycznych
i alegorycznych oraz martwej natury. Tworzył obrazy sztalugowe i ołtarzowe,
projekty tapiserii, malowidła ścienne, cykle graficzne, szkice rysunki
i miniatury. Autor dzieł Parasolka, Mleczarka z Bordeaux.
31.03 – 425. rocznica urodzin Kartezjusza (właśc. René Descartes ; 1596–1650),
francuskiego filozofa, matematyka i fizyka. Jeden z najwybitniejszych uczonych
XVII w., uznawany również za ojca filozofii nowożytnej. Wiele jego utworów
umieszczono w indeksie ksiąg zakazanych. Ważniejsze dzieła Rozprawa
o metodzie, Rozmyślania nad zasadami filozofii, Namiętności duszy, Człowiek.
Opis ciała ludzkiego.
31.03 – 390. rocznica śmierci Johna Donne’a (1572–1631), angielskiego pisarza
i poety, przedstawiciela nurtu poezji metafizycznej. Anglikański duchowny,
nadworny kaznodzieja i kapelan króla. Autor wierszy, elegii, polemik
teologicznych i kazań.
31.03 – 135. rocznica urodzin Tadeusza Kotarbińskiego (1886–1981),
polskiego filozofa, logika, twórcy prakseologii, etyka i pedagoga.
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Międzynarodowego
Instytutu Filozoficznego. Członek Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej
Akademii Nauk. Ważniejsze prace naukowe i publicystyczne Elementy teorii
poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Medytacje o życiu godziwym,
Traktat o dobrej robocie.
31.03 – 95. rocznica urodzin Johna Fowlesa (1926–2005), angielskiego pisarza
i eseisty. Książką, która rozpoczęła pisarską drogę Fowlesa, był Kolekcjoner.
Kolejne powieści w dorobku Fowlesa to Kochanica Francuza, Daniel Martin,
Mantissa, Larwa. Jego dzieła zawierają cechy charakterystyczne dla przełomu
modernizmu i postmodernizmu.

KWIECIEŃ
01.04 – 125. rocznica urodzin Poli Gojawiczyńskiej (właśc. Apolonia
Gojawiczyńska ; 1896–1963), polskiej powieściopisarki, nowelistki, działaczki
niepodległościowej, więźniarki Pawiaka. Jej utwory Dziewczęta z Nowolipek
i Rajska jabłoń posłużyły za podstawę do scenariusza filmów fabularnych –
ostatnia ekranizacja z 1985 ukazała się w reżyserii Barbary Sass.
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01.04 – 45. rocznica śmierci Maxa Ernsta (1891–1976), niemieckiego malarza,
rzeźbiarza, grafika i pisarza. Jeden z głównych przedstawicieli surrealizmu.
Ważniejsze dzieła Europa po deszczu I, Oko ciszy, Kuszenie św. Antoniego,
Madonna karcąca dzieciątko w obecności trzech świadków.
02.04 – 130. rocznica urodzin Maxa Ernsta (1891–1976), niemieckiego malarza,
rzeźbiarza, grafika i pisarza. Jeden z głównych przedstawicieli surrealizmu.
Ważniejsze dzieła Europa po deszczu I, Oko ciszy, Kuszenie św. Antoniego,
Madonna karcąca dzieciątko w obecności trzech świadków.
03.04 – 135. rocznica urodzin Władysława Tatarkiewicza (1886–1980),
polskiego filozofa, historyka filozofii, estetyka i etyka, historyka sztuki. Członek
Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk. Wykładowca na
Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie,
Uniwersytecie Poznańskim oraz w Lozannie. Autor 3-tomowej Historii filozofii,
Historii estetyki, Dziejów sześciu pojęć, Pism z etyki i teorii szczęścia.
03.04 – 125. rocznica urodzin Józefa Czapskiego (właśc. hrabia Hutten-Czapski
; ps. „Marek Sienny”, „J. Cz.”, „jcz”; 1896–1993), polskiego artysty, pisarza
i malarza, krytyka, przedstawiciela Komitetu Paryskiego (Kapistów), majora
Wojska Polskiego, żołnierza wojny polsko-rosyjskiej, kampanii wrześniowej,
współtwórcy i współpracownika „Kultury”.
03.04 – 30. rocznica śmierci 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.
04.04 – 215. rocznica śmierci Carlo Gozziego (1720–1806), włoskiego pisarza
i dramaturga. Łączył tradycyjne motywy commedii dell’arte z baśniową
fantastyką, m.in. Księżniczka Turandot, Miłość do trzech pomarańczy. Utwory
Gozziego stanowią libretta kilku oper, m.in. G. Pucciniego i S. Prokofjewa
i baletów.
04.04 – 110. rocznica urodzin Václava Čtvrtka (właśc. Václav Cafourek ;
1911–1976), czeskiego pisarza, autora dobranocek i książek dla dzieci. Książki
o rozbójniku Rumcajsie zostały wpisane na Listę Honorową IBBY. Znane tytuły
Rumcajs, Cypisek, Hanka, Bajki z mchu i paproci o Żwirku i Muchomorku,
Makowa panienka, O gajowym Robatce i jeleniu Wietrzynosku.
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04.04 – 15. rocznica śmierci Jürgena Thorwalda (właśc. Heinz Bongartz ;
1915–2006), niemieckiego pisarza, dziennikarza i historyka. Szczególnie znany
z książek opisujących historię medycyny sądowej i II wojny światowej.
W języku polskim wydano dzieła Dawna medycyna, jej tajemnice i potęga:
Egipt, Babilonia, Indie, Chiny, Meksyk, Peru, Stulecie detektywów, Iluzja:
Żołnierze radzieccy w armii Hitlera.
05.04 – 150. rocznica urodzin 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.
05.04 – 65. rocznica śmierci Stanisława Łozy (1888–1956), podpułkownika
Wojska Polskiego, historyka, historyka sztuki, bibliografa, bibliofila,
współzałożyciela Towarzystwa Bibliofilów w Warszawie. Autor m.in. słownika
Ordery i odznaczenia polskie.
05.04 – 15. rocznica śmierci Allana Kaprowa (1927–2006), amerykańskiego
artysty malarza, twórcy i teoretyka happeningu. Przedstawiciel ekspresjonizmu
abstrakcyjnego. We współpracy współpracy z Johnem Cage`emw tworzył
pierwsze w Stanach Zjednoczonych environments. Zasłynął jako twórca
happeningów, w których publiczność współuczestniczyła w tworzeniu dzieła.
Autor pracy teoretycznej pt. Assemblage, Environments and Happenings.
06.04 – 120. rocznica urodzin Mariana Hemara (właśc. Jan Marian Hescheles ;
pseud. Jan Mariański, Marian Wallenrod, Harryman ; 1901–1972), polskiego
poety, satyryka, komediopisarza, dramaturga, tłumacza. Autor tekstów ponad
dwóch tysięcy piosenek, m.in. takich szlagierów jak Kiedy znów zakwitną białe
bzy, Czy pani Marta jest grzechu warta, Ten wąsik, Nikt, tylko ty, Może kiedyś
innym razem, Upić się warto, Jest jedna, jedyna.
06.04 – 50. rocznica śmierci Igora Strawińskiego (1882–1971), rosyjskiego
kompozytora, pianisty i dyrygenta. Jeden z najwybitniejszych kompozytorów
i symfoników XX wieku. Twórca muzyki do baletów rosyjskich Ognisty ptak,
Pietruszka, Święto wiosny, Pulcinella. Skomponował wiele utworów religijnych,
m.in. Symfonia psalmów, Canticum sacrum, Treny, Introitus i Requiem Canticles.
W wielu utworach nawiązywał do muzyki dawnych epok.
07.04 – 40. rocznica śmierci Krzysztofa Klenczona (1942–1981), polskiego
kompozytora, wokalisty i gitarzysty muzyki rockowej. Kompozytor największych
przebojów Czerwonych Gitar Taka jak ty, Historia jednej znajomości, Nikt na
świecie nie wie, Biały krzyż, Wróćmy na jeziora, Kwiaty we włosach, Jesień idzie
przez park i Trzech Koron 10 w skali Beauforta, Port, Czyjaś dziewczyna,
Natalie-piękniejszy świat.
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09.04 – 200. rocznica urodzin Charlesa Baudelaire’a (1821–1867), francuskiego
poety, tłumacza i krytyka, parnasisty. Zaliczany do grona tzw. „poetów
przeklętych”. Prekursor symbolizmu i dekadentyzmu. Twórca kontrowersyjny,
zbuntowany przeciwko tradycji i religii. Znany z przekładów utworów m.in.
Edgara Allana Poego. Autor dzieł Kwiaty zła, Odpryski, Salon 1845.
10.04 – 70. rocznica śmierci 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.
11/24.04 – 250. rocznica urodzin Samuela Lindego (1771–1847), polskiego
slawisty, leksykografa, językoznawcy, tłumacza, bibliografa, pedagoga
i bibliotekarza. Autora monumentalnego Słownika języka polskiego. Artykuły
i mowy Linde umieszczał w czasopismach „Gazeta Poranna”, „Pamiętnik
Warszawski”, „Rocznik Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk”.
11/23.04 – 130. rocznica urodzin Siergieja Prokofiewa (1891–1953),
rosyjskiego kompozytora i pianisty, twórcy symfonii, koncertów, suit, utworów
kameralnych, opery Wojna i pokój, baletów Romeo i Julia, Kopciuszek. Autor
Autobiografii oraz esejów muzycznych, a także muzyki filmowej m.in. Iwan
Groźny, Aleksander Newski.
11.04 – 30. rocznica śmierci Jana Nowakowskiego (1908–1991), polskiego
historyka literatury, edytora, pedagoga, nauczyciela akademickiego Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, badacza recepcji literatury francuskiej
w Polsce, twórczości T. Lenartowicza.
12.04 – 160. rocznica śmierci Tytusa Działyńskiego (1796–1861), polskiego
arystokraty, działacza politycznego, mecenasa sztuki. Wydawca źródeł
historycznych Statut litewski, Acta Tomiciana, Źródło pisma do dziejów unii
Korony Polskiej i W. Ks. Litewskiego. Współzałożyciel Towarzystwa
Przemysłowego Polskiego w Poznaniu (1848), prezes Poznańskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Założyciel Biblioteki w Kórniku.
13.04 lub 13.05 – 115. rocznica urodzin Samuela Becketta (1906–1989),
irlandzkiego dramaturga, prozaika i eseisty, jednego z twórców teatru absurdu.
W twórczości poruszał kwestie egzystencjalne, problemy etyczne i poznawcze.
Autor dramatów Czekając na Godota, Kroki, Nie ja, Fragment dramatyczny I.
Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1969).
14.04 – 105. rocznica urodzin Wojciecha Żukrowskiego (1916–2000), polskiego
pisarza, poety, reportażysty, eseisty, krytyka literackiego i scenarzysty
filmowego. Poseł na Sejm PRL. Autor powieści Skąpani w ogniu, Kamienne
tablice, opowiadań Czarci tuzin, Lotna, utworów poetyckich oraz scenariuszy
i dialogów do filmów, m.in. Ogniem i mieczem czy Potop według Henryka
Sienkiewicza.
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14.04 – 35. rocznica śmierci Simone De Beauvoir (właśc. Simone Lucie
Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir ; 1908–1986), francuskiej pisarki,
filozofki, pionierki współczesnego feminizmu drugiej fali, przedstawicielki nurtu
feminizmu egzystencjalnego. Autorka m.in. dzieła psychologicznosocjologicznego Druga płeć, powieści Mandaryni, utworów o charakterze
autobiograficznym Pamiętnik statecznej panienki.
15.04 – 35. rocznica śmierci Jeana Geneta (1910–1986), francuskiego pisarza
i dramaturga. Uważany za burzyciela i moralistę. Autor powieści Ceremonie
żałobne, Querelle z Brestu, Dziennik złodzieja, zbiorów poezji, baletów oraz
sztuk teatralnych Ścisły nadzór, Pokojówki. Inne ważne publikacje Zakochany
jeniec, Cztery godziny w Szatili.
16.04 – 30. rocznica śmierci Davida Leana (1908– 1991), brytyjskiego reżysera
i producenta filmowego, twórcy filmów Wielkie nadzieje, Oliwer Twist, Most na
rzece Kwai, Doktor Żywago, Podróż do Indii.
17.04 – 225. rocznica urodzin Stanisława Jachowicza (1796–1857), polskiego
poety, czołowego bajkopisarza, pedagoga, filantropa. Autor wierszowanych bajek
i umoralniających opowiastek dla dzieci Bajki i powieści. Zaangażowany
w opiekę społeczną nad dziećmi. Dyrektor Instytutu dla Moralnie Zaniedbanych
Dzieci oraz Członek Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności.
18.04 – 140. rocznica urodzin Maxa Webera (1881–1961), amerykańskiego
malarza żydowskiego pochodzenia, przedstawiciela ekspresjonizmu
abstrakcyjnego w malarstwie, rzeźbie i poezji. Pionier kubizmu w Stanach
Zjednoczonych. Zasłynął z obrazów Chińska restauracja, Balet rosyjski,
Wiolonczelista, Szabat.
19.04 – 115. rocznica śmierci 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).
21.04 – 210. rocznica urodzin Stanisława Egberta Koźmiana (1811–1885),
polskiego tłumacza, autora przekładów utworów Williama Szekspira. W 1875
wraz z Józefem Paszkowskim i Leonem Ulrichem wydał Dzieła dramatyczne
Williama Shakespeare. Pozostawał w spółce wydającej „Kurier Poznański”.
Prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
21.04 – 205. rocznica urodzin Charlotty Brontё (1816–1855), angielskiej
powieściopisarki i poetki. Najstarsza spośród trzech sióstr Brontë, których
powieści zaliczane są do klasyki literatury angielskiej. Wszystkie siostry
ukrywały się pod męskimi pseudonimami. Powieść Dziwne losy Jane Eyre
Charlotte napisała pod pseudonimem Currer Bell.
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22.04 – 105. rocznica urodzin 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.
22.04 – 35. rocznica śmierci Mircei Eliadego (1907–1986), rumuńskiego
historyka religii, religioznawcy, indologa, filozofa kultury, eseisty, pisarza
i dyplomaty. Autor publikacji naukowych Alchemia azjatycka, Obrazy
i symbole. Szkice o symbolizmie magiczno-religijnym, Religia, literatura
i komunizm. Dziennik emigranta.
23.04/03.05 – 405. rocznica śmierci 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 – 405. rocznica śmierci Miguela de Cervantesa (1547–1616),
hiszpańskiego prozaika i dramaturga. Autor powieści Przemyślny szlachcic Don
Kichote z Manczy, Niezwyczajne przygody Persilesa i Sigismundy oraz komedii
Intermedia.
23.04 – 115. rocznica urodzin Bronisława Wojciecha Linkego (1906–1962),
polskiego malarza, rysownika i grafika. Twórca kompozycji o tematyce
politycznej i społecznej. Przedstawiciel realizmu metaforycznego. Artysta chętnie
łączył akwarelę, gwasz, kredki, ołówek i tusz, stosował collage. Najbardziej
znanymi dziełami artysty jest obraz Autobus czy Modlitwa zamordowanych.
24.04 – 135. rocznica urodzin Juliusza Kleinera (1886–1957), polskiego
historyka i teoretyka literatury polskiej, edytora. Autor dzieł Studia
o Słowackim, Zygmunt Krasiński. Dzieje myśli. Badacz twórczości Adama
Mickiewicza Dzieje Gustawa, Dzieje Konrada. Studia z zakresu teorii literatury
zaowocowały teoretycznymi rozprawami Charakter i przedmiot badań
literackich, Studia z zakresu teorii literatury i filozofii.
27.04 – 230. rocznica urodzin Samuela Morse’a (1791–1872), amerykańskiego
wynalazcy, malarza marynisty, rzeźbiarza, prekursora telegrafii. Jeden
z twórców alfabetu Morse’a. Pionier telegrafii bezprzewodowej, zastosował
środki transmitowania sygnału telegraficznego takie jak szyny kolejowe, woda
i inne przewodniki. Wynalazca maszyny do cięcia marmuru. Odznaczony Złotym
Medalem za Naukę i Sztukę (Wirtembergia).
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27.04 – 125. rocznica urodzin Wallace Carothers’a (1896–1937),
amerykańskiego chemika pracującego dla koncernu DuPont, uważanego za
wynalazcę nylonu. Uważany za twórcę równania wiążącego stopień
polimeryzacji ze stopniem przereagowania grup funkcyjnych w polimeryzacji
stopniowej, które na jego cześć jest nazywane równaniem Carothersa.
27.04 – 90. rocznica urodzin 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.
29.04 – 70. rocznica śmierci 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.
30.04 – 110. rocznica śmierci Stanisława Brzozowskiego (pseud. Adam Czepiel
; 1878–1911), polskiego filozofa, powieściopisarza, publicysty, krytyka
teatralnego i literackiego epoki Młodej Polski. Zwolennik materializmu
historycznego, który wprowadził marksizm do myśli polskiej. Twórca filozofii
pracy. Autor Legendy Młodej Polski oraz pierwszej polskiej powieści
intelektualnej Płomienie.

MAJ
01-03.05 – 90. rocznica urodzin Jana Himilsbacha (1931–1988), polskiego
aktora niezawodowego, pisarza i scenarzysty, aktora filmowego, przez wiele lat
pracującego w zawodzie jako kamieniarz na warszawskich Powązkach. Autor
zbiorów opowiadań Monidło, Łzy sołtysa. Występował w filmach jako aktor
charakterystyczny, najczęściej grał ludzi z marginesu, ze względu na chrypliwy
głos i charakterystyczny wygląd, m.in. w Rejsie Marka Piwowskiego. Zasłynął
również jako autor specyficznych złotych myśli.
02.05 – 195. rocznica śmierci Antoniego Malczewskiego (właśc. Tarnawa ;
1793–1826), polskiego poety, prekursora romantyzmu, alpinisty, jako pierwszy
z Polaków (i ósmy turysta na świecie) wszedł na szczyt Mont Blanc (1818).
Ponadto stał się pierwszym zdobywcą niższego szczytu Aiguille du Midi – opis
wyprawy zawarł w XIX tomie genewskiej Bibliotheque Universelle. Autor
pierwszej polskiej romantycznej powieści poetyckiej Maria.
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02.05 – 175. rocznica urodzin Zygmunta Noskowskiego (1846–1909), polskiego
kompozytora, dyrygenta i pedagoga. Wykształcił wielu znakomitych
kompozytorów, m.in. Karola Szymanowskiego, Mieczysława Karłowicza,
Ludomira Różyckiego, Grzegorza Fitelberga. Twórca oper Wyrok, Zemsta za
mur graniczny, utworów orkiestrowych I Symfonia A-dur, Uwertura koncertowa
„Morskie Oko”, Polonez elegijny e-moll oraz licznych utworów fortepianowych.
03.05 – 230 lat temu (1791) uchwalono Konstytucję 3 Maja (właśc. Ustawa
Rządowa z dnia 3 maja) – ustawę regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej
Obojga Narodów. Uchwalony w 1791 przez Sejm Królestwa Polskiego
i Wielkiego Księstwa Litewskiego akt wprowadził trójpodział władzy, niósł
gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości
Oświecenia. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa
stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich
i społecznych.
(02/03.05–05.07.1921) – 100 lat temu wybuchło III powstanie śląskie –
wystąpienie zbrojne mające na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski.
03/15.05 – 130. rocznica urodzin Michaiła Bułhakowa (1891–1940), rosyjskiego
pisarza, dramaturga i aktora. Twórca Mistrza i Małgorzaty – dzieła zaliczanego
do najwybitniejszych osiągnięć literackich XX wieku. Autor powieści Biała
gwardia, Powieść teatralna oraz opowiadań Notatki na mankietach, Psie serce,
a także sztuk teatralnych Szkarłatna wyspa, Zmowa świętoszków, Ostatnie dni.
03.05 – 30. rocznica śmierci Jerzego Kosińskiego (właśc. Józef Lewinkopf ;
1933–1991), polsko-amerykańskiego pisarza pochodzenia żydowskiego,
urodzonego w Łodzi, piszącego w języku angielskim. Od 1957 przebywał
w Stanach Zjednoczonych. Autor powieści, m.in. Malowany ptak, Kroki,
Wystarczy być, Pustelnik z 69 ulicy.
05.05 – 200. rocznica śmierci Napoleona Bonaparte (1769–1821), francuskiego
polityka, dowódcy wojskowego, cesarza Francuzów.
05.05 – 175. rocznica urodzin Henryka Sienkiewicza (pseud. Juliusz Polkowski,
K. Dobrzyński ; 1846–1916), polskiego powieściopisarza, nowelisty, publicysty.
Autor nowel Latarnik, Szkice węglem, Za chlebem, Sachem, powieści
historycznych Krzyżacy, Quo vadis, W pustyni i w puszczy oraz trylogii Ogniem
i mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie
literatury za całokształt twórczości (1905).
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06.05 – 165. rocznica urodzin 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.
07.05 – 55. rocznica śmierci 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.
08.05 – 115. rocznica urodzin Roberto Rosselliniego (1906–1977), włoskiego
reżysera i scenarzysty filmowego oraz telewizyjnego, aktora i krytyka filmowego.
Jeden z czołowych twórców neorealizmu włoskiego. Wyreżyserował m.in.
Podróż do Włoch, Rzym, miasto otwarte. Zdobywca Złotego Lwa na 20. MFF
w Wenecji za film Generał della Rovere.
09.05 – 90. rocznica śmierci Alberta Michelsona (1852–1931), amerykańskiego
fizyka pochodzenia polsko-żydowskiego, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie
fizyki (1907) za konstrukcję interferometru, zwanego współcześnie
interferometrem Michelsona. Przyrząd ten umożliwił mu przeprowadzenie bardzo
dokładnych pomiarów prędkości światła, a także innych pomiarów z zakresu
metrologii.
09.05 – 15. rocznica śmierci Jerzego Ficowskiego (1924–2006), polskiego
pisarza i poety, eseisty, autora tekstów piosenek, tłumacza. Znawca folkloru
cygańskiego i żydowskiego. Żołnierz Armii Krajowej (pseud. Wrak), uczestnik
Powstania Warszawskiego. Autor tomików poezji Ołowiani żołnierze, Errata,
Śmierć jednorożca oraz tekstów piosenek Dziewczęta z Nowolipek, Jadą wozy
kolorowe, Bez Ciebie nie ma mnie.
10.05 – 35. rocznica śmierci Anny Kamieńskiej (1920–1986), polskiej poetki,
pisarki, tłumaczki, krytyka literackiego. Autorka zbiorów poezji Bicie serca,
Milczenia, Rzeczy nietrwałe, esejów i felietonów o poezji Pragnąca literatura,
Jeden z grzechów pięknych, książek o tematyce religijnej Książka nad książkami
oraz opowiadań i powieści dla dzieci Rozalka Olaboga, Dom w domu. Ksiądz Jan
Twardowski zadedykował jej swój wiersz „Śpieszmy się”.
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11.05 – 150. rocznica śmierci Johna Herschela (1792–1871), angielskiego
astronoma, chemika i fizyka. Twórca terminów negatyw, pozytyw i fotografia.
Współzałożyciel Towarzystwa Astronomicznego. Odkrywca 278 mgławic
i skupień oraz 600 gwiazd w Obłoku Magellana (1834). W 1874 roku, trzy lata po
śmierci Herschela, ukazał się opracowany przez niego Ogólny katalog 10 300
gwiazd wielokrotnych i podwójnych.
11.05 – 105. rocznica urodzin Camilo José Celi (1916–2002), hiszpańskiego
prozaika, członka tzw. Pokolenia 1950. Twórca stylu literackiego zwanego
tremendyzmem. Autor wierszy, reportaży z podróży po kraju. Laureat Nagrody
Nobla w dziedzinie literatury (1989). Autor powieści Rodzina Pascala Duarte,
Święty Kamil, Żydzi, muzułmanie i chrześcijanie.
11.05 – 50. rocznica śmierci Rafała Wojaczka (1945–1971), polskiego poety,
prozaika. Zaliczany do grona poetów wyklętych. Główne tematy jego poezji
oscylują wokół śmierci, miłości, fascynacji kobiecością i cielesnością. Widoczne
są mroczne zakątki ludzkiej duszy, lęki, niepokoje, obsesje. Dorobek pisarza
stanowią utwory Sezon , Inna bajka, Nie skończona krucjata, Reszta krwi,
Sanatorium, Nie te czasy. Utwory nieznane.
11.05 – 40. rocznica śmierci Boba Marleya (właśc. Robert Nesta Marley ; 1945–
1981), jamajskiego wokalisty i kompozytora, wykonawcy muzyki reggae.
Współzałożyciel, główny wokalista i gitarzysta rytmiczny grupy The Wailers. Na
listach brytyjskich i amerykańskich list przebojów znalazły się m.in. utwory
Buffalo Soldier, Exodus, Lively Up Yourself, Roots, Rock, Reggae.
11.05 – 20. rocznica śmierci Douglasa Adamsa (1952–2001), brytyjskiego
pisarza science fiction, dziennikarza i scenarzysty. Przez wiele lat związany
z rozgłośnią radia BBC. Autor serialu radiowego Autostopem przez Galaktykę
oraz powieści Holistyczna agencja detektywistyczna Dirka Gently’ego
i Długi mroczny podwieczorek dusz. Adams był też pionierem stosowania
nowoczesnych technologii – używał e-maila i Usenetu.
12.02 – 5. rocznica śmierci Xymeny Zaniewskiej (1927–2016), polskiej
projektantki mody, autorki scenografii oraz architekt, uznawanej za założycielkę
polskiej szkoły scenografii. Twórczyni scenografii do spektakli Teatru Telewizji,
m.in. Makbet, Szkoła żon, Wizyta starszej pani, programów telewizyjnych,
filmów baletowych, spektakli operowych. W latach 90. współprowadziła
program telewizyjny Stawka większa niż szycie.
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13.05 – 20. rocznica śmierci Pawła Hertza (1918–2001), polskiego poety,
prozaika, eseisty, tłumacza i wydawcy, sygnatariusza Listu 34 w obronie
wolności słowa. Publikował w „Tygodniku Powszechnym”, „Nowej Kulturze”,
„Znakach czasu”, „Zeszytach Literackich”, „Res Publice”, „Solidarności”.
Twórca antologii Zbiór poetów polskich XIX w. Tłumacz literatury niemieckiej,
rosyjskiej, m.in. Fiodora Dostojewskiego, francuskiej Marcela Prousta. Inicjator
reprintowania książek cennych dla kultury polskiej. Autor tomów poezji Pieśni
z rynku, esejów Notatki z obu brzegów Wisły i Listów do Czesława Miłosza.
17.05 – 200. rocznica urodzin Sebastiana Kneippa (1821–1897), niemieckiego
księdza katolickiego i teologa, jednego z prekursorów hydroterapii,
ziołolecznictwa oraz racjonalnego sposobu odżywiania się. W swoich
publikacjach podkreślał znaczenie higieny osobistej oraz ćwiczeń fizycznych.
Propagator stosowania podstawowych kosmetyków (mydła, olejów). Zalecenia
dotyczące stosowania zabiegów higienicznych u dzieci zawarł w książce Dziecko
zdrowe i chore. Poradnik dla Matek i Ojców troskliwych.
18.05 – 40. rocznica śmierci Williama Saroyana (1908–1981), amerykańskiego
prozaika i dramaturga ormiańskiego pochodzenia. Autor opowiadań Chłopiec na
trapezie i powieści Śmierć nie omija Itaki, Pewnego dnia o zmierzchu świata,
Troje w Paryżu.
19.05 – 45. rocznica śmierci Juliana Krzyżanowskiego (1892–1976), polskiego
polonisty, historyka literatury, folklorysty, badacza literatury ludowej,
nauczyciela, profesora i wykładowcy akademickiego. Autor dzieł Dzieje
literatury polskiej, od początków do czasów najnowszych, Szkice folklorystyczne,
Mądrej głowie dość dwie słowie.
20.05 – 515. rocznica śmierci Krzysztofa Kolumba (1451–1506), żeglarza
włoskiego w służbie hiszpańskiej, podróżnika i nawigatora, tercjarza
franciszkańskiego. Organizator i kapitan czterech odkrywczych wypraw
transatlantyckich z Hiszpanii do Ameryki: 1492–1493 odkrył – Amerykę, Kubę,
Haiti, 1493–1496 odkrył – Dominikanę, Jamajkę, 1498–1500 dotarł do lądu
Ameryki Południowej – odkrył Trinidad, 1502–1504 odkrył – wschodnie
wybrzeże Ameryki Centralnej.
20.05 – 140. rocznica urodzin Władysława Sikorskiego (1881–1943), polskiego
wojskowego i polityka, generała broni Wojska Polskiego, premiera i ministra
spraw wojskowych II Rzeczypospolitej. Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych
i premier Rządu RP na Uchodźstwie podczas II wojny światowej. Zginął
w katastrofie lotniczej nad Gibraltarem.
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21.05 – 550. rocznica urodzin Albrechta Dürera (1471–1528), niemieckiego
grafika i malarza renesansowego, teoretyka sztuki. Jego twórczość miała
znaczący wpływ na rozwój drzeworytu i miedziorytu. Autor m.in. cykli Mała
Pasja, Wielka Pasja, Żywot Marii, Apokalipsa, miedziorytów Melancholia,
Rycerz, śmierć i diabeł.
21.05 – 180. rocznica śmierci Juliana Ursyna Niemcewicza (pseud. i krypt.:
Anonim, Iwan Wasilewicz, oficer w wojsku moskiewskim, J.N., J.U.N., J.Ur.N.,
Julius Orion, Mośko Jankiele ; 1758–1841), polskiego poety, dramaturga,
powieściopisarza, historyka, pamiętnikarza, publicysty, tłumacza, wolnomularz.,
Działacz polityczny i kulturalny, członek Komisji Edukacji Narodowej.
Ważniejsze utwory Powrót Posła, Na hersztów targowickich, Cztery pory życia
człowieka, Dwaj panowie Sieciechowie.
21.05 – 170. rocznica urodzin Stanisława Witkiewicza (1851–1915), polskiego
malarza, architekta, pisarza, teoretyka sztuki, twórcy i popularyzatora stylu
zakopiańskiego. Autor projektów architektury i wnętrz zakopiańskich willi, m.in.
Koliba, Dom pod Jedlami, Korwinówka (obecnie Oksza), Zofiówka oraz kaplicy
Najświętszego Serca Jezusowego w Jaszczurówce. Autor książek Na przełęczy,
nazywanej Ewangelią Tatr.
22.05 – 130. rocznica urodzin Johannesa Bechera (1891–1958), niemieckiego
poety i pisarza, krytyka literackiego, redaktora i polityka. Wybrany w skład
Światowej Rady Pokoju (1950), minister kultury w NRD. Autor słów hymnu
NRD, poezji wychwalającej rewolucji październikową oraz powieści
autobiograficznej Pożegnanie.
23.05 – 115. rocznica śmierci Henryka Ibsena (1828–1906), norweskiego
dramaturga, którego twórczość wywarła ogromny wpływ na rozwój teatru
współczesnego. Autora dramatów o tematyce społeczno-obyczajowej Nora,
Upiory, Dzika kaczka.
23.05 – 45. rocznica śmierci Antoniego Uniechowskiego (1903–1976),
polskiego rysownika, malarza, ilustratora książek, twórcy plakatów, scenografii
teatralnych i filmowych. Współpracował z tygodnikiem „Przekrój”, ilustrował
m.in. Lalkę i Emancypantki Bolesława Prusa, Potop Henryka Sienkiewicza,
Monachomachię Ignacego Krasickiego, Popioły Stefana Żeromskiego.
Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1955).
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25.05 – 95. rocznica urodzin Jana Józefa Lipskiego (1926–1991), polskiego
publicysty, historyka, krytyka literatury, działacza politycznego. Działacz
opozycji demokratycznej w okresie PRL. Współzałożyciel Komitetu Obrony
Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. Członek zarządu
Regionu NSZZ „Solidarność” Mazowsze. Kawaler Orderu Orła Białego (1991).
Ważniejsze publikacje Szkice o poezji, Twórczość Jana Kasprowicza, Dwie
ojczyzny i inne szkice.
25.05 – 15. rocznica śmierci Józefa Kopczyńskiego (1930–2006), polskiego
artysty rzeźbiarza, malarza, rysownika, grafika i medaliera. Profesor Akademii
Sztuk Pięknych w Poznaniu. Współpracował z czasopismem „Wyboje” i grupą
poetycką „Wierzbak”. Ważniejsze dzieła pomnik Mieszka I i Bolesława
Chrobrego na dziedzińcu Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie,
ołtarz w kościele dominikanów w Poznaniu.
26.05 – 95. rocznica urodzin Milesa Davisa (1926–1991), amerykańskiego
trębacza, instrumentalisty klawiszowego, kompozytora jazzowego. Jeden
z najbardziej innowacyjnych muzyków XX wieku. Prekursor jazz-rocka.
Uprawiał takie gatunki jak bebop, cool jazz, modal jazz, funk. Dyskografia
obejmuje albumy studyjne Conception, Musings of Miles, Tutu, koncertowe My
Funny Valentine, Pangaea, kompilacje Water Babies, Cool & Collected.
26.05 – 45. rocznica śmierci 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?
28.05 – 40. rocznica śmierci Stefana Wyszyńskiego (1901–1981), polskiego
duchownego rzymskokatolickiego, biskupa diecezjalnego lubelskiego w latach
1946–1948, arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego i warszawskiego oraz
prymasa Polski w latach 1948–1981, kardynała prezbitera od 1953. Nazywany
Prymasem Tysiąclecia, mąż stanu, obrońca praw człowieka, narodu i Kościoła,
doktor prawa kanonicznego, kaznodzieja, publicysta, kapelan duszpasterstwa
Wojska Polskiego. Twórca akcji duszpasterskich „Jasnogórskich Ślubów Narodu
Polskiego” czy „Wielkiej Nowenny Tysiąclecia”. Inwigilowany przez represyjny
system UB i SB oraz internowany przez władze komunistyczne PRL. Pośmiertnie
odznaczony Orderem Orła Białego. Czcigodny Sługa Boży Kościoła katolickiego.
29.05 – 160. rocznica śmierci Joachima Lelewela (1786–1861), polskiego,
historyka, bibliografa, slawisty, numizmatyka, poligloty, heraldyka, działacza
politycznego i wolnomularza. Członek Rządu Narodowego Królestwa Polskiego.
Prezes Towarzystwa Patriotycznego – dążącego do wprowadzenia ważnych
reform społecznych. Ważne dzieła Polska, dzieje i rzeczy jej, Polska wieków
średnich.
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30.05 – 185. rocznica urodzin Aleksandra Kotsisa (1836–1877), polskiego
malarza, portrecisty, pejzażysty, przedstawiciela malarstwa realistycznego. Znany
z dzieł Portret Jana Zawiejskiego, Kłótnia Cyganów, Młyn w Prądniku, Góral.
30.05 – 120. rocznica urodzin Mieczysława Fogga (właśc. Mieczysław Fogiel ;
1901–1990), polskiego piosenkarza śpiewającego barytonem lirycznym.
Najbardziej znane utwory to Tango milonga, To ostatnia niedziela, Jesienne róże,
Pierwszy siwy włos, Mały biały domek, Już nigdy, Bo to się zwykle tak zaczyna.
30.05 – 70. rocznica śmierci Hermanna Brocha (1886–1951), austriackiego
powieściopisarza, eseisty, filozofa kultury, profesora Uniwersytetu Yale’a
w Stanach Zjednoczonych. Najbardziej znane powieści Kusiciel, Śmierć
Wergilego, Lunatycy i Autobiografia duchowa.
31.05 – 90. rocznica urodzin 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.
31.05 – 35. rocznica śmierci Jamesa Rainwatera (1917–1986), amerykańskiego
fizyka, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki (1975) za odkrycie związku
między ruchem kolektywnym i ruchem jednocząstkowym oraz rozwinięcie teorii
budowy jąder atomowych oparte na tym związku.

CZERWIEC
01.06 – 110. rocznica urodzin Jana Sztwiertni (1911–1940), polskiego
pedagoga, kompozytora. Wybitny talent muzyczny. Pracował w szkołach
w Wiśle na Równem, w Głębcach i w Centrum. Skomponował m.in. operę
ludową Sałasznicy, Suitę Beskidzką na chór męski, poemat symfoniczny Śpiący
rycerze w Czantorii. Uczeń Tadeusza Prejznera. Urodził się w Hermanicach
(obecnie część Ustronia), zginął w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen.
01.06 – 95. rocznica urodzin Marylin Monroe (właśc. Norma Jeane Mortenson ;
1926–1962), amerykańskiej aktorki, modelki, piosenkarki, producentki filmowej.
Gwiazda filmowa, ikona kultury popularnej. Znana z filmów Małpia kuracja,
Niagara, Mężczyźni wolą blondynki czy Słomiany wdowiec. Za rolę Sugar Kane
Kowalczyk w Pół żartem, pół serio uhonorowano ją Złotym Globem.
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02/14.06 – 135. rocznica śmierci Aleksandra Ostrowskiego (1823–1886),
rosyjskiego dramaturga, krytyka teatralnego, dyrektora artystycznego teatrów
w Moskwie. Autor realistycznych dramatów obyczajowych Intratna posada,
Burza, Las, Wilki i owce, Panna bez posagu.
03.06 – 115. rocznica urodzin Josephine Baker (właśc. Freda Josephine
McDonald ; 1906–1975), francuskiej tancerki, aktorki, piosenkarki pochodzenia
afroamerykańskiego. Agentka wywiadu. Często określano ją przydomkami
„Czarny Aksamit”, „Czarna Perła” i „Czarna Wenus” ze względu na jej
afrykańsko-indiańskie pochodzenie. W Paryżu otworzyła własny klub Chez
Josephine. Baker występowała w filmach La Sirena des Tropiques, Zou Zou
i Princess Tam-Tam.
03.06 – 95. rocznica urodzin Allena Ginsberga (1926–1997), amerykańskiego
poety pochodzenia żydowskiego, działacza społecznego. Legendarny
reprezentant kontrkultury amerykańskiej. Przedstawiciel pokolenia beatników.
Twórca tzw. poezji konfesyjnej. Najbardziej znany z epickich poematów Skowyt
i Kadysz oraz dzieł Utwory poetyckie, Znajomi z tego świata.
04.06 – 200. rocznica urodzin Juliana Dunajewskiego (1821–1907), polskiego
ekonomisty, profesora i rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, działacza
państwowego. W latach 1880–1891 minister skarbu Austrii. Autor pism Wykład
ekonomii politycznej, Słowo o „Zasadach bicia monety”, Mowy.
04.06 – 80. rocznica śmierci Wilhelma II (1859–1941), ostatniego cesarza
Niemiec i króla Prus, przedstawiciela dynastii Hohenzollernów.
05.06 – 195. rocznica śmierci Carla Marii von Webera (1786–1826),
niemieckiego kompozytora, pianisty i dyrygenta. Dorobek kompozytorski
stanowią utwory fortepianowe Zaproszenie do tańca, koncerty na instrumenty
dęte, dzieła operowe Wolny strzelec, Oberon. Styl jego muzyki instrumentalnej
określa się mianem „brillant” – ze względu na wirtuozerię i sentymentalną
melodykę.
06.06 – 415. rocznica urodzin Pierre’a Corneille’a (1606–1684), francuskiego
dramatopisarza, ojca klasycystycznej tragedii, prawnika. Należał do Towarzystwa
Pięciu Autorów, którego obowiązkiem było pisanie sztuk teatralnych na
wskazany przez ministra (kardynała Richelieu) temat. Autor dramatów Iluzja
komiczna, Cynna, tragikomedii heroicznej Cyd, dramatu religijnego Polieukt.
Corneille przyczynił się w dużym stopniu do odrodzenia teatru we Francji.
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06.06 – 180. rocznica urodzin Elizy Orzeszkowej (primo voto Orzeszko, secundo
voto Nahorska, pseud. E.O., Gabriela Litwinka ; 1841–1910), polskiej pisarki
epoki pozytywizmu. Autorka powieści Nad Niemnem oraz nowel Dobra pani,
A...B...C..., Tadeusz. Uprawiała publicystykę społeczną Kilka słów o kobietach,
Patriotyzm i kosmopolityzm, O Żydach i kwestii żydowskiej. Nominowana do
Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1905.
06.06 – 85. rocznica urodzin Romana Wilhelmiego (1936–1991), polskiego
aktora teatralnego i filmowego. Aktor m.in. warszawskiego Teatru Ateneum.
Zasłynął m.in. z ról w filmach Czterej pancerni i pies, Zaklęte rewiry, Kariera
Nikodema Dyzmy, Bez znieczulenia, Prywatne śledztwo, Alternatywy 4.
06.06 – 75. rocznica śmierci Gerharta Hauptmanna (1862–1946), niemieckiego
dramaturga, prozaika i poety, przedstawiciela nurtu naturalistycznego w teatrze.
Najgłośniejszym dziełem jest sztuka Tkacze – opisująca powstanie tkaczy
śląskich w 1844. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1912).
06.06 – 60. rocznica śmierci Carla Gustawa Junga (1875–1961),
szwajcarskiego psychiatry, psychologa, naukowca, artysty malarza. Jeden
z twórców psychologii głębi, na bazie której stworzył własne koncepcje określane
mianem psychologii analitycznej. Twórca pojęć „kompleks”, „introwersja”,
„ekstrawersja”, „nieświadomość zbiorowa”, „synchroniczność” oraz „archetyp”.
Dzieła zebrane obejmują 20 tomów zawierających teksty, seminaria i wykłady.
06.06 – 30. rocznica śmierci Stana Getza (właśc. Stanley Gayetsky ; 1927–
1991), amerykańskiego saksofonisty jazzowego. Grał w zespołach m.in. Stana
Kentona, Jimmy’ego Dorseya i Benny’ego Goodmana. Jeden z najbardziej
znanych muzyków stylu cool. Albumy nagrane z Charliem Byrdem, João
Gilberto i Antônio Jobimem wywołały modę na bossa novę. Znane albumy
muzyczne Stan Getz Quartets, West Coast Jazz, Jazz Samba.
07.06 – 85. rocznica urodzin Wincentego Fabera (1936–1980), polskiego poety.
Autor tekstów piosenek (m.in. Wędrówki z repertuaru Marka Grechuty czy
Historia pewnej podróży – Grzegorza Turnaua) oraz utworów dla dzieci.
Współtwórca teatrzyków studenckich, autor tekstów kabaretowych i piosenek,
kierownik literacki Teatrzyku Piosenki „Sowizdrzał”. Wydał tomiki wierszy
Otwieranie liści, Przyjmowanie, W cieniu ognia, Jakiekolwiek zdarzenie.
08.06 – 145. rocznica śmierci 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.
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08.06 – 65. rocznica śmierci 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.
09.06 – 240. rocznica urodzin George’a Stephensona (1781–1848), brytyjskiego
inżyniera i wynalazcy, budowniczego linii kolejowych, konstruktora lokomotywy
parowej Rocket, określanego mianem „ojca kolei parowych”.
10.06 – 95. rocznica śmierci Antonio Gaudiego (1852–1926), hiszpańskiego
architekta i inżyniera secesyjnego, słynącego z wyjątkowych projektów. Tercjarz
franciszkański, Sługa Boży Kościoła katolickiego. Początkowo projektował
kioski, bramy wjazdowe, witryny i gabloty sklepowe, płoty i mury, a także
gazowe światła uliczne w Barcelonie. W 1883 Gaudí przejął zlecenie budowy
świątyni pokutnej Sagrada Familia. W swych budowlach nawiązywał do tradycji
katalońskiej (szczególnie do gotyku), często umieszczał też symbole,
manifestujące przynależność katalońską.
14.06 – 210. rocznica urodzin Harriet Beecher Stowe (1811–1896),
amerykańskiej pisarki, działaczki społecznej. Znana głównie z sentymentalnej
powieści Chata wuja Toma, opisującej murzyńskich niewolników
zamieszkujących Południe Ameryki. Autorka powieści historycznych oraz
powieści obyczajowych, których akcja toczy się zwykle w Nowej Anglii.
14.06 – 85. rocznica śmierci Gilberta Keitha Chestertona (1874–1936),
brytyjskiego powieściopisarza, krytyka, eseisty, rysownika i karykaturzysty.
Sympatyk Polski, co przyczyniło się do jego popularności w dwudziestoleciu
międzywojennym. Autor dzieł Napoleon z Notting Hill, Człowiek, który był
Czwartkiem, Obrona rzeczy wzgardzonych.
14.06 – 35. rocznica śmierci 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.
16.06 – 15. rocznica śmierci Igora Śmiałowskiego (1917–2006), polskiego
aktora teatralnego i filmowego. Współpracował z warszawskim Teatrem Polskim,
Syrena, Rozmaitości i Narodowym. Występował również w Teatrze Polskiego
Radia, Teatrze Telewizji oraz w Kabarecie Wagabunda. Zapamiętany z roli
hrabiego Alfreda Bizanca w serialu Dom. Autor zbiorów anegdot teatralnych Igor
Śmiałowski opowiada i Igoraszki z Melpomeną oraz wspomnienia Cała wstecz.
17.06 – 325. rocznica śmierci Jana III Sobieskiego (1629–1696), króla Polski.
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18.06 – 85. rocznica śmierci Maksima Gorkiego (właśc. Aleksiej Maksimowicz
Pieszkow ; 1868–1936), rosyjskiego pisarza, publicysty, przedstawiciela
rosyjskiego modernizmu okresu srebrnego wieku. Inicjator socrealizmu
w literaturze. Zapowiadał rewolucję ludową w Pieśni o Zwiastunie Burzy i Pieśni
o Sokole. Autor powieści Matka, dramatów Letnicy, Barbarzyńcy, trylogii
autobiograficznej Dzieciństwo, Wśród ludzi, Moje uniwersytety, Pism
i pamfletów.
21.06 – 110. rocznica urodzin Hanny Malewskiej (1911–1983), polskiej
powieściopisarki, publicystki,, współtwórczyni i długoletniej naczelnej redaktorki
miesięcznika „Znak”, współredaktorki „Tygodnika Powszechnego”. Autorka
powieści historycznych Żelazna korona, Kamienie wołać będą, Przemija postać
świata.
21.06 – 45. rocznica śmierci Juliusza Mieroszewskiego (1906–1976), polskiego
dziennikarza, publicysty, pisarza politycznego. Specjalizował się w problematyce
polityki niemieckiej a także ekspansji komunizmu. Współredaktor
„Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, paryskiej „Kultury”. Autor publikacji
Ewolucjonizm, Polityczne neurozy, Finał klasycznej Europy.
22.06 – 165. rocznica urodzin Henry’ego Ridera Haggarda (1856–1935),
brytyjskiego pisarza, autora powieści przygodowych, awanturniczych z akcją
rozgrywającą się w egzotycznych miejscach, najczęściej w Afryce Kopalnia
króla Salomona, Kleopatra, Pierścień królowej Saby.
22.06 – 115. rocznica urodzin Billy’ego Wildera (właśc. Samuel Wilder ; 1906–
2002), amerykańskiego scenarzysty, reżysera i producenta filmowego, twórcy
dramatów psychologicznych oraz komedii romantycznych Podwójne
ubezpieczenie, Stracony weekend, Bulwar Zachodzącego Słońca, Pół żartem,
pół serio, Garsoniera. Sześciokrotny laureat Oscara. Odznaczony Narodowym
Medalem Sztuki.
22.06 – 95. rocznica urodzin Tadeusza Konwickiego (1926–2015), polskiego
prozaika, scenarzysty, reżysera filmowego. Pozostawił bogatą spuściznę literacką
Sennik współczesny, Kompleks polski, Mała apokalipsa i filmową.
Wyreżyserował filmy Ostatni dzień lata, Salto, Dolina Issy, Lawa. Autor
scenariuszy do filmów Matka Joanna od Aniołów, Faraon.
23.06 – 35. rocznica śmierci Jerzego Putramenta (1910–1986), polskiego
pisarza, poety, publicysty, polityka, posła na Sejm PRL I kadencji i II kadencji
z ramienia PZPR. Członek Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska,
Obozu Wielkiej Polski. W latach 1947–1950 ambasador RP we Francji. Autor
krytyczno-propagandowej powieści Wrzesień oraz powieści światopoglądowej
Bołdyn, zekranizowanej przez Czesława i Ewę Petelskich.
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24.06 – 400. rocznica urodzin Jana Andrzeja Morsztyna (1621–1693),
polskiego poety, czołowego przedstawiciela baroku dworskiego, marynisty,
tłumacza i polityka. Podskarbi wielki koronny, świecki referendarz koronny,
stolnik sandomierski, sekretarz królewski, ambasador Rzeczypospolitej
w Królestwie Francji. Autor utworów poetyckich Lutnia, Kanikuła albo Psia
gwiazda – głównie erotyków wzorowanych na utworach Mariniego.
25.06 – 5. rocznica śmierci Adama Kiliana (1923–2016), polskiego scenografa,
współpracownika teatrów lalkowych i dramatycznych, m.in. Teatru Lalka
w Warszawie. Autor scenografii telewizyjnych i aranżacji wystaw, twórca
ilustracji książkowych. Laureat wielu nagród, m.in. Orderu Uśmiechu (1980).
26.06 – 60. rocznica śmierci Andrzeja Bobkowkiego (1913–1961), pisarza,
eseisty, popularyzatora modelarstwa lotniczego. Działacz organizacji
Niepodległość i Demokracja, publicysta w paryskiej „Kulturze”, londyńskich
„Wiadomościach” i pismach krajowych m.in. „Twórczości”, „Tygodniku
Powszechnym” i „Nowinach Literackich”. Autor okupacyjnego dziennika Szkice
piórkiem, utworów Czarny piasek, Notatnik modelarza, Lourdes, eseju Nekyja.
27.06 – 80. rocznica urodzin Krzysztofa Kieślowskiego (1941–1996), polskiego
reżysera i scenarzysty filmowego. Autor filmów dokumentalnych Życiorys,
Z punktu widzenia nocnego portiera. Przedstawiciel kina moralnego niepokoju
Personel, Blizna, Amator, Przypadek, Dekalog, Podwójne życie Weroniki.
Nominowany do Oscara – Nagrody Akademii Filmowej za film Trzy kolory.
Czerwony (1994).
27.06 – 20. rocznica śmierci 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.
27.06 – 10. rocznica śmierci 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).
27.06 – 5. rocznica śmierci Alvina Tofflera (1928–1016), amerykańskiego
pisarza żydowskiego pochodzenia, futurologa, felietonisty magazynu „Fortune”.
Przedstawiciela nurtu tzw. nauki stosowanej. Autor prac na temat cyfrowej
rewolucji komunikacyjnej, rewolucji korporacyjnej oraz osobliwości
technologicznej Szok przyszłości, Trzecia fala, Rewolucyjne bogactwo,
Wojna i antywojna.
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28.06 – 115. rocznica urodzin Marii Göppert-Mayer (1906–1972),
amerykańskiej fizyczki pochodzenia niemieckiego, laureatki Nagrody Nobla
w dziedzinie fizyki (1963) za odkrycia dotyczące struktury powłokowej jądra
atomowego (wspólnie z E. Wignerem i J.H.D. Jensenem).
28.06 – 50. rocznica śmierci Antanasa Venclova (1906–1971), litewskiego
pisarza i poety, nauczyciela. Deputowany na tzw. Ludowy Sejm Litwy oraz
minister oświaty. Autor słów hymnu Litewskiej Socjalistycznej Republiki
Radzieckiej.
29.06 – 135. rocznica urodzin Roberta Schumana (1886–1863), francuskiego
polityka, męża stanu, dwukrotnego premiera Francji, reformatorskiego Ministra
Finansów oraz Ministra Spraw Zagranicznych. Kluczowa postać kształtująca
obraz powojennej Europy i stosunki transatlantyckie. Uznawany za jednego
z ojców Unii Europejskiej, Rady Europy i NATO. Sługa Boży Kościoła
rzymskokatolickiego.
29.06 – 80. rocznica śmierci Ignacego Paderewskiego (1860–1941), polskiego
pianisty, kompozytora, działacza niepodległościowego, męża stanu i polityka.
Pod jego wpływem prezydent Woodrow Wilson umieścił w traktacie wersalskim
13 punkt domagający się zgody stron traktatu na suwerenność Polski – dzięki
któremu w traktacie zapisano utworzenie niepodległego państwa polskiego.
Od 1919 roku sprawował funkcje premiera i ministra spraw zagranicznych RP.
29.06 – 25. rocznica śmierci 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 film fabularny Nad rzeką,
której nie ma w reżyserii Andrzeja Barańskiego.
30.06 – 110. rocznica urodzin 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 Dolina Issy oraz eseju Zniewolony
umysł. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1980).
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LIPIEC
01.07 – 375. rocznica urodzin Gottfrieda Wilhelma Leibniza (1646–1716),
niemieckiego filozofa i matematyka, prawnika, inżyniera-mechanika, fizyka,
historyka i dyplomaty. Leibniz podkreślał odrębność i wartość jednostki.
Stworzył teorię bytu w oparciu o monady. Twórca rachunku różniczkowego.
Konstruował zegary, maszyny wydobywcze, zbudował jedną z pierwszych
mechanicznych maszyn liczących.
01.07 – 125. rocznica śmierci Harriet Beecher Stowe (1811–1896),
amerykańskiej pisarki, działaczki społecznej. Znana głównie z sentymentalnej
powieści Chata wuja Toma, opisującej murzyńskich niewolników
zamieszkujących Południe Ameryki. Autorka powieści historycznych oraz
powieści obyczajowych, których akcja toczy się zwykle w Nowej Anglii.
01.07 – 100. rocznica urodzin Jerzego Stefana Stawińskiego (1921–2010),
polskiego prozaika, scenarzysty i reżysera filmów fabularnych, autora słuchowisk
radiowych. Sztandarowa powieść Młodego warszawiaka zapiski z urodzin
doczekała się sześciu wydań. Napisał też Światło we mgle i Piszczyk.
Współtwórca największych sukcesów polskiej szkoły filmowej. Autor
scenariuszy do filmów Eroica, Kanał, Krzyżacy, Akcja pod Arsenałem.
01.07 – 60. rocznica urodzin Diany (właśc. Diana Frances Mountbatten-Windsor
; 1961–1997), księżnej Walii. Członkini brytyjskiej rodziny królewskiej jako
pierwsza żona Karola, księcia Walii, syna królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II
i Filipa, księcia Edynburga. Matka Wilhelma, księcia Cambridge Sussexu.
Zmarła w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku samochodowym w Paryżu.
02.07 – 60. rocznica śmierci 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).
02.07 – 55. rocznica śmierci Jana Brzechwy (właśc. Jan Lesman ; pseud.
Szer-Szeń, Inspicjent Brzeszczot ; 1900–1966), polskiego poety pochodzenia
żydowskiego, prozaika, satyryka, tłumacza literatury rosyjskiej. Autor tekstów
satyrycznych oraz piosenek i skeczy. Współpracował z kabaretami Czarny Kot,
Morskie Oko. Autor wierszy dla dzieci Tańcowała igła z nitką, Na straganie,
Kaczka Dziwaczka, bajek Pan Drops i jego trupa oraz Akademii Pana Kleksa.
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02.07 – 5. rocznica śmierci Elie Wiesela (właśc. Eliezer Wiesel ; 1928 –2016),
amerykańskiego pisarza i dziennikarza pochodzenia węgiersko-żydowskiego,
dramaturga i eseisty, profesora nauk humanistycznych. Twórca terminu
holokaust. Autor powieści i opowiadań poświęconych martyrologii Żydów Pieśń
umarłych, A świat pozostał milczący. Laureat pokojowej Nagrody Nobla (1986),
03.07 – 70. rocznica śmierci Tadeusza Borowskiego (1922–1951), polskiego
poety, prozaika, publicysty. Więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego
Auschwitz, Dautmergen, a następnie Dachau. Obozową rzeczywistość opisał
w opowiadaniu U nas, w Auschwitzu, Pożegnanie z Marią, Proszę państwa do
gazu.
03.07 – 55. rocznica śmierci Zofii Starowieyskiej-Morstinowej (1891–1966),
polskiej eseistki, krytyka literackiego. Prace literackie publikowała
w krakowskim „Czasie”, poznańskiej „Kulturze” i „Przeglądzie Powszechnym”.
Redaktorka miesięcznika „Znak” oraz „Tygodnika Powszechnego”. Autorka
utworów Róże pod śniegiem, Kalejdoskop literacki, Szukam człowieka.
04.07 – 100. rocznica śmierci Antoniego Grabowskiego (1857–1921), polskiego
inżyniera chemika, pisarza, publicysty, poligloty, tłumacza i działacza
międzynarodowego ruchu esperantystów. Prezes Polskiego Związku
Esperantystów. Współtwórca Akademio de Esperanto, w której przez wiele lat
kierował Sekcją Gramatyki. Opracował Słownik Języka Esperanto. Przełożył na
esperanto Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, Mazepę Juliusza Słowackiego
Halkę, wiele pieśni i arii oraz dwie antologie poezji El parnaso de popoloj
(Z Parnasu narodów), zawierająca przekłady z 30 języków.
04.07 – 80. rocznica śmierci 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.
04.07 – 45. rocznica śmierci Antoniego Słonimskiego (pseud. Pro-rok ; 1895–
1976), polskiego poety żydowskiego pochodzenia, dramatopisarza, prozaika,
felietonisty, satyryka, krytyka literackiego i teatralnego oraz krytyka sztuki.
Założyciel kabaretu Pod Picadorem i grupy literackiej Skamander.
Współpracownik tygodników „Wiadomości Literackie”, „Cyrulik Warszawski”.
Ważniejsze dzieła Sonety, Godzina poezji, Okno bez krat, 138 wierszy.
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04.07 – 10. rocznica śmierci Otto von Habsburga (1912–2011), arcyksięcia,
który zrzekł się pretensji do tronu. Przeciwnik nazizmu, polityk dążący
do integracji europejskiej, czterokrotny poseł do Parlamentu Europejskiego.
05.07 – 110. rocznica urodzin 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.
08.07 – 400. rocznica urodzin Jeana de la Fontaine'a (1621–1695), francuskiego
poety i bajkopisarza. Czołowy przedstawiciel klasycyzmu francuskiego, autor
blisko 250 bajek. Treść do bajek czerpał z inspiracji pisarzy starożytnych, a do
powiastek od nowelistów włoskich i ze starofrancuskiej literatury plebejskiej
o rubasznym zabarwieniu.
08.07 – 225. rocznica śmierci Adama Naruszewicza (1733–1796), polskiego
jezuity, nadwornego historyka i poety, dramatopisarza i tłumacza, biskupa,
senatora, pisarza wielkiego litewskiego. Za życia nazywano go „polskim
Horacym”. Prekursor badań nad Słowiańszczyzną. Stały uczestnik obiadów
czwartkowych. Redaktor „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”. Autor Historii
narodu polskiego, satyr, liryków, panegiryków, dytyrambów oraz tragedii.
08.07 – 80. rocznica śmierci Roberta Baden Powella (1857–1941), brytyjskiego
wojskowego, generała porucznika, pisarza, twórcy i założyciela skautingu.
W 1908 wydał podręcznik skautingu Skauting dla chłopców. Uważał, że skauting
powinien być szkołą wychowania obywatelskiego w kontakcie z przyrodą, winien
rozwijać charakter, zdrowie i sprawność jednostki oraz jej wartość społeczną
w codziennej służbie.
08.07 – 75. rocznica śmierci 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.
08.07 – 15. rocznica śmierci June Allyson (właśc. Ella Geisman ; 1917–2006),
amerykańskiej aktorki, tancerki i piosenkarki. Występowała w licznych
musicalach, m.in. Best Food Forward, Two Girls and a Sailor, Good News, Trzej
Muszkieterowie, Małe kobietki. Zagrała również w filmach Zwariowana
dziewczyna oraz Burzliwe życie Kerna.
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09.07 – 105. rocznica urodzin 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).
10.07 – 150. rocznica urodzin Marcela Prousta (1871–1922), francuskiego
pisarza, pozostającego pod wpływem myśli estetycznej J. Ruskina. Autor
powieści W poszukiwaniu straconego czasu – siedmiotomowego quasiautobiograficznego cyklu powieściowego. Pracę nad powieścią rozpoczął
w 1909, zakończył na krótko przed śmiercią w 1922.
10.07 – 25. rocznica śmierci 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.
12.07 – 485. rocznica śmierci Erazma z Rotterdamu (właśc. Geert Geerts ;
1467–1536), niderlandzkiego filologa, filozofa, pedagoga. „Książę humanistów”,
propagator kultury antycznej, pisarz, myśliciel chrześcijański, katolicki
duchowny (oskarżony o herezję). Prekursor reformacji. Znane dzieła Pochwała
głupoty, Podręcznik żołnierza Chrystusowego, O wolnej woli oraz prac
pedagogicznych Rozmówki dla dzieci, O wytworności obyczajów chłopięcych.
12.07 – 145. rocznica urodzin 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.
14.07 – 110. rocznica urodzin Tadeusza Fijewskiego (1911–1978), polskiego
aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego oraz radiowego. Mistrz aktorstwa
realistycznego. Związany z Teatrem Polskim w Warszawie. Twórca
niezapomnianych kreacji teatralnych, m.in. w Rewizorze Nikołaja Gogola,
Czekając na Godota Samuela Becketta, filmowych w Lalce Wojciecha Hasa.
15.07 – 415. rocznica urodzin 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.
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15/27.07 – 180. rocznica śmierci 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.
15.07 – 160. rocznica śmierci Jerzego Adama Czartoryskiego (pseud.
Toulouzan ; 1770–1861), polskiego męża stanu, pisarza, poety, mecenasa sztuki
i kultury. Minister spraw zagranicznych Imperium Rosyjskiego, prezes Rządu
Narodowego Królestwa Polskiego. Założyciel politycznego obozu
konserwatywno-liberalnego Hotel Lambert. Odznaczony Orderem Orła Białego
(1815). Ważniejsze dzieła Królowa Jadwiga, Wiejskie ogrody, O pańszczyźnie.
15.07 – 150. rocznica urodzin Henryka Arctowskiego (1871–1958), polskiego
geografa, geofizyka, geologa, meteorologa, glacjologa i podróżnika, znawcy krain
polarnych, pioniera polskich badań polarnych. Od jego nazwiska utworzono
nazwę półwyspu i szczytu na Antarktydzie, góry i lodowca na Spitsbergenie,
stacji arktycznej.
15.07 – 145. rocznica śmierci Aleksandra Fredry (1793–1876), polskiego
komediopisarza, pamiętnikarza, poety. Uczestnik wyprawy Napoleona na
Moskwę (odznaczony Złotym Krzyżem Virtuti Militari), oficer ordynansowy
w sztabie cesarza (odznaczony Krzyżem Legii Honorowej), członek Towarzystwa
Przyjaciół Nauk. Autor komedii obyczajowych z życia szlachty, głównie
prowincjonalnej Pan Geldhab, Śluby panieńskie, czyli Magnetyzm serca, Zemsta,
wierszy, poematów, aforyzmów i bajek Małpa w kąpieli, Paweł i Gaweł.
17.07 – 120. rocznica urodzin Brunona Jasieńskiego (właśc. Wiktor Zysman ;
1901–1938), polskiego poety żydowskiego pochodzenia, prozaika, dramaturga,
współtwórcy polskiego futuryzmu. Działacz komunistyczny, współpracownik
„Kultury Robotniczej”. Rozstrzelany w Moskwie w czasie „wielkiej czystki”.
Autor tomików wierszy Ziemia na lewo, But w butonierce, dramatu Bal
manekinów, poematu Słowo o Jakubie Szeli, powieści Palę Paryż. Współautor
manifestu futuryzmu polskiego Nuż w bżuhu. Jednodńuwka futurystów.
17.07 – 105. rocznica urodzin 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).
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18.07 – 210. rocznica urodzin Williama Makepeace’a Thackeraya (1811–
1863), angielskiego powieściopisarza, satyryka, dziennikarza, przedstawiciela
realizmu krytycznego. Popularność zyskał dzięki powieści Targowisko próżności
(Vanity Fair) – satyrycznemu portretowi społeczeństwa angielskiego w XIX
wieku. Autor powieści Dzieje Pendennisa, Rodzina Newcome'ów oraz baśni dla
dzieci Pierścień i róża. Autor studiów nad literaturą i historią Anglii, m.in.
Angielscy humoryści osiemnastego wieku.
20.07 – 130. rocznica urodzin Zofii Starowieyskiej-Morstinowej (1891–1966),
polskiej eseistki, krytyka literackiego. Prace literackie publikowała
w krakowskim „Czasie”, poznańskiej „Kulturze” i „Przeglądzie Powszechnym”.
Redaktorka miesięcznika „Znak” oraz „Tygodnika Powszechnego”. Autorka
utworów Róże pod śniegiem, Kalejdoskop literacki, Szukam człowieka.
21.07 – 225. rocznica śmierci 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.
21.07 – 205. rocznica urodzin Paula Reutera (1816–1899), brytyjskiego
dziennikarza pochodzenia żydowskiego, pochodzącego z Niemiec. Założyciel
Agencji Reutera – jednej z pierwszych agencji informacyjnych.
22.07 – 140. rocznica urodzin Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego (1881–
1942), polskiego generała, dyplomaty i wolnomularza, osobistego adiutanta
Józefa Piłsudskiego. Jedna z najbarwniejszych postaci II Rzeczypospolitej. Poeta,
lekarz, dziennikarz (redaktor naczelny „Dziennika Polskiego” w Detroit). Autor
licznych anegdot.
22.07 – 25. rocznica śmierci Konstantego Steckiego (1917–1996), polskiego
prozaika, autora utworów dla młodzieży, popularyzatora problematyki
tatrzańskiej. Przewodnik tatrzański, działacz Koła Przewodników Tatrzańskich
im. Klimka Bachledy w Zakopanem. Speleolog, taternik, instruktor narciarski.
Założyciel Sekcji Taternictwa Jaskiniowego w Zakopanem. Członek GOPR-u.
Twórczość obejmuje m.in. utwory Zbójeckie dukaty, Przewodnik literacki po
Zakopanem.
26.07 – 165. rocznica urodzin George’a Shawa (1856–1950), irlandzkiego
prozaika, dramaturga, krytyka, publicysty i filozofa. Przedstawiciel dramatu
realistycznego. Twórca filozoficznej koncepcji tzw. „siły życiowej” i „ewolucji
twórczej”. Autor dramatów Pigmalion, Cezar i Kleopatra, Wielki kram. Laureat
Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1925). Zdobywca Oscara za najlepszy
scenariusz adaptowany do filmu Pigmalion (1938).
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26.07 – 80. rocznica śmierci Kazimierza Bartela (1882–1941), polskiego
matematyka, wykładowcy i rektora Uniwersytetu Lwowskiego, prezesa Polskiego
Towarzystwa Matematycznego. Poseł na Sejm, pierwszy premier Polski po
przewrocie majowym, senator, minister wyznań i oświecenia publicznego
w pierwszym rządzie Józefa Piłsudskiego, wolnomularz. Rozstrzelany na rozkaz
Heinricha Himmlera.
27.07 – 115. rocznica urodzin Jerzego Giedroycia (1906–2000), polskiego
wydawcy, publicysty, polityka i działacza emigracyjnego, prawnika. Założyciel
i dyrektor Instytutu Literackiego w Paryżu, redaktor i wydawca miesięcznika
„Kultura”, epistolograf. Autor m.in. Autobiografii na cztery ręce.
27.07 – 75. rocznica śmierci 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.
28.07 – 280. rocznica śmierci Antonia Vivaldiego (1678–1741), włoskiego
kompozytora okresu baroku, wirtuoza skrzypiec, kapłana katolickiego, twórcy
opery Rosmira, koncertów na orkiestrę, skrzypce i instrumenty smyczkowe
Cztery pory roku.
28.07 – 155. rocznica urodzin Beatrix Potter (1866–1943), angielskiej pisarki
i ilustratorki, autorki książek dla dzieci, m.in. cyklu Piotruś Królik, w Polsce
wydanych w serii Biblioteka Królika Piotrusia, Bajka dla najmłodszych
i Powiastki Beatrix Potter.
29.07 – 165. rocznica śmierci Roberta Schumanna (1810–1856), niemieckiego
kompozytora i krytyka muzycznego epoki romantyzmu. Najważniejsze
kompozycje cykle miniatur fortepianowych, pieśni Myrthen op. 25, utwory
orkiestrowe i kameralne, symfonie Symfonia nr 1 B-dur Wiosenna op. 38, liczne
uwertury, koncerty: Koncert wiolonczelowy a-moll op. 129 i sonaty oraz recenzje
muzyczne, które publikował w magazynie Neue Zeitschrift für Musik.
29.07 – 5. rocznica śmierci Teresy Skubalanki (wł. Skubała ; 1928–2016),
polskiej filolog i wykładowczyni, językoznawcy, specjalistki w zakresie historii
języka polskiego, języka artystycznego, fleksji i socjolingwistyki. Opublikowała
Historię stylistyczną języka polskiego, O stylu poetyckim i innych stylach języka.
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31.07 – 135. rocznica śmierci Ferenca Liszta (1811–1886), węgierskiego
kompozytora, pianisty, dyrygenta oraz filozofa, eseisty i polityka. Twórca opery
Don Sanche, Symfonii faustowskiej, poematów symfonicznych Co słychać
w górach, Od kołyski do grobu, utworów fortepianowych, etiud, oratoriów
Chrystus, Legenda o św. Krzysztofie oraz transkrypcji fortepianowych.

SIERPIEŃ
01.08 – 95. rocznica śmierci Jana Kasprowicza (1860–1926), polskiego poety,
dramaturga, tłumacza, krytyka literackiego i teatralnego. Przedstawiciel Młodej
Polski, związany z głównymi nurtami ówczesnej liryki – naturalizmem,
symbolizmem oraz ekspresjonizmem. Prekursor katastrofizmu, a także
nowoczesnego wiersza wolnego. Autor cykli sonetów Z chałupy, Z więzienia,
poematu Chrystus oraz tomików poetyckich Księga ubogich, Ginącemu światu.
01.08 – 35. rocznica śmierci Wiesława Wernica (1906–1986), polskiego pisarza,
publicysty, dziennikarza. Żołnierz Powstania Warszawskiego. Związany
z dziennikiem „Rzeczpospolita”, „Tygodnikiem Demokratycznym”, Polskim
Radiem. Autor książek przygodowych o życiu na Dzikim Zachodzie Tropy wiodą
przez prerię, Płomień w Oklahomie, Wołanie dalekich wzgórz.
02.08 – 100. rocznica śmierci Enrico Caruso (właśc. Errico Caruso ; 1873–
1921), włoskiego śpiewaka operowego zwanego „królem tenorów”. Występował
na wielkich scenach europejskich. Od 1903 pierwszy tenor Metropolitan Opera
w Nowym Jorku. Pierwszy tenor, który zaczął nagrywać swe kreacje na płytach
gramofonowych.
02.08 – 5. rocznica śmierci Franciszka Macharskiego (1927–2016), polskiego
duchownego rzymskokatolickiego, arcybiskupa metropolity krakowskiego,
kardynała. Zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Doktor
nauk teologicznych, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji
Krakowskiej. Odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (2014).
03.08 – 135. rocznica śmierci Jana Lama (1838–1886), polskiego
powieściopisarza, satyryka, redaktora „Dziennika Polskiego”, nauczyciela.
Według Kazimierza Chłędowskiego jest autorem określenia baciar (baciarz) –
będącego potocznym i gwarowym określeniem człowieka ulicy.
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03.08 – 120. rocznica urodzin Stefana Wyszyńskiego (1901–1981), polskiego
duchownego rzymskokatolickiego, biskupa diecezjalnego lubelskiego w latach
1946–1948, arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego i warszawskiego oraz
prymasa Polski w latach 1948–1981, kardynała prezbitera od 1953. Nazywany
Prymasem Tysiąclecia, mąż stanu, obrońca praw człowieka, narodu i Kościoła,
doktor prawa kanonicznego, kaznodzieja, publicysta, kapelan duszpasterstwa
Wojska Polskiego. Twórca akcji duszpasterskich „Jasnogórskich Ślubów Narodu
Polskiego” czy „Wielkiej Nowenny Tysiąclecia”. Inwigilowany przez represyjny
system UB i SB oraz internowany przez władze komunistyczne PRL. Pośmiertnie
odznaczony Orderem Orła Białego. Czcigodny Sługa Boży Kościoła katolickiego.
05.08 – 115. rocznica urodzin Johna Hustona (1906–1987), amerykańskiego
reżysera, scenarzysty i aktora. Laureat dwóch Oskarów za Skarb Sierra Madre.
Jego filmy często były adaptacją utworów literackich np. Pod wulkanem
Malcolma Lowry’ego, Zmarli Joyce’a.
06.08 – 20. rocznica śmierci Jorgego Amado (właśc. Jorge Leal Amado de Faria
; 1912–2001), brazylijskiego pisarza modernistycznego, nazywanego „ojcem
stereotypu”, najsłynniejszego dwudziestowiecznego brazylijskiego twórcy
literatury. Autor powieści, opowiadań, esejów i dramatów. Najbardziej znane
dzieła Gabriela, goździki i cynamon, Dona Flor i jej dwóch mężów.
07.08 – 150. rocznica śmierci 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.
07.08 – 100. rocznica śmierci Aleksandra Błoka (1880–1921), rosyjskiego
poety-symbolisty epoki srebrnego wieku, dramaturga. Klasyk literatury
rosyjskiej, jeden z największych poetów rosyjskich XX wieku. Autor poematów
Odwet, Ogród słowiczy, Scytowie, dramatów Buda jarmarczna, Róża i krzyż,
Nieznajoma.
07.08 – 15. rocznica śmierci Mariana Podkowińskiego (1909–2006), polskiego
dziennikarza, reportażysty, pisarza. Publicysta tygodnika „Perspektywy”,
„Świat”, „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 umieszczony na tzw. Liście Kisiela.
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08.08 – 25. rocznica śmierci Juliana Stryjkowskiego (1905–1996), filologa
polskiego i pisarza żydowskiego pochodzenia, doktora nauk humanistycznych,
prozaika. Dramaturg, dziennikarz. Autor m.in. powieści Głosy w ciemności,
Austeria, Sen Azrila, Echo. Sygnatariusz „Listu 59”. Laureat Nagrody Polskiego
PEN Clubu im. Jana Parandowskiego.
09.08 – 105. rocznica urodzin 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.
09.08 – 90. rocznica śmierci Jakuba Mortkowicza (1876–1931), polskiego
księgarza i wydawcy. Współzałożyciel przedsiębiorstwa wydawniczoksięgarskiego Mortkowicz Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie Sp. Akc.
Właściciel Drukarni Naukowej oraz dwóch księgarni. Popularyzator czytelnictwa,
aktywny działacz Związku Księgarzy Polskich oraz Polskiego Towarzystwa
Wydawców Książek. Współzałożyciel przedsiębiorstwa Ruch.
10.08 – 125. rocznica urodzin 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!
10.08 – 30. rocznica śmierci Tadeusza Nowaka (1930–1991), polskiego poety
i pisarza, tłumacza m.in. literatury rosyjskiej i węgierskiej. Związany z grupą
poetycką Muszyna. Współredaktor „Tygodnika Powszechnego”. Autor zbiorów
opowiadań W puchu Alleluja, powieści Takie większe wesele, A jak królem, a jak
katem będziesz, Diabły, Dwunastu, Prorok, Wniebogłosy, tomu poezji Ziarenko
trawy.
13.08 – 75. rocznica śmierci Herberta George’a Wellsa (1866–1946),
angielskiego pisarza i biologa. Pionier gatunku science fiction Wojna światów,
Wehikuł czasu i Wyspa doktora Moreau. Autor powieści obyczajowych Namiętni
kochankowie, Miłość i pan Lewisham, Wspaniałe poszukiwanie, filozoficznohistorycznych oraz prac z zakresu biologii.
14.08 – 95. rocznica urodzin René Goscinnego (1926–1978), francuskiego
scenarzysty, reżysera, humorysty i pisarza polskiego pochodzenia. Jeden
z najbardziej znanych twórców komiksu europejskiego. Autor cyklu komiksów
o Asteriksie oraz serii humorystycznych książek o Mikołajku, które ilustrował
Jean-Jacques Sempé. Reżyser filmów fabularnych Szczury Paryża, Dożywocie.
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14.08 – 80. rocznica śmierci 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).
14.08 – 65. rocznica śmierci Bertolta Brechta (1898–1956), niemieckiego
dramaturga, poety, teoretyka teatru, reżysera, twórcy teatru epickiego. Autor
sztuk, które weszły do repertuaru światowego, m.in. Opera za trzy grosze,
Kariera Artura Ui, utworów prozą Powieść za trzy grosze, Opowiadania
z kalendarza.
15.08 – 250. rocznica urodzin Waltera Scotta (1771–1832), szkockiego
adwokata, powieściopisarza i poety. Przedstawiciel historyzmu romantycznego.
Autor zbiorów poezji Pani Jeziora, Pan wysp oraz powieści Antykwariusz, Guy
Mannering czyli Astrolog, Rob Roy, Talizman, Czarny karzeł.
15.08 – 55. rocznica śmierci Jana Kiepury (1902–1966), polskiego operowego
śpiewaka tenorowego, aktora filmowego. Odnosił sukcesy na scenach czołowych
teatrów świata oraz w salach koncertowych i na ekranie kinowym. Od 1967
corocznie odbywa się w Krynicy-Zdroju Festiwal im. Jana Kiepury, którego
twórcą był Stefan Półchłopek (dawniej Festiwal Arii i Pieśni im. Jana Kiepury).
Wystąpił filmach muzycznych, polskich i zagranicznych O czym się nie myśli,
Neapol, śpiewające miasto, Zdobyć cię muszę.
17.08 – 125. rocznica urodzin Józefa Wittlina (1896–1976), polskiego poety,
prozaika i tłumacza żydowskiego pochodzenia. Autor powieści, esejów
i utworów poetyckich. Współpracownik Radia Wolna Europa. Zasłynął powieścią
Sól ziemi. Autor szkiców Wojna, pokój i dusza poety oraz Inwentarz kultury
narodowej.
19.08 – 150. rocznica urodzin Orville’a Wrighta (1871–1948), amerykańskiego
konstruktora i pilota, pioniera światowego lotnictwa. Wspólnie z bratem
Wilburem skonstruował pierwszy udany samolot Wright Flyer – napędzany
silnikiem spalinowym (1903).
19.08 – 95. rocznica urodzin Małgorzaty Hillar (właśc. Janina Krystyna Helena
Hillar ; 1926–1995), polskiej poetki i tłumaczki. Debiutowała wierszem Słowa
a jej pierwszym tomem poezji był Gliniany dzbanek. Publikowała w „Przedpolu”,
„Twórczości”, „Zwierciadle”. W 1967 wydała poświęcony synowi tomik poezji
Czekanie na Dawida. W 1971 roku podczas Warszawskiej Jesieni, jej Erotyki
zostały wykonane do muzyki Tadeusza Bairda.
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19.08 – 85. rocznica śmierci Federica Garcíi Lorki (1898–1936), hiszpańskiego
poety i dramaturga, malarza, pianisty i kompozytora, sztandarowego
przedstawiciela Pokolenia 27. Autor m.in. zbiorów poezji Romancero cygańskie,
dramatów Dom Bernardy Alba, Mariana Pineda, Czarująca szewcowa. Zginął
rozstrzelany w czasie wojny domowej 19 sierpnia 1936.
20.08 – 120. rocznica urodzin Salvatore’a Quasimodo (1901–1968), włoskiego
poety, krytyka literackiego, tłumacza. Przedstawiciel poezji hermetycznej. Autor
tomów poezji Zatopiony obój, Życie nie jest snem i tłumaczeń, głównie poezji
greckiej. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1959).
24.08 – 115. rocznica śmierci Hieronima Łopacińskiego (pseud. Rafał Lubicz ;
1860–1906), polskiego językoznawcy i etnografa, historyka. Interesował się
słownictwem gwarowym, obrzędami ludowymi, historią Lublina, bibliologią,
latynistyką. Badał obrzędy ludowe Zielonych Świątek i wigilii św. Jana
Chrzciciela. Współzałożyciel Muzeum Ludowego i Biblioteki Publicznej
w Lublinie. Autor dzieł O sposobach zachowania ubioru ludu, Sobótka.
24.08 – 55. rocznica śmierci Tadeusza Komorowskiego (pseud. Bór, Znicz,
Lawina, Korczak, Gajowy ; 1895–1966), pułkownika kawalerii Wojska
Polskiego, generała dywizji Polskich Sił Zbrojnych. Premier rządu RP na
uchodźstwie (1947–1949), Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych (1945–1947),
Komendant Główny Armii Krajowej (1943–1944), członek Rady Trzech (od
1956). Kawaler Orderu Orła Białego i Virtuti Militari.
24.08 – 5. rocznica śmierci Rogera Tsiena (1952–2016), amerykańskiego
biochemika chińskiego pochodzenia, profesora uniwersyteckiego. Odznaczony
Nagrodą Wolfa w dziedzinie medycyny. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie
chemii (2008) za odkrycie białka zielonej fluorescencji (wspólnie z Osamu
Shimomura i Martinem Chalfie).
25.08/31.10 – 570. rocznica urodzin Krzysztofa Kolumba (1451–1506), żeglarza
włoskiego w służbie hiszpańskiej, podróżnika i nawigatora, tercjarza
franciszkańskiego. Organizator i kapitan czterech odkrywczych wypraw
transatlantyckich z Hiszpanii do Ameryki: 1492–1493 odkrył – Amerykę, Kubę,
Haiti, 1493–1496 odkrył – Dominikanę, Jamajkę, 1498–1500 dotarł do lądu
Ameryki Południowej – odkrył Trinidad, 1502–1504 odkrył – wschodnie
wybrzeże Ameryki Centralnej.
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25.08 – 130. rocznica urodzin Gustawa Morcinka (właśc. Augustyn Morcinek ;
1891–1963), polskiego pisarza związanego ze Śląskiem, nauczyciela, publicysty
i działacza społecznego, posła na Sejm PRL I kadencji (1952–1956). Członek
Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w 1958. Autor powieści oraz
nowel dla dorosłych i młodzieży, m.in. Serce za tamą, Wyrąbany chodnik, Pokład
Joanny, Narodziny serca, Czarna Julka, Łysek z pokładu Idy. Odznaczony m.in.
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1959), Medalem
Pamiątkowym za Obronę Śląska Cieszyńskiego.
30.08 – 75. rocznica śmierci Henryka Sucharskiego (1898–1946), polskiego
majora piechoty Wojska Polskiego, komendanta Wojskowej Składnicy
Tranzytowej na Westerplatte w kampanii wrześniowej, przetrzymywany kolejno
w obozach Stablack, Prabuty, Choszczno, Borne Sulinowo-Kłomino. Po
uwolnieniu, w lipcu 1945 przedostał się do dowództwa 2 Korpusu Polskiego we
Włoszech. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Wojennego Virtuti
Militari (pośmiertnie 1 września 1971).
31.08 – 35. rocznica śmierci Henry’ego Moore’a (1898–1986), angielskiego
rzeźbiarza, przedstawiciela abstrakcji organicznej. Artysta sformułował zasady
tworzenia rzeźby abstrakcyjnej. Kładł nacisk na stosowanie szlachetnego
i autentycznego materiału – drewno, brąz, marmur. Autor prac Postać
spoczywająca, Leżąca figura, Energia atomowa.

WRZESIEŃ
02.09 – 45. rocznica śmierci 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.
04.09 – 15. rocznica śmierci Steve’a Irvina (właśc. Stephen Robert Irwin ; zw.
Łowcą krokodyli ; 1962–2006), australijskiego przyrodnika, autora i prezentera
filmów dokumentalnych oraz popularnonaukowych. Zagorzały działacz na rzecz
ochrony środowiska. Na świecie zasłynął m.in. dzięki występom w programach
na Animal Planet oraz Discovery Channel. Zmarł w Port Douglas w Australii
w wyniku przebicia serca przez kolec jadowy płaszczki.
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04.09 – 5. rocznica śmierci Adama Bielańskiego (herbu Lewart ; 1912–2016),
polskiego chemika, profesora nauk chemicznych, nauczyciela akademickiego,
członka Polskiej Akademii Nauk. Autor prac i artykułów naukowych
dotyczących chemii, szczególnie katalizy chemicznej – nazywany „twórcą
polskiej szkoły katalizy”. Autor podręczników akademickich z zakresu chemii
Chemia ogólna i nieorganiczna, Podstawy chemii nieorganicznej.
07.09 – 65. rocznica urodzin 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.
08.09 – 180. rocznica urodzin 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.
08.09 – 40. rocznica śmierci Hideki Yukawy (1907–1981), japońskiego fizyka
teoretycznego, profesora uniwersyteckiego. W 1935 opublikował teorię
mezonów, która wyjaśniała zasady interakcji pomiędzy protonami a neutronami,
i miała znaczący wpływ na rozwój badań nad cząstkami elementarnymi. Laureat
Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki (1949). Był pierwszym Japończykiem
uhonorowanym tą nagrodą.
09.09 – 140. rocznica urodzin Jerzego Smoleńskiego (1881–1940), geografa,
geologa, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współorganizator i dyrektor
Instytutu Geograficznego w Krakowie. Interesował się geomorfologią Podola
i Karpat. Aresztowany 6 listopada 1939 z grupą profesorów, tzw. Sonderaktion
Krakau, i uwięziony w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. Zginął w KL
Sachsenhausen.
10.09 – 200. rocznica śmierci Franciszka Zabłockiego (herbu Łada ; 1752–
1821), polskiego komediopisarza i poety, publicysty, tłumacza, katolickiego
duchownego, wolnomularza. Związany z pracami Komisji Edukacji Narodowej.
Twórczość obejmuje ody, bajki, listy poetyckie, sielanki, satyry, poemat
mitologiczny Cztery żywioły (Zabawy Przyjemne i Pożyteczne) oraz komedie
Zabobonnik, Sarmatyzm, Król w Kraju Rozkoszy, Fircyk w zalotach.
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10.09 – 30. rocznica śmierci Jana Józefa Lipskiego (1926–1991), polskiego
publicysty, historyka, krytyka literatury, działacza politycznego. Działacz
opozycji demokratycznej w okresie PRL. Współzałożyciel Komitetu Obrony
Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. Członek zarządu
Regionu NSZZ „Solidarność” Mazowsze. Kawaler Orderu Orła Białego (1991).
Ważniejsze publikacje Szkice o poezji, Twórczość Jana Kasprowicza, Dwie
ojczyzny i inne szkice.
10.09 – 5. rocznica śmierci Horsta Lindego (1912–2016), niemieckiego
architekta i urbanisty, urzędnika państwowego i nauczyciela akademickiego.
Wypracował własny styl, zaliczany do krytycznego modernizmu, łączący
dziedzictwo przeszłości z wizją nowoczesnego miasta. Dążył do funkcjonalności
w architekturze. Wybrane dzieła: wnętrze ewangelickiego Kościoła Miejskiego
przy Rynku w Karlsruhe, budynki uniwersytetów we Fryburgu, StuttgarcieHohenheim, Tybindze, Wirtemberska Biblioteka Krajowa w Stuttgarcie.
11.09 – 135. rocznica urodzin Jerzego Kossaka (1886–1955), polskiego malarza,
przedstawiciela realizmu. W czasie I wojny światowej służył na froncie włoskim.
Autor dzieł Odwrót Napoleona spod Moskwy, Bitwa pod piramidami, Pościg
6. Pułku Ułanów za bolszewikami. Podejmował tematy folklorystyczne, malował
wesela krakowskie i góralskie, sceny polowań Bieg myśliwych z psami za
jeleniem. Syn Wojciecha Kossaka, wnuk Juliusza Kossaka.
12/25.09 – 115. rocznica urodzin Dymitra Szostakowicza (1906–1975),
rosyjskiego kompozytora, pianisty i pedagoga. Uważany za najwybitniejszego
symfonika XX wieku, którego działalność przypadła na czasy porewolucyjne.
Autor 15 symfonii, m.in. III Symfonii „Pierwszomajowej”, baletu Złoty wiek,
I Koncertu fortepianowego, utworów kameralnych i wokalnych, m.in. Dwie bajki
Kryłowa na mezzosopran, chór i orkiestrę, Pieśni greckie, Pieśni naszych dni.
12/13. 09 – 100. rocznica urodzin Stanisława Lema (1921–2006), polskiego
pisarza gatunku hard science fiction, filozofa, futurologa, krytyka, eseisty
i satyryka. Znany z powieści Obłok Magellana, Eden, Powrót z gwiazd, Solaris.
Autor trylogii Czas nieutracony oraz cyklu groteskowych opowiadań
fantastyczno-naukowych Bajki robotów, Cyberiada, Opowieści o pilocie Pirxie.
Odznaczony Orderem Orła Białego (1996).
12.09 – 80. rocznica śmierci Heleny Marusarzówny (1918–1941),
siedmiokrotnej mistrzyni Polski w narciarskich konkurencjach alpejskich.
W czasie wojny kurier tatrzański, żołnierz ZWZ-Armii Krajowej. Pośmiertnie
odznaczona Orderem Virtuti Militari a w 1967 przez Radę Państwa PRL
Krzyżem Walecznych.
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13.09 – 35. rocznica śmierci Wiktora Woroszylskiego (1927–1996), polskiego
poety, prozaika, publicysty i tłumacza, recenzenta filmowego. Redaktor
czasopism „Głos Ludu”, „Po prostu”, „Nowa Kultura”. Tłumacz utworów
i listów Zoszczenki, Majakowskiego, Sołżenicyna, Brodskiego. Objęty zakazem
druku przez cenzurę. Autor powieści Mniejszy szuka Dużego, I ty zostaniesz
Indianinem, zbiorów wierszy Lustro, Śmierci nie ma oraz Dziennik węgierski
1956. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1955)
i Medalem 10-lecia Polski Ludowej (1955).
15.09 – 15. rocznica śmierci 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.
19.09 – 110. rocznica urodzin Williama Goldinga (1911–1993), brytyjskiego
pisarza, poety. Autor alegorycznych powieści Władca much, Siła bezwładu,
Wieża, Papierowi ludzie, Spadkobiercy, Rytuały morza. Laureat Nagrody Nobla
w dziedzinie literatury (1983) i Nagrody Bookera (1980).
21.09 – 155. rocznica urodzin Herberta George’a Wellsa (1866–1946),
angielskiego pisarza i biologa. Pionier gatunku science fiction Wojna światów,
Wehikuł czasu i Wyspa doktora Moreau. Autor powieści obyczajowych Namiętni
kochankowie, Miłość i pan Lewisham, Wspaniałe poszukiwanie, filozoficznohistorycznych oraz prac z zakresu biologii.
22.09 – 230. rocznica urodzin Michaela Faradaya (1791–1867), angielskiego
fizyka i chemika, eksperymentatora, samouka. Profesor Uniwersytetu
Oksfordzkiego. Odkrywca zjawiska indukcji elektromagnetycznej (1831) oraz
samoindukcji. Zbudował pierwszy model silnika elektrycznego. Od jego
nazwiska jednostka pojemności elektrycznej nazywana jest faradem.
23.09 – 120. rocznica urodzin Jaroslava Seiferta (1901–1986), czeskiego poety.
Zaangażowany w wydarzenia Praskiej wiosny. Przewodniczący Związku Pisarzy
Czeskich W 1977 należał do sygnatariuszy Karty 77. Laureat Nagrody Nobla
w dziedzinie literatury (1984). Autor zbiorów wierszy Miasto we łzach, Zgasić
światła, Być poetą, Poszedł w świat ubogi malarz, Koncert na wyspie.
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24.09 – 200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida (właśc. Cyprian
Ksawery Gerard Walenty Norwid herbu Topór ; 1821–1883), polskiego poety,
prozaika, dramatopisarza, eseisty, grafika, rzeźbiarza, malarza i filozofa.
Zapomniany za życia, odkryty na nowo w okresie Młodej Polski. W twórczości
widoczne są związki z wieloma nurtami – romantyzmem, klasycyzmem
i parnasizmem. Autor utworów Bema pamięci żałobny rapsod, Fortepian
Szopena, Białe kwiaty, Kleopatra i Cezar, Za kulisami.
24.09 – 165. rocznica urodzin Ludwika Waryńskiego (1856–1889), polskiego
działacza i ideologa ruchu socjalistycznego w Polsce. Założyciel partii
robotniczej pod nazwą Proletariat – stanął na jej czele, ułożył i wydrukował dla
niej program (1822).
24.09 – 125. rocznica urodzin Francisa Scotta Fitzgeralda (1896–1940),
amerykańskiego pisarza, nowelisty, scenarzysty filmowego. Czołowy
przedstawicieli „straconego pokolenia” pisarzy amerykańskich. Autor powieści
Po tej stronie raju, Piękni i przeklęci, Czuła jest noc, opowiadań Historia jednego
wyjazdu, Odwiedziny w Babilonie. W Polsce wydane zostały jego listy do córki
pod tytułem Francis Scott Fitzgerald. Listy do córki.
24.09 – 125. rocznica urodzin Tadeusza Sygietyńskiego (1896–1955), polskiego
kompozytora i dyrygenta, pedagoga muzycznego, aktora, konferansjera, reżysera
słuchowisk radiowych. Skomponował tańce ludowe Oberek na orkiestrę, operębalet Karczma na rozdrożu, koncert fortepianowy Capriccio. Założyciel Zespołu
Pieśni i Tańca Mazowsze (1948). Dla Mazowsza opracował m.in. Kukułeczka,
Polonez warszawski, Warszawski dzień, Ej przeleciał ptaszek.
26.09 – 30. rocznica śmierci Jerzego Afanasjewa (1932–1991), polskiego
pisarza, poety, satyryka, reżysera filmowego, teatralnego i telewizyjnego.
Współtwórca kultowego teatru studenckiego Bim-Bom (1954) oraz Cyrku
Rodziny Afanasjeff Tralabomba.
27.09 – 30. rocznica śmierci Stefana Kisielewskiego (pseud. Kisiel, Teodor
Klon, Tomasz Staliński, Julia Hołyńska i muzyczny Jerzy Mrugacz ; 1911–1991),
polskiego prozaika, publicysty, kompozytora, krytyka muzycznego, pedagoga.
Poseł na Sejm PRL. Członek założyciel Unii Polityki Realnej. Pośmiertnie
odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (1991). Autor powieści
Sprzysiężenie, Śledztwo, felietonów, szkiców muzycznych Gwiazdozbiór
muzyczny oraz Dzienników.
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27.09 – 30. rocznica śmierci Eryka Lipińskiego (1908–1991), polskiego
karykaturzysty, satyryka, felietonisty, autora tekstów kabaretowych, dziennikarza,
grafika, autora plakatów i ilustracji książkowych, scenografa. Współzałożyciel
i redaktor tygodnika „Szpilki”, założyciel Muzeum Karykatury w Warszawie,
twórca Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury (SPAK) oraz Społecznego
Komitetu Opieki nad Cmentarzami i Zabytkami Kultury Żydowskiej w Polsce.
Autor książki Warszawa w karykaturze. Uhonorowany tytułem Sprawiedliwy
wśród Narodów Świata (1991).
28.09 – 55. rocznica śmierci André Bretona (1896–1966), francuskiego pisarza,
poety, eseisty i krytyka sztuki, przywódcy i teoretyka surrealizmu. Znany jako
twórca Manifestów surrealizmu oraz książek Nadja, Szalona miłość. Należał do
czołowych postaci wywierających wpływ na ocenę sztuk plastycznych
i literackich XX wieku.
28.09 – 35. rocznica śmierci Ewy Szelburg-Zarembiny (właśc. Irena Ewa
Szelburg ; 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 Wesołe historie, Najmilsi, O warszawskiej syrenie, Przez różową
szybkę. Zdobyła Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za całokształt twórczości
(1966).
28.09 – 30. rocznica śmierci Milesa Davisa (1926–1991), amerykańskiego
trębacza, instrumentalisty klawiszowego, kompozytora jazzowego. Jeden
z najbardziej innowacyjnych muzyków XX wieku. Prekursor jazz-rocka.
Uprawiał takie gatunki jak bebop, cool jazz, modal jazz, funk. Dyskografia
obejmuje albumy studyjne Conception, Musings of Miles, Tutu, koncertowe
My Funny Valentine, Pangaea, kompilacje Water Babies, Cool & Collected.
30.09 – 25. rocznica śmierci Gabrieli Pauszer-Klonowskiej (1908–1996),
polskiej pisarki, tłumaczki, autorki powieści biograficznych Pani Eliza. Opowieść
o Elizie Orzeszkowej, Ostatnia miłość w życiu Bolesława Prusa, Piękny Potocki,
utworów dla dzieci i młodzieży oraz czytanek szkolnych.

PAŹDZIERNIK
01.10 – 120. rocznica urodzin Stanisławy Przybyszewskiej (1901–1935),
polskiej powieściopisarki, dramatopisarki oraz malarki. Autorka Listów,
opowiadań Cyrograf na własnej skórze. Zasłynęła dramatem Sprawa Dantona –
opowieścią o walce pomiędzy stronnictwem popierającym Dantona
a zwolennikami Robespierre’a.
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02.10 – 75. rocznica śmierci Ignacego Mościckiego (1867–1946), polskiego
polityka, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926–1939. Związany
z obozem sanacyjnym Józefa Piłsudskiego. Naukowiec, wynalazca, budowniczy
polskiego przemysłu chemicznego. W 1927 inicjator budowy Państwowych
Zakładów Związków Azotowych w Mościcach pod Tarnowem. Autor ponad 40
patentów polskich i zagranicznych.
03.10 – 40. rocznica śmierci Tadeusza Kotarbińskiego (1886–1981), polskiego
filozofa, logika, twórcy prakseologii, etyka i pedagoga. Przewodniczący
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Międzynarodowego Instytutu
Filozoficznego. Członek Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii
Nauk. Ważniejsze prace naukowe i publicystyczne Elementy teorii poznania,
logiki formalnej i metodologii nauk, Medytacje o życiu godziwym, Traktat
o dobrej robocie.
03.10 – 35. rocznica śmierci Stanisława Strumpha-Wojtkiewicza (1898–1986),
polskiego poety, powieściopisarza, publicysty, tłumacza literatury rosyjskiej
i radzieckiej, redaktora naczelnego dziennika „Wieczór Warszawy”. Autor
utworów z pogranicza powieści i reportażu związanych tematycznie
z powstaniem styczniowym i II wojną światową Sikorski i jego żołnierze, Sekret
Enigmy, Powstanie styczniowe, Gra wojenna, Gen. J. Dąbrowski.
04.10 – 280. rocznica urodzin Franciszka Karpińskiego (pseud. Autor
„Zabawek wierszem i prozą” ; 1741–1825), polskiego poety epoki oświecenia,
pamiętnikarza, dramatopisarza, tłumacza, publicysty, moralisty. Twórca
i główny przedstawiciel nurtu sentymentalnego w polskiej liryce. Debiutował
tomikiem Zabawki wierszem. Autor Pieśni nabożnych – Kiedy ranne wstają
zorze, Wszystkie nasze dzienne sprawy, Bóg się rodzi.
04.10 – 60. rocznica śmierci Maxa Webera (1881–1961), amerykańskiego
malarza żydowskiego pochodzenia, przedstawiciela ekspresjonizmu
abstrakcyjnego w malarstwie, rzeźbie i poezji. Pionier kubizmu w Stanach
Zjednoczonych. Zasłynął z obrazów Chińska restauracja, Balet rosyjski,
Wiolonczelista, Szabat.
05.10 – 80. rocznica urodzin Heleny Majdaniec (1941–2002), polskiej
wokalistki bigbitowej, nazywanej „królową twista”. Współpracowała
z zespołami Radiowy Zespół M-2, Czerwono-Czarni (1962), Niebiesko-Czarni
(1964), Ricercar 64, Studio Rytm oraz kompozytorami Piotrem Figlem
i Bogusławem Klimczukiem. W 1968 wyemigrowała do Francji. Śpiewała
w paryskich kabaretach Raspoutine i Shéhérazade. Występowała również
w Kanadzie, Kuwejcie, Maroku.
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05.10 – 20. rocznica śmierci Jana Lenicy (1928–2001), polskiego artysty
plastyka, grafika, scenarzysty, krytyka sztuki, reżysera filmów animowanych.
Twórca plakatów, rysunków, ilustrator i krytyk sztuki, jeden z twórców polskiej
szkoły plakatu.
06.10 – 145. rocznica urodzin Jana Bułhaka (1876–1950), polskiego fotografika,
twórcy polskiej fotografii artystycznej. Filozof i teoretyk fotografii. Założyciel
Fotoklubu Wileńskiego (1927) i współzałożyciel Fotoklubu Polskiego. Autor
książek Estetyka światła, Polska Fotografia Ojczysta, Wędrówki fotografa.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1925).
09.10 – 175. rocznica urodzin 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.
09.10 – 100. rocznica urodzin Tadeusza Różewicza (1921–2014), polskiego
poety, prozaika, dramatopisarza, scenarzysty filmowego, satyryka, tłumacza
poezji węgierskiej. Zaliczany do grona literackiej awangardy. Debiutował
patriotycznym tomikiem wierszy, fraszek, humoresek, wywiadów, prozy
poetyckiej Echa leśne. Dorobek literacki obejmuje zbiory opowiadań Opadły
liście z drzew, zbiory wierszy i poematów Niepokój, Matka odchodzi, Nauka
chodzenia, dramatów Kartoteka, Do piachu oraz scenariuszy filmowych Głos
z tamtego świata, Świadectwo urodzenia. Uhonorowany m.in. Nagrodą Literacką
„Nike” (2000), Europejską Nagrodą Literacką w Strasburgu (2008), Medalem
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2009).
09.10 – 85. rocznica urodzin Agnieszki Osieckiej (1936–1997), polskiej poetki,
autorki tekstów piosenek, pisarki, reżyserki teatralnej i telewizyjnej, dziennikarki.
Napisała około 2000 piosenek, najbardziej znane to Damą być, Zielono mi,
Dobranoc panowie, Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma, Kochankowie z ulicy
Kamiennej, Uciekaj moje serce. Autorka opowiadań Biała bluzka, książek
fabularnych Czarna wiewiórka, Salon gier, wspomnieniowych Szpetni
czterdziestoletni, Rozmowy w tańcu oraz utworów dla dzieci Dzień dobry
Eugeniuszu, Wzór na diabelski ogon, Ptakowiec.
09.10 – 15. rocznica śmierci Marka Grechuty (1945–2006), polskiego
piosenkarza, poety, kompozytora i malarza. Wybitny przedstawiciel polskiej
poezji śpiewanej. Pierwsze dwie płyty nagrał z zespołem Anawa. Współpracował
z Janem Kantym Pawluśkiewiczem. Popularność zdobyły wykonania Będziesz
moją panią i Nie dokazuj z jego debiutanckiego albumu Marek Grechuta &
Anawa, a także Dni, których nie znamy czy Wiosna – ach to ty.
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11.10 – 105. rocznica urodzin Juliana Kawalca (1916–2014), polskiego
prozaika, poety, publicysty, dziennikarza. Członek Rady Krajowej PRON
w 1983. Jako dziennikarz współpracował z prasą krakowską, a następnie
z Polskim Radiem. Autor zbiorów opowiadań Ścieżki wśród ulic, powieści Ziemi
przypisany, W słońcu, Tańczący jastrząb, Wezwanie, Przepłyniesz rzekę, Szara
aureola, Harfa Gorców oraz powieści biograficznej W gąszczu bram.
12.10 – 30. rocznica śmierci Arkadija Strugackiego (1925–1991), rosyjskiego
pisarza science fiction. Brat Borisa Strugackiego. Braci Strugackich zalicza się
do klasyków światowej fantastyki. Pisząc wspólnie zdobyli ogromną popularność
w swej ojczyźnie (jak i poza jej granicami) jako pisarze i krytycy fantastyki.
Znane powieści W krainie purpurowych obłoków, Trudno być bogiem, Ślimak na
zboczu, Kulawy los, Niedoskonali.
13.10 – 5. rocznica śmierci 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.
15.10 – 95. rocznica urodzin 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 Historia szaleństwa w dobie
klasycyzmu, Nadzorować i karać, Historia seksualności.
17.10 – 120. rocznica śmierci Michała Bałuckiego (pseud. Elpidon ; 1837–1901),
polskiego komediopisarza, prozaika, poety i publicysty okresu pozytywizmu.
Prezes Wydziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie (1885).
Autor powieści Przebudzeni, Młodzi i starzy, Pańskie dziady, komedii Polowanie
na męża, Grube ryby, Klub kawalerów.
17.10 – 75. rocznica urodzin Franciszka Dzidy (1946–2013), polskiego reżysera
scenarzysty i operatora filmowego, plastyka, założyciela Amatorskiego Klubu
Filmowego „Klaps” w Chybiu. Pierwowzór postaci Filipa Mosza, bohatera filmu
Amator Krzysztofa Kieślowskiego. Wiceprezes Śląskiego Towarzystwa
Filmowego w Katowicach (1989–1993). Za popularyzację filmu i regionu Śląska
Cieszyńskiego uhonorowany Nagrodą im. ks. Leopolda Jana Szersznika (2002).
Urodził się w Chybiu, zmarł w Bielsku-Białej.
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18.10 – 90. rocznica śmierci Tomasza Edisona (1847–1931), amerykańskiego
naukowca, wynalazcy, przedsiębiorcy. Założyciel czasopisma naukowego
„Science”. Udoskonalił telefon Bella przy użyciu cewki indukcyjnej i mikrofonu
węglowego, wynalazł fonograf (1877), opatentował żarówkę elektryczną (1879).
W Menlo Park zorganizował pierwszy na świecie instytut badań naukowotechnicznych, w 1881–1882 zbudował w Nowym Jorku pierwszą na świecie
elektrownię publicznego użytku.
19.10 – 150. rocznica urodzin Karola Adwentowicza (1871–1958), polskiego
aktora i reżysera. Pracą związany z wieloma teatrami w Polsce, m.in.
krakowskim Teatrem im. J. Słowackiego, Teatrem Polskim w Warszawie,
Teatrem Miejskim w Łodzi. Reprezentant szkoły Tadeusza Pawlikowskiego
przełomu XIX w XX wieku. Znany z charakterystycznej wibracji głosu. Zagrał
w sztukach teatralnych Odludki i poeta, Tęcza, Na jedną kartę.
19.10 – 30. rocznica śmierci Jana Ziei (1897–1991), polskiego duchownego,
działacza społecznego, tłumacza, publicysty i pisarza religijnego. Żołnierz wojny
z 1920, obrony z września 1939, kapelan Szarych Szeregów i AK (pseud.
„Wojciech”, „Rybak”), uczestnik Powstania Warszawskiego, działacz opozycji
demokratycznej w PRL, podpułkownik WP, współzałożyciel Komitetu Obrony
Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”.
20.10 – 95. rocznica urodzin Andrzeja Waligórskiego (1926–1992), polskiego
poety, satyryka, dziennikarza, aktora, długoletniego współpracownika Polskiego
Radia we Wrocławiu. Twórca tekstów piosenek wykonywanych między innymi
przez Tadeusza Chyłę Ballada o cysorzu, Olka Grotowskiego, Małgorzatę
Zwierzchowską. Kierownik wrocławskiego radiowego magazynu rozrywkowego
Studio 202. Autor słuchowiska radiowego Rycerze nadawanego w magazynie 60
minut na godzinę. Wiersze publikował w tygodniku „Najwyższy czas!”.
21.10 – 175. rocznica urodzin Edmondo De Amicisa (1846–1908), włoskiego
prozaika i publicysty, dziennikarza. Autor szkiców literackich o tematyce
podróżniczej, nowel, powieści. Popularność przyniosła mu książka dla młodzieży
Serce (Cuore).
22.10 – 210. rocznica urodzin Ferenca Liszta (1811–1886), węgierskiego
kompozytora, pianisty, dyrygenta oraz filozofa, eseisty i polityka. Twórca opery
Don Sanche, Symfonii faustowskiej, poematów symfonicznych Co słychać
w górach, Od kołyski do grobu, utworów fortepianowych, etiud, oratoriów
Chrystus, Legenda o św. Krzysztofie oraz transkrypcji fortepianowych.
22.10 – 115. rocznica śmierci 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 Arlekin, Góra SainteVictoire, Madame Cézanne, Kuszenie św. Antoniego.
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23.10 – 115. rocznica urodzin 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).
23.10 – 110. rocznica śmierci Stanisława Stojałowskiego (1845–1911),
polskiego duchownego katolickiego, polityka, posła na sejm galicyjski i do
parlamentu austriackiego. Głosił hasła oddzielenia Kościoła od państwa,
parcelacji wielkiej własności ziemskiej, bezpłatnego szkolnictwa i wyboru
hierarchów kościelnych przez wiernych. Wydawca pism ludowych „Wieniec
-Pszczółka”. Jeden z prekursorów i pierwszych przywódców ruchu ludowego
i chrześcijańsko-społecznego.
25.10 – 140. rocznica urodzin Pablo Picasso (właśc. Pablo Ruiz Blasco ; 1881–
1973), hiszpańskiego malarza, grafika, rzeźbiarza. Od 1904 mieszkał we Francji.
Jeden z najwybitniejszych twórców XX w., prekursor kubizmu. Autor dzieł
Panny z Avignionu, Guernica Portret Gertrudy Stein.
26.10 – 155. rocznica urodzin Ignacego Daszyńskiego (pseud. Daszek, Żegota,
Ignis ; 1866–1936), działacza socjalistycznego, polityka, publicysty.
Współzałożyciel PPSD (Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej), później PPS,
w 1929 jeden z założycieli Centrolewu. Marszałek Sejmu w latach 1928–1930.
Opublikował Polityka proletariatu. Kilka uwag o taktyce rewolucji w Polsce,
Sejm, rząd, król, dyktator, Szlachetczyzna i odrodzenie Galicji.
26.10 – 80. rocznica śmierci 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.
27.10 – 105. rocznica urodzin Kazimierza Brandysa (1916–2000), polskiego
powieściopisarza, eseisty, publicysty, autora scenariuszy filmowych.
Współredaktor „Kuźnicy”, „Nowej Kultury”. W czasach PRL-u nazwisko pisarza
umieszczone zostało na liście cenzury. Autor powieści Matka Królów, Wariacje
pocztowe, Czerwona czapeczka: wspomnienia z teraźniejszości.
30.10/11.11– 200. rocznica urodzin Fiodora Dostojewskiego (1821–1881),
rosyjskiego pisarza i myśliciela. Mistrz prozy psychologicznej z pogranicza
realności i wyobraźni. W swoich utworach używał motywu walki dobra ze złem.
Atakował i potępiał ówczesny indywidualizm filozoficzny, kapitalistyczną
cywilizację, zagubienie wartości chrześcijańskich. Autor powieści Idiota,
Zbrodnia i kara, Bracia Karamazow, Biesy.
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30.10 – 150. rocznica urodzin Paula Valéry’ego (1871–1945), francuskiego
poety, eseisty i prozaika. Autor słynnego eseju Wstęp do metody Leonarda da
Vinci, poematu Młoda Parka oraz zbiorów wierszy Album wierszy dawnych,
Uroki, poematów scenicznych Amfion, Semiramida oraz dramatów Mój Faust,
Anioł. Nie akceptował powieści jako gatunku, odmawiając jej walorów
estetycznych, natomiast wiersz nazwał „świętem intelektu”.
30.10 – 65. rocznica śmierci Pío Baroi (1872–1956), hiszpańskiego pisarza
pochodzenia baskijskiego. Jeden z głównych twórców pokolenia 98. Wydał około
stu książek, m.in. 22-tomowy cykl Pamiętniki człowieka czynu 1913–1935,
którego bohater bierze udział we wszystkich wojnach Hiszpanii w XIX w.
31.10 – 325. rocznica urodzin Marii Celeste Crostarosy (właśc. Giulia
Crostarosa ; 1696–1755), włoskiej zakonnicy, mistyczki, założycielki sióstr
redemptorystek. Błogosławiona Kościoła katolickiego. 18 czerwca 2016 w Foggi
pod przewodnictwem kard. Angelo Amato (w imieniu papieża Franciszka) odbyła
się beatyfikacja s. Marii Celeste Crostarosy.
31.10 – 105. rocznica śmierci Charlesa Taze Russella (znany jako pastor Russell
; 1852–1916)), pastora, amerykańskiego kaznodziei i reformatora religijnego,
twórcy ruchu Badaczy Pisma Świętego. Redaktor i wydawca czasopisma
„Strażnica Syjońska i Zwiastun Obecności Chrystusa”, prezes Towarzystwa
Strażnica. Autor Wykładów Pisma Świętego, traktatów i kazań.
31.10 – 85. rocznica śmierci Ignacego Daszyńskiego (pseud. Daszek, Żegota,
Ignis ; 1866–1936), działacza socjalistycznego, polityka, publicysty.
Współzałożyciel PPSD (Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej), później PPS,
w 1929 jeden z założycieli Centrolewu. Marszałek Sejmu w latach 1928–1930.
Opublikował Polityka proletariatu. Kilka uwag o taktyce rewolucji w Polsce,
Sejm, rząd, król, dyktator, Szlachetczyzna i odrodzenie Galicji.

LISTOPAD
01.11 – 525. rocznica śmierci Kallimacha (właśc. Filippo Buonaccorsi de
Tebadis Experiens ; 1437–1496), włoskiego humanisty, poety, historyka i pisarza
politycznego, starosty gostynińskiego, sekretarza Kazimierza IV Jagiellończyka
zwolennika niezależności Polski od Papiestwa.
01.11 – 135. rocznica urodzin Hermanna Brocha (1886–1951), austriackiego
powieściopisarza, eseisty, filozofa kultury, profesora Uniwersytetu Yale’a
w Stanach Zjednoczonych. Najbardziej znane powieści Kusiciel, Śmierć
Wergilego, Lunatycy i Autobiografia duchowa.
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02.11 – 115. rocznica urodzin Luchino Viscontiego (1906–1976), włoskiego
scenarzysty, reżysera teatralnego, filmowego i operowego oraz pisarza. Zasłynął
jako reżyser filmów Listonosz zawsze dzwoni dwa razy, Opętanie, Ziemia drży,
Najpiękniejsza, Białe noce, Obcy. Zmierzch bogów – nominowany do Oscara
(1970).
02.11 – 50. rocznica śmierci Janiny Porazińskiej (1888–1971), polskiej pisarki
i poetki, tłumaczki literatury szwedzkojęzycznej, autorki książek dla dzieci
i młodzieży Kichuś majstra Lepigliny, Szewczyk Dratewka, Kto mi dał skrzydła,
Redaktorka czasopism dla dzieci „Przyjaciel dzieci”, „Płomyk”, „Płomyczek”,
„Słonko”, „Poranek”. W okresie okupacji działaczka podziemia oświatowego
i kulturalnego. Rozmiłowana w polskim folklorze, pisząc poezje i baśnie czerpała
z gadek, przypowieści, pieśni i podań. Opracowała Kalevalę w wersji dla dzieci.
Kawaler Orderu Uśmiechu (1969).
02.11 – 25. rocznica śmierci Artura Adama Międzyrzeckiego (1922–1996),
polskiego poety, eseisty, prozaika, tłumacza literatury francuskiej i anglosaskiej.
Działacz społeczny i polityczny. Autor zbiorów wierszy Strony przydrożne,
Wygnanie do rymu, poematu Szyby Auchel, opowiadań Wiek mentorów, tekstu
piosenki Czerwony tulipan.
03.11 – 120. rocznica urodzin André Malraux (1901–1976), francuskiego
powieściopisarza, eseisty, orientalisty i archeologa. Autor powieści Dola
człowiecza, Czas pogardy, Nadzieja. Po zakończeniu II wojny światowej
minister informacji w rządzie de Gaulle’a. W latach 1958–1969 pełnił urząd
(pierwszego w historii Francji) ministra kultury. Posiadał rangę ministra stanu.
03.11 – 30. rocznica śmierci Romana Wilhelmiego (1936–1991), polskiego
aktora teatralnego i filmowego. Aktor m.in. warszawskiego Teatru Ateneum.
Zasłynął m.in. z ról w filmach Czterej pancerni i pies, Zaklęte rewiry, Kariera
Nikodema Dyzmy, Bez znieczulenia, Prywatne śledztwo, Alternatywy 4.
04.11 – 220. rocznica urodzin Seweryna Goszczyńskiego (1801–1876),
polskiego działacza społecznego, rewolucjonisty, pisarza i poety, publicysty.
Jeden z czołowych członków grona mesjanistycznego Andrzeja Towiańskiego.
Autor wierszy patriotycznych. Znany dzięki powieści poetyckiej Zamek
kaniowski oraz powieści gotyckiej Król zamczyska. Zaliczany do „szkoły
ukraińskiej” polskiego romantyzmu.

86

05.11 – 145. rocznica urodzin Raymonda Duchampa-Villona (1876–1918),
francuskiego rzeźbiarza samouka, architekta, przedstawiciela kubizmu. Znany
z rzeźby Koń, projektu architektoniczno-rzeźbiarskiego Dom kubistyczny oraz
prac Kogut galicyjski, Tors młodego mężczyzny. Założyciel Grupy z Puteaux –
ugrupowania, które dało początek grupie Section d'Or. Dzieła rzeźbiarza znajdują
się w zbiorach Philadelphia Museum of Art, Tate Gallery, Museum of Modern Art.
06.11 – 45. rocznica śmierci Václava Čtvrtka (właśc. Václav Cafourek ; 1911–
1976), czeskiego pisarza, autora dobranocek i książek dla dzieci. Książki
o rozbójniku Rumcajsie zostały wpisane na Listę Honorową IBBY. Znane tytuły
Rumcajs, Cypisek, Hanka, Bajki z mchu i paproci o Żwirku i Muchomorku,
Makowa panienka, O gajowym Robatce i jeleniu Wietrzynosku.
07/27.11 – 45. rocznica śmierci Stanisława Nędzy-Kubińca (1897–1976),
polskiego poety i prozaika pochodzącego z Podhala. Uczestnik wojny polskobolszewickiej. Działacz Związku Podhalan oraz redaktor tygodnika „Wieś”
i „Gazety Podhalańskiej”. Poseł na Sejm PRL II kadencji z ramienia
Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Autor utworów Janosik, Sabałowe czasy,
Na Czorsztyńskim Zamku, Uroczysko, Poezje wybrane.
08.11 – 365. rocznica urodzin Edmunda Halley’a (1656–1742), angielskiego
astronoma, geofizyka, matematyka, meteorologa, fizyka i demografa. Odkrył
ruchy własne gwiazd oraz istnienie eliptycznych orbit kometarnych,
przepowiadając powrót komety znanej dziś jako kometa Halleya.
08/19.11 – 310. rocznica urodzin Michała Łomonosowa (1711–1765),
rosyjskiego uczonego, przyrodnika, filologa. Wybitny poeta, mistrz ody
panegirycznej Oda w rocznicę wstąpienia na tron cesarzowej Jelizawiety
Pietrowny, Poranne rozmyślania o wielkości bożej. W pracy naukowej łączył
chemię z fizyką i matematyką. Prekursor chemii fizycznej. Nowe pojęcie
zdefiniował w książce Kurs prawdziwej chemii fizycznej. Twórca Uniwersytetu
Moskiewskiego.
08.11 – 105. rocznica urodzin Petera Weissa (1916–1982), niemieckiego literata,
dramatopisarza i malarza. Związany z literacką Grupą 47 – ugrupowaniem
pisarzy austriackich, szwajcarskich i zachodnioniemieckich, protestujących
przeciwko faszyzmowi. Autor powieści Ucieczka z domu rodzinnego, Azyl oraz
dramatów Dochodzenie, Pieśń o luzytańskim straszydle oraz Viet-Nam Diskurs.
W 1975 dokonał pierwszej adaptacji scenicznej powieści Proces Franza Kafki.
Laureat Nagrody Heinricha Manna (1966).
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14.11 – 305. rocznica śmierci Gottfrieda Wilhelma Leibniza (1646–1716),
niemieckiego filozofa i matematyka, prawnika, inżyniera-mechanika, fizyka,
historyka i dyplomaty. Leibniz podkreślał odrębność i wartość jednostki.
Stworzył teorię bytu w oparciu o monady. Twórca rachunku różniczkowego.
Konstruował zegary, maszyny wydobywcze, zbudował jedną z pierwszych
mechanicznych maszyn liczących.
14.11 – 190. rocznica śmierci Georga Wilhelma Friedricha Hegla (1770–1831),
niemieckiego filozofa, wykładowcy uniwersyteckiego. Twórca nowoczesnego
systemu idealistycznego. Swoje poglądy przedstawił w Fenomenologii Ducha.
Kolejne dzieła Nauka Logiki, Encyklopedia nauk filozoficznych w zarysie, Zasady
filozofii prawa.
15.11 – 105. rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza (pseud. Juliusz Polkowski,
K. Dobrzyński ; 1846–1916), polskiego powieściopisarza, nowelisty, publicysty.
Autor nowel Latarnik, Szkice węglem, Za chlebem, Sachem, powieści
historycznych Krzyżacy, Quo vadis, W pustyni i w puszczy oraz trylogii Ogniem
i mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie
literatury za całokształt twórczości (1905).
15.11 – 35. rocznica śmierci Aleksandra Tansmana (1897–1986), polskiego
kompozytora, pianisty-wirtuoza i dyrygenta żydowskiego pochodzenia.
Współtwórca i jeden z najwybitniejszych przedstawicieli neoklasycyzmu
w muzyce światowej. Mistrz instrumentacji. Kompozytor muzyki symfonicznej,
chóralno-orkiestrowej – Prolog i Kantata, scenicznej – opera Złote runo,
kameralnej, fortepianowej – Album polski, Wariacje i fuga na temat słowiański,
oraz gitarowej.
16.11 – 140. rocznica urodzin Bronisławy Ostrowskiej (pseud. Edma Mierz,
Wojciech Chełmski ; 1881–1928), polskiej poetki okresu Młodej Polski,
nowelistki, powieściopisarki, tłumaczki poezji francuskiej. Autorka książek dla
dzieci Bohaterski miś, Córka wodnicy, tomików poezji Jesienne liście, Chusty
ofiarne. Członkini Towarzystwa Artystów Polskich.
16.11 – 95. rocznica urodzin Romana Zimanda (pseud. Leopolita ; 1926–1992),
polskiego krytyka literackiego, historyka literatury żydowskiego pochodzenia.
Redaktor „Trybuny Ludu”. Związany z „Trybuną Dolnośląską”, „Po prostu”.
Współpracownik paryskiej „Kultury”, gdzie publikował pod pseudonimem
Leopolita. Twórczość Trzy studia o Boyu, Teksty cywilne przez Leopolitę, Wojna
i spokój, Orwell i o nim.
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16.11 – 15. rocznica śmierci Miltona Friedmana (1912–2006), amerykańskiego
ekonomisty, twórcy monetaryzmu. Laureata nagrody Banku Szwecji im. Alfreda
Nobla w dziedzinie ekonomii (1976). Przedstawiciel chicagowskiej szkoły
ekonomii. Obrońca i propagator wolnego rynku. W pracy Kapitalizm
i wolność proponował minimalizację roli rządu w gospodarce wolnorynkowej.
Twórca Testu rang Friedmana używanego w statystyce.
18.11 – 235. rocznica urodzin Carla Marii von Webera (1786–1826),
niemieckiego kompozytora, pianisty i dyrygenta. Dorobek kompozytorski
stanowią utwory fortepianowe Zaproszenie do tańca, koncerty na instrumenty
dęte, dzieła operowe Wolny strzelec, Oberon. Styl jego muzyki instrumentalnej
określa się mianem „brillant” – ze względu na wirtuozerię i sentymentalną
melodykę.
20.11 – 10. rocznica śmierci Olgierda Budrewicza (1923–2011), polskiego
dziennikarza, reportażysty, pisarza, varsavianisty, podróżnika. Współpracownik
„Stolicy”, „Przeglądu Kulturalnego”, „Poznaj świat”, „Wprost” i prasy
polonijnej. Autor reportaży Sensacje na co dzień, Europa egzotyczna,
Równoleżnik zero. Odznaczony Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria
Artis (2011).
21.11 – 105. rocznica śmierci Franciszka Józefa I (1830–1916), cesarza Austrii,
króla Węgier i Czech.
22.11 –105. rocznica śmierci Jacka Londona (właśc. John Griffith Chaney ;
1876–1916), amerykańskiego pisarza, marynarza, poszukiwacza złota, reportera.
Autor powieści i opowiadań z wątkami autobiograficznymi. Autor dzieł Wilk
morski, Martin Eden, Biały Kieł.
22.11 – 45. rocznica urodzin Natalii Gałczyńskiej (pseud. Anna Glińska ; 1908–
1976), polskiej powieściopisarki, tłumaczki literatury rosyjskiej, m.in. Antoniego
Czechowa. Żona i muza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Autorka książek
dla dzieci i młodzieży O wróżkach i czarodziejach, Książę i kuksańce, Firoseta
i czary, Pierścionek Alali. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski (1972).
23.11 – 105. rocznica urodzin Tadeusza Hołuja (1916–1985), polskiego pisarza,
publicysty i polityka. Debiutował tomikami Dziewczyno, Płyniemy naprzód,
Płonące ścieżki. W 1942 napisał konspiracyjny Marsz triumfalny. Autor powieści
historycznych Próba ognia, Królestwo bez ziemi, Róża i płonący las.
Doświadczeniom obozowym poświęcił powieść Koniec naszego świata, Drzewo
rodzi owoc, Raj, dramat Dom pod Oświęcimiem.
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23.11 – 45. rocznica śmierci André Malraux (1901–1976), francuskiego
powieściopisarza, eseisty, orientalisty i archeologa. Autor powieści Dola
człowiecza, Czas pogardy, Nadzieja. Po zakończeniu II wojny światowej
minister informacji w rządzie de Gaulle’a. W latach 1958–1969 pełnił urząd
(pierwszego w historii Francji) ministra kultury. Posiadał rangę ministra stanu.
24.11 – 215. rocznica urodzin Williama Webb Ellisa (1806–1872), pastora
anglikańskiego, legendarnego twórcy gry w rugby. Jego imię nosi trofeum
przyznawane zwycięzcom Pucharu Świata w rugby.
24.11 – 195. rocznica urodzin Carlo Collodiego (właśc. Carlo Lorenzini, pseud.
Collodi ; 1826–1890), włoskiego pisarza i dziennikarza. Autor powieści
i komedii. Pseudonim Collodi używany od 1856, jest nazwą toskańskiego
miasteczka, w którym urodziła się jego matka Angela Orzali. Zasłynął
z powieści dla dzieci Pinokio oraz Pipi, różowy małpiszonek.
24.11 – 130. rocznica urodzin Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (1891–
1945), polskiej poetki i dramatopisarki dwudziestolecia międzywojennego.
Zadebiutowała jako pisarka sztuką Szofer Archibald. Komedia w trzech aktach.
Znane dzieła liryczne Niebieskie migdały, Pocałunki, Etiudy wiosenne, Moja
siostra poetka. Wiersze poetki były wykonywane jako piosenki, śpiewane
m.in. przez Ewę Demarczyk, Czesława Niemena, Grzegorza Turnaua, Kayah.
29.11 – 35. rocznica śmierci 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).

GRUDZIEŃ
02.12 – 80. rocznica śmierci Edwarda Rydza Śmigłego (pseud. Śmigły,
Tarłowski, Adam Zawisza ; 1886–1941), polskiego wojskowego, polityka,
marszałka Polski. Generalny inspektor Sił Zbrojnych, Naczelny Wódz Polskich
Sił Zbrojnych w wojnie obronnej 1939.
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02.12 – 75. rocznica urodzin Gianniego Versace (1946–1997), włoskiego
kreatora mody, założyciela domu mody Versace oraz kostiumologa filmowego.
Marka Versace stała się jedną z najważniejszych marek w świecie mody.
Charakterystycznymi elementami wizualnymi stała się głowa Meduzy i grecki
ornament o nazwie meandr. Kolekcje Versace prezentowały między innymi
Linda Evangelista, Naomi Campbell, Claudia Schiffer. Twórca kostiumów
do baletu Legenda o Józefie Richarda Straussa, Don Pasquale Gaetana
Donizettiego, Lieb und Leid Gustava Mahlera, a także Eltona Johna, Madonny.
04.12 – 10. rocznica śmierci 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).
05.12 – 230. rocznica śmierci Wolfganga Amadeusza Mozarta (1756–1791),
austriackiego kompozytora, wirtuoza gry na instrumentach klawiszowych.
Zaliczany do trójki tzw. „klasyków wiedeńskich”. Twórca oper Uprowadzenie
z seraju, Wesele Figara, Czarodziejski flet, utworów religijnych Wielka Msza
c-moll, muzyki instrumentalnej symfonii, nokturnów i serenad oraz pieśni.
05.12 – 120. rocznica urodzin Walta Disneya (właśc. Walter Elias Walt Disney
; 1901–1966), amerykańskiego producenta filmowego, reżysera, scenarzysty,
animatora, przedsiębiorcy, wizjonera i filantropa. Legenda animacji i filmu.
Zdobywca 26 Oscarów. Współzałożyciel przedsiębiorstwa Walt Disney
Productions (obecnie The Walt Disney Company). Twórca postaci Myszki Miki,
Psa Pluto czy Kaczora Donalda. W 1955 założył pierwszy park rozrywki
Disneyland.
05.12 – 110. rocznica urodzin Władysława Szpilmana (pseud. Al Legro ;
1911–2000), polskiego kompozytora żydowskiego pochodzenia, pianisty
i aranżera. Skomponował ponad 500 popularnych piosenek, m.in. Trzej
przyjaciele z boiska, Tych lat nie odda nikt, W małym kinie czy Nas zaczarować
musiał deszcz. Autor muzyki do filmu Zadzwońcie do mojej żony, wielu
piosenek i słuchowisk radiowych dla dzieci, musicalu Ciotka Karola oraz
utworów symfonicznych.
05.12 – 95. rocznica śmierci Clauda Moneta (1840–1926), francuskiego
malarza, jednego z twórców i czołowych przedstawicieli impresjonizmu.
Ważniejsze dzieła Kobiety w ogrodzie, Impresja, wschód słońca, Stogi siana,
Nenufary, Katedry Notre Dame.
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06.12 – 10. rocznica śmierci Zbigniewa Safjana (1922–2011), polskiego
scenarzysty, pisarza i publicysty. Dziennikarz miesięcznika „Polska”,
warszawskiej „Kultury”, „Skandali”, „Bez Pardonu”, „Słowa Żydowskiego”.
Autor scenariuszy do popularnych filmów i seriali Potem nastąpi cisza, Do krwi
ostatniej, Kanclerz, Stawka większa niż życie, Życie na gorąco.
07.12 – 125. rocznica urodzin Wiktora Degi (1896–1995), polskiego lekarza,
naukowca profesora Uniwersytetu Poznańskiego. Członek Polskiej Akademii
Nauk, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego
i Traumatologicznego. Pierwszy Kawaler Orderu Uśmiechu (1969), następnie
członek Międzynarodowej Kapituły tego orderu, związany z Ogólnopolskim
Komitetem Frontu Jedności Narodu.
08.12 – 45. rocznica śmierci Kazimierza Lisieckiego (pseud. Dziadek ; 1902–
1976), polskiego pedagoga, wychowawcy młodzieży, społecznika. Pionier
pedagogiki opiekuńczej i twórcy nowego nurtu w systemie opiekuńczym
w Polsce. Inicjator powstania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy (1928).
Wprowadzał zupełnie nową formę pracy wychowawczej – Ognisko.
09.12 – 10. rocznica śmierci Stanisława Podemskiego (1929–2011), polskiego
dziennikarza i felietonisty, związanego z tygodnikiem „Polityka”. Autor książek
Adwokat – pełnomocnik, obrońca, doradca, Pitawal PRL-u, Wielka koalicja:
kulisy.
10.12 – 130. rocznica urodzin Nelly Sachs (właśc. Leonie Sachs ; 1891–1970),
niemieckiej poetki i dramatopisarki pochodzenia żydowskiego. Autorka zbiorów
poetyckich W mieszkaniach śmierci, Ciemnienie gwiazd, sztuk teatralnych Znaki
na piasku. Ukazując martyrologię Żydów w czasach hitleryzmu, poszukiwała
w żydowskiej i chrześcijańskiej mistyce drogi do zrozumienia sensu życia.
Laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1966).
10.12 – 125. rocznica śmierci Alfreda Nobla (1833–1896), szwedzkiego
chemika, przemysłowca i naukowca, wynalazcy dynamitu, detonatora
i zapalnika. Fundator Nagrody Nobla przyznawanej od 1901 (Fundacja Nobla od
1900 zgodnie z testamentem zarządza majątkiem Nobla i przeznacza procenty od
niego na wypłacanie nagród w dziedzinie fizyki, chemii, fizjologii lub medycyny,
literatury i pokoju).
10.12 – 85. rocznica śmierci Luigiego Pirandella (1867–1936), włoskiego
dramaturga, powieściopisarza i nowelisty. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie
literatury (1934). Sukces odniosła powieść Nieboszczyk Mattia Pascal,
zawierająca wiele wątków autobiograficznych. Autor dramatów Henryk IV,
Tak jest, jak się państwu zdaje oraz zbioru esejów Arte e Scienza.
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10.12 – 5. rocznica śmierci Roberta Stillera (pseud. Tomasz Harasiuk, Jerzy
Szperak, Józef Salmanowicz ; 1928–2016), polskiego tłumacza, pisarza i poety
pochodzenia żydowskiego. Autor sztuk teatralnych oraz książek i esejów
o charakterze językoznawczym. Współzałożyciel żydowskiej gminy
reformowanej i propagator odrodzenia judaizmu reformowanego w Polsce. Autor
książek Semantyka zbrodni – o propagandzie w sprawie zbrodni katyńskiej,
Żydowskie Abecadło twórców literatury polskiej, czyli Od A do Żet z prawa na
lewo.
11.12 – 145. rocznica urodzin Mieczysława Karłowicza (1876–1909), polskiego
kompozytora i dyrygenta. Autor 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.
11.12 – 30. rocznica śmierci Artura Lundkvista (właśc. Artur Nils Lundkvist ;
1906–1991), szwedzkiego pisarza, prozaika, poety, tłumacza, krytyka literackiego
i dziennikarza. Działacz Szwedzkiego Komitetu Pokoju oraz Światowej Rady
Pokoju. Odznaczony Międzynarodową Leninowską Nagrodą Pokoju (1958).
Autor książek Konie nocy i inne opowieści o świecie, ludziach i mitach, Fryz
życia Nowele i opowiadania.
12.12 – 200. rocznica urodzin Gustawa Flauberta (1821–1880), francuskiego
powieściopisarza. Uważany za pierwszego przedstawiciela naturalizmu
i jednego z największych mistrzów literatury francuskiej XIX wieku. Jego
Madame Bovary i Salammbo zostały umieszczone w indeksie ksiąg zakazanych,
dekretem z 1864.
15.12 – 100. rocznica urodzin Tymoteusza Karpowicza (1921–2005), polskiego
poety, prozaika, dramaturga, tłumacza. Czołowy twórca poezji lingwistycznej,
uznawany za ostatniego wielkiego modernistę. Związany z tygodnikiem „Nowe
sygnały”, „Poezja” i „Odra”. Autor tomików poezji Trudny las, Słoje zadrzewne,
poematu Odwrócone światło.
15.12 – 55. rocznica śmierci Walta Disneya (właśc. Walter Elias Walt Disney ;
1901–1966), amerykańskiego producenta filmowego, reżysera, scenarzysty,
animatora, przedsiębiorcy, wizjonera i filantropa. Legenda animacji i filmu.
Zdobywca 26 Oscarów. Współzałożyciel przedsiębiorstwa Walt Disney
Productions (obecnie The Walt Disney Company). Twórca postaci Myszki Miki,
Psa Pluto czy Kaczora Donalda. W 1955 założył pierwszy park rozrywki
Disneyland.
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16.12 – 105 rocznica śmierci 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.
17.12 – 130. rocznica urodzin Hu Shi (1891–1962), chińskiego filozofa, poety,
pisarza i działacza społecznego. Zwolennik tworzenia literatury w języku
potocznym (baihua). Ideę tę propagował w licznych esejach i artykułach. Autor
publikacji Zarys historii filozofii chińskiej, Historia literatury w języku
potocznym. W Chińskiej Republice Ludowej jego prace z powodów politycznych
przez wiele lat znajdowały się na indeksie.
17.12 – 100. rocznica śmierci Gabrieli Zapolskiej (właśc. Maria Gabriela
Janowska, herbu Korwin ; 1857–1921), polskiej aktorki, dramatopisarki,
powieściopisarki i publicystki. Krytyczka teatralna i artystyczna.
Przedstawicielka polskiego naturalizmu, autorka zbioru opowiadań Menażeria
ludzka, komedii satyrycznych, dramatów Moralność pani Dulskiej, Kobieta bez
skazy i powieści Sezonowa miłość, Wodzirej.
18.12 – 125. rocznica urodzin Stanisława Mackiewicza (pseud. Cat ; 1896–
1966), polskiego prawnika, wydawcy i pisarza, publicysty, polityka. Związany
z nieformalnym ugrupowaniem ziemiańskim tzw. żubrów kresowych. Redaktor
dziennika „Słowo” w Wilnie. Premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej na
uchodźstwie (1954–1955).
19.12 – 170. rocznica śmierci Williama Turnera (1775–1851), angielskiego
malarza, znanego głównie z romantycznych pejzaży. Prekursor impresjonizmu.
Jego obrazy charakteryzują się niezwykłymi barwami – głównie żółcieniami i grą
światła. Najbardziej znane dzieła Zachód słońca, Deszcz, para, szybkość, Upadek
Kartaginy oraz Burza śnieżna na morzu.
21.12 – 225. rocznica urodzin Tomasza Zana (1796–1855), polskiego poety,
badacza minerałów i przyrodnika, meteorologa, bibliotekarza. Współzałożyciel
Towarzystwa Filomatów, prezes Zgromadzenia Filaretów, członek Towarzystwa
Szubrawców. Założyciel muzeum historyczno-przyrodniczego z kolekcją
eksponatów geologicznych. Autor sielanek, ballady Cyganka, elegii Pożegnanie,
utworów satyrycznych, poematu heroikomicznego Zgon tabakiery.
22.12 – 20. rocznica śmierci Grzegorza Ciechowskiego (pseud. Obywatel G.C.,
Grzegorz z Ciechowa ; 1957–2001), polskiego muzyka rockowego, pianisty,
flecisty, kompozytora, autora tekstów, poety, felietonisty, lidera i wokalisty
zespołu Republika. Wybrana dyskografia Obywatel G.C., Obywatel świata,
Selekcja. Autor tekstów dla zespołu Lady Pank oraz Justyny Steczkowskiej.
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23.12 – 140. rocznica urodzin Juana Ramóna Jiméneza (1881–1958),
hiszpańskiego poety, przedstawiciela tzw. poezji czystej, poddanej dyscyplinie
intelektualnej. Autor m.in. tomu prozy poetyckiej Srebroń i ja. Laureat Nagrody
Nobla w dziedzinie literatury (1956),
23.12 – 20. rocznica śmierci 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 innych Szkoła klasyków, Zjadanie bogów. Szkice o tragedii greckiej.
24.12 – 225. rocznica urodzin Tytusa Działyńskiego (1796–1861), polskiego
arystokraty, działacza politycznego, mecenasa sztuki. Zaangażowany w życie
polityczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Wydawca źródeł historycznych
Statut litewski, Acta Tomiciana, Źródło pisma do dziejów unii Korony Polskiej
i W. Ks. Litewskiego. Współzałożyciel Towarzystwa Przemysłowego Polskiego
w Poznaniu (1848), prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Założyciel Biblioteki w Kórniku.
24.12 – 95. rocznica urodzin Marii Janion (1926–2020), polskiej historyk
literatury, idei i wyobraźni oraz krytyczki literackiej specjalizującej się
w historii polskiego i europejskiego romantyzmu, profesor nauk
humanistycznych, członkini Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii
Umiejętności. Autorka książek, studiów, artykułów, szkiców i recenzji.
Feministka, krytyczka rasizmu, antysemityzmu, homofobii i mizoginii.
Redaktorka wielotomowej Biblioteki romantycznej. W 2007 finalistka nagrody
Nike za książkę Niesamowita Słowiańszczyzna: fantazmaty literatury.
24.12 – 75. rocznica śmierci Leopolda Okulickiego (pseud. Niedźwiadek,
Biedronka, Bronka, Jan, Jan Mrówka, Jan Ogór, Kobra, Konrad, Kula, Miller,
Mrówka, Stary Boba, Osa, Pan Jan, Sęp, Termit ; 1898–1946), polskiego generała
brygady Wojska Polskiego, ostatniego komendanta głównego Armii Krajowej,
zwolennika pozostawienia AK w konspiracji, cichociemnego. Więziony przez
NKWD m.in. w Brygidkach, na Łubiance, w Lefortowie oraz na Butyrkach.
Osądzony w procesie szesnastu, skazany na 10 lat więzienia.
25.12 – 145. rocznica śmierci 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.
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25.12 – 135. rocznica urodzin Jerzego Żurawlewa (1886–1980), polskiego
pianisty, kompozytora, profesora, a później rektora Konserwatorium
Warszawskiego. Inicjator Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego
im. Fryderyka Chopina i jego wielokrotny juror.
25.12 – 105. rocznica śmierci Adama Chmielowskiego (znany również jako
święty Albert Chmielowski lub święty Brat Albert ; 1845–1916), polskiego
zakonnika franciszkańskiego, założyciela Zgromadzenia Braci Albertynów
i Zgromadzenie Sióstr Albertynek. Powstaniec, malarz, znany z pełnego
poświęcenia pracy dla biednych i bezdomnych. Święty Kościoła katolickiego.
Beatyfikowany (1983), kanonizowany (1989) przez papieża Jana Pawła II.
25.12 – 5. rocznica śmierci Marii Łopatkowej (właśc. Maria Łopatko ; 1927–
2016), polskiej działaczki społecznej, pisarki, pedagog, posłanki na Sejm.
Zaangażowana w działania na rzecz ochrony praw dziecka. Współtworzyła,
a następnie kierowała Komitetem Obrony Praw Dziecka. Powołała także
Towarzystwo Pomocy Młodzieży (1988). Autorka licznych pozycji literatury
współczesnej oraz publikacji naukowych z zakresu pedagogiki. Uważana za
prekursora nurtu wychowawczego zwanego „pedagogiką serca”.
26.12 – 130. rocznica urodzin Henry’ego Millera (1891–1980), amerykańskiego
powieściopisarza i malarza. Autor powieści Zwrotnik Raka. Książka ta została
zakazana w USA jako zbyt śmiała ze względu na otwarte wątki erotyczne.
Tematykę tę kontynuował w Czarnej Wiośnie i Zwrotniku Koziorożca.
27.12 – 120. rocznica urodzin Marleny Dietrich (właśc. Marie Magdalene
Dietrich ; 1901–1922), niemiecko-amerykańskiej aktorki i piosenkarki. Ikona
kina. Jej najsłynniejsze filmy to Błękitny anioł, Maroko, Szanghaj Ekspres,
Destry znowu w siodle, Świadek oskarżenia i Wyrok w Norymberdze. Największe
sukcesy filmowe osiągała we współpracy z austriackim reżyserem Josephem von
Sternbergiem. Spopularyzowała wojenny szlagieru Lili Marleen. Inne znane
przeboje Falling in Love Again, Ich bin die fesche Lola, Johnny.
27.12 – 85. rocznica śmierci Leona Wyczółkowskiego (herbu Ślepowron ; 1852–
1936), polskiego malarza, grafika i rysownika, jednego z czołowych
przedstawicieli Młodej Polski w nurcie malarstwa realistycznego. Tworzył
w różnych technikach: oleju, akwareli, tuszu, temperze, pastelu, ołówku. Autor
pejzaży tatrzańskich oraz miejskich. Jego dzieła znajdują się w zbiorach m.in.
Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, Poznaniu oraz poza granicami
kraju. Do ważniejszych jego dzieł należą Siewca, Stańczyk, Rybak, Chrystus na
krzyżu, Mnich nad Morskim Okiem.

96

27.12 – 45. rocznica urodzin 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.
28.12 – 105. rocznica urodzin Gerarda Labudy (1916–2010), polskiego
historyka, mediewisty. Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Specjalista historii powszechnej, historii Polski oraz historii
słowiańszczyzny zachodniej w tym Pomorza i Kaszub. Autor pism
Słowiańszczyzna pierwotna, Studia nad początkami państwa polskiego, Historia
Kaszubów w dziejach Pomorza, Rozważania nad teorią i historią kultury
i cywilizacji.
29.12 – 95. rocznica śmierci Rainera Marii Rilkego (1875–1926), austriackiego
poety, reprezentanta liryki symbolicznej, prekursora egzystencjalizmu. Autor
utworów prozatorskich Powiastki o Panu Bogu, Auguste Rodin oraz Listów. Do
największych arcydzieł liryki współczesnej należą Elegie duinejskie (cykl 10
utworów) oraz Sonety do Orfeusza (55 utworów).
29.12 – 35. rocznica śmierci Andrieja Tarkowskiego (1932–1986), rosyjskiego
reżysera filmowego i teatralnego, scenarzysty i aktora. Zdobywca nagród na
Festiwalu Filmowym w Cannes, Festiwalu Filmowym w Wenecji, nagrody
BAFTA. Imieniem Tarkowskiego nazwano też planetoidę (3345) Tarkovskij.
Wyreżyserował Dzieciństwo Iwana, Andriej Rublow, Stalker, Nostalgia,
Ofiarowanie. Zagrał w filmach Zabójcy i Mam dwadzieścia lat.
30.12 – 35. rocznica śmierci Jerzego Kwiatkowskiego (1927–1986), polskiego
poety, eseisty, filologa, krytyka literackiego, historyka literatury, wykładowcy
uniwersyteckiego. Związany z Pracownią Bibliograficzną Instytutu Badań
Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz Wydawnictwem Literackim. Badacz
poezji XX wieku – od Leopolda Staffa do Stanisława Barańczaka. Autor dzieł
Szkice do portretów, Klucze do wyobraźni, Poezje bez granic. Uhonorowany
Nagrodą Kościelskich w Genewie (1969) oraz Nagrodą im. Kazimierza Wyki
(1980).
30.12 – 15. rocznica śmierci Saddama Husajna (1937–2006), irackiego
prawnika, polityka, jedynego Marszałka Iraku, generała, prezydenta
i faktycznego dyktatora Iraku w latach 1979–2003, zbrodniarza wojennego.
W 1988 przeprowadził Operację Al-Anfal, w trakcie której użyto broni
chemicznej przeciwko kurdyjskim formacjom zbrojnym oraz ludności cywilnej.
Obalony w 2003 w wyniku inwazji międzynarodowej koalicji na czele z USA
i Wielką Brytanią. W 2006 powieszony na podstawie wyroku Sądu Najwyższego.
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31.12 – 250. rocznica urodzin Kajetana Koźmiana (1771–1856), polskiego
prawnika i poety, krytyka literackiego i teatralnego, publicysty, pamiętnikarza,
tłumacza. Członek Rady Generalnej Konfederacji Generalnej Królestwa
Polskiego, radca stanu Królestwa Kongresowego, członek Komisji Najwyższej
Egzaminacyjnej w Królestwie. Ważniejsze dzieła Wierszowana polemika
z Mikołajem Wolskim, Oda na pożar Moskwy, Żywot Staszica.
31.12 – 165. rocznica urodzin Wojciecha Kossaka (herbu Kos ; 1856–1942),
polskiego malarza, przedstawiciela nurtu malarstwa o tematyce historycznej
i batalistycznej. Autor wielu obrazów przedstawiających wydarzenia z okresu
wojen napoleońskich i powstania listopadowego, scenki rodzajowe, portrety
i konie. Ważniejsze dzieła Bitwa pod Racławicami, Olszynka Grochowska,
Orlęta lwowskie, Józef Piłsudski na Kasztance.
31.12 – 45. rocznica śmierci Elżbiety Jackiewiczowej (pseud. Andrzej Drzazga,
Witold Gałacki ; 1902–1976), polskiej powieściopisarki, publicystki, pedagog.
Autorka powieści dla dziewcząt Wczorajsza młodość, Dwie miłości, Nocny
koncert, Ratuj, Ewo!, Listy o trudnym dojrzewaniu. Współpracowała
z czasopismami młodzieżowymi „Filipinka” i „Na przełaj”, w których
publikowała artykuły z życia młodzieży.
31.12 – 35. rocznica śmierci Olgierda Terleckiego (1922–1986), polskiego
prozaika, historyka, publicysty. Żołnierz Armii Andersa. Uczestnik bitwy
o Monte Cassino i Ankonę. Redaktor „Dziennika Polskiego”, „Życia
Literackiego”. Autor utworów Barwne życie szarej eminencji, Dni wolności,
Pokonani.

ROCZNICE REGIONALNE
STYCZEŃ
01.01 – 170. rocznica urodzin Ferdynanda Jakuba Obtułowicza (1851–1912),
doktora medycyny, organizatora lecznictwa, prezesa Towarzystwa
Higienicznego. Urodził się w Żywcu.
01.01 – 155. rocznica urodzin Władysława Lubomirskiego (1866–1934),
arystokraty, mecenasa sztuki, kompozytora. Właściciela Rajczy.
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01.01 – 140. rocznica urodzin Emanuela Chobota (1881–1944), działacza
politycznego, posła na Sejm w Pradze. Członka Rady Narodowej Księstwa
Cieszyńskiego. Urodził się w Orłowej na Śląsku Cieszyńskim, zmarł
w Morawskiej Ostrawie.
01.01 – 115. rocznica urodzin Jana Kazimierza Zaremby (1906–1983),
historyka literatury staropolskiej na Śląsku. Urodził się w Morawskiej Ostrawie.
01.01 – 70 lat temu (1951) utworzono powiat oświęcimski.
01.01 – 50 lat temu (1971) powstała Fabryka Samochodów Małolitrażowych
(FSM) w Bielsku-Białej.
01.01 – 20 lat temu (2001) Książnica Beskidzka rozpoczęła pełnić funkcję
biblioteki powiatowej.
01.01 – 20. rocznica śmierci Marii Kuryluk (1917–2001), pisarki, poetki,
tłumaczki. Urodziła się w Białej.
02.01 – 160 lat temu (1861) wprowadzono oświetlenie gazowe ulic i mieszkań
w Bielsku.
02.01 – 80. rocznica śmierci Josefa Strzygowskiego (1862–1941), historyka
sztuki, wykładowcy na Uniwersytecie Wiedeńskim. Urodził się w Białej.
02.01 – 50 lat temu (1971) otworzono wystawę gołębi pocztowych w BielskuBiałej.
02.01 – 25. rocznica śmierci Zofii Ozimińskiej (1910–1996), nauczycielki,
działaczki kulturalnej. Urodziła się w Żywcu.
3.01 – 150. rocznica śmierci Ludwika Zejsznera (1805–1871), geologa,
profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, badacza Beskidów.
03.01 – 50. rocznica śmierci Teofila Hrabca (1906–1971), ogrodnika,
kolekcjonera i znawcy regionaliów-silesiaców. Urodził się w Cierlicku Dolnym,
zmarł w Ligotce Kameralnej na Śląsku Cieszyńskim.
04.01 – 120. rocznica urodzin Andrzeja Czudka (1901–1968), zoologa, leśnika,
działacza ochrony przyrody, pracownika naukowego Muzeum Śląskiego
w Katowicach. Urodził się w Cieszynie Marklowicach.
04.01 – 105. rocznica urodzin Jana Mrowca (1916–1989), włókniarza, działacza
związkowego; uczestnik kampanii wrześniowej 1939. Urodził się i zmarł
w Łodygowicach.
04.01 – 105. rocznica urodzin Wilhelma Fedora Weinschencka (1916–1989)
narciarza niemieckiego (konkurencje alpejskie), olimpijczyka igrzysk zimowych
Garmisch-Partenkirchen (1936). Urodził się w Bielsku.
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06.01 – 185. rocznica śmierci Józefa Schippa (1751–1836), księdza, mecenasa
regionalnego szkolnictwa i oświaty, historyka Kościoła katolickiego. Urodził się
i zmarł we Frydku.
06.01 – 105. rocznica urodzin Antoniego Kusia (1916–2003), grafika, malarza,
rzeźbiarza. Urodził się w Rajczy.
06.01 – 45. rocznica śmierci Jana Kajzera (1892–1976), salezjanina, ebenisty,
architekta wnętrz, dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej Towarzystwa
Salezjańskiego w Oświęcimiu. Urodził się w Łodygowicach, zmarł
w Oświęcimiu.
06.01 – 40 lat temu (1981) powstał Kameralny Zespół Wokalny „Ustroń”.
06.01 – 25. rocznica śmierci Witolda Damasiewicza (1919–1996), malarza,
grafika, pedagoga. Urodził się w Wadowicach.
07.01 – 105. rocznica urodzin Zofii Łobody-Zyzańskiej (1916–2004), poetki
ludowej. Urodziła się w Ślemieniu.
09.01 – 110. rocznica śmierci Antoniego Macoszka (1867–1911), księdza
katolickiego, działacza społecznego, publicysty. Urodził się w Milikowie na
Zaolziu, zmarł w Bielsku.
09.01 – 40. rocznica śmierci Henryka Hahna (1909–1981), nauczyciela,
działacza kulturalnego. Urodził się w Orłowej na Śląsku Cieszyńskim.
10.01 – 105. rocznica urodzin Adama Michejdy (1916–1961), lekarza pediatry;
ochotnika w kampanii wrześniowej 1939. Urodził się w Bystrzycy na Śląsku
Cieszyńskim.
10.01 – 85. rocznica urodzin Juliana Jacka Leszczyńskiego (pseud. Yale ;
1936–2018), malarza, rysownika, prozaika, felietonisty. Zmarł w Bielsku-Białej.
11.01 – 125. rocznica urodzin Jana Bieńka (1896–1972), działacza społecznego,
legionisty, wójta Gilowic. Urodził się w Rychwałdzie, zmarł w Bielsku-Białej.
11.01 – 100. rocznica urodzin Heleny Firlej (1921–1993), pielęgniarki,
działaczki PCK. Żołnierz AK, więźniarka KL Auschwitz. Urodziła się
w Rychwałdku.
12.01 – 15 lat temu (2006) podpisano umowę pomiędzy Książnicą Beskidzką –
Punktem Informacji Europe Direct w Bielsku-Białej a Europai Informacios
Pont w mieście Szolnok na Węgrzech.
13.01 – 20 lat temu (2001) otwarto basen w Centrum SportowoWidowiskowym w Kozach.
15.01 – 130. rocznica urodzin Jana Małysza (1891–1938), inżyniera leśnictwa.
Uczestnik I wojny światowej. Urodził się w Ustroniu-Polanie.
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16.01 – 220. rocznica urodzin Ludwika Kluckiego (1801–1877), adwokata,
działacza narodowego, burmistrza Cieszyna (1851–1861). Urodził się
w Hranicach na Morawach, zmarł w Cieszynie.
19.01 – 80. rocznica śmierci Franciszka Kałuży (1877–1941), księdza jezuity,
więźnia obozów koncentracyjnych Sachsenhausen i Dachau. Urodził się
w Kowalach, zginął w KL Dachau.
19.01 – 70. rocznica śmierci Stanisława Grochowiaka (1907–1951),
muzykologa, redaktora, założyciela Archiwum Karola Szymanowskiego. Urodził
się w Cieszynie.
19.01 – 30. rocznica śmierci Franciszka Edelmanna (1900–1991), kupca,
działacza społeczności żydowskiej, przewodniczącego Kongregacji Wyznania
Mojżeszowego w Bielsku-Białej. Zmarł w Bielsku-Białej.
20.01 – 135. rocznica urodzin Jana Kubika (1886–1945), muzyka wojskowego,
dyrygenta, kapelmistrza orkiestry cieszyńskiego4 PSP. Urodził się w Bystrzycy
nad Olzą, zmarł w Cieszynie.
20.01 – 115. rocznica śmierci Karola Korna (1852–1906), bielskiego architekta
i budowniczego, filantropa i dobroczyńcy. Urodził się w Wadowicach, zmarł
w Bielsku.
20.01 – 105. rocznica śmierci Franciszka Błasiaka (1894–1916), legionisty
12 kompanii 3 pp Legionów Polskich. Urodził się w Czańcu.
20.01 – 70 lat temu (1951) miało miejsce uroczyste połączenie Bielska
i Białej w jedno miasto, którego dokonano w symboliczny sposób, otwierając
most na rzece Białej.
21.01 – 200. rocznica urodzin Wincentego Krząstkiewicza (1821–1889),
malarza żywieckiego. Urodził się w Żywcu.
23.01 – 100. rocznica urodzin Jerzego Bratry (1921–1981), chemika,
racjonalizatora i wynalazcy. Zmarł w Żywcu.
23.01 – 90. rocznica śmierci Karola Orszulika (1853–1931), nauczyciela,
filozofa, znawcy literatury klasycznej. Urodził się w Kończycach Małych, zmarł
w Cieszynie.
23.01 – 75 lat temu (1946) powstało Koło Łowieckie Ślepowron w Rudzicy,
było to drugie koło myśliwskie w powiecie bielskim, po wojnie liczyło
8 członków.
23.01 – 45. rocznica śmierci Jadwigi Wandy Bartosiewicz (1895–1976),
nauczycielki, propagatorka regionalnego ruchu krajoznawczego wśród młodzieży
żywieckiej. Zmarła w Żywcu.
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24.01 – 75 lat temu (1946) powstał Bielski Klub Literacki – pierwszy
w dziejach miasta.
25.01 – 135. rocznica urodzin Małgorzaty Deimel (1886–1965), lekarki,
propagatorki higieny wśród dzieci, działaczki społecznej. Zmarła w Bielsku.
25.01 – 75 lat temu (1946) powstał Instytut Szybownictwa, obecnie Allstar PZL
Lider z siedzibą w Bielsku-Białej.
26.01 – 125. rocznica urodzin Walentego Bednarza (1896–1955), kupca,
uczestnika powstania wielkopolskiego i śląskiego, kaprala artylerii. Zmarł
w Cieszynie.
26.01 – 80. rocznica śmierci Jana Kuboka (1880–1941), nauczyciela, kuratora
zboru ewangelickiego i przełożonego gminy w Cieszynie, więźnia obozów
koncentracyjnych Oranienburg i Dachau. Urodził się w Końskiej na Śląsku
Cieszyńskim, zginął w KL Dachau.
26.01 – 40 lat temu (1981) rozpoczął się strajk generalny NSZZ „Solidarność
Podbeskidzie”, w wyniku którego obalono dotychczasowe władze wojewódzkie
i miejskie Bielska-Białej.
27.01 – 380. rocznica śmierci Marcina Wadowity (właśc. Marcin Kępka ; 1567–
1641), księdza, teologa, profesora, pisarza religijnego, dziekana Wydziału
Teologii Akademii Krakowskiej. Urodził się w Wadowicach.
27.01 – 5. rocznica śmierci Józefa Byrdego (1933–2016), reżysera filmów
animowanych w bielskim Studiu Filmów Rysunkowych. Urodził się Lipowej.
28.01 – 10. rocznica śmierci Haliny Gocyły-Kocyby (1933–2011), artystki
zwanej „Sizalową Wróżką”, twórczyni gobelinów, pedagoga. Zmarła w BielskuBiałej.
29.01 – 85. rocznica śmierci Piotra Maultza (1858–1936), malarza obrazów
religijnych. Urodził się w Żywcu.
29.01 – 30. rocznica śmierci Stanisława Hajzera (1932–1991), skrzypka,
pedagoga, koncertmistrza. Urodził się w Mnichu.
30.01 – 110. rocznica urodzin Jana Brody (1911–2007), nauczyciela,
regionalisty, folklorysty, publicysty, kronikarza, bibliofila i bibliografa. Urodził
się w Drogomyślu, zmarł w Skoczowie.
31.01 – 175. rocznica urodzin Karola Paździory (1846–1912), księdza, działacza
narodowego i oświatowego. Urodził się w Suchej Górnej na Śląsku Cieszyńskim,
zmarł w Zabrzegu.
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LUTY
02.02 – 95. rocznica urodzin Mariana Wantoły (1926–2013), rysownika, twórcy
filmów animowanych w Studiu Filmów Rysunkowych. Urodził się w BielskuBiałej, zmarł w Wilkowicach.
02.02 – 5. rocznica śmierci Bogumiła Beresia (1944–2016), inżyniera,
konstruktora, pilota lotniczego i szybowcowego, wynalazcy. Zmarł w BielskuBiałej.
04.02 – 110. rocznica urodzin Mikołaja Bańczyka (1911–1967), nauczyciela,
popularyzatora sportu i turystyki w Wiśle, autora podręczników, przewodników
turystycznych. Zmarł w Cieszynie.
04.02 – 60. rocznica urodzin Jerzego Pawełka (1961–2005), siatkarza,
dziennikarza sportowego. Urodził się w Bielsku-Białej.
05.02 – 20. rocznica śmierci Zuzanny Gembołyś (1914–2001), nauczycielki,
gawędziarki, poetki ludowej. Urodziła się w Istebnej, zmarła w Cieszynie.
06.02 – 110. rocznica urodzin Józefa Miksia (1911–1999), folklorysty,
regionalisty, dyrygenta, kompozytora, nauczyciela, publicysty. Inicjator
obchodów 700-lecia Żywca. Urodził się w Żywcu.
06.02 – 90. rocznica urodzin Jana Krężeloka (1931–1997), rzeźbiarza
i malarza ludowego, twórcy sztuki sakralnej i obyczajowej. Urodził się
w Istebnej, zmarł w Koniakowie.
06.02 – 85. rocznica urodzin Witolda Dłużniaka (1936–2013), piłkarza,
działacza sportowego, inicjatora powołania Polskiego Komitetu
Paraolimpijskiego. Zmarł w Cieszynie.
06.02 – 60. rocznica śmierci Adama Michejdy (1916–1961), lekarza pediatry;
ochotnika w kampanii wrześniowej 1939. Urodził się w Bystrzycy na Śląsku
Cieszyńskim.
07.02 – 115. rocznica urodzin Doroty Lampart (1906–2005), artystki malarki,
przedstawicielki tzw. malarstwa naiwnego. Zmarła w Rajczy.
07.02 – 45. rocznica śmierci Gustawa Brody (1912–1976), pastora, nauczyciela,
kapelana Wojska Polskiego. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939. Urodził się
w Dębowcu k. Skoczowa.
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08.02 – 50. rocznica śmierci Jerzego Cymorka (1904–1971), pastora,
ekumenisty, biskupa polskiego Kościoła ewangelickiego na Zaolziu (1953–1971).
Urodził się w Bystrzycy na Śląsku Cieszyńskim, zmarł w Czeskim Cieszynie.
08.02 – 40. rocznica śmierci Janusza Towpika (1934–1981), architekta, grafika,
ilustratora książek poświęconych zwierzętom, projektanta znaczków, widokówek,
etykiet. Urodził się w Cieszynie.
09.02 – 165. rocznica Karola Kotschego (1789–1856), duchownego
ewangelickiego, teologa protestanckiego, botanika i pisarza. Urodził się
w Cieszynie, zmarł w Ustroniu.
09.02 – 75. rocznica śmierci Józefy Hałacińskiej (właśc. Joanna Ewa Hałat ;
imię zakonne s. Katarzyna ; 1867–1946), założycielki i przełożonej generalnej
zgromadzenia sióstr pasjonatek (sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa).
Urodziła się w Bulowicach.
11.02 – 115. rocznica urodzin Witolda Regera (1906–1938), działacza
harcerskiego, zbieracza folkloru ziemi cieszyńskiej. Urodził się w Cieszynie,
zginął pod Hrčavą k. Jaworzynki.
12.02 – 100. rocznica śmierci Franciszka Michejdy (1848–1921), pastora,
polskiego działacza narodowego i społecznego, Seniora Kościoła EwangelickoAugsburskiego. Urodził się w Olbrachcicach, zmarł w Nawsiu na Śląsku
Cieszyńskim.
12.02 – 25. rocznica śmierci Mieczysława Tomiczka (1924–1996), kronikarza
Bielska-Białej, działacza społeczno-kulturalnego, bibliofila, organizatora, aktora,
reżysera, instruktora i dokumentalisty amatorskiego ruchu teatralnego,
kolekcjonera regionaliów. Zmarł w Bystrej.
13.02 – 135. rocznica urodzin Walentego Krząszcza (1886–1959), nauczyciela,
prozaika, dramatopisarza, malarza amatora. Urodził się w Górkach Wielkich,
zmarł w Międzyrzeczu.
13.02 – 85. rocznica urodzin Jana Szarka (1936–2020), duchownego
protestanckiego. Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (1991–
2001) oraz Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (1993–2001). Senior diecezji
cieszyńskiej. Urodził się Bielsku, zmarł w Cieszynie.
13.02 – 30. rocznica śmierci Jerzego Majki (1930–1991), harcerza, dziennikarza,
działacza politycznego. Urodził się w Wadowicach.
14.02 – 95 lat temu (1926) powstała Czytelnia Towarzystwa Szkoły Ludowej
w Buczkowicach, jej pierwszym bibliotekarzem został Antoni Cierniak.
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15.02 – 80 lat temu (1941) – w nocy z 15/16 lutego, w wyniku pomyłki pilota,
na Dębowcu wylądowali Cichociemni: Stanisław Krzymowski „Kostka”, Józef
Zabielski „Żbik”, Czesław Raczkowski „Orkan”.
16.02 – 120. rocznica urodzin Edwarda Cienciały (1901–1970), nauczyciela,
powstańca śląskiego, narciarza i działacza turystycznego, uczestnika bitwy pod
Skoczowem z Czechami i II powstania śląskiego. Urodził się i zmarł w Wiśle.
16.02 – 110. rocznica urodzin Józefa Dudy (1911–1959), mikrobiologa,
botanika, profesora Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Urodził się
w Skoczowie.
17.02 – 120. rocznica urodzin Konstantego Grzybowskiego (1901–1970),
prawnika, historyka prawa, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Urodził się
w Zatorze.
18.02 – 105. rocznica urodzin Ferdynanda Suchego (1916–1990), lutnika,
organisty i rekonstruktora dawnych ludowych instrumentów muzycznych,
dyrygenta, kompozytora. Urodził się w Boguminie na Śląsku Cieszyńskim, zmarł
w Ustroniu.
18.02 – 80. rocznica śmierci Karola Wojtyły (1879–1941), kapitana Wojska
Polskiego, urzędnika, uczestnika I wojny światowej i wojny z bolszewikami.
Ojciec papieża Jana Pawła II. Urodził się w Lipniku.
18.02 – 45. rocznica śmierci Wiktora Kargera (1880–1976), inżyniera,
historyka sztuki, pioniera naukowej archeologii Śląska, kustosza cieszyńskiego
muzeum (1920–1945). Urodził się i zmarł w Cieszynie.
19.02 – 145. rocznica urodzin Idy Münzberg (1876–1955), malarki,
nauczycielki. Urodziła się w Trzycieżu na Śląsku Cieszyńskim, zmarła
w Czeskim Cieszynie.
19.02 – 120. rocznica urodzin Józefa Dendysa (1901–1960), światłego rolnika,
miłośnika rodzimego folkloru, założyciela pierwszego zespołu ludowego
w Korbielowie. Sołtys Korbielowa od 1945. Urodził się w Korbielowie.
20.02 – 45. rocznica śmierci Adama Jana Ostrowskiego (1901–1976),
ochotnika w wojnie polsko-bolszewickiej 1920, nauczyciela szkół ludowych na
Żywiecczyźnie. Żołnierz AK, prowadził tajne nauczanie. Urodził się w Żywcu.
20.02 – 30. rocznica śmierci Teodora Pustówki (1908–1991), lekarza
weterynarii, publicysty, uczestnika kampanii wrześniowej 1939. Urodził się
w Łazach na Śląsku Cieszyńskim.
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22.02 – 100. rocznica urodzin Jadwigi Bilczewskiej-Staneckiej (1921–1976),
poetki, pedagog, choreograf, założycielki, kierowniczki i choreografki
Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Wilamowice”. Urodziła się
w Wilamowicach.
22.02 – 45. rocznica śmierci Kazimiery Chobot (1897–1976), nauczycielki,
publicystki, poetki i tłumaczki, harcerki. Zmarła w Wiśle.
22.02 – 40. rocznica śmierci Janiny Białek (1904–1981), nauczycielki języka
polskiego w Komorowicach Śląskich, działaczki kulturalno-oświatowej,
organizowała m.in. kursy dokształcające dla młodzieży i dorosłych. Zmarła
w Bielsku-Białej.
23.02 – 50. rocznica śmierci Jana Grudzki (1895–1971), malarza,
dokumentalisty zabytków miast śląskich, konserwatora malowideł w świątyniach
Śląska Cieszyńskiego.
23.02 – 45. rocznica śmierci Jadwigi Bilczewskiej-Staneckiej (1921–1976),
poetki, pedagog, choreograf, założycielki, kierowniczki i choreografki
Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Wilamowice”. Urodziła się
w Wilamowicach.
23.02 – 20. rocznica śmierci Karla Olmy (pseud. Michael Zöllner ; 1914–2001),
niemieckiego liryka, aforysty, dziennikarza, tłumacza, autora poezji w języku
hałcnowskim. Urodził się w Hałcnowie (ob. dzielnica Bielska-Białej).
24.02 – 80. rocznica śmierci Emila Zegadłowicza (1888–1941), pisarza, poety,
tłumacza, współzałożyciela grupy literackiej i czasopisma „Czartak” w Gorzeniu
Górnym. Urodził się w Białej Krakowskiej.
25.02 – 40. rocznica śmierci Karola Kubisza (1905–1981), pastora, publicysty.
Konseniora Diecezji Krakowskiej. Urodził się w Gnojniku na Śląsku
Cieszyńskim.
26.02 – 140. rocznica urodzin Artura Gabrischa (1881–1963), wiceburmistrza
Cieszyna (do 1922 i od 1925), senatora, działacza turystycznego (członek
Beskidenverein i Towarzystwa Tatrzańskiego). Urodził się w Cieszynie.
27.02 – 50. rocznica śmierci Klaudiusza Magi (1947–1971), aranżera, muzyka
i kompozytora zespołów Czerwono-Czarni oraz Tarpany. Urodził się
w Mikuszowicach Śląskich.
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28.02 – 110. rocznica śmierci Emiliana Schindlera (1831–1911), księdza,
znawcy i popularyzatora muzyki kościelnej. Opracował melodie do pierwszego
polskiego kancjonału ks. Antoniego Janusza. Zmarł w Jasienicy.

MARZEC
01.03 – 170 lat temu (1851) „Tygodnik Cieszyński” zmienił nazwę na
„Gwiazdkę Cieszyńską”.
01.03 – 165 lat temu (1856), uruchomiono połączenie kolejowe Dziedzice–
Oświęcim.
01.03 – 120. rocznica urodzin Józefa Lipowczana (1901–1968), nauczyciela,
uczestnika akcji plebiscytowej i powstań śląskich, kolekcjonera rodzimej sztuki
ludowej. Urodził się w Ustroniu, zmarł w Wiśle.
02.03 – 115. rocznica urodzin Antoniego Biłki (1906–1970), rzeźbiarza
pedagoga, poety, twórcy m.in. pomnika Adama Mickiewicza w Bielsku-Białej
Urodził się w Stryszawie.
03.03 – 85. rocznica urodzin Józefa Krzempka (1936–1998), artysty, malarza
sztalugowego i grafika. Urodził się w Zarzeczu k. Cieszyna, zmarł w Jaworzu.
04.03 – 10. rocznica śmierci Lucyny Legut (1926–2011), aktorki, malarki,
autorki książek, słuchowisk radiowych i telewizyjnych dla dzieci i młodzieży,
twórczyni literackich postaci braci Jacka i Piotrka. Urodziła się w Suchej
Beskidzkiej.
05.03 – 120. rocznica urodzin Juliana Przybosia (1901–1970), poety, eseisty
i tłumacza, nauczyciela Państwowego Gimnazjum im. A. Osuchowskiego
w Cieszynie.
05.03 – 95 lat temu (1926) utworzono Koło Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego w Białej przy Oddziale Babiogórskim w Żywcu.
06.03 – 10. rocznica śmierci Kazimierza Danka (1934–2011), artysty ludowego,
rzeźbiarza, zwanego „wilamowickim Witem Stwoszem”.
07.03 – 45 lat temu (1976) odbyła się I Spartakiada Sportów Zimowych
w Szczyrku.
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08.03 – 365 lat temu (1656) generał Jan Wrzesowicz przybył do Mikuszowic
z armią szwedzką – bitwa na szańcach mikuszowickich.
09.03 – 120 lat temu (1901) powstało Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
w Cieszynie założone przez ks. Józefa Londzina.
09.03 – 100 lat temu (1921) z inicjatywy ugrupowań niesocjalistycznych powstał
Bielski Związek Obywatelski.
09.03 – 90. rocznica urodzin Janusza Kidawy (1931–2010), reżysera filmów
o tematyce śląskiej, scenarzysty. Urodził się w Strumieniu.
11.03 – 210. rocznica urodzin Józefa Onderka (1811–1877), księdza, autora
kancjonału, autora kroniki parafii Ogrodzona, wydawcy pierwszego kancjonału
w języku czeskim zw. kancjonałem onderkowym. Urodził się w Cierlicku na
Śląsku Cieszyńskim, zmarł w Skalicy.
11.03 – 40 lat temu (1981) wyprodukowano półmilionowy egzemplarz
samochodu Syrena w FSM w Bielsku-Białej.
12.03 – 110. rocznica urodzin Józefa Łyska (1911–1977), konstruktora,
językoznawcy, poety, badacza kultury ludowej. Urodził się w Jabłonkowie na
Śląsku Cieszyńskim.
12.03 – 105. rocznica urodzin Witolda Kaczyńskiego (1916–1988), nauczyciela
polonisty, działacza społecznego i kulturalnego związanego z Bielskiem.
12.03 – 80. rocznica śmierci Pawła Lipowczana (1891–1941), nauczyciela,
działacza społecznego, uczestnika I wojny światowej, więźnia obozów
koncentracyjnych w Oranienburgu i Dachau. Urodził się w Ustroniu, zginął
w KL Dachau.
12.03 – 70. rocznica śmierci Czesława Kuryatty (1902–1951), artysty malarza,
portrecisty charakterystycznych typów górali istebniańskich. Zmarł w Cieszynie.
12.03 – 10. rocznica śmierci Lucjana Madeja (1937–2011), akwarysty
i hodowcy-pasjonata, organizatora i animatora akwarystyki w kraju i za granicą.
Zmarł w Bielsku-Białej.
13.03 – 20. rocznica śmierci Mieczysława Górkiewicza (1925–2001), aktora,
reżysera, dyrektora i kierownika artystycznego Teatru Polskiego w Bielsku-Białej
(1963–1967).
13.03 – 10 lat temu (2011) w bielskiej katedrze św. Mikołaja miała miejsce
uroczystość wprowadzenia relikwii błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.
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14.03 – 120. rocznica urodzin Józefa Bergera (1901–1962), duchownego
ewangelickiego, profesora teologii, publicysty, malarza, więźnia obozów
koncentracyjnych Dachau i Auschwitz. Senior Kościoła ewangelickiego na
Śląsku Cieszyńskim. Urodził się w Orłowej na Śląsku Cieszyńskim.
15.03 – 80. rocznica śmierci Jerzego Niemca (1889–1941), nauczyciela,
spółdzielcy, uczestnika I wojny światowej, więźnia obozów koncentracyjnych
w Mauthausen i Dachau. Urodził się w Kozakowicach, zginął w KL Dachau.
15.03 – 60. rocznica śmierci Brunona Kotuli (1896–1961), księgarza
i wydawcy, uczestnika I wojny światowej. Urodził się Cierlicku Dolnym na
Śląsku Cieszyńskim, zmarł w Cieszynie.
15.03 – 50. rocznica śmierci Karola Schayera (1900–1971), architekta,
inżyniera, projektanta m.in. gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach oraz
dworca na lotnisku w Bielsku Aleksandrowicach.
15.03 – 30. rocznica śmierci Pawła Podżornego (1931–1991), inżyniera
mechanika, działacza społecznego. Urodził się w Cisownicy.
16.03 – 135. rocznica urodzin Józefa Figny (1886–1949), nauczyciela,
bibliofila, współzałożyciela KS „Cracovia. Urodził się w Trzanowicach Dolnych
na Śląsku Cieszyńskim.
17.03 – 145. rocznica urodzin Władysława Michejdy (1876–1937), adwokata,
burmistrza Cieszyna w latach 1929–1937. Urodził się w Nawsiu na Śląsku
Cieszyńskim, zmarł w Cieszynie.
17.03 – 100. rocznica urodzin Aleksandra Szrajbera (1921–2003), działacza
społecznego, przewodniczącego Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w BielskuBiałej (1997–2003) i przewodniczącego bielsko-bialskiego oddziału
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. Zmarł w BielskuBiałej.
17.03 – 90. rocznica urodzin Józefa Czekaja (1931–2008), muzyka,
nauczyciela, działacza społeczno-kulturalnego, współorganizatora Tygodnia
Kultury Beskidzkiej i Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu. Urodził się
w Dankowicach.
17.03 – 85. rocznica śmierci Macieja Kwiecińskiego (1853–1936), lekarza,
inicjatora wprowadzenia stanowisko lekarza szkolnego w Białej Krakowskiej
(było to jedno z pierwszych miast, gdzie takie stanowisko stworzono). Urodził
się w Bielsku-Białej Komorowicach.
17.03 – 50. rocznica śmierci Jana Hadyny (1899–1971), ezoteryka, redaktora
i wydawcy, powstańca śląskiego. Urodził się w Zamarskach.
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17.03 – 30. rocznica śmierci Stanisława Rynkiewicza (1907–1991), instruktora
teatralnego, organizatora amatorskiego ruchu teatralnego w Porąbce.
18.03 – 105. rocznica urodzin Wojciecha Olszowskiego (1916–1972), kapłana,
biskupa tytularnego Atrybi i administratora apostolskiego, więźnia gułagów
w Kazachstanie. Diecezjalny duszpasterz niewidomych we Wrocławiu. Urodził
się w Żywcu.
18.03 – 85. rocznica śmierci Alojzego Milaty (1885–1936), nauczyciela,
krajoznawcy, działacza oświatowego, autora podręczników, redaktora. Urodził
się w Puńcowie, zmarł w Cieszynie.
18.03 – 35. rocznica śmierci Janiny M. Brzostowskiej (1897–1986), poetki,
pisarki, tłumaczki, członkini grupy literackiej „Czartak”. Urodziła się
w Wadowicach.
19.03 – 130. rocznica urodzin Pawła Lipowczana (1891–1941), nauczyciela,
działacza społecznego, uczestnika I wojny światowej, więźnia obozów
koncentracyjnych w Oranienburgu i Dachau. Urodził się w Ustroniu, zginął
w KL Dachau.
19.03 – 110. rocznica urodzin Emila Londzina (1911–1980), artysty fotografa,
propagatora fotografii. Urodził się w Czechowicach.
19.03 – 5 lat temu (2016) Ryszard Dziopak, pierwszy dyrektor FSM w BielskuBiałej, został patronem bielskiego Muzeum Fiata 126p.
21.03 – 110. rocznica śmierci Józefa Firli (1866–1911), księdza, pisarza
ludowego i etnografa. Urodził się i zmarł w Suchej Górnej na Śląsku
Cieszyńskim.
22.03 – 120. rocznica urodzin Antoniego Gawła (1901–1989), mineraloga,
pracownika naukowego, uczestnika wypraw naukowych, badacza kopalni soli
w Wieliczce. Urodził się w Łazach na Śląsku Cieszyńskim.
22.03 – 25. rocznica śmierci Zdzisława Poznańskiego (1925–1996), operatora,
reżysera, jednego z pionierów polskiego filmu rysunkowego, związanego
z bielskim Studiem Filmów Rysunkowych.
22.03 – 20. rocznica śmierci Karola Chodury (1921–2001), operatora
i reżysera filmowego, asystenta i operatora m.in. w filmach Zakazane
piosenki, Krzyżacy. Urodził się w Cieszynie.
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23.03 – 140 lat temu (1881) miała miejsce uroczystość poświęcenia synagogi
w Bielsku zaprojektowanej przez Karola Korna.
23.03 – 80. rocznica urodzin Jerzego Kołodziejczyka (1941–2017), reżysera
filmowego i scenarzysty, dokumentalisty, reportażysty, aktora. Urodził się
w Mikuszowicach, zmarł w Bielsku-Białej.
23.03 – 60. rocznica śmierci Kazimierza Mitasińskiego (1900–1961), inżyniera
mechanika, działacza kulturalnego, reżysera teatrów amatorskich w Żywcu.
23.03 – 50 lat temu (1971) w rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach wybuchł
pożar trwający 69 godz.
24.03 – 135. rocznica urodzin Henryka Proksza (1886–1959), księdza
katechety, kapelana szpitala wojskowego w Cieszynie, uczestnika wojny polskobolszewickiej. Urodził się w Boguminie na Śląsku Cieszyńskim.
25.03 – 25. rocznica śmierci Zenobiusza Zwolskiego (1916–1996), malarza,
scenografa, grafika, animatora życia kulturalnego, pedagoga, współtwórcy
i pierwszego kierownika Teatru Lalek „Banialuka”.
26.03 – 30. rocznica śmierci Lechosława Marszałka (1922–1991), reżysera,
scenografa filmu animowanego, autora scenariuszy, związanego z bielskim
Studiem Filmów Rysunkowych (1951–1983).
27.03 – 95. rocznica urodzin Lucyny Legut (1926–2011), aktorki, malarki,
autorki książek, słuchowisk radiowych i telewizyjnych dla dzieci i młodzieży,
twórczyni literackich postaci braci Jacka i Piotrka.
28.03 lub 16.12 – 205. rocznica urodzin Emanuela Rosta (1816–1889),
austriackiego architekta i przedsiębiorcy, projektanta budynków mieszkalnych,
gmachów użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych w Bielsku i Białej
(m.in. wieża Zamku Książąt Sułkowskich, sala teatralna przy Domu Cechowym,
ewangelickie seminarium nauczycielskie). Zmarł w Białej.
29.03 – 120. rocznica urodzin Jana Prochota (1901–1976), nauczyciela,
działacza samorządowego, ochotnika w wojnie polsko-bolszewickiej 1920.
Związany z Czernichowem. Urodził się w Tresnej.
30.03 – 155. rocznica urodzin Artura Schmidta (1866–1923), doktora filozofii,
pastora w Bielsku (1894–1923), zastępcy superintendenta morawsko-śląskiego
i konseniora Diecezji Śląskiej. Urodził się w Cieszynie, zmarł w Bielsku.
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31.03 – 125. rocznica urodzin Jana Sikory (1896–1980), nauczyciela szkół
średnich, żołnierza, więźnia oflagu Murnau, autora podręczników i książek
z zakresu fizyki i chemii. Urodził się w Cieszynie.
31.03 – 5 lat temu (2016) otworzono Galerię Sztuki Regionalnej przy
Gminnym Ośrodku Kultury Promyk w Bystrej.

KWIECIEŃ
02.04 – 120. rocznica urodzin Jerzego Probosza (1901–1942), prozaika, poety,
działacza Macierzy Szkolnej i teatru amatorskiego w Istebnej. Więzień obozu
koncentracyjnego w Dachau. Urodził się w Istebnej, zginął w KL Dachau.
02.04 – 30 lat temu (1991) powołano gminę Jaworze.
04.04 – 100. rocznica urodzin Jerzego Klugera (1921–2011), inżyniera,
przyjaciela i kolegi szkolnego papieża Jana Pawła II. Walczył pod Monte
Cassino.
05.04 – 35. rocznica śmierci Karola Wójtowicza (1920–1986), leśnika,
nauczyciela, kierownika szkoły i działacza samorządowego w Jeleśni. Urodził
się i zmarł w Suchej Beskidzkiej.
06.04 – 165. rocznica urodzin Leonarda Demela von Elswehra (1856–1915),
niemieckiego prawnika, burmistrza Cieszyna (1892–1915), posła do parlamentu
austriackiego. Urodził się i zmarł w Cieszynie.
09.04 – 70. rocznica urodzin Andrzeja Krzanowskiego (1951–1990),
akordeonisty, kompozytora, pedagoga PWSM w Katowicach. Urodził się
w Bielsku-Białej.
11.04 – 110. rocznica urodzin Mieczysława Brożka (1911–2000), filologa
klasycznego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, poety. Urodził się
w Kaniowie.
13.04 – 115. rocznica urodzin Stanisława Szpinetera (1906–1997), artysty
malarza, pedagoga, żołnierza AK. Związany z Bystrą Śląską i Bielskiem.
14.04 – 135. rocznica urodzin Hansa Demela (1886–1951), adwokata,
egiptologa, profesora Uniwersytetu Wiedeńskiego. Urodził się w Cieszynie.
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15.04 – 195. rocznica urodzin Józefa Dostala (1826–1873), posła krajowego na
Sejm Śląski w Opawie (1871), działacza narodowego, burmistrza Suchej Górnej
(od 1864). Urodził się i zmarł w Górnej Suchej.
15.04 – 180. rocznica urodzin Jana Kupca (1841–1909), poety, badacza
folkloru, działacza oświatowego i politycznego. Urodził się w Bielsku.
15.04 – 80. rocznica śmierci Jana Budnego (1865–1941), księdza, działacza
społecznego i narodowego, założyciela Czytelni Katolickiej w Międzyrzeczu.
Urodził się w Ochodzy (ówczesne Dziedzice).
15.04 – 80. rocznica urodzin Adolfa Dostala (1941–1963), polskiego poety.
Urodził się w Karwinie na Śląsku Cieszyńskim, zginął na Zaporze Cierlicko.
15.04 – 50. rocznica śmierci Fritza Lubricha (1888–1971), niemieckiego
organisty, kompozytora i nauczyciela muzyki w protestanckim kolegium
nauczycielskim w Bielsku (1911–1919).
16.04 – 145 lat temu (1876) uruchomiono kurs dyliżansu pocztowego
z Białej do Żywca i z powrotem – przejazd trwał 1 godz. 50 min.
16.04 – 90. rocznica urodzin Czesława Kantyki (1931–1983), pułkownika,
pilota-instruktora, pierwszego polskiego pilota wojskowego, który pokonał
barierę dźwięku. Urodził się w Gilowicach.
16.04 – 90. rocznica urodzin Tadeusza Porębskiego (1931–2001), inżyniera
mechanika, profesora nauk technicznych, polityka, wicemarszałka Sejmu
(1988–1989). Urodził się w Bielsku.
16.04 – 10. rocznica śmierci Tadeusza Pawlusiaka (1946–2011), skoczka
narciarskiego, uczestnik igrzysk olimpijskich w Sapporo (1972) i Innsbrucku
(1976). Urodził się i zmarł w Wilkowicach.
17.04 – 80. rocznica śmierci Rudolfa Kubaloka (1883–1941), ucznia
pierwszego rocznika Polskiego Gimnazjum Macierzy Szkolnej w Cieszynie,
nauczyciela, zbieracza opowiadań w gwarze cieszyńskiej. Urodził się
w Istebnej.
17.04 – 35. rocznica śmierci Marii Wardasówny (1907–1986),
powieściopisarki, publicystki, pilotki, uczennicy Gustawa Morcinka. Urodziła
się w Roztropicach.
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18.04 – 100. rocznica urodzin Renaty Zisman (1921–1999), pianistki, pedagog,
więźniarki krakowskiego getta i obozów koncentracyjnych. Urodziła się
w Żywcu Zabłociu.
18.04 – 65. rocznica śmierci Tadeusza Michejdy (1879–1956), lekarza,
działacza politycznego i społecznego, członka Rady Narodowej Księstwa
Cieszyńskiego (1918), senatora i posła na Sejm RP (1930–1935). Urodził się
w Nawsiu na Śląsku Cieszyńskim.
18.04 – 35 lat temu (1986) otwarto Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa
w Ustroniu – będącego kontynuacją działalności Sali Historycznej w ZDK
„Kuźnik”.
18.04 – 30. rocznica śmierci Tadeusza Pietrzykowskiego (pseud. Teddy ;
1917–1991), pięściarza, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego, żołnierza
Wojska Polskiego, więźnia KL Auschwitz. Zmarł w Bielsku-Białej.
19.04 – 105. rocznica urodzin Wilhelma Adamika (1916–1941), harcerza,
pioniera sportu szybowcowego na Śląsku Cieszyńskim, uczestnika walk
w kampanii wrześniowej 1939, we Francji oraz w Anglii (304 Dywizjon
Bombowy PSP-RAF). Urodził się w Cieszynie.
21.04 – 110. rocznica urodzin Jana Zippera (1911–1975), artysty malarza,
pedagoga, współtwórcy Grupy „Beskid”. Zmarł w Bystrej.
21.04 – 45. rocznica śmierci Jana Prochota (1901–1976), ), nauczyciela,
działacza samorządowego, ochotnika w wojnie polsko-bolszewickiej 1920.
Związany z Czernichowem. Urodził się w Tresnej.
23.04 – 130. rocznica urodzin Franciszka Januszyka (1891–1965), kapitana
Wojska Polskiego, prezesa i dyrygenta Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”.
Uczestnik obu wojen światowych, współorganizator I Syberyjskiego Pułku
Strzelców im. T. Kościuszki w Omsku, obrońca twierdzy Modlin. Urodził się
i zmarł w Żywcu.
23.04 – 105. rocznica urodzin Władysława Nowakowskiego (1916–1980),
konstruktora lotniczego, pedagoga, współorganizatora Centralnej Szkoły
Instruktorów Szybownictwa w Aleksandrowicach. Zmarł w Bielsku-Białej.
24.04 – 105. rocznica śmierci Rudolfa Alschera (1860–1916), pedagoga,
radnego. Zmarł w Cieszynie.
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24.04 – 10 lat temu (2011) kościołowi pw. św. Jakuba Apostoła w Szczyrku
nadano godność Sanktuarium św. Jakuba Starszego Apostoła.
25.04 – 30. rocznica śmierci Adama Dziurzyńskiego (1902–1991), lotnika,
pilota i instruktora szybowcowego, pszczelarza. Kierownik Górskiej Szkoły
Szybowcowej „Żar”. Zmarł w Międzybrodziu Żywieckim.
27.04 – 35. rocznica śmierci Antoniego Kretka (1910–1986), muzyka amatora,
poety ludowego, żołnierza 4 PSP w Cieszynie, uczestnika kampanii
wrześniowej 1939. Członek Klubu Literackiego im. J. Probosza. Urodził się
w Gródku na Śląsku Cieszyńskim, zmarł w Istebnej.
28.04 – 140. rocznica urodzin Stanisława Filasiewicza (1881–1944), architekta,
kierownika biur projektowych Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego oraz Banku Polskiego w Warszawie (m.in. projekt budynku
oddziału banku w Bielsku). Urodził się i zmarł w Cieszynie.
28.04 – 115. rocznica Józefa Gałuszki (1906–1993), biologa, działacza ruchu
ochrony przyrody, inicjatora uznania góry Tuł i rezerwatu storczyków. Urodził
się w Olbrachcicach na Śląsku Cieszyńskim, zmarł w Cieszynie.
28.04 – 95. rocznica urodzin Edwarda Hilarowicza (1926–1988), artysty,
aktora lalkarza w bielskim Teatrze Lalek „Banialuka” (1949–1981), instruktora
teatralnego zespołów amatorskich i harcerskich. Urodził się w Ślemieniu, zmarł
w Bielsku-Białej.
28.04 – 20. rocznica śmierci Witolda Iwanka (1930–2001), historyka sztuki,
muzealnika, publicysty, pedagoga, badacza kultury materialnej Śląska
Cieszyńskiego, dyrektora Muzeum w Cieszynie (1969–1981). Urodził się
w Czechowicach, zmarł w Cieszynie.
30.04 – 50 lat temu (1971), o godz. 22.30 miał miejsce ostatni kurs tramwaju
w Bielsku-Białej, który poprowadził motorniczy Kazimierz Okrzesik.

MAJ
01.05 – 80. rocznica śmierci Jana Sznurowackiego (1883–1941), księdza,
publicysty, działacza turystycznego i społecznego, autora wierszy, bajek.
Urodził się w Gnojniku na Śląsku Cieszyńskim.
115

02.05 – 150. rocznica urodzin Jana Raszki (1871–1945), legionisty, rzeźbiarza
i malarza, autora m.in. Pomnika Legionistów Śląskich – tzw. „Cieszyńskiej
Nike”, popiersia prezydenta Gabriela Narutowicza w Bielsku. Urodził się
w Ropicy na Śląsku Cieszyńskim.
02.05 – 130. rocznica urodzin Stanisława Świgosta (1891–1966), nauczyciela
szkół powszechnych na Żywiecczyźnie, uczestnika I wojny światowej, wojny
polsko-bolszewickiej 1920, żołnierza AK.
02.05 – 110. rocznica śmierci Alfreda von Kropatschka (1838–1911), oficera
artylerii, inżyniera i konstruktora broni palnej, wynalazcy m.in. łoży
artyleryjskich z opornikiem sprężynowym. Urodził się w Bielsku.
03.05 – 130. rocznica urodzin Franciszka Barteczka (1891–1983), nauczyciela,
działacza narodowego, powstańca śląskiego, uczestnika przewrotu
w Cieszynie w 1918, walk w obronie Śląska Cieszyńskiego oraz w III powstaniu
śląskim. Urodził się w Dziećmorowicach na Śląsku Cieszyńskim, zmarł
w Jasienicy.
03.05 – 90. rocznica urodzin Adama Kotasa (1931–2007), geologa, specjalisty
w poszukiwaniu złóż węgla i rud w kraju i na świecie, twórcy map
geologicznych. Urodził się w Puńcowie.
03.05 – 80. rocznica śmierci Karola Pszczółki (1923–1941), ucznia polskiego
gimnazjum, harcerza Chorągwi Cieszyńskiej Harcerstwa Polskiego, obrońcy
Trzyńca we wrześniu 1939, dowódcy pierwszej polskiej partyzantki na Zaolziu.
Urodził się w Łyżbicach na Śląsku Cieszyńskim.
04.05 – 450. rocznica śmierci Fryderyka Kazimierza Frysztackiego (1541 lub
1542–1571), księcia cieszyńskiego, właściciela Frysztatu, Skoczowa oraz
Bielska od 1565.
05.05 – 165. rocznica urodzin Andrzeja Hławiczki (1866–1914), nauczyciela
muzyki i organisty, wydawcy śpiewników religijnych, pieśni ludowych,
działacza narodowego. Urodził się w Dzięgielowie.
05.05 – 30. rocznica śmierci Wojciecha Kani (1912–1991), żołnierza 4 Pułku
Strzelców Podhalańskich w Cieszynie, uczestnika kampanii wrześniowej 1939,
majora Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Urodził się w Łodygowicach,
zmarł w Bielsku-Białej.
05.05 – 5. rocznica śmierci Stanisława Kosmalewskiego (1923–2016), aktora
Teatru Polskiego. Zmarł w Bielsku-Białej.
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07.05 – 145. rocznica urodzin Pawła Mitręgi (1876–1942), drukarza,
założyciela polskiej Drukarni Towarzystwa Domu Narodowego – Paweł
Mitręga w Cieszynie. Urodził się w Wędryni na Śląsku Cieszyńskim.
07.05 – 90. rocznica urodzin Rudolfa Dominika (1931–2004), nauczyciela,
poety, pisarza, publicysty, fotografa, członka Grupy Literackiej „Gronie”
w Żywcu.
08.05 – 385 lat temu (1636) poświęcono kościół pw. Świętych Apostołów
Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach, wybudowany w latach 1631–
1634. Kościół został poświęcony przez bpa Tomasza Oborskiego.
08.05 – 80. rocznica urodzin Bronisława Porębskiego (1941–2017), trenera
skoczków narciarskich, sędziego, działacza sportowego, społecznika. Urodził
się w Szczyrku, zmarł w Czernichowie.
08.05 – 40. rocznica śmierci Ludwika Stachowskiego (1922–1981),
nauczyciela i kierownika szkół powszechnych. Urodził się w Stryszawie, zmarł
w Żywcu.
09.05 – 110. rocznica urodzin Jana Bojdy (1911–1993), żołnierza ZWZ-AK,
działacza społecznego. Urodził się w Brennej.
10.05 – 125. rocznica urodzin Brunona Kotuli (1896–1961), księgarza
i wydawcy, uczestnika I wojny światowej. Urodził się Cierlicku Dolnym na
Śląsku Cieszyńskim, zmarł w Cieszynie.
11.05 – 75. rocznica śmierci Michała Rapacza (1904–1946), kapłanamęczennika, wikariusza w Rajczy (1933–1937).
11.05 – 10. rocznica śmierci Pawła Cieślara (1930–2011), dyplomaty,
ambasadora w Szwecji, Indonezji i Singapurze. Urodził się w Wiśle.
13.05 – 125. rocznica urodzin Władysława Macury (1896–1935),
kompozytora, muzykologa, pracownika Opery Warszawskiej i rozgłośni
Polskiego Radia. Urodził się w Cieszynie.
13.05 – 45. rocznica śmierci Jana Kawuloka (1899–1976), muzyka, wirtuozagajdosza, gawędziarza, autora pieśni i wierszy, budowniczego instrumentów
ludowych; laureata Nagrody Oskara Kolberga (1976). Urodził się i zmarł
w Istebnej.
13.05 – 5 lat temu (2016) otwarto Ogólnopolskie Centrum Nowoczesnej
Rehabilitacji i Opieki TriVita w Porąbce.
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14.05 – 120. rocznica urodzin Józefa Nierostka (1901–1943), pastora,
publicysty, uczestnika walk o Śląsk Cieszyński w 1919, założyciela i redaktora
„Głosu Młodzieży Ewangelickiej”. Urodził się w Suchej Średniej na Śląsku
Cieszyńskim.
14.05 – 100. rocznica urodzin Bolesława Piechy (1921–1996), pisarza
i poety ludowego, współzałożyciela żywieckiej Grupy Literackiej „Gronie”.
Urodził się w Przyłękowie.
15.05 – 115. rocznica śmierci Ferdynanda Kudelki (1842–1906), kapitana
wojsk austriackich, historyka samouka, pioniera badań staropolskiej sztuki
wojennej, jednego z twórców polskiej historiografii wojskowej. Urodził się
w Kętach.
15.05 – 100. rocznica urodzin Leopolda Tajnera (1921–1993), skoczka
narciarskiego, kombinatora norweskiego, biegacza, trenera, działacza
sportowego; uczestnika igrzysk olimpijskich w St. Moritz (1948) i Oslo (1952).
Urodził się w Roztropicach, zmarł w Wiśle.
15.05 – 55 lat temu (1966) zainaugurowano Międzynarodowy Festiwal Sztuki
Lalkarskiej, odbywający się odtąd co dwa lata w Bielsku-Białej.
Organizatorem przedsięwzięcia jest Teatr Lalek „Banialuka” im. Jerzego
Zitzmana. Pierwsza edycja miała miejsce w dniach 15–22 maja.
16.05 – 10. rocznica śmierci Olgierda Kossowskiego (1928–2011), psychiatry,
pisarza, tłumacza, karykaturzysty, założyciela i ordynatora oddziału
neurologicznego w szpitalu w Bielsku-Białej; prezesa Polskiego Towarzystwa
Akupunktury. Zmarł w Bielsku-Białej.
17.05 – 95. rocznica urodzin Feliksa Jankowskiego (1926–1994), dudziarza,
instrumentalisty ludowego, budowniczego dud żywieckich, folklorysty; laureata
Nagrody im. Oskara Kolberga (1987). Urodził się w Żywcu.
17.05 – 45. rocznica śmierci Pawła Kajzara (1873–1976), nauczyciela,
pszczelarza, znawcy i popularyzatora pszczelarstwa. Urodził się w Kojkowicach
na Śląsku Cieszyńskim, zmarł w Cieszynie.
18.05 – 150. rocznica urodzin Leona Krakówki (1871–1929), pułkownika
Wojska Polskiego, uczestnika I wojny światowej i bitwy warszawskiej w 1920.
Odznaczony m.in. Medalem Pamiątkowym za Obronę Śląska Cieszyńskiego.
Zmarł w Bielsku.
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18.05 – 105. rocznica urodzin Teodora Palichleba (1916–?), rzeźbiarza
i malarza ludowego, uczestnika kampanii wrześniowej 1939. Urodził się
w Trzebini k. Żywca.
19.05 – 60 lat temu (1961) pisarka Maria Dąbrowska odwiedziła Jaworze
w związku z obchodami Dni Oświaty, Książki i Prasy.
19.05 – 40. rocznica śmierci Feliksa Wieczorka (1933–1981), nauczyciela,
działacza harcerskiego, współorganizatora Rajdu Chłopskiego w Rajczy.
Urodził się w Żywcu Sporyszu.
19.05 – 10 lat temu (2011) odsłonięto pomnik Bolka i Lolka w Bielsku-Białej.
20.05 – 140. rocznica urodzin Jana Smotrzyckiego (1881–1952), redaktora,
poety, organizatora Zarządu Miejskiego i prezydenta Cieszyna 1945–1950.
Zmarł w Cieszynie.
20.05 – 90. rocznica urodzin Jana Halamy (1931–2020), kronikarza
beskidzkiego, historyka, hobbysty, poety i kolekcjonera; współzałożyciela
Towarzystwa Przyjaciół Bystrej, Honorowego Obywatela Gminy Wilkowice.
21.05 – 80. rocznica śmierci Władysława Gengi (1892–1941), malarza,
nauczyciela, projektanta kilimów dla Wytwórni Kilimów Emila Zegadłowicza
w Gorzeniu Górnym. Urodził się w Rychwałdzie k. Żywca, zmarł w Kalwarii
Zebrzydowskiej.
21.05 – 15. rocznica śmierci Zdzisława Nardelliego (1913–2006), polonisty,
pisarza, publicysty, reżysera radiowego, teoretyka sztuki radiowej; związany
z Teatrem Polskiego Radia. Urodził się w Cieszynie.
22.05 – 140. rocznica urodzin Antoniego Śmieszka (1881–1943),
językoznawcy i egiptologa, nauczyciela akademickiego, autora prac
o starożytnym Egipcie. Urodził się w Oświęcimiu.
22.05 – 85. rocznica śmierci Jerzego Stonawskiego (1883–1936), inżyniera
mechanika, pedagoga, członka Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego
(1918–1919). Pierwszy polski dyrektor Państwowej Szkoły Przemysłowej,
wiceburmistrz Bielska. Urodził się w Końskiej na Śląsku Cieszyńskim, zmarł
w Bielsku.
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23.05 – 75. rocznica śmierci Józefa Balcarka (1912–1946), księdza, żołnierza
AK, więźnia obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. Urodził się
w Karwinie, zmarł w Ustroniu.
24.05 – 55. rocznica śmierci Pawła Buryana (1888–1966), działacza
chłopskiego i samorządowego, współzałożyciela i działacza m.in. lokalnych
organizacji społecznych. Urodził się i zmarł w Górkach Wielkich.
25.05 – 205. rocznica urodzin Antoniego Antałkiewicza (1816–1893), księdza,
dziekana żywieckiego, nadzorcy szkół powszechnych powiatu żywieckiego.
25.05 – 115. rocznica urodzin Zdzisława Antoniego Belona (1906–1942),
księdza, kapelana bielskiego 4 Pułku Strzelców Podhalańskich; miłośnika
sportu, turystyki i fotografii; bibliofila.
25.05 – 75. rocznica śmierci Jana Ożany (1860–1946), nauczyciela, działacza
społecznego w Cisownicy; propagatora nowoczesnego rolnictwa, sadownictwa
i pszczelarstwa. Urodził się w Dolnych Błędowicach na Śląsku Cieszyńskim,
zmarł w Cisownicy.
25.05 – 5. rocznica śmierci Juliusza Loranca (1937–2016), kompozytora,
pianisty, współpracującego z zespołem Alibabki. Urodził się w Łodygowicach.
27.05 – 140. rocznica urodzin Bruno Konczakowskiego (1881–1959), kupca,
kolekcjonera dzieł sztuki i rzemiosła artystycznego, eksperta w dziedzinie broni.
Urodził się w Cieszynie.
27.05 – 30. rocznica śmierci Pawła Kalety (1912–1991), kompozytora,
skrzypka, współzałożyciela, kierownika artystycznego i pierwszego skrzypka
kwartetu smyczkowego Arco z Trzyńca.. Urodził się i zmarł w Trzyńcu na
Śląsku Cieszyńskim.
27.05 – 25. rocznica śmierci Józefa Ondrusza (1918–1996), polskiego
nauczyciela i kulturoznawcy, etnografa, bibliofila, redaktora, zbieracza tekstów
ludowych, znawcy i popularyzatora ekslibrisów. Urodził się w Darkowie na
Śląsku Cieszyńskim, zmarł w Karwinie.
28.05 – 145. rocznica urodzin Jana Szneidera (1876–1957), kapłana,
duszpasterza w Białej i w Komorowicach, przywódcy Komitetu Obrony
Państwa w Komorowicach, założyciela Towarzystwa Opieki nad Matką
i Dzieckiem w Białej. Urodził się w Czańcu.
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28.05 – 85. rocznica śmierci Karola Firicha (1884–1936), inżyniera,
komandora porucznika Marynarki Wojennej RP, obrońcy Lwowa, powstańca
śląskiego. Urodził się w Żywcu.
30.05 – 110. rocznica urodzin Władysława Milaty (1911–1954), klimatologa
i meteorologa, speleologa, krajoznawcy i działacza turystycznego, twórcy tzw.
modeli geoplastycznych. Urodził się w Cieszynie.
31. 05 – 85 lat temu (1936) oddano do użytku lotnisko w Aleksandrowicach
– dzielnicy Bielska-Białej.
31.05 – 30. rocznica śmierci Łucji Marii Monne (1908–1991), nauczycielki
cieszyńskich szkół średnich, wychowawczyni wielu sportowców i miłośników
turystyki. Urodziła się i zmarła w Cieszynie.

CZERWIEC
01.06 – 110. rocznica urodzin Jana Sztwiertni (1911–1940), pedagoga,
kompozytora, autora m.in. opery ludowej Sałasznicy. Urodził się
w Hermanicach (obecnie część Ustronia), zginął w Mauthausen-Gusen.
01.06 – 65. rocznica śmierci Karola Chobota (1915–1956), doktora farmacji,
tłumacza, lingwisty, autora opracowań i tłumaczeń literatury Wschodu. Urodził
się w Łazach na Śląsku Cieszyńskim.
02.06 – 125. rocznica urodzin Władysława Barteli (1896–1940), kapitana
Wojska Polskiego, legionisty, żołnierza 4 Pułku Strzelców Podhalańskich
w Cieszynie, uczestnika kampanii wrześniowej 1939. Urodził się w Kętach,
zginął w Katyniu.
02.06 – 10. rocznica śmierci Anny Więzik (1930–2011), poetki, działaczki
społecznej i kulturalnej, członkini Klubu Literackiego „Nadolzie”. Urodziła się
i zmarła w Cieszynie.
03.06 – 130. rocznica urodzin Karola Kitki (1891–1952), wójta gminy
Korbielów (1925–1933), sołtysa Korbielowa (1933–1943), więźnia KL
Auschwitz. Urodził się w Korbielowie.
04.06 – 85. rocznica urodzin Jerzego Skarbowskiego (1936–2005), pianisty,
publicysty, krytyka muzycznego, pisarza-eseisty, działacza społecznokulturalnego, pedagoga, wykładowcy akademickiego. Zmarł w Bielsku-Białej.
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05.06 – 130. rocznica urodzin Karola Chmiela (1891–1954), nauczyciela,
działacza oświatowego, bibliotekarza, od 1946 kierownika Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Cieszynie. Urodził się w Cierlicku na Śląsku
Cieszyńskim, zmarł w Cieszynie.
05.06 – 45. rocznica śmierci Michała Juroszka (1904–1976), pedagoga,
żołnierza kampanii wrześniowej 1939, jeńca oflagów w Arnswalde
i Woldenbergu, założyciel zespołu ludowego w Koniakowie. Urodził się
w Istebnej, zmarł w Wiśle.
06.06 – 110. rocznica urodzin Gustawa Kożdonia (1911–1973), sportowca,
działacza turystycznego, inicjatora założenia wytyczenia narciarskich tras
zjazdowych z Czantorii i Stożka i budowy skoczni narciarskich w Cieszynie
i Goleszowie. Urodził się w Goleszowie, zmarł w Cieszynie.
06.06 – 100. rocznica urodzin Janiny Pilch (1921–2009), dziennikarki, literatki
piszącej w języku polskim i portugalskim, więźniarki KL Ravensbrück i obozu
Flossenburg w Dreźnie. Urodziła się w Wiśle.
07.06 – 85. rocznica urodzin Wincentego Fabera (1936–1980), poety, autora
tekstów piosenek, pisarza książek dla dzieci, członka Grupy Literackiej
„Gronie”. Urodził się w Bielsku.
07.06 – 80. rocznica urodzin Jana Rybarskiego (1941–2018), dyrygenta,
chórmistrza, organisty i kompozytora, nauczyciela śpiewu gregoriańskiego.
Urodził się w Czernichowie.
07.06 – 65. rocznica śmierci Stanisława Merty (1884–1956), pedagoga,
działacza społecznego i turystycznego, założyciela schroniska na Hali Miziowej,
radnego bialskiego.
07.06 – 45. rocznica śmierci Ludwika Brożka (pseud. Jan Kurzelowski ; 1907–
1976), bibliografa, bibliotekarza, bibliofila zw. „cieszyńskim Estreicherem”,
folklorysty Śląska Cieszyńskiego. Urodził się w Karwinie na Śląsku
Cieszyńskim, zmarł w Cieszynie.
11.06 – 155. rocznica śmierci Teodora Kotschego (1813–1866), botanika,
przyrodnika, podróżnika; pierwszego Europejczyka – zdobywcy najwyższego
szczyt Iranu – Demawendu (1843). Urodził się w Ustroniu.
12.06 – 125. rocznica śmierci Edmunda Schmei (1837–1896), przemysłowca,
konstruktora, wynalazcy, właściciela Fabryki Maszyn i Odlewów Żelaznych
w Białej. Urodził się i zmarł w Białej.
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13.06 – 130. rocznica urodzin Jana Cyrnala (1891–1958), nauczyciela, doktora
filozofii, uczestnika I wojny światowej, pracownika w szkolnictwie średnim
woj. śląskiego (1934–1939). Urodził się w Gilowicach.
13.06 – 75. rocznica śmierci Jana Matuli (1875–1946), pedagoga, bibliofila,
kronikarza, kolekcjonera dokumentów regionalnych ze Śląska Cieszyńskiego:
polskich, czeskich i niemieckich. Urodził się w Gumnach k. Cieszyna, zmarł
w Trzyńcu.
14.06 – 85. rocznica śmierci Karola Buzka (1882–1936) pedagoga, działacza
oświatowego i narodowego, krajoznawcy, inspektora szkolnego w powiecie
cieszyńskim (1919–1933). Urodził się w Lesznej Dolnej na Śląsku Cieszyńskim,
zmarł w drodze na Połom w Beskidach.
15.06 – 145. rocznica urodzin Jana Mirochy (1876–1942), nauczyciela,
działacza ruchu strażackiego, kronikarza i autora monografii Zarzecza, zbieracza
pieśni ludowych z rejonu Strumienia. Urodził się w Zembrzycach k. Suchej
Beskidzkiej.
15.06 – 110. rocznica urodzin Henryka Bernacika (1911–1983), lekarza
Szpitala Śląskiego w Cieszynie, radnego. Zmarł w Cieszynie.
15.06 – 95 lat temu (1926) powołano Ochotniczą Straż Pożarną w Nierodzimiu.
15.06 – 45. rocznica śmierci Andrzeja Wantuły (1905–1976), doktora teologii,
pisarza, pastora w Wiśle (1934–1937, 1948–1956), biskupa Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce (od 1959). Urodził się w Ustroniu.
16.06 – 50. rocznica śmierci Władysława Steblika (1898–1971),
podpułkownika Wojska Polskiego, obrońcy Lwowa w 1919, szefa Oddziału II
Sztabu Armii Kraków w 1939; autora prac naukowych o Armii Kraków. Urodził
się w Tresnej, zmarł w Żywcu Sporyszu.
17.06 – 110. rocznica urodzin Jana Legierskiego (1911–1944), narciarza,
pierwszego biegacza spoza Zakopanego w reprezentacji Polski. Urodził się
w Koniakowie.
17.06 – 75. rocznica urodzin Marka Miksia (1946–1992), lekarza, działacza
społeczno-kulturalnego w Radziechowach, bibliofila i kolekcjonera
instrumentów muzycznych. Urodził się w Żywcu.
18.06 – 130. rocznica urodzin Henryka Nitry (1891–1948), rzeźbiarza,
malarza, działacza Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i Śląskiego Związku LiterackoArtystycznego. Urodził się w Sobieszowicach na Śląsku Cieszyńskim, zmarł w
Cieszynie.
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18.06 – 30. rocznica śmierci Józefa Sochora (1919–1991), muzyka (skrzypek),
nauczyciela, więźnia KL Auschwitz, członka PZKO (Polskiego Związku
Kulturalno-Oświatowego). Urodził się i zmarł w Karwinie na Śląsku
Cieszyńskim.
18/20.06 – 15. rocznica śmierci Jakuba Węgrzynkiewicza (1928–2006),
skoczka narciarskiego, trenera. Uczestnik igrzysk olimpijskich w Oslo (1952).
Urodził się i zmarł w Szczyrku.
19.06 – 120. rocznica urodzin Jana Hulbója (1901–?), instrumentalisty
ludowego, członka kapel zespołów regionalnych Wrzosy, Gronie, Jodły.
Urodził się w Koszarawie.
20.06 – 185. rocznica urodzin Jana Pawła Gawlika (1836–1928), lekarza,
wykładowcy akademickiego, publicysty, powstańca styczniowego; w Suchej od
1868: chirurg i położnik, inicjator powstania OSP, założyciel gniazda Sokoła.
Urodził się w Pisarzowicach.
20.06 – 115. rocznica urodzin Pawła Berka (1906–1983), działacza społecznopolitycznego, żołnierza 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie, wójta
Goleszowa (1945–1950). Urodził się w Cisownicy.
20.06 – 90. rocznica śmierci Emeryka Chroboczka (1881–1931), nauczyciela,
dyrygenta, zbieracza pieśni ludowych ze Śląska Cieszyńskiego i dokumentów
historycznych o Ustroniu. Urodził się w Rudzicy.
20.06 – 20. rocznica śmierci Zygmunta Pawlasa (1930–2001), szermierza
(szablisty), uczestnika igrzysk olimpijskich w Helsinkach (1952) i Melbourne
(1956), działacza sportowego. Urodził się w Jasienicy.
21.06 – 125. rocznica urodzin Herthy Karasek-Strzygowskiego (1896–1990),
niemieckiej i austriackiej malarki, rysowniczki, graficzki i pisarki; pochodziła
z rodziny fabrykantów związanych z regionem bielskim od 18 wieku. Malowała
m.in. postaci i typy ludowe mieszkańców okolic Bielska-Białej i Wilamowic.
Urodziła się w Białej.
21.06 – 90 lat temu (1931) w Cieszynie odsłonięto pomnik księcia Mieszka I
Cieszyńskiego. Twórcą odlewu jest Jan Raszka.
21.06 – 80. rocznica śmierci Jana Barabasza (1873–1941), księdza, mecenasa
kultury, Sługi Bożego, współzałożyciela Towarzystwa Kapłanów Polskich
Unitas, więźnia bielskiego gestapo i obozu koncentracyjnego Dachau. Urodził
się w Ustroniu, zginął w KL Dachau.
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22.06 – 80. rocznica śmierci Karola Banszela (1890–1941), pastora, pedagoga,
publicysty; uczestnika walk polsko-czeskich w 1919, kapelana Wojska
Polskiego. Urodził się w Mnisztwie k. Cieszyna.
23.06 – 50. rocznica śmierci Andrzeja Podżorskiego (1886–1971),
nauczyciela, publicysty, autora przewodnika po Wiśle, zbieracza regionaliów,
inicjatora utworzenia oraz kierownika Muzeum Beskidzkiego. Urodził się
i zmarł w Wiśle.
24.06 – 115. rocznica urodzin Władysława Szotkowskiego (1906–1980),
nauczyciela, architekta, działacza sportowego. Urodził się w Istebnej.
25.06 – 140. rocznica urodzin Pawła Hulki-Laskowskiego (1881–1946),
pisarza i poety, tłumacza, autora książki Księżyc nad Cieszynem. Zmarł
w Cieszynie.
26.06 – 150. rocznica urodzin Ernesta Farnika (1871–1944), germanisty,
pedagoga, działacza kulturalnego i oświatowego, organizatora szkolnictwa
polskiego w województwie śląskim, teoretyka regionalizmu na Śląsku,
założyciela i redaktora pierwszego na Śląsku pisma literackiego „Zaranie
Śląskie”. Urodził się w Cierlicku Górnym na Śląsku Cieszyńskim.
26.06 – 90. rocznica urodzin Władysława Skoczylasa (1931–2018), inżyniera,
nauczyciela, regionalisty, działacza OSP; autora publikacji o dziejach Kóz
i historii pożarnictw. Honorowy Obywatel Gminy Kozy. Urodził się i zmarł
w Kozach.
26.06 – 60. rocznica śmierci Marii Balbiny Świgost (1897–1961), nauczycielki
szkół powszechnych na Żywiecczyźnie, żołnierza AK. Zmarła w Żywcu.
26.06 – 50 lat temu (1971) wybuchł pożar w rafinerii ropy naftowej
w Czechowicach-Dziedzicach, w wyniku którego zginęło 37 osób, a 105
zostało rannych.
29.06 – 175. rocznica urodzin Piotra Parylaka (1846–1916), filologa
i historyka literatury, tłumacza literatury ruskiej i poezji łacińskiej.
29.06 – 145. rocznica urodzin Bogusława Heczki (1876–1926), nauczyciela,
działacza narodowego i oświatowego, organizatora szkolnictwa polskiego na
Śląsku Cieszyńskim i w województwie śląskim, prezesa Polskiego Towarzystwa
Pedagogicznego. Urodził się w Piosku na Śląsku Cieszyńskim, zmarł
w Cieszynie.
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29.06 – 135. rocznica urodzin Franciszka Kotasa (1886–1961), stenologa
i nauczyciela pisania na maszynie; pracował nad polskim systemem stenografii.
Urodził się w Dąbrowie na Śląsku Cieszyńskim, zmarł w Cieszynie.
29.06 – 135. rocznica urodzin Franciszka Moronia (1886–1931), księdza,
działacza organizacji wyznaniowych, gospodarczych i narodowych na Zaolziu,
znawcy i propagatora spółdzielczości. Zmarł w Ropicy.
29.06 – 85. rocznica urodzin Pawła Puczka (1936–2018), skrzypka, pedagoga,
koncertmistrza m.in. Opera Royale w Liège. Urodził się w Cisownicy.

LIPIEC
01.07 – 130. rocznica urodzin Karola Suchanka (1891–1975), urzędnika,
fotografika, kronikarza; związany z Odlewnią Żeliwa w Węgierskiej Górce
(1906–1958); współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej.
Urodził się w Cięcinie.
02.07 – 55. rocznica śmierci Anny Mosor-Barutowicz (1904–1966),
nauczycielki SP w Krzyżowej (1931–1964), działaczki na rzecz społeczności
Krzyżowej. Urodziła się i zmarła w Żywcu.
02.07 – 5 lat temu (2016) kościół Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej
Hałcnowie podniesiono do godności Bazyliki Mniejszej. Uroczystości
przewodniczył Nuncjusz Apostolski Ks. Arcybiskup Celestino Migliore.
03.07 – 140. rocznica urodzin Pawła Rakusa (1881–1948), nauczyciela,
uczestnika I wojny światowej, działacza Polskiego Związku KulturalnoOświatowego. Urodził się w Nieborach na Śląsku Cieszyńskim, zmarł
w Cieszynie.
03.07 – 100. rocznica urodzin Wawrzyńca Hubki (1921–1999), poety, twórcy
ludowego, działacza społecznego, członka Grupy Literackiej „Gronie”
i Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Urodził się w Złatnej.
03.07 – 80. rocznica śmierci Piotra Feliksa (1883–1941), nauczyciela,
polskiego działacza społecznego i narodowego na Zaolziu, dyrektora polskiego
Gimnazjum im. J. Słowackiego w Orłowej (1914–1939), działacza i prezesa
Macierzy Szkolnej w Czechosłowacji. Zginął w KL Auschwitz.
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04.07 – 160. rocznica śmierci Antoniego Janusza (1820–1861), księdza, autora
kancjonału Praca codzienna i całożywotna każdego chrześcijanina
katolickiego [...] (1857), pierwszego polskiego modlitewnika na Śląsku
Cieszyńskim. Urodził się w Czechowicach, zmarł w Zebrzydowicach.
05.07 – 130. rocznica urodzin Józefa Mazurka (1891–1968), lekarza,
dokumentalisty wydarzeń z okupacji niemieckiej, działacza ruchu oporu
w Bystrzycy; w Czeskim Cieszynie prowadził archiwum ruchu oporu
i martyrologii ofiar II wojny światowej. Urodził się w Rychwałdzie, zmarł
w Czeskim Cieszynie.
07.07 – 115. rocznica urodzin Emilii Michalskiej (pseud. Ewa Urbusiowa,
Kalja ; 1906–1997), poetki ludowej, autorki bajek, ballad, pastorałek, gawęd,
opowiadań i utworów scenicznych, członkini Grupy Literackiej „Gronie”.
Urodziła się w Pruchnej, zmarła w Cieszynie.
08.07 – 75. rocznica śmierci Józefa Mehoffera (1869–1946), malarza, grafika,
przedstawiciela Młodej Polski; jego uczniem był m.in. istebniański artysta
Ludwik Konarzewski. Zmarł w Wadowicach.
09.07 – 75. rocznica urodzin Tadeusza Pawlusiaka (1946–2011), skoczka
narciarskiego, szkoleniowca, uczestnika igrzysk olimpijskich w Sapporo (1972)
i Innsbrucku (1976). Urodził się i zmarł w Wilkowicach.
09.07 – 25. rocznica śmierci Bogusława Kożusznika (1910–1996), profesora
medycyny, działacza społecznego i politycznego, uczestnika prac nad
powołaniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), działacza UNICEF-u.
Urodził się w Suchej Dolnej na Śląsku Cieszyńskim.
10.07 – 140. rocznica urodzin Pawła Hojdysza (1881–1915), nauczyciela
rysunków, pszczelarza; jego uczniem był artysta Ludwik Lipowczan. Urodził się
w Drogomyślu.
10.07 – 120. rocznica urodzin Franciszka Czapli (1901–1940), nauczyciela,
współredaktora „Gwiazdki Cieszyńskiej”, członka konspiracyjnej organizacji
Orła Białego, więźnia obozów koncentracyjnych Dachau i Mauthausen-Gusen.
Urodził się w Zebrzydowicach, zginął w KL Mauthausen-Gusen.
10.07 – 115. rocznica urodzin Adama Niedoby (1906–1972), nauczyciela,
działacza społecznego i kulturalnego, regionalisty, organizatora szkół w Wiśle
Głębcach i na Małym Stożku. Założyciel i kierownik zespołu regionalnego
„Wisła”; skomponował pieśń pt. Szumi jawor – niepisany hymn górali śląskich.
Urodził się w Nawsiu na Śląsku Cieszyńskim, zmarł w Wiśle.
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12.07 – 110. rocznica urodzin Władysława Sternala (1911–1995), zabawkarza,
twórcy kołysek, dziobiących się kogucików na kiju oraz „klepoków” Urodził się
i zmarł w Koszarawie.
12.07 – 75 lat temu (1946) założono Koło Łowieckie „Głuszec” w Wiśle.
12.07 – 35. rocznica śmierci Mariana Lipienia (1932–1986), działacza
społecznego i politycznego, propagatora i aktywisty ruchu młodzieżowego
w Żywcu.
12.07 – 30 lat temu (1991) rozpoczęła działalność Straż Miejska w Ustroniu.
15.07 – 30 lat temu (1991) powołano Straż Miejską w CzechowicachDziedzicach.
15.07 – 20. rocznica śmierci Władysława Niemirskiego (1914–2001), malarza,
architekta zieleni, nauczyciela akademickiego, projektanta m.in. Śląskiego
Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Urodził się w Wiśle.
16.07 – 105. rocznica urodzin Henryka Gąsiorka (1916–1995), działacza
spółdzielczego, żołnierza kampanii wrześniowej 1939, działacza
samorządowego. Urodził się w Gilowicach.
16.07 – 10. rocznica śmierci Albina Małysiaka (1917–2011), biskupa
pomocniczego krakowskiego (1970–1993), biskupa seniora archidiecezji
krakowskiej; otrzymał tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Urodził się
w Koconiu.
16.07 – 5. rocznica śmierci Jacka Wiesiołowskiego (1940–2016), historyka,
profesora nauk humanistycznych, kierownika działu rękopisów Biblioteki
Kórnickiej, współzałożyciela i prezesa Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki
Raczyńskich. Urodził się w Żywcu.
17.07 – 20. rocznica śmierci Tadeusza Porębskiego (1931–2001), inżyniera
mechanika, profesora nauk technicznych, polityka, wicemarszałka Sejmu
(1988–1989). Urodził się w Bielsku.
18.07 – 135. rocznica śmierci Jana Bujaka (1825–1886), prawnika, wydawcy,
urzędnika skarbowego; przyczynił się do wprowadzenia języka polskiego
w skarbowości rządowej Galicji. Urodził się w Wiśle.
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18.07 – 125. rocznica urodzin Gustawa Fierli (1896–1981), malarza,
nauczyciela rysunków, autora prac dotyczących strojów ludowych Śląska
Cieszyńskiego. Urodził się w Lutyni Górnej na Śląsku Cieszyńskim, zmarł
w Czeskim Cieszynie.
18.07 – 85 lat temu (1936) oddano do użytku Pływalnię „Panorama” przy ul.
Marii Konopnickiej w Bielsku.
18.07 – 80. rocznica śmierci Rudolfa Tomanka (1879–1941), księdza,
działacza narodowego, posła w parlamencie wiedeńskim, współpracownika ks.
Józefa Londzina. Urodził się w Ropicy na Śląsku Cieszyńskim.
20.07 – 50. rocznica śmierci Franciszka Jaworskiego (1895–1971), malarza,
marynarza, uczestnika pierwszej wojny światowej. Zmarł w Cieszynie.
21.07 – 80 lat temu (1941) Niemcy zarekwirowali dzwony z bestwińskiego
kościoła.
22.07 – 70 lat temu (1951) w Bielsku-Białej uruchomiono linię tramwajową
nr 2.
22.07 – 60 lat temu (1961) w Skoczowie odsłonięto pomnik „Poległym za
Polskość Śląska” według projektu Artura Cienciały.
22.07 – 45. rocznica śmierci Karola Hławiczki (1894–1976), muzykologa,
pianisty, nauczyciela muzyki, kompozytora, dyrygenta Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk”. Urodził się w Ustroniu, zmarł w Cieszynie.
22.07 – 35 lat temu (1986) oddano do użytku nową strażnicę Ochotniczej
Straży Pożarnej w Lipniku.
23.07 – 175. rocznica urodzin Hilarego Filasiewicza (1846–1922), prawnika,
ekonomisty, działacza narodowego, dyrektora, reżysera i aktora amatorskiej
sceny w Czytelni Ludowej. Prezes Macierzy Szkolnej (1905–1922), inicjator
wydawania „Dziennika Cieszyńskiego”.
23.07 – 75. rocznica urodzin Zbigniewa Powady (1946–2020), proboszcza
w parafii św. Mikołaja w Bielsku-Białej, współorganizatora pomocy
represjonowanym – Biskupi Komitet Pomocy Uwięzionym i Internowanym
w Bielsku-Białej (1983–1988 ) i Duszpasterstwa Ludzi Pracy (1984–2016).
Kapelan KIK i podbeskidzkiej „Solidarności” (1989–2016).
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24.07 – 180. rocznica śmierci Michała Józefa Niemczyka (2 poł. XVIII–1841),
proboszcza parafii św. Wojciecha w Jeleśni (od 1812); od 1817 prowadził
kronikę pt. Monument albo ekstrakt dziejopisów żywieckich z rocznych dziei
zebrany... Urodził się w Bestwince, zmarł w Jeleśni.
24.07 – 15. rocznica śmierci Władysława Rakowskiego (1932–2006), muzyka,
kompozytora, pedagoga, radnego; założyciela Cieszyńskiej Orkiestry
Symfonicznej, kierownika muzycznego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi
Cieszyńskiej. Urodził się w Sibicy na Śląsku Cieszyńskim, zmarł w Cieszynie.
24.07 – 5. rocznica śmierci Alfreda Biedrawy (1923–2016), malarza, pedagoga
i wykładowcy akademickiego, laureata „Bielskich Jesieni” i nagrody „Ikar”
(1997). Urodził się w Kętach, zmarł w Bielsku-Białej.
24.07 – 5. rocznica śmierci Bogusława Kokotka (1949–2016), pastora,
dziennikarza, publicysty, działacza społecznego i ekumenicznego, redaktora
naczelnego m.in. „Kalendarza Ewangelickiego”, kapelana Koła Polskich
Kombatantów w Czechach. Urodził się w Łyżbicach na Śląsku Cieszyńskim.
26.07 – 115. rocznica urodzin Franciszka Janeczki (1906–1945), malarza
ludowego (obrazy o tematyce religijnej). Urodził się i zmarł w Sporyszu.
27.07 – 75 lat temu (1946) oficjalnie rozpoczęto akcję wysiedlania Niemców,
którzy przed wojną stanowili 60% ludności Bielska i 30% ludności Białej
28.07 – 130 lat temu (1891) otwarto budynek remizy strażackiej w Białej.
31.07 – 135. rocznica urodzin Romana Pollaka (1886–1972), historyka,
badacza literatury staropolskiej i kultury m.in. Śląska, edytora; uczestnika
I wojny światowej i akcji plebiscytowej na Śląsku. Urodził się w Jeleśni.
31.07 – 125. rocznica urodzin Zygmunta Szatkowskiego (1896–1976), majora
Wojska Polskiego, literata, męża pisarki Zofii Kossak. Organizator Muzeum
Zofii Kossak i jego honorowy kustosz. Zmarł w Cieszynie.

SIERPIEŃ
01.08 – 130. rocznica urodzin Jadwigi Matuszek (1891–1972), inicjatorki
budowy i fundatorki kościoła pw. Matki Boskiej Anielskiej w Korbielowie.
Urodziła się w Wadowicach, zmarła w Korbielowie.
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02.08 – 135. rocznica urodzin Kajetana Kajetanowicza (1886–1963),
specjalisty hodowli koni, dyrektora Państwowego Stada Ogierów
w Drogomyślu. Zmarł w Ochabach.
03.08 – 55. rocznica śmierci Ryszarda Sroczyńskiego (1905–1966), rzeźbiarza,
autora m.in. pomników: Syrenki (1953), Adama Mickiewicza w Parku
Włókniarzy (1955), Ofiar Oświęcimia w Strumieniu. Zmarł w Bielsku-Białej.
06.08 – 30. rocznica śmierci Maxa Rostala (1906–1991), skrzypka-wirtuoza
nazywanego „cieszyńskim Paganinim”, profesora europejskich uczelni
muzycznych. Urodził się w Cieszynie.
07.08 – 115. rocznica urodzin Maxa Rostala (1906–1991), skrzypka-wirtuoza
nazywanego „cieszyńskim Paganinim”, profesora europejskich uczelni
muzycznych. Urodził się w Cieszynie.
07.08 – 110. rocznica urodzin Jana Pietraszki (1911–1988), biskupa
pomocniczego krakowskiego (1963–1988). Sługa Boży Kościoła katolickiego.
Urodził się w Buczkowicach.
07.08 – 105. rocznica urodzin Adolfa Nasza (1916–1973), etnografa,
archeologa, uczestnika wykopalisk archeologicznych m.in. na Ostrowie
Tumskim i w Sobótce. Urodził się w Ustroniu.
08.08 – 185. rocznica urodzin Antoniego Kocyana (1836–1916), leśnika,
ornitologa, badacza fauny tatrzańskiej, uczestnika powstania styczniowego
1863. Urodził się w Makowie Podhalańskim.
08.08 – 90. rocznica urodzin Mariana Koima (1931–2015), filmowca
i fotografika, działacza społecznego, gawędziarza, współorganizatora
Amatorskiego Klubu Filmowego „Bielsko” i Dyskusyjnego Klubu Filmowego
„Kogucik” oraz AKF „Chemik” w Oświęcimiu. Urodził się w Bielanach k. Kęt.
Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w bielskiej Kamienicy.
09.08 – 130. rocznica urodzin Ludwika Skrzypka (1891–1965), nauczyciela,
jednego z organizatorów przewrotu w 1918 w Cieszynie, ochotnika w III
powstaniu śląskim. Urodził się w Górkach Wielkich, zmarł w Cieszynie.
09.08 – 35. rocznica śmierci Franciszka Figury (1920–1986), księdza
kanonika, dr nauk teologicznych, kapelana Hufca Harcerskiego w pow.
żywieckim. Urodził się w Cięcinie.
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09.08 – 30. rocznica śmierci Michała Tomaszka (1960–1991), franciszkanina,
misjonarza i męczennika. Zginął śmiercią męczeńską razem ze Zbigniewem
Strzałkowskim. Błogosławiony Kościoła katolickiego (beatyfikacja w 2005).
Urodził się w Łękawicy.
10.08 – 115 lat temu (1906) niecałe dwa miesiące po podpisaniu umowy
z budowniczym, schronisko turystyczne na Markowych Szczawinach
w Masywie Babiej Góry przekazano prowizorycznie do użytku turystom.
10.08 – 80. rocznica urodzin Helmuta Kajzara (1941–1982), dramaturga,
reżysera, teoretyka i krytyka teatralnego, autora koncepcji teatralnej – „teatru
metacodziennego”. Urodził się w Bielsku-Białej.
10.08 – 45. rocznica śmierci Andrzeja Hławiczki (1900–1976), leśnika,
narciarza i działacza sportowego, publicysty, twórcy dokumentacji zabytków
Cieszyna i okolic. Urodził się i zmarł w Cieszynie.
11.08 – 55. rocznica śmierci Leona Szmei (1903–1966), nauczyciela
w szkołach okręgu ostrawsko-bogumińskiego, organizatora harcerstwa. Urodził
się w Nowym Boguminie na Śląsku Cieszyńskim, zmarł w Cieszynie.
13.08 – 130. rocznica urodzin Andrzeja Bystronia (1891–1918), działacza
niepodległościowego, porucznika, publicysty, jednego z pierwszych
uczestników tajnego skautingu, organizatora jawnych drużyn harcerskich.
Urodził się w Ustroniu.
14.08 – 130. rocznica urodzin Józefa Kuli (1891–1941), księdza, działacza
narodowego, popularyzatora sztuki ludowej; budowniczy kościoła w Dębowcu
z polichromią projektu Pawła Stellera opartą na motywach regionalnych.
Urodził się w Hażlachu, zginął w KL Dachau.
14.08 – 30 lat temu (1991) odbyła się druga wizyta Jana Pawła II w kościele
Ofiarowania NMP w Wadowicach.
14.08 – 30 lat temu (1991) miała miejsce konsekracja kościoła św. Piotra
Apostoła w Wadowicach przez Jana Pawła II.
15.08 – 70. rocznica śmierci Artura Schnabela (1882–1951), austriackiego
pianisty, kompozytora, pedagoga, pisarza. Urodził się w Lipniku.
15.08 – 65. rocznica śmierci Karola Kiszy (1884–1956), doktora prawa,
adwokata, uczestnika I wojny światowej i walk polsko-czeskich w 1919 pod
Skoczowem. Komisarz Rządu Krajowego Rady Narodowej Księstwa
Cieszyńskiego. Urodził się w Nawsiu na Śląsku Cieszyńskim, zmarł
w Skoczowie.
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16.08 – 155. rocznica śmierci Jana Milikowskiego (1781–1866), właściciela
firmy księgarskiej we Lwowie, pierwszego księgarza, który zaproponował
Mickiewiczowi wydanie Pana Tadeusza. Urodził się w Oldrzychowicach na
Śląsku Cieszyńskim.
16.08 – 140. rocznica urodzin Ludwika Jaska (1881–1960), nauczyciela,
działacza społecznego, recenzenta teatralnego w „Gwiazdce Cieszyńskiej”.
Urodził się w Lipowej, zmarł w Cieszynie.
16.08 – 60. rocznica śmierci Jana Olszara (1898–1961), pastora, publicysty,
działacza polonijnego, uczestnika I wojny światowej oraz walk w obronie
Śląska Cieszyńskiego i Lwowa; w czasie II wojny kapelan żołnierzy I korpusu
WP. Urodził się w Dzięgielowie.
19.08 – 80. rocznica urodzin Henryka Urbańczyka (1941–2004), filmowca,
redaktora „Kroniki Beskidzkiej”, związanego z Amatorskim Klubem Filmowym
„Bielsko”, współorganizatora Międzynarodowego Festiwalu Filmów
Animowanych „FAZY” w Bielsku-Białej.
20.08 – 90. rocznica urodzin Tadeusza Holeksy (1931–1995), organizatora
amatorskiego ruchu śpiewaczego, prezesa Katolickiego Chóru Kościelnego
„Lutnia” w Cieszynie. Urodził się w Ustroniu.
21.08 – 140. rocznica urodzin Marii Antoniny Kratochwil (1881–1942),
zakonnicy, pedagog; należała do Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre
Dame. Błogosławiona Kościoła katolickiego (beatyfikowana w 1999). Urodziła
się w Witkowicach na Śląsku Cieszyńskim.
21.08 – 115. rocznica urodzin Emila Wyrobka (1906–1974), lekarza,
specjalisty w dziedzinie radiologii i radioterapii, uczestnika Powstania
Warszawskiego, organizatora Instytutu Onkologii w Krakowie. Urodził się
w Żywcu.
22.08 – 70. rocznica śmierci Edwarda Cienciały (1892–1951), lekarza,
uczestnik akcji plebiscytowej na Śląsku Cieszyńskim, żołnierza WP.
Organizator Sanatorium Kolejowego w Bystrej-Wilkowicach. Urodził się
w Suchej Średniej na Śląsku Cieszyńskim.
24.08 – 110. rocznica urodzin Karola Kubicy (1911–1989), żołnierza, działacza
OSP, sołtysa Siennej od 1958; uczestnika walk o Monte Cassino. Urodził się
w Siennej.
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24.08 – 15. rocznica śmierci Przemysława Wasilewskiego (1927–2006),
inżyniera maszyn, nauczyciela akademickiego bielskich uczelni: Politechniki
Łódzkiej, ATH, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.
25.08 – 130. rocznica urodzin Gustawa Morcinka (właśc. Augustyn Morcinek ;
1891–1963), pisarza, nauczyciela, publicysty, działacza społecznego, posła na
Sejm PRL I kadencji, autora książek dla dzieci i młodzieży; wprowadził
tematykę śląską do literatury ogólnopolskiej. Urodził się w Karwinie na Śląsku
Cieszyńskim.
25.08 – 15. rocznica śmierci Józefa Klimka (1918–2006), medaliera, pedagoga;
związany ze Studiem Filmów Rysunkowych i Teatrem Polskim. Urodził się
w Skoczowie.
25.08 – 15 lat temu (2006) otwarto szlak rowerowy Beskidy-Tatry ze
Szczyrku do Zakopanego – wzięło w nim udział ok. 20 rowerzystów.
27.08 – 115. rocznica urodzin Edmunda Wojtyły (1906–1932), lekarza,
zastępcy ordynatora w Szpitalu Miejskim w Bielsku, starszego brata Karola
Wojtyły. Zmarł w Bielsku.
27.08 – 100. rocznica urodzin Augustyna Goczoła (1921–1991), działacza
ruchu oporu, więźnia bielskiego gestapo, pisarza i plastyka. Współinicjator
i pierwszy dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni, pomysłodawca
powstania pierwszej na Żywiecczyźnie Regionalnej Izby Pracy Twórczej.
28.08 – 120. rocznica urodzin Józefiny Białek (1901–1987), modystki.
Tworzyła własne wzory kapeluszy i sprowadzała modne modele z Wiednia.
Do stałych klientek należały: hrabina Gabriela Thun-Larisch, hrabina Larisch
z Frysztatu i piosenkarka Maria Koterbska. Urodziła się i zmarła w Cieszynie.
29.08 – 110. rocznica urodzin Rudolfa Marszałka (1911–1948), księdza,
kapelana WP, oficera AK i NSZ, współpracownika kpt. Henryka Flamego
„Bartka”. Urodził się w Komorowicach Krakowskich (ob. część Bielska-Białej).
30.08 – 135. rocznica urodzin Franciszka Syca (1886–1965), nauczyciela,
kierownika SP nr 2 w Łodygowicach, działacza społecznego. Urodził się
k. Makowa Podhalańskiego, zmarł w Opolu.
30.08 – 120. rocznica urodzin Henryka Lufta-Lotara (1901–1979), aktora
i reżysera teatralnego, m.in. w Częstochowie i Bielsku-Białej. Zmarł w BielskuBiałej.
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30.08 – 80. rocznica urodzin Stanisława Łuczkiewicza (1941–1987), inżyniera,
działacza państwowego, wojewody bielskiego (1981–1987).
31.08 – 30 lat temu (1991) zamknięto Hotel „Pod Brunatnym Jeleniem”
w Cieszynie.

WRZESIEŃ
01.09 – 50 lat temu (1971) otwarto Liceum Ogólnokształcące im. Marii
Konopnickiej w Milówce.
01.09 – 35 lat temu (1986) oddano do użytku budynek Zespołu Szkół Silesia
w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1e.
02.09 – 130 lat temu (1891) powstało Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
w Cieszynie.
02.09 – 110. rocznica śmierci Jerzego Badury (1845–1911), pastora, działacza
narodowego, publicysty, redaktora czasopism, założyciela tajnego związku
„Wzajemność” w Cieszynie w 1863, współinicjatora powstania Stowarzyszenia
Akademickiego „Ognisko” w Wiedniu. Urodził się w Drogomyślu.
02.09 – 60. rocznica śmierci Tadeusza Faliszewskiego (1898–1961), reżysera,
piosenkarza, aktora kabaretowego i operetkowego, porucznika WP, uczestnika
kampanii wrześniowej 1939, więźnia KL Gusen, gdzie założył teatr obozowy.
Urodził się w Żywcu.
03.09 – 190. rocznica urodzin Emiliana Schindlera (1831–1911), księdza,
znawcy i popularyzatora muzyki kościelnej. Opracował melodie do pierwszego
polskiego kancjonału ks. Antoniego Janusza. Zmarł w Jasienicy.
05.09 – 250. rocznica urodzin Karola Ludwika Habsburga (1771–1874),
arcyksięcia austriackiego, wojskowego, gubernatora Moraw, właściciela dóbr
cieszyńskich i żywieckich.
05.09 – 125 lat temu (1896) założono Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
w Cieszynie.
05.09 – 85. rocznica urodzin Januarego Romana (1936–1993), inżyniera,
konstruktora lotniczego, pedagoga, pilota doświadczalnego w Szybowcowym
Zakładzie Doświadczalnym w Bielsku-Białej.
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06.09 – 140. rocznica urodzin Jerzego Smoleńskiego (1881–1940), geografa,
geologa, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, współorganizatora i dyrektora
Instytutu Geograficznego w Krakowie. Urodził się w Jaworzu, zginął w KL
Sachsenhausen.
16.09 – 100. rocznica urodzin Zygmunta Bubaka (1921–1986), księdza
katolickiego, patrona Muzeum Regionalnego w Bestwinie, badacza przeszłości
ziemi bestwińskiej. Urodził się w Bestwinie.
06.09 – 45. rocznica śmierci Józefa Hławiczki (1906–1976), leśniczego,
specjalisty hodowli i rozwoju żubrów w leśnictwie Jankowice k. Pszczyny.
Urodził się w Cisownicy.
07.09 – 120. rocznica urodzin Edwarda Jana Zajączka (1901–1942),
nauczyciela, działacza narodowego i politycznego, redaktora, kapitana WP,
inspektora Obwodu Bielskiego Okręgu Śląskiego ZWZ. Urodził się w Lesie
k. Ślemienia, zginął w KL Auschwitz.
07.09 – 20. rocznica śmierci Bolesława Lubosza (1922–2001), poety,
publicysty, prozaika, krytyka literackiego, kierownika literackiego Teatru
Polskiego oraz Teatru Lalek „Banialuka”.
09.09 – 100. rocznica urodzin Karola Chodury (1921–2001), operatora
i reżysera filmowego, asystenta i operatora m.in. w filmach Zakazane
piosenki, Krzyżacy. Urodził się w Cieszynie.
09.09 – 100. rocznica śmierci Jerzego Nowaka (1842–1921), działacza
narodowego i działacza społecznego, samorządowca, zastępcy prezesa Czytelni
Katolickiej w Ustroniu. Urodził się w Lipowcu na Śląsku Cieszyńskim, zmarł
w Ustroniu.
09.09 – 50. rocznica śmierci Franciszka Kulisiewicza (1888–1971), filologa
klasycznego, tłumacza, publicysty, bibliotekarza, recenzenta, znawcy języka
i kultury antycznej. Zmarł w Cieszynie.
09.09 – 35 lat temu (1986) powstało Towarzystwo Miłośników Jeleśni
„Pilsko”.
11.09 – 80. rocznica śmierci Jana Boziewicza (1864–1941), farmaceuty,
działacza narodowego i plebiscytowego, inicjatora budowy pierwszego na
Śląsku pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zmarł w Jaworzu.
13.09 – 90. rocznica urodzin Stanisława Wiewióry (1931–1993), doktora
inżyniera, architekta, urbanisty; projektanta m.in. amfiteatru wokół fortu
„Wędrowiec”. Urodził się w Węgierskiej Górce.
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16.09 – 75. rocznica urodzin Andrzeja Jakubiczka (1946–2010), pedagoga,
recenzenta teatralnego i felietonisty, działacza społecznego, radnego. Urodził się
w Bielsku-Białej.
16.09 – 45. rocznica śmierci Józefa Jeżowicza (1885–1976), ludowego
gawędziarza-humorysty, uczestnika I wojny światowej; w jego domu w czasie
okupacji mieściła się komenda oddziału partyzanckiego koordynująca ruchem
partyzanckim w Beskidach. Urodził się i zmarł w Koszarzyskach na Śląsku
Cieszyńskim.
17.09 – 80. rocznica urodzin Mieczysława Czulaka (1941–2010), działacza
społeczno-kulturalnego, regionalisty, założyciela Koła Towarzystwa
Miłośników Ziemi Żywieckiej w Porąbce, Izby Regionalnej i Towarzystwa
Miłośników Międzybrodzia. Urodził się w Porąbce.
18.09 – 125. rocznica urodzin Władysława Wita Michejdy (1896–1943),
doktora prawa, adwokata, uczestnika przewrotu wojskowego w 1918
w Cieszynie, powstańca śląskiego, działacza plebiscytowego, żołnierza ZWZAK. Urodził się w Olbrachcicach na Śląsku Cieszyńskim, zginął w KL
Auschwitz.
19.09 – 120. rocznica urodzin Rozalii Celakówny (1901–1944), pielęgniarki,
mistyczki, Służebnicy Bożej Kościoła katolickiego. Urodziła się w Jachówce.
21.09 – 140 lat temu (1881) oficjalne otworzono synagogę w Bielsku.
21.09 – 120. rocznica urodzin Jerzego Lanca (1901–1932), nauczyciela,
działacza oświatowego i narodowego. Urodził się w Kostkowicach.
22.09 – 125. rocznica urodzin Karola Krzywonia (1896–1954), pastora,
publicysty, współredaktora „Ewangelika”, więźnia obozów koncentracyjnych
w Sachsenhausen-Oranienburgu i Dachau, działacza Polskiego Związku
Kulturalno-Oświatowego (PZKO) i Macierzy Szkolnej. Urodził się w Łazach na
Śląsku Cieszyńskim, zmarł w Nawsiu.
22.09 – 85. rocznica śmierci Józefa Buzka (1873–1936), prawnika, statystyka,
ekonomisty, posła i senatora RP, dyrektora Głównego Urzędu Statystycznego
(1918–1929). Urodził się w Końskiej, zmarł w Cieszynie.
23.09 – 10. rocznica śmierci Władysława Imielskiego (1928–2011), filologa
dziennikarza, wieloletniego kierownika bielskiego oddziału „Dziennika
Zachodniego”.
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24.09 – 5 lat temu (2016) otwarto Hospicjum im. św. Jana Pawła II
w Bielsku-Białej.
26.09 – 65 lat temu (1956) powstało Towarzystwo Miłośników Bielska-Białej,
(od 1967 Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej).
26.09 – 55. rocznica śmierci Stanisława Świgosta (1891–1966), nauczyciela
szkół powszechnych na Żywiecczyźnie, uczestnika I wojny światowej, wojny
polsko-bolszewickiej 1920, żołnierza AK.
26.09 – 40. rocznica śmierci Jerzego Drozda (1907–1981), nauczyciela,
kompozytora, dyrygenta, organizatora Święta Gór i współzałożyciela Zespołu
Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej. Urodził się i zmarł w Wiśle.
26.09 – 35. rocznica śmierci Karola Stawowego (1908–1986),
współzałożyciela i wiceprezesa Towarzystwa Miłośników Bielska-Białej
(obecnie TMZBB), działacza PCK, PTTK.
27.09 – 115. rocznica śmierci Jadwigi Borzęckiej (1863–1906), zakonnicy,
współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego.
Służebnica Boża. Zmarła w Kętach.
27.09 – 110. rocznica urodzin Zdzisława Okuljara (pseud. Kotra ; 1911–1977),
kierownika literackiego i reżysera Teatru Lalek „Banialuka” (1950–1951),
publicysty i recenzenta teatralnego, kierownika Grupy Literackiej „Gronie”
w Żywcu; związany ze Studiem Filmów Rysunkowych. Zmarł w Bielsku-Białej.
28.09 – 155. rocznica urodzin Daniela Grossa (1866–1942), prawnika, polityka,
działacza ruchu spółdzielczego, wiceburmistrza Białej, senatora, współinicjatora
powstania męskiego Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Białej oraz
jednego z założycieli „Tygodnika Bielskiego” (1918). Zmarł w KL Auschwitz.
28.09 – 90. rocznica urodzin Franciszka Kani (1931–2005), księdza,
misjonarza w Rwandzie (1973–1994). Zmarł w Bielsku-Białej.
28.09 – 60. rocznica śmierci Franciszka Kotasa (1886–1961), stenologa
i nauczyciela pisania na maszynie; pracował nad polskim systemem stenografii.
Urodził się w Dąbrowie na Śląsku Cieszyńskim, zmarł w Cieszynie.
29.09 – 115. rocznica urodzin Teofila Hrabca (1906–1971), ogrodnika,
kolekcjonera i znawcy regionaliów-silesiaców. Urodził się w Cierlicku Dolnym,
zmarł w Ligotce Kameralnej na Śląsku Cieszyńskim.
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29.09 – 20. rocznica śmierci Andrzeja Szewczyka (1950–2001), artysty sztuk
wizualnych, malarza, pedagoga; od 2017 jest patronem jednej z ulic Cieszyna.
Zmarł w Cieszynie.

PAŹDZIERNIK
01.10 – 155. rocznica urodzin Józefa Firli (1866–1911), księdza, pisarza
ludowego i etnografa. Urodził się i zmarł w Suchej Górnej na Śląsku
Cieszyńskim.
01.10 – 75 lat temu (1946) utworzono Gimnazjum Przemysłu Drzewnego,
tzw. „Szkoła leśna” w dawnym Pałacu Habsburgów w Żywcu.
01.10 – 55. rocznica śmierci Jana Cholewy (1920–1966), pilota, działacza
harcerskiego, uczestnika kampanii wrześniowej 1939 i walk we Francji, pilota
Dywizjonu Bombowego 301 w Anglii. Urodził się i zmarł w Ustroniu.
01.10 – 50 lat temu (1971) otwarto Dzielnicową Bibliotekę Publiczną po
przeprowadzonym kapitalnym remoncie.
01.10 – 20 lat temu (2001) powstała Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej – z przekształcenia Filii Politechniki Łódzkiej.
04.10 – 130. rocznica urodzin Tadeusza Dyboskiego (1891–1939), lekarza,
polityka, oficera WP, posła do Sejmu RP (1928 i 1930). Urodził się
w Cieszynie.
04.10 – 110. rocznica urodzin Mieczysława Kozdrunia (1911–1988), skoczka
narciarskiego, trenera kadry narodowej skoczków (1950–1967). Zmarł
w Bielsku-Białej.
05.10 – 135. rocznica urodzin Rudolfa Karpińca (1886–1975), prawnika,
sędziego Sądu Okręgowego w Cieszynie (1921–1939), jednego z trzech
sędziów, który w 1927 orzekał w „procesie stulecia” o tzw. dobra Komory
Cieszyńskiej. Radny miasta Cieszyna. Po 1945 notariusz i sędzia w Cieszynie.
Zmarł w Cieszynie.
06.10 – 115. rocznica urodzin Wincentego Bałysa (1906–1939), rzeźbiarza,
malarza, grafika; współpracował z Emilem Zegadłowiczem (jeden z założycieli
grupy artystycznej „Czartak”). Urodził się w Tomicach.
139

07.10 – 45 lat temu (1976) powołano Beskidzkie Towarzystwo SpołecznoKulturalne, jego pierwszym prezesem został dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki
Powiatowej w Bielsku-Białej – Józef Szczerba.
08.10 – 105. rocznica śmierci Bronisława Gustawicza (1852–1916), pedagoga,
publicysty, organizatora i pierwszego dyrektora Wyższej Szkoły Realnej
w Żywcu.
08.10 – 85. rocznica urodzin Olimpii Ormaniec (1936–2008), działaczki
społecznej i kulturalnej, regionalistki, bibułkarki, propagatorki zdobnictwa
ludowego w Gilowicach. Urodziła się w Gilowicach.
08.10 – 5 lat temu (2016) otwarto Stadion Miejski w Bielsku-Białej.
09.10 – 15. rocznica śmierci Cezariusza Chrapkiewicza (1934–2006), aktora.
m.in. w Teatrze Polskim, założyciela Teatru Małych Form „Żagiew’77” oraz
Teatru Popularnego. Urodził się w Andrychowie, zmarł w Bielsku-Białej.
10.10 – 130. rocznica śmierci Andrzeja Kotuli (1822–1891), notariusza,
polskiego działacza narodowego, jednego z założycieli Czytelni Polskiej
w Cieszynie, poety. Urodził się w Grodziszczu, zmarł w Cieszynie.
10.10 – 25 lat temu (1996) odbył się I Festiwal Kompozytorów Polskich im.
Henryka Mikołaja Góreckiego w Bielsku-Białej.
10.10 – 15. rocznica śmierci Mieczysława Poznańskiego (1923–2006),
fotografika, jednego z współtwórców polskiego filmu rysunkowego
i współzałożyciela Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.
12.10 – 160. rocznica urodzin Karola Prausa (1861–1918), nauczyciela,
geografa, geologa, archeologa, publicysty, autora mapy geologicznej Śląska
Cieszyńskiego i powiatu bielskiego. Urodził się w Skoczowie, zmarł
w Jasienicy.
12.10 – 30. rocznica śmierci Jana Zachariasza Unickiego (1894–1991),
pastora, publicysty, pamiętnikarza, autora opracowania o rodzie Buzków. Zmarł
w Ligotce Kameralnej.
12.10 – 20. rocznica śmierci Witolda Szalonka (1927–2001), muzykologa,
kompozytora, pedagoga, odkrywcy tzw. dźwięków kombinowanych. Urodził się
w Czechowicach-Dziedzicach.
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14.10 – 160. rocznica urodzin Karola Kasperlika (1861–1937), nauczyciela,
generała brygady WP, działacza Macierzy Szkolnej i „Strzelca”. Urodził się
w Zarzeczu na Śląsku Cieszyńskim, zmarł w Skoczowie.
15.10 – 40 lat temu (1981) Fabryka Samochodów Małolitrażowych
wyprodukowała milionowy egzemplarz fiata 126p.
16.10 – 105. rocznica urodzin Zenobiusza Zwolskiego (1916–1996), malarza,
scenografa, grafika, animatora życia kulturalnego, pedagoga, współtwórcy
i pierwszego kierownika Teatru Lalek „Banialuka”.
16.10 – 75. rocznica urodzin Jacka Jurzaka (1946–2005), kierowcy i pilota
rajdowego, konstruktora, wykładowcy akademickiego. Urodził się w BielskuBiałej.
16.10 – 25. rocznica śmierci Bolesława Piechy (1921–1996), pisarza
i poety ludowego, współzałożyciela żywieckiej Grupy Literackiej „Gronie”.
Urodził się w Przyłękowie.
17.10 – 75. rocznica urodzin Franciszka Dzidy (1946–2013), reżysera
scenarzysty i operatora filmowego, plastyka, założyciela Amatorskiego Klubu
Filmowego „Klaps” w Chybiu. Urodził się w Chybiu, zmarł w Bielsku-Białej.
17.10 – 60. rocznica śmierci Pawła Kojzara (1883–1961), nauczyciela,
działacza społecznego i plebiscytowego w Cieszynie, więźnia obozów
koncentracyjnych Dachau i Mauthausen-Gusen. Urodził się w Zbytkowie, zmarł
w Mnichu.
17.10 – 25. rocznica śmierci Józefa Matysiaka (1915–1996), fotografa,
pszczelarza, fotoreportera wojskowego w 4 Pułku Strzelców Podhalańskich
w Cieszynie. Zmarł w Cieszynie.
19.10 – 20 lat temu (2001) powstał Beskidzki Dom Zielin „Przytulia”
w Brennej.
20.10 – 80. rocznica śmierci Wilhelma Adamika (1916–1941), harcerza,
pioniera sportu szybowcowego na Śląsku Cieszyńskim, uczestnika walk
w kampanii wrześniowej 1939, we Francji oraz w Anglii (304 Dywizjon
Bombowy PSP-RAF). Urodził się w Cieszynie.
20.10 – 80. rocznica śmierci Józefa Kuli (1891–1941), księdza, działacza
narodowego, popularyzatora sztuki ludowej; budowniczy kościoła
w Dębowcu z polichromią projektu Pawła Stellera opartą na motywach
regionalnych. Urodził się w Hażlachu, zginął w KL Dachau.

141

20.10 – 45. rocznica śmierci Tadeusza Zygmunta Karoliniego (1907–1976),
lekarza, dyrektora Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w BielskuBiałej, radnego Bielska-Białej.
22.10 – 20. rocznica śmierci Karola Emeryka Błaszczyka (1910–2001),
inżyniera, harcerza, działacza narodowego, członka i dowódcy samodzielnej
organizacji wywiadowczej Lido (1941–1945), działacza organizacji polonijnych
w Kanadzie. Urodził się w Boguminie na Śląsku Cieszyńskim.
23.10 – 110. rocznica śmierci Stanisława Stojałowskiego (1845–1911),
duchownego katolickiego, działacza społecznego, chłopskiego i narodowego,
trybuna ludowego, polityka, poseł na sejm galicyjski i do parlamentu
austriackiego; związany z Cieszynem, Białą i Bielskiem, w którym otworzył
Dom Polski (1902).
23.10 – 20 lat temu (2001) zainaugurowano działalność Akademii TechnicznoHumanistycznej w Bielsku-Białej.
25.10 – 140. rocznica urodzin Abdona Kłodzińskiego (1881–1937),
mediewisty, historyka prawa polskiego, nauczyciela akademickiego, edytora
źródeł historycznych. Urodził się w Kętach.
27.10 – 125. rocznica urodzin Karola Lipowczana (1896–1945), spółdzielcy,
propagatora turystyki i organizatora wycieczek, założyciela Sekcji Narciarskiej
PTT „Czantoria”, organizatora akcji wytyczania szlaków w okolicach Ustronia.
Urodził się w Ustroniu, zginął w KL Gross-Rosen.
29.10 – 75. rocznica śmierci Pawła Hulki-Laskowskiego (1881–1946 pisarza
i poety, tłumacza, autora książki Księżyc nad Cieszynem. Zmarł w Cieszynie.
30.10 – 100. rocznica urodzin Jana Czajowskiego (1921–1973), ekonomisty,
dyrektora naczelnego Żywieckich Zakładów Piwowarskich (od 1953).
Spoczywa na Cmentarzu Przemienienia Pańskiego w Żywcu.
30.10 – 30. rocznica śmierci Stanisława Dudka (1903–1991), nauczyciela szkół
średnich, ekonomisty, przewodnika górskiego, rzeźbiarza i malarza, zbieracza
wierszy więźniarek obozów koncentracyjnych. Urodził się w Wieprzu k. Żywca,
zmarł w Żywcu.
31.10 – 125. rocznica urodzin Ralpha Erwina (właśc. Erwin Vogl, pseud.
Harry Wright ; 1896–1943), austriackiego kompozytora muzyki rozrywkowej
i filmowej, autora przeboju Całuję twoją dłoń, madame. Urodził się w Bielsku.
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31.10 – 60. rocznica śmierci Władysława Talika (1902–1961), nauczyciela,
oficera WP, więźnia obozów jenieckich; w 1918 w milicji polskiej rozbrajał
wojsko austriackie w bielskich koszarach, w 1919 brał udział w walkach na
Śląsku Cieszyńskim, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 – Batalion Obrony
Narodowej w Żywcu. Urodził się w Ciścu, zmarł w Żywcu.

LISTOPAD
02.11 – 115. rocznica urodzin Józefa Hławiczki (1906–1976), leśniczego,
specjalisty hodowli i rozwoju żubrów w leśnictwie Jankowice k. Pszczyny.
Urodził się w Cisownicy.
02.11 – 110. rocznica urodzin Władysława Sandera (1911–1994), organisty,
lokalnego działacza społecznego i regionalnego, organizatora koszarawskiej
służby zdrowia. Urodził się w Ślemieniu, zmarł w Koszarawie.
02.11 – 25. rocznica śmierci Stanisława Hulbója (1918–1996), instrumentalisty
ludowego, śpiewaka i gawędziarza, związanego z Jeleśnią; współtwórca Zespołu
„Beskidy” w Bielsku-Białej. Urodził się w Pewli Wielkiej.
02.11 – 20. rocznica śmierci Stanisława Konarzewskiego – juniora (1920–
2001), architekta. Projektował budynki użyteczności publicznej, kościoły,
zainicjował powrót do budownictwa drewnianego. Urodził się w Ustroniu.
03.11 – 115. rocznica urodzin Władysława Błasiaka (1906–1988), działacza
spółdzielczego, ludowca, uczestnika kampanii wrześniowej 1939;
zaangażowany na rzecz rodzinnej miejscowości. Urodził się w Porąbce.
04.11 – 45. rocznica śmierci Zygmunta Szatkowskiego (1896–1976), majora
Wojska Polskiego, literata, męża pisarki Zofii Kossak. Organizator Muzeum
Zofii Kossak i jego honorowy kustosz. Zmarł w Cieszynie.
07.11 – 50. rocznica śmierci Andrzeja Buzka (1885–1971), pastora, historyka,
publicysty, więźnia obozów koncentracyjnych. Urodził się w Końskiej na
Śląsku Cieszyńskim, zmarł w Cieszynie.
09.11 – 420. rocznica urodzin Fryderyka Wilhelma (1601–1625), księcia
cieszyńskiego, wojskowego, ostatniego męskiego potomka z rodu Piastów
Cieszyńskich i jednego z ostatnich Piastów w ogóle. Urodził się w Cieszynie.
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10.11 – 90. rocznica urodzin Kazimierza Mreńcy (1931–1995), pedagoga,
plastyka, działacza kulturalnego, realizatora idei wychowania przez sztukę.
Urodził się w Porąbce, zmarł w Bulowicach.
10.11 – 55. rocznica śmierci Józefa Małysiaka (1884–1966), księdza,
salwatorianina, misjonarza, publicysty, założyciela żeńskiego zgrupowania
zakonnego Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej (betanek). Sługa Boży.
Urodził się w Żywcu.
11.11 – 135. rocznica urodzin Alfonsa Bajorka (1886–1913), malarza,
karykaturzysty, nauczyciela, projektanta kostiumów i dekoracji teatralnych oraz
witraży. Urodził się w Łazach na Śląsku Cieszyńskim.
11.11 – 105. rocznica urodzin Wiktorii Kubisz (1916–1993), animatorki
kultury, pedagog, instruktorki teatralnej, założycielki Ogrodu Jordanowskiego
w Bielsku-Białej, Centrum Wychowania Estetycznego (ob. Dom Kultury nr 2
tzw. Kubiszówka).
12.11 – 30. rocznica śmierci Augustyna Goczoła (1921–1991), działacza ruchu
oporu, więźnia bielskiego gestapo, pisarza i plastyka. Współinicjator i pierwszy
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni, pomysłodawca powstania
pierwszej na Żywiecczyźnie Regionalnej Izby Pracy Twórczej.
13.11 – 140. rocznica urodzin Klemensa Matusiaka (1881–1969), nauczyciela,
pisarza książek dla dzieci, działacza oświatowego, kapitana WP, uczestnika
przewrotu w Cieszynie (1918), wojny czesko-polskiej (1919), powstańca
śląskiego i żołnierza Września 1939. Zaangażowany w życie gospodarcze,
społeczne i kulturalne Bielska. Urodził się w Bulowicach, zmarł w BielskuBiałej.
13.11 – 130. rocznica urodzin Edwarda Kozikowskiego (1891–1980), poety,
prozaika, współzałożyciela grupy literackiej „Czartak” z Wadowic.
13.11 – 130. rocznica śmierci Pawła Stalmacha (1824–1891), dziennikarza,
publicysty, działacza narodowego związanego ze Śląskiem Cieszyńskim,
współzałożyciela Czytelni Polskiej w Cieszynie, założyciela i pierwszego
prezesa Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego, redaktora „Gwiazdki
Cieszyńskiej”. Urodził się w Bażanowicach, zmarł w Cieszynie.
13.11 – 120. rocznica urodzin Andrzeja Cienciały (1901–1973), działacza
społecznego, uczestnika III powstania śląskiego, honorowego konsula
estońskiego na województwo pomorskie. Urodził się w Kostkowicach.
15.11 – 135. rocznica urodzin Ferdynanda Sznajdrowicza (1886–1940),
księdza kanonika, katechety, działacza społecznego i spółdzielczego, działacza
w Radzie Gminy w Lipowej. Urodził się w Żywcu.
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15.11 – 90. rocznica śmierci Franciszka Moronia (1886–1931), księdza,
działacza organizacji wyznaniowych, gospodarczych i narodowych na Zaolziu,
znawcy i propagatora spółdzielczości. Zmarł w Ropicy.
15.11 – 20. rocznica śmierci Czesława Parysza (1935–2001), publicysty, poety,
prozaika, założyciela Grupy Literackiej im. Ignacego Fika w Oświęcimiu oraz
Grupy Literackiej „Wyraz” w Kętach. Urodził się w Przecieszynie.
15.11 – 10 lat temu (2011) połączono Beskidzkie Centrum Onkologii im.
Jana Pawła II i Szpital Ogólny im. Edmunda Wojtyły.
16.12 – 115. rocznica urodzin Władysława Jana Kubicy (1906–1987),
wynalazcy, zwycięzcy ogólnopolskich zawodów strzeleckich i balonowych.
Urodził się w Jeleśni.
17.11 – 110. rocznica urodzin Stanisława Sikory (1911–2000), rzeźbiarza
i medaliera, poety, sportowca. Urodził się w Stryszawie.
17.11 – 90. rocznica urodzin Pawła Podżornego (1931–1991), inżyniera
mechanika, działacza społecznego. Urodził się w Cisownicy.
17.11 – 40. rocznica śmierci Zdzisława Hryniewieckiego (1938–1981),
skoczka narciarskiego, reprezentanta Polski w skokach narciarskich, byłego
rekordzisty Polski w długości skoku. Zmarł w Bielsku-Białej.
18.11 – 135. rocznica urodzin Andrzeja Podżorskiego (1886–1971),
nauczyciela, publicysty, autora przewodnika po Wiśle, zbieracza regionaliów,
inicjatora utworzenia oraz kierownika Muzeum Beskidzkiego. Urodził się
i zmarł w Wiśle.
19.11 – 95. rocznica śmierci Józefa Caputy (1865–1926), księdza, doktora
filozofii i teologii, pisarza religijnego, radnego Krakowa. Urodził się w Lipowej.
20.11 – 5 lat temu (2016), udostępniono nowy, drewniany kościół, pw. Matki
Bożej Fatimskiej na Stecówce w Istebnej – odbudowany po pożarze
w grudniu 2013 roku.
21.11 – 40. rocznica śmierci Gustawa Fierli (1896–1981), malarza, nauczyciela
rysunków, autora prac dotyczących strojów ludowych Śląska Cieszyńskiego.
Urodził się w Lutyni Górnej na Śląsku Cieszyńskim, zmarł w Czeskim
Cieszynie.
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23.11 – 110. rocznica urodzin Antoniego Biela (1911–1944), żołnierza 3. Pułku
Strzelców Podhalańskich w Bielsku, Armii Polskiej gen. Andersa, uczestnika
walk pod Monte Cassino. Urodził się w Żywcu Zabłociu.
23.11 – 80. rocznica urodzin Mieczysława Stanclika (pseud. Adam
Stanisławski ; 1941–1998), poety, członka Grup Literackich „Skarabeusz”
i „Gronie”, Urodził się w Komorowicach, zmarł w Bielsku-Białej.
23.11 – 30 lat temu (1991) otwarto Izbę Pracy Twórczej Anny i Józefa
Hulków w Łękawicy (ob. Izba Twórcza Anny i Józefa Hulków).
24.11 – 70. rocznica urodzin Janusza Gila (1951–2014), astronoma,
astrofizyka, nauczyciela akademickiego, badacza pulsarów i gwiazd
neutronowych. Urodził się w Bielsku-Białej.
24.11 – 45. rocznica śmierci Józefa Łukaszka (1898–1976), żołnierza Błękitnej
Armii gen. Józefa Hallera, uczestnika I wojny światowej i walk w obronie
Warszawy w 1920 (47 razy uczestniczył w szarżach kawaleryjskich). Urodził
się i zmarł w Przyłękowie.
24.11 – 35. rocznica śmierci Jana Foltyna (1903–1986), pedagoga, prezesa
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, współzałożyciela Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi
Cieszyńskiej i tygodnika „Głos Ziemi Cieszyńskiej”. Urodził się
w Kończycach Wielkich, zmarł w Cieszynie.
25.11 – 65 lat temu (1956) ukazał się pierwszy numer „Kroniki Beskidzkiej”
(cena gazety wynosiła 50 gr).
25.11 – 55. rocznica śmierci Adama Skoczylasa (1929–1966), alpinisty,
himalaisty i taternika, pisarza górskiego. Urodził się w Bielsku-Białej.
25.11 – 35 lat temu (1986) uruchomiono pierwszy Oddział Sanatorium
i Szpitala Uzdrowiskowego w Ustroniu.
26.11 – 80. rocznica śmierci Andrzeja Białka (1892–1941), nauczyciela,
podróżnika, więźnia bielskiego i katowickiego gestapo. Urodził się w Żywcu,
zginął w KL Auschwitz.
27.11 – 100. rocznica urodzin Józefa Tanistry (pseud. Ryś ; 1921–1995),
żołnierza Oddziału „Orlicza” na Okrągłym w Złatnej, Zgrupowania NSZ kpt.
Henryka Flamego „Bartka” w oddziale Antoniego Bieguna „Sztubaka”, członka
organizacji podziemnej Narodowy Związek Walki (NZW), działającej na terenie
Żywiecczyzny i Bielska-Białej. Urodził się w Ujsołach.
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GRUDZIEŃ
01.12 –140. rocznica urodzin Franciszka Bończaka (1881–1953), biskupa
w USA, porucznika artylerii, redaktora czasopism, dyrygenta; członka Kongresu
Polonii Amerykańskiej. Urodził się w Pogórzu.
01.12 – 135. rocznica urodzin Karola Holeksy (1886–1968), dziennikarza,
księgarza, wydawcy, jednego z założycieli Polskiego Stronnictwa
Chrześcijańskiej Demokracji i posła na Sejm, radnego Krakowa. Urodził się
w Brennej.
02.12 – 5. rocznica śmierci Anny Ficoń (1938–2016), rzeźbiarki ludowej,
laureatki Nagrody im. Oskara Kolberga. Urodziła się w Cięcinie.
03.12 – 35. rocznica śmierci Zygmunta Bubaka (1921–1986), księdza
katolickiego, patrona Muzeum Regionalnego w Bestwinie, badacza przeszłości
ziemi bestwińskiej. Urodził się w Bestwinie.
04.12 – 120. rocznica urodzin Jana Chwieruta (1901–1973), malarza,
pedagoga, animatora kultury związanego z Bielskiem. Urodził się w Żywcu.
04.12 – 120. rocznica urodzin Adama Jana Ostrowskiego (1901–1976),
ochotnika w wojnie polsko-bolszewickiej 1920, nauczyciela szkół ludowych na
Żywiecczyźnie. Żołnierz AK, prowadził tajne nauczanie. Urodził się w Żywcu.
04.12 – 30 lat temu (1991) utworzono Dziecięcy Zespół Regionalny
„Porąbczanie” w Porąbce.
07.12 – 120. rocznica urodzin Jana Barona (1901–1986), nauczyciela,
działacza społecznego na Zaolziu, animatora kultury w Suchej Górnej.
Urodził się w Górnym Żukowie (ob. część Czeskiego Cieszyna).
07.12 – 35 lat temu (1986) rozpoczął działalność Międzynarodowy Dom
Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu – pierwsza tego typu placówka w Polsce.
07.12 – 30. rocznica śmierci Ludwika Klimka (1912–1991), malarza, działacza
francuskiego ruchu oporu. Urodził się w Skoczowie.
08.12 – 45. rocznica śmierci Henryka Jasiczka (1919–1976), poety, prozaika,
publicysty, dziennikarza, redaktora „Głosu Ludu” i „Zwrotu”, działacza PZKO.
Zmarł w Czeskim Cieszynie.
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10.12 – 40. rocznica śmierci Jerzego Bratry (1921–1981), chemika,
racjonalizatora i wynalazcy. Zmarł w Żywcu.
10.12 – 5. rocznica śmierci Stefanii Biegun (1935–2016), narciarki,
uczestniczki igrzysk olimpijskich w Squaw Valley (1960), Innsbrucku (1964)
i Grenoble (1968). Urodziła się w Wieprzu k. Żywca.
11.12 – 125. rocznica urodzin Józefa Garbienia (1896–1954), piłkarza
(napastnika), lekarza, legionisty, kapitana WP. Zmarł w Cieszynie.
12.12 – 140. rocznica urodzin Emeryka Chroboczka (1881–1931) nauczyciela,
dyrygenta, zbieracza pieśni ludowych ze Śląska Cieszyńskiego i dokumentów
historycznych o Ustroniu. Urodził się w Rudzicy.
12.12 – 25 lat temu (1996) utworzono Oddział Promocji Biblioteki i Czytelni
Ekologicznej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej.
13.12 – 130 lat temu (1891) w centrum wsi Porąbka wybuchł pożar, w czasie
którego spłonęło 14 budynków w tym 11 mieszkalnych.
13.12 – 85 lat temu (1936) otwarto zaporę wodną w Porąbce.
13.12 – 85 lat temu (1936) poświęcono budynek Urzędu Gminy
w Czechowicach w obecności wojewody śląskiego Michała Grażyńskiego
i komendanta garnizonu bielskiego Józefa Kustronia.
13.12 – 85. rocznica śmierci Wincentego Białka (1893–1936), nauczyciela,
legionisty, uczestnika I wojny światowej, organizatora Związku Strzeleckiego
w Sopotni. Urodził się w Żywcu, zmarł w Sopotni Małej.
14.12 – 150. rocznica śmierci Adama Sikory (1819–1871), tkacza, poety
ludowego, samouka, posiadacza zbioru książek. Urodził się i zmarł
w Jabłonkowie.
15.12 – 80. rocznica śmierci Stanisława Sapińskiego (1889–1941), księdza,
kapelana akademickiego, publicysty, poety, pierwszego duszpasterza
akademickiego w Polsce (1927–1935). Urodził się w Żywcu Sporyszu.
15.12 – 20. rocznica śmierci Franciszka Kępki juniora (1940–2001), pilota
szybowcowego i samolotowego, instruktora lotniczego, trenera polskiej
szybowcowej kadry juniorów, prezesa Aeroklubu Bielsko-Bialskiego. Urodził
się w Godziszowie, zmarł w Skoczowie.
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15.12 – 5. rocznica śmierci Bohdana Smolenia (1942–2016), polskiego aktora,
piosenkarza komediowego, artysty estradowego, satyryka, współtwórcy
kabaretu Tey, filantropa, założyciela Fundacji Stworzenia Pana Smolenia.
Urodził się w Bielsku.
16.12 lub 28.03 – 205. rocznica urodzin Emanuela Rosta seniora (1816–1889),
austriackiego architekta i przedsiębiorcy, projektanta budynków mieszkalnych,
gmachów użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych w Bielsku i Białej
(m.in. wieża Zamku Książąt Sułkowskich, sala teatralna przy Domu Cechowym,
ewangelickie seminarium nauczycielskie). Zmarł w Białej.
16.12 – 85. rocznica urodzin Piotra Wali (1936–2013), skoczka narciarskiego,
uczestnika igrzysk olimpijskich w Innsbrucku (1964). Urodził się w Bystrej
Śląskiej, zmarł w Bielsku-Białej.
16.12 – 10. rocznica śmierci Elżbiety Skalińskiej-Dindorf (1925–2011),
historyka, archiwisty, działaczki regionalnej, autorki artykułów i książek
historycznych, działaczki Towarzystwa Miłośników Ziemi Oświęcimskiej.
Zmarła w Oświęcimiu.
17.12 – 125. rocznica urodzin Hansa Konheisnera (1896–1977), malarza
i grafika, karykaturzysty, drzewo- i miedziorytnika. Urodził się w Skoczowie.
18.12 – 80. rocznica urodzin Jana Kowalczyka (1941– 2020), sportowca,
trenera, złotego medalisty igrzysk olimpijskich w Moskwie. Urodził się
w Drogomyślu.
18.12 – 50. rocznica śmierci Adama Wawrosza (1913–1971), aktora amatora,
poety, pisarza ludowego, założyciela i kierownika sceny lalkowej Iskra
w Końskiej. Urodził się w Końskiej, zmarł w Trzyńcu-Łyżbicach na Śląsku
Cieszyńskim.
18.12 – 15. rocznica śmierci Stanisława Dulza (1927–2006), reżysera filmu
animowanego, związanego ze Studiem Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.
Zmarł w Bielsku-Białej.
20.12 – 445. rocznica urodzin Jana Sarkandra (1576–1620), prezbitera,
męczennika, świętego, patrona Moraw i Śląska. Urodził się w Skoczowie, zginął
w Ołomuńcu.
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20.12 – 175. rocznica urodzin Hermanna Fritschego (1846–1924),
austriackiego teologa, publicysty, działacza religijnego i nauczyciela, pastora
w parafiach w Bielsku i Białej. Urodził się w Bielsku, zmarł w Białej.
20.12 – 155. rocznica urodzin Jana Ewangelisty Mocki (1866–1935), księdza,
działacza narodowego i politycznego, autora polskiego kancjonału Chwalcie
Pana, burmistrza Skoczowa. Urodził się w Rudzicy, zmarł w Cieszynie.
20.12 – 125. rocznica urodzin Adama Bunscha (1896–1969), malarza, pisarza,
pedagoga, legionisty, nauczyciela rysunków w Bielskiej Szkole Przemysłowej.
20.12 – 35 lat temu (1986) otwarto Muzeum im. Gustawa Morcinka przy
ul. Fabrycznej 5 w Skoczowie – obiekt znajduje się na Spacerowym Szlaku
Morcinkowskim.
21.12 – 175. rocznica urodzin Adama Sikory (1846–1910), urzędnika,
działacza społecznego, filantropa, fundatora parku w Cieszynie. Urodził się
w Żukowie Górnym na Śląsku Cieszyńskim.
21.12 – 160. rocznica urodzin Adama Stefana Miodońskiego (1861–1913),
filologa klasycznego, historyka historiografii starożytnej i średniowiecznej.
Urodził się w Żywcu.
21.12 – 15. rocznica śmierci Tomasza Kolbusza (1965–2006), pioniera
polskiego Internetu, współtwórcy Onet.pl. Urodził się w Bielsku-Białej.
22.12 – 105. rocznica śmierci Antoniego Kocyana (1836–1916), leśnika,
ornitologa, badacza fauny tatrzańskiej; uczestnika powstania styczniowego
1863. Urodził się w Makowie Podhalańskim.
22.12 – 15. rocznica śmierci Grzegorza Sroki (1930–2006), franciszkanina,
propagatora ziołolecznictwa, organizatora ośrodka zielarskiego w Rychwałdzie.
Zmarł w Żywcu.
23.12 – 105. rocznica urodzin Tomasza Tadeusza Jasińskiego (1916–1998),
inżyniera i weterynarza, hokeisty na lodzie, uczestnika igrzysk olimpijskich
w St. Moritz (1948). Urodził się w Bielsku-Białej.
23.12 – 105. rocznica urodzin Jana Kalfasa (pseud. Długi Johny ; 1916–1983),
pilota w Dywizjonach Bombowych 300 i 301 Polskich Sił Zbrojnych RAF.
Zmarł w Bielsku-Białej.

150

23.12 – 20. rocznica śmierci Adama Hajduka (1924–2001), dziennikarza,
scenarzysty filmów animowanych, jednego z założycieli Kroniki Beskidzkiej
i Towarzystwa Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej; związany ze Studiem
Filmów Rysunkowych. Urodził się w Oświęcimiu, zmarł w Bielsku-Białej.
25.12 – 100. rocznica urodzin Barbary Poloczkowej (1921–1994), historyka,
etnografa, dr nauk humanistycznych, publicystki, twórczyni działu
etnograficznego w cieszyńskim Muzeum, badaczki życia codziennego górali
beskidzkich. Zmarła w Cieszynie.
25.12 – 95. rocznica śmierci Bogusława Heczki (1876–1926), nauczyciela,
działacza narodowego i oświatowego, organizatora szkolnictwa polskiego na
Śląsku Cieszyńskim i w województwie śląskim. Urodził się w Piosku na Śląsku
Cieszyńskim, zmarł w Cieszynie.
25.12 – 15 lat temu (2006) uruchomiono po modernizacji 4-osobową kolej
linową na Czantorię.
27.12 – 140. rocznica urodzin Ludwika Wrzoła (1881–1940), księdza,
działacza narodowego, więźnia obozów koncentracyjnych. Urodził się
w Zabrzegu, zginął w KL Gusen.
27.12 – 120. rocznica urodzin Jana Gawlasa (1901–1965), nauczyciela muzyki,
kompozytora, profesora PWSM w Katowicach. Urodził się w Dolnym Żukowie
na Śląsku Cieszyńskim.
28.12 – 70. rocznica śmierci Hansa Demela (1886–1951), adwokata,
egiptologa, profesora Uniwersytetu Wiedeńskiego. Urodził się w Cieszynie.
28.12 – 65 lat temu (1956) Ustroń otrzymał prawa miejskie.
28.12 – 35. rocznica śmierci Kazimierza Popiołka (1903–1986), historyka,
pedagoga, organizatora życia naukowego na Śląsku, uczestnika Powstania
Warszawskiego, więźnia obozów hitlerowskich; pierwszego rektora
Uniwersytetu Śląskiego(1968–1972). Urodził się w Cieszynie.
29.12 – 105. rocznica urodzin Tomasza Tadeusza Jasińskiego (1916–1998),
inżyniera i weterynarza, hokeisty na lodzie, uczestnika igrzysk olimpijskich
w St. Moritz (1948). Urodził się w Bielsku-Białej.
31.12 – 10. rocznica śmierci Jerzego Klugera (1921–2011), inżyniera,
przyjaciela i kolegi szkolnego papieża Jana Pawła II. Walczył pod Monte
Cassino.
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INNE ROCZNICE REGIONALNE
270. rocznica urodzin Józefa Schippa (1751–1836), księdza, mecenasa
regionalnego szkolnictwa i oświaty, historyka Kościoła katolickiego. Urodził się
i zmarł we Frydku.
240. rocznica urodzin Jana Milikowskiego (1781–1866), właściciela firmy
księgarskiej we Lwowie, pierwszego księgarza, który zaproponował
Mickiewiczowi wydanie Pana Tadeusza. Urodził się w Oldrzychowicach
na Śląsku Cieszyńskim.
225. rocznica śmierci Karola Cselesty (1730–1796), barona, właściciela
Iłownicy i Kisielowa, fundatora zakładu dla synów ubogiej szlachty oraz
zdolnych mieszczan, uczniów cieszyńskich gimnazjów, tzw. Celestinum.
70. rocznica śmierci Antoniego Jana Mikulskiego (1878–1951), historyka
literatury, nauczyciela, działacza społeczno-oświatowego, dyrektora Studium
Nauczycielskiego Męskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej (TSL) w Białej.
70. rocznica śmierci Mieczysława de Ines (1879–1951), urzędnika
państwowego, komisarza rządowego w Białej.
65. rocznica śmierci Karola Biłki (1890–1956), nauczyciela, oficera WP,
działacza społecznego, uczestnika I i II wojny światowej. Urodził się w Krasnej
k. Cieszyna
50. rocznica śmierci Józefa Kobieli (1887–1971), burmistrza Bielska od 1930.
Budowniczy zapory wodnej w Wapienicy.
35. rocznica śmierci Jana Barona (1901–1986), nauczyciela, działacza
społecznego na Zaolziu, animatora kultury w Suchej Górnej. Urodził się
w Górnym Żukowie (ob. część Czeskiego Cieszyna).
30. rocznica śmierci Edwarda Leśniaka (1925–1991), rzeźbiarza, twórcy
ptaszków ludowych. Urodził się w Stryszawie.
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